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1.1. ÂMBITO DO PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

Nos últimos anos assistimos a um aumento das alterações nos padrões de mobilidade, resultado da 

intensificação das taxas de motorização, originando, nas áreas com maiores aglomerados urbanos, 

uma degradação progressiva da qualidade de vida das populações. 

O mote de que a qualidade de vida passava pela facilidade de deslocação em automóvel, pela 

rapidez e facilidade de chegada aos destinos, rapidamente originou o caos ao nível da mobilidade 

nos grandes centros urbanos. O congestionamento de tráfego e a poluição atmosférica e sonora são 

alguns dos problemas originados pelo aumento progressivo de veículos automóveis nas vilas e 

cidades, os quais causam stress, problemas de saúde, entre outros, resultando na consequente 

diminuição da qualidade de vida nos centros urbanos. 

Adicionalmente, é sabido que “as densidades de ocupação urbana têm um papel determinante no 

padrão das deslocações e na necessidade de realizar viagens. Densidades de ocupação mais 

elevadas podem contribuir para tornar o transporte público mais viável e podem incentivar 

deslocações mais curtas e, portanto, uma maior utilização dos modos suaves.” (IMTT, 2011) 

Por outro lado, baixas densidades de ocupação, muitas vezes em territórios onde o crescimento 

urbano se deu de forma linear, muito baseado no traçado dos eixos rodoviários, dificultam a conceção 

e estruturação de uma oferta de transportes coletivos capaz de satisfazer as necessidades das 

populações. 

Não menos relevante, no que concerne às opções de mobilidade tomadas pelos cidadãos mas 

também pelas políticas a desenvolver pelos decisores, é o facto da atual conjuntura económica 

nacional e internacional, por vezes com aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis, orientar 

para a tomada de novas opções na estratégia de gestão da mobilidade, promovendo “novas” formas 

de mobilidade, tendencialmente mais sustentáveis. 

Assim, surgiram consciencializações para o estabelecimento de uma nova cultura de mobilidade nas 

vilas e cidades, com a introdução de padrões de mobilidade sustentável, onde os modos suaves de 

deslocação se estabelecem como prioritários. 

No seguimento destas novas tendências nacionais e internacionais, entende-se que o Plano 

Estratégico de Mobilidade e Transportes se consubstancia como um documento estratégico e 

operacional que serve de instrumento de atuação e sensibilização, que fomente a articulação entre os 

diferentes modos de transporte visando a implementação de um sistema integrado de mobilidade de 

uma forma racional, que permita diminuir o uso do transporte individual e, simultaneamente, garanta a 
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adequada mobilidade das populações, promova a inclusão social, a competitividade, a qualidade de 

vida urbana e a preservação do património histórico, edificado e ambiental. 

Leiria, tal como o restante território nacional, apresenta alguns fatores que contribuem para a 

degradação da qualidade do ambiente urbano, com um crescente congestionamento do trânsito e 

consequente diminuição da segurança rodoviária, apresentando frágeis condições de vivência 

urbana, diminuição das condições de circulação pedonal e ciclável, poluição ambiental e a escassez 

de espaços públicos, espaços, estes, cada vez mais desaproveitados e debilitados pelo uso 

crescente do automóvel. Estas problemáticas denotam-se, essencialmente, no núcleo urbano da 

cidade de Leiria, mais propriamente no “núcleo” da cidade, entre a Av. Heróis de Angola, Rua dos 

Mártires, Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Av. Marquês de Pombal, Rua Vale dos Lobos, entre 

outros. 

Também a crescente e exagerada utilização do automóvel individual nas deslocações diárias, tem 

contribuído, em Leiria, para uma imagem caótica e desordenada em alguns pontos da cidade no que 

diz respeito ao estacionamento, existindo elevada pressão em determinadas zonas da cidade e 

alguma anarquia na utilização do espaço pelos automobilistas.  

A caracterização das deslocações ao nível dos modos suaves é hoje uma etapa relevante no 

contexto da gestão da mobilidade nas cidades contemporâneas. O município de Leiria não foge à 

regra. Tal como já referido anteriormente, o centro urbano de Leiria atualmente encontra-se saturado 

de veículos automóveis. Este aumento ao longo dos anos proporcionou um agravamento da poluição 

sonora e atmosférica e originou o congestionamento do espaço de circulação e de estacionamento, 

que se tornou cada vez mais escasso e caótico. As viagens a pé, em Leiria, constituem o segundo 

modo de transporte mais utilizado, sendo as viagens de automóvel o mais utilizado, como iremos 

demonstrar ao longo do presente Plano. Contudo, a rede de percursos pedonais existentes apresenta 

alguma descontinuidade e falta de coesão, bem como constrangimentos entre o peão e o automóvel. 

No que concerne à rede de ciclovias existentes na cidade de Leiria, apesar de o município se ter 

vindo a empenhar numa política de promoção e incentivo do uso da bicicleta em meio urbano, não só 

referente às deslocações de recreio e lazer, mas também, como meio de transporte alternativo nas 

deslocações pendulares - casa/trabalho e casa/escola, não existe uma rede coesa que abarque todas 

as deslocações possíveis nas diferentes zonas da cidade. As de caráter lúdico, nomeadamente as 

ciclovias do rio Lis e a ciclovia da Estrada Atlântica, são as que apresentam maior e melhor 

desenvolvimento. 

A necessidade de implantação de uma rede coesa e funcional de ciclovias deverá, não só, responder 

às necessidades lúdicas bem como responder às necessidades de deslocação diária dos residentes 

deste município, que poderão utilizar este modo suave de transporte nas suas deslocações 

pendulares. 
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A localização do terminal rodoviário e a existência de sinalização vertical de orientação descontínua e 

não uniforme são outros dos constrangimentos de ordenamento trânsito no centro da cidade de 

Leiria. 

 

1.2. OBJETIVOS DO PLANO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

A elaboração do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes tem como objetivos principais, 

norteadores do trabalho a desenvolver, os que de seguida se apresentam: 

 Melhorar a integração do planeamento da circulação e dos transportes com outros 

instrumentos de planeamento (ordenamento do território, ambientais, entre outros) 

A correlação entre os diferentes instrumentos de planeamento é fundamental para o sucesso 

de cada um individualmente, bem como para um melhor desenvolvimento da (re) qualificação 

dos lugares. Assim, a elaboração do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes de forma 

articulada com os restantes Instrumentos de Gestão Territorial beneficia pela correlação entre 

a organização do território, o sistema de transportes e as condições de mobilidade das 

populações. 

 Promover transportes públicos práticos, próximos das necessidades dos utentes, 

confortáveis, ecológicos e seguros 

As exigências da vida social moderna originaram a invasão, pelo automóvel, dos centros 

urbanos. Os congestionamentos de tráfego, o stress, a poluição, a falta de mobilidade 

começaram a ser problemas reais das nossas vilas e cidades. 

As pessoas necessitam de chegar rápido ao seu destino, de forma confortável e prática. O 

conforto e a rapidez são dos fatores que mais influenciam a escolha do meio de transporte a 

utilizar e hoje o automóvel é dos poucos modos de transporte que reúne, quase sempre, 

essas características em simultâneo. Contudo, os diversos constrangimentos associados a 

este veículo (económicos, ecológicos e sociais), impõem a promoção de outros modos de 

transporte, essencialmente os coletivos e os não poluentes, tais como a bicicleta ou o andar a 

pé. 

Assim, importa equacionar a localização de verdadeiros interfaces entre os diferentes modos 

de transporte, por forma a garantir que a maioria dos cidadãos que vivem, trabalham ou 

visitam o concelho, conseguem deslocar-se confortavelmente e de forma segura até aos 
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pontos de interesse, assegurando-se melhores condições ambientais (essencialmente com 

menor poluição atmosférica e sonora) e de sustentabilidade para o município. 

 Garantir a acessibilidade oferecida pelo sistema de transportes 

Os transportes coletivos têm um efeito de inclusão social, se permitirem o acesso de Todos, 

independentemente das capacidades de cada um. Permitir o acesso, quer aos veículos de 

transporte, quer aos locais de paragem e à informação, resulta na criação de uma maior 

independência para as pessoas com mobilidade condicionada, construindo-se deste modo, 

uma cidade mais democrática. 

Assim, é fundamental analisar as condições em que operam os transportes coletivos (mais 

utilizados) num determinado local, bem como as infraestruturas de apoio indispensáveis à sua 

operacionalização e planear de forma a garantir a acessibilidade oferecida pelo sistema de 

transportes, em particular do sistema de transporte coletivo. 

 Fomentar os transportes coletivos através da melhoria da qualidade do serviço 

prestado 

Os cidadãos optam, com maior facilidade, por modos de transporte que, para além de 

oferecerem melhores condições económicas, sejam, essencialmente, práticos e eficazes. 

Estimular o desenvolvimento de uma rede de transportes coletivos capaz de responder às 

necessidades dos cidadãos, proporcionará o aumento de interessados na sua utilização. 

A melhoria da qualidade do serviço deve abranger as linhas da rede de transportes coletivos, 

os veículos e as infraestruturas de apoio e os recursos humanos afetos. Neste sentido, a rede 

deve operar com pessoal especializado, interligar os principais pontos de interesse, e possuir 

veículos e infraestruturas adequados, nomeadamente os interfaces, confortáveis e acessíveis 

a todos os cidadãos. 

 Reforçar a segurança, o conforto e a qualidade dos espaços prioritários ao peão e 

modos de transporte não motorizados 

Ao longo dos anos, os centros urbanos foram crescendo no sentido de uma “cultura do 

automóvel”, sendo constantemente ignorados os canais de circulação pedonal ou de 

circulação não motorizada. Há já algum tempo que se compreendeu que a utilização única e 

exclusiva do automóvel não é a solução para a resolução dos problemas de mobilidade das 

cidades e vilas, mas sim um meio para se agravarem, cada vez mais, os problemas lá 

existentes. 
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A necessidade premente de garantir rapidez de acesso ao automóvel levou a que o canal 

destinado ao peão e a outros modos suaves de deslocação tendesse a ser reduzido ou, 

inclusive, que desaparecesse. Neste sentido, deverá ser equacionada a redução do impacto 

do automóvel nos espaços urbanos e a melhorias das áreas destinadas à circulação pedonal 

e ciclável, garantindo conforto e fornecendo mais confiança ao peão e ao ciclista para que 

sintam ser seguro aventurarem-se no conhecimento do território através destes modos mais 

ecológicos e saudáveis. 

 Reduzir o impacto dos transportes sobre a saúde pública e a qualidade de vida dos 

cidadãos 

A implementação de uma rede de transportes sustentável permitirá a concretização deste 

objetivo. Conseguir que um maior número de pessoas utilize os transportes coletivos e os 

modos suaves de transporte, permitirá libertar o número de automóveis a circular no 

concelho. Menos automóveis significa reduzir o tráfego, a emissão de gases poluentes, o 

ruído e o consumo energético. Em contrapartida, a melhoria da mobilidade (veículos e 

infraestruturas) resultará na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com mais e 

melhores meios de transporte, aliados a uma eficiência económica e social dos mesmos. 

 Privilegiar e promover os modos de transporte suaves 

O conceito de mobilidade sustentável tem, nos últimos anos, marcado cada vez mais 

presença nas políticas nacionais, europeias e internacionais, pela necessidade premente de 

se reduzir a utilização do transporte individual, de incentivar a utilização dos transportes 

coletivos e, também, de aumentar o uso dos modos suaves, nomeadamente o ciclável e o 

pedonal. 

Efetivamente, a promoção dos modos suaves em detrimento do transporte individual, sempre 

adequados às características do território e aos seus padrões de ocupação, possibilitam a 

libertação de espaço nas cidades, maioritariamente dimensionados para a circulação e 

estacionamento automóvel e consequentemente indevidamente adaptados aos modos 

suaves. Assim, a transferência modal do transporte individual para os modos suaves 

permitiria aumentar a eficiência energética e reduzir os impactes ambientais provocados pela 

utilização excessiva do automóvel. 

 Melhorar o desempenho ambiental do sistema de transportes, procurando um 

equilíbrio entre o transporte eficaz de pessoas e de bens e os respetivos custos 

Aliado ao cumprimento do objetivo anterior, deve ser equacionada a utilização dos veículos 

de acordo com os trajetos que efetuam, por forma a promover mais eficiência ao nível de 
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custos e de desempenho ambiental. Um exemplo a adotar relaciona-se com o tipo de 

combustível utilizado. Os veículos que funcionem com combustíveis fósseis, devem ser 

direcionados para trajetos mais curtos e/ou menos frequentes; em contrapartida, a utilização 

de veículos mais sustentáveis (veículos a gás, elétricos, entre outros), deve abranger trajetos 

mais longos e/ou mais frequentes. 

 Analisar a necessidade de investimentos em infraestruturas a realizar a curto e médio 

prazo como contributo à concretização dos objetivos propostos 

O diagnóstico da situação atual permite percecionar quais as debilidades da infraestrutura 

existente, em matéria de transportes, e projetar quais as necessidades efetivas de 

investimento a realizar a curto e médio prazo para o alcance dos objetivos enunciados. 

 Promover uma gestão eficaz do estacionamento 

Nos centros urbanos, o estacionamento constitui uma das maiores condicionantes pois o 

número de veículos a circular nestes locais é, por norma, mais elevado do que a 

disponibilidade de oferta de parqueamento. Esta problemática origina tráfego condicionado e 

estacionamento abusivo nos passeios e/ou em lugares dirigidos a pessoas com mobilidade 

reduzida, veículos de emergência e cargas e descargas. Por outro lado, a presença de vias 

de perfil reduzido, existentes nos cascos mais antigos das cidades, condiciona a circulação 

automóvel e pedonal, já que, por vezes não comporta dois sentidos de circulação e passeios 

de ambos os lados da via. 

Através de uma gestão eficaz do estacionamento e dos sentidos de circulação, poderá 

melhorar-se a fluidez de circulação automóvel e pedonal nos principais aglomerados urbanos. 

 Melhorar a eficiência e eficácia do custo do transporte de pessoas e bens 

A distribuição da população num determinado território condiciona a eficiência prática e 

económica dos transportes coletivos que nele operam. Aproximar populações dispersas e 

garantir o acesso de todos os cidadãos aos bens e serviços essenciais pode ser uma tarefa 

dispendiosa se não for planeada. 

Nesse sentido, é imperativa a implementação de uma rede que permita (e/ou melhore) a 

circulação de pessoas e bens adequada às necessidades da população e economicamente 

viável para o município. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

O Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes de Leiria, encontra-se subdividido em três fases que 

se apresentam de seguida: 

 Fase 1 – Estudo de Caracterização e Diagnóstico; 

 Fase 2 – Estratégia de Intervenção; 

 Fase 3 – Versão Final do Plano. 

Fase 1 – Estudo de Caracterização e Diagnóstico: tem como principal objetivo a compreensão do 

funcionamento do sistema de acessibilidades e do modelo de mobilidade, englobando todos os 

modos de transporte e a sua articulação, refletindo a sua relação com o modelo de ocupação do 

território e considerando os seus impactes na qualidade do ambiente urbano.  

Esta fase compreende a recolha e análise de informação essencial para a execução do estudo bem 

como a análise da situação atual, dos mecanismos gerais das deslocações incidindo sobre todos os 

modos de deslocação e respetivas sinergias com o ordenamento do território. 

Corresponde à presente fase onde se entrega o relatório de Caracterização e Diagnóstico. 

Fase 2 – Estratégia de Intervenção: tem como objetivo identificar os elementos que permitem definir 

a visão futura em termos de mobilidade, explicitando os objetivos específicos a atingir, a estratégia e 

os planos de ação e execução. 

Será desenvolvido o relatório da Estratégia de Intervenção. 

Fase 3 – Versão Final do Plano: Corresponde à elaboração da versão final do Plano, ficando a 

equipa técnica encarregue da correção das propostas em função de solicitação efetuada pelo 

Município e dos contributos fornecidos por entidades externas relevantes. 

Será desenvolvido o relatório contendo a Versão Final do Plano. 
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1.4. ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE RELATÓRIO 

O presente relatório corresponde à Fase I do Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes, que 

contém o estudo de caracterização e diagnóstico e apresenta a seguinte organização: 

 Enquadramento Geral: inclui breve enquadramento à temática da mobilidade e transportes, 

objetivos principais, bem como a organização de todo o estudo e a organização do presente 

documento; 

 Território e Demografia: apresenta o enquadramento do Município de Leiria face à Região, 

a sua caracterização demográfica e os principais polos de geração de viagens; 

 Padrões de Mobilidade: contém os principais movimentos pendulares no município de 

Leiria, assim como outros indicadores de interesse para a mobilidade como o parque 

automóvel, taxa de motorização ou o consumo de combustível; 

 Caracterização das Infraestruturas: inclui a caracterização das infraestruturas que servem 

o conjunto dos diversos modos de deslocação, nomeadamente ao nível dos sistemas viário, 

ferroviário e aeroportuário; 

 Modos de Deslocação: apresenta a caracterização da oferta e da procura nos diversos 

modos de deslocação, nomeadamente nos transportes público rodoviário, ferroviário, táxis e 

nos modos suaves, destacando-se, aqui, o modo pedonal e o ciclável; 

 Interfaces: contém a caracterização dos principais interfaces existentes no Concelho de 

Leiria bem como a sua relação com os diversos modos de transporte que os servem; 

 Estacionamento: inclui a caracterização da oferta de estacionamento, tarifado e gratuito, 

existente no Concelho de Leiria; 

 Logística Urbana: apresenta a caracterização dos lugares destinados para operações de 

logística urbana e a sua regulamentação, assim como os polos geradores de viagens; 

 Segurança Rodoviária: contém a análise dos dados estatísticos referentes aos acidentes 

rodoviários no concelho de Leiria, no período 2008-2013, contendo a diferenciação dos 

acidentes quanto à tipologia de vítimas, ao local onde ocorrem e à tipologia de vias; 

 Análise SWOT: contém a análise dos pontos Fortes e Fracos do sistema de transportes e a 

sua relação com as Oportunidades e Ameaças. 
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2. TERRITÓRIO E DEMOGRAFIA 
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2.1. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

O concelho de Leiria integra a NUT II - Região Centro e a NUT III – Região de Leiria, unidade 

estatística constituída por 10 concelhos – Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pêra, Figueiró 

dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrogão Grande, Pombal e Porto Mós. A divisão administrativa 

atual resulta da aplicação da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, que extingue a sub-região Pinhal 

Litoral, composta por 5 Municípios (Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós) e a 

agregação de 5 novos Municípios (Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e 

Pedrógão Grande) até então integrados na sub-região Pinhal Interior Norte. 

O território da Região de Leiria está, limitado a norte pela Região de Coimbra, a este pelo Médio Tejo, 

a sul pela Lezíria do Tejo, a sudoeste pela Região do Oeste e a oeste pelo Oceano Atlântico, como é 

visível na figura seguinte. 

 

Figura 1. Enquadramento regional do concelho de Leiria 

Fonte: Adaptado da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 2014 
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O concelho de Leiria tem cerca de 565 Km
2 

e possuía em termos de divisões administrativas, até 

2013, 29 freguesias, que passaram a 18 decorrentes da reforma administrativa nacional, 

correspondendo à Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro que regulamenta a Reorganização 

administrativa do território das freguesias e foi publicada no Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, de 

28 de janeiro. Assim, em Leiria foram efetuadas nove agregações, identificadas na tabela e figuras 

seguintes. 

 

Figura 2.Freguesias do concelho de Leiria, anterior à reorganização administrativa do território 

Fonte: Adaptado da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 2014 
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Quadro 1. Reorganização administrativa do território das freguesias do concelho de Leiria 

Freguesias Freguesias criadas por agregação Sede 

Amor 

  

Amor 

Arrabal Arrabal 

Bajouca Bajouca 

Bidoeira de Cima Bidoeira de Cima 

Caranguejeira Caranguejeira 

Coimbrão Coimbrão 

Maceira Maceira 

Milagres Milagres 

Regueira de Pontes Regueira de Pontes 

Colmeias União das Freguesias de Colmeias e 
Memória 

Colmeias 
Memória 

Barreira 

União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes 

Leiria 
Cortes 

Leiria 

Pousos 

Barosa 
União das Freguesias de Marrazes e Barosa Marrazes 

Marrazes 

Carvide União das Freguesias de Monte Real e 
Carvide 

Monte Real 
Monte Real 

Carreira União das Freguesias de Monte Redondo e 
Carreira 

Monte Redondo 
Monte Redondo 

Azoia 
União das Freguesias de Parceiros e Azoia Parceiros 

Parceiros 

Chaínça União das Freguesias de Santa Catarina da 
Serra e Chaínça 

Santa Catarina da Serra 
Santa Catarina da Serra 

Boa Vista União das Freguesias de Santa Eufémia e 
Boa Vista 

Santa Eufémia 
Santa Eufémia 

Ortigosa 

União das Freguesias de Souto da 
Carpalhosa e Ortigosa 

Souto da Carpalhosa 
Souto da Carpalhosa 

Fonte: Adaptado do Diário da República, 1.ª série — N.º 19 — 28 de janeiro de 2013 
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Figura 3. Freguesias do concelho de Leiria, após a reorganização administrativa do território 

Fonte: Adaptado da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 2014 

O município de Leiria (565 km
2
) ocupa cerca de 23% da área total da Região de Leiria (2 449 km

2
) 

onde residiam, em 2013, 125 977 habitantes, o que representa 43% da população total da Região, 

mais 1,2% que em 2001. A densidade populacional é, neste território, de 222,9 hab/km
2
, valor que é 

significativamente superior ao valor registado na Região em que se insere - 118,84 hab/km².  

O conjunto de características biofísicas do território do concelho de Leiria está diretamente 

relacionado com a bacia hidrográfica do Lis. Como tal são suscetíveis de serem caracterizadas e 

integradas num sistema de caracterização do território que permite identificar unidades paisagísticas, 

definidas a partir de descontinuidades climáticas, geológicas, morfológicas, edáficas, hidrológicas e 

biológicas. 

A paisagem do concelho de Leiria é diversificada, distinguindo-se 5 unidades paisagísticas: orla 

costeira dunar, colinas suaves arenosas, colinas greso-argilosas, maciço calcário e vales dos rios Lis 

e Lena.  
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No que respeita aos solos, predominam quatro grandes grupos: podzóis, cambissolos, luvissolos e 

aluviossolos.  

O clima da região, com influência atlântica e mediterrânica, é considerado de transição, mais ou 

menos defendido da influência continental, pela presença da barreira montanhosa formada pelas 

serras de Sicó, Aires e Candeeiros.  

Em termos geológicos, o concelho de Leiria, insere-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, podem ser 

encontrados materiais pertencentes a todas as idades: desde as margas do Retiano-Hetangiano 

(Triássico Superior e Jurássico Inferior), até aos aluviões modernos, incluindo praticamente todas as 

séries do Secundário (Jurássicas e Cretácias) e do Terceário (ESAS, 2003).  

O relevo é geralmente pouco acidentado, cerca de 2 /3 do território apresenta cotas inferiores a 200 

m de altitude na área referente ao vale do Lis. Em termos hidrológicos, o rio Lis, principal rio do 

concelho, estabelece uma relação entre os concelhos vizinhos, através da sua bacia hidrográfica.  

Em termos de distribuição das unidades paisagísticas, é possível encontrar a paisagem típica do 

Maciço Calcário Estremenho nas freguesias de Cortes, Arrabal, Chaínça e Santa Catarina da Serra. A 

paisagem típica de colinas greso – argilosas encontra nas freguesias de Memória, Caranguejeira, 

Santa Eufémia, Pousos, Barreira, Azoia, parte de Maceira, Parceiros, Marrazes, Boa Vista e 

Colmeias.  

Na maior parte da área do concelho predominam as colinas suaves arenosas, na parte mais ocidental 

do concelho, e da margem direita e esquerda do vale do rio Lis. Esta unidade de paisagem estende-

se desde de parte das freguesias de Maceira, Parceiros, Barosa, Marrazes, Boa Vista e Colmeias à 

freguesia de Coimbrão, onde surgem as areias dúnicas típica da paisagem da orla – costeira que nos 

conduz até à praia do Pedrógão.  

Os vales mais significativos do concelho são os vales dos rios Lis e Lena, que surgem na parte sul do 

concelho, e se juntam na parte central do concelho na cidade de Leiria. Da junção deste dois vales 

surge um vale do rio Lis mais largo, que se estende pelas colinas suaves arenosas até à foz do rio 

Lis, já fora do concelho, a sul da praia do Pedrógão, na Praia da Vieira. 

A análise territorial e demográfica do concelho de Leiria será realizada tendo em conta a organização 

administrativa atual, quer municipal, quer intermunicipal.  
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2.2. DEMOGRAFIA  

O concelho de Leiria, tal como já foi referido, localiza-se na Região de Leiria (NUTS III), numa das 

zonas litorais a sudoeste, da Região Centro (NUTS II). O concelho de Leiria é sede de distrito e é um 

dos 10 concelhos que constituem a Região de Leiria. Leiria é beneficiada pela sua localização 

geográfica estratégica no Litoral/Oeste, sendo limitado a este, pelo concelho de Ourém, a norte pelo 

concelho de Pombal, a oeste, pelo Oceano Atlântico e pelo concelho da Marinha Grande, a Sul, pelos 

concelhos da Batalha e Porto de Mós e a sudoeste pelo concelho de Alcobaça. 

O concelho de Leiria possui uma área de 565,09 km2, aproximadamente 23% da área total da Região 

de Leiria. Este concelho segundo a lei n.º11-A/2013 de 28 de Janeiro, que organiza 

administrativamente as freguesias, através da criação de freguesias por agregação ou por alteração 

dos limites territoriais, é composto por 18 freguesias identificadas no Quadro 1. 

A análise estatística desenvolvida realizar-se-á com base nas divisões administrativas atuais, embora 

a informação disponível na base do INE se encontre desagregada nessas unidades, optou-se pela 

sua agregação, em todos os períodos analisados.  

 O presente relatório tem como objetivo central uma análise sociodemográfica do concelho de Leiria 

tendo por base os Censos de 2011 e os anuários estatísticos mais recentes, referenciando que 

sempre que necessário serão feitas comparações e análise de evoluções entre os indicadores dos 

anos anteriores.  

Os aspetos que irão ser considerados são: a dinâmica da população residente, a sua distribuição 

pelas freguesias e lugares e a sua caracterização, em termos de género, idades e qualificação 

académica. 

 

2.2.1. Caracterização geral 

O concelho de Leiria é privilegiado quanto à sua localização geográfica no território nacional, junto ao 

litoral, servindo de cruzamento ou passagem obrigatória de importantes vias de comunicação, no 

sentido Norte/Sul – a autoestrada (IP1), a onde vão surgindo alguns centros urbanos de maior 

dimensão ao longo do eixo Lisboa e Porto com potencialidade que importa explorar. Estes centros, 

entre os quais Leiria, deverão procurar as suas vocações e especializarem-se no fornecimento de 
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produtos e serviços correspondentes. No sentido Este/Oeste, cruzam-se o IC2 (EN1), a EN. 109, a 

EN 242 e a EN. 113.  

O município de Leiria sofreu um grande afluxo de população desde os anos 70, e um 

desenvolvimento do tecido económico, do emprego e a crescente fixação de grandes unidades 

industriais, o que veio provocar o crescimento da população e o desenvolvimento do concelho. Leiria 

desfruta de uma localização estratégica nas ligações dos centros mais industrializados, que 

atravessam o concelho e a cidade e possui um acesso fácil ao Porto da Figueira da Foz.  

O concelho tem tido uma evolução populacional positiva, as taxas de crescimento demonstram que é 

um concelho onde as pessoas se instalam e têm condições de vida satisfatórias. Para evidenciar esta 

observação podemos apoiar-nos nos resultados dos Censos de 2001 e nos dados dos Censos de 

2011, que demonstram que a população de Leiria sofreu uma variação de 16,6% da população entre 

1991 e 2001, sendo que entre 2001 e 2011 a variação foi de 5,88%. 

A estrutura profissional mostra um elevado peso do terciário com predominância de empregados, 

quadros médios e superiores/funcionários e ao comércio.  

A rede de transportes que serve a cidade de Leiria e arredores está a estruturar-se de modo a poder 

satisfazer com qualidade e frequência as pessoas que utilizam este serviço. Tem-se vindo a notar 

uma certa preocupação com as acessibilidades à cidade, em pontos estratégicos, também devido aos 

diversos projetos que se desenvolveram na cidade como, o Programa Polis e o Euro 2004.  

Assiste-se a uma maior ocupação populacional das freguesias que envolvem a Zona Urbana de 

Leiria. As razões que se podem enumerar estão relacionadas com as acessibilidades para quem 

trabalha na cidade, assim como o melhor acesso a serviços e lazer assim como uma maior facilidade 

dos jovens em comprar casa.  

Na ocupação do território e para além da diferenciação, mais ou menos marcada de cada 

aglomerado, o espaço tende a organizar-se em termos socioculturais e económicos. Distinguem-se 

por isso algumas áreas diferentes: temos uma área a norte da cidade de Leiria que é bastante 

autónoma mas, com muitos sinais de ruralidade, outra área, com características urbanas e com um 

maior número de população.  

A diminuição da média da família, de certo modo, associada ao aumento generalizado do desafogo 

económico e dos padrões de vida aconselha a que se defina o perfil da oferta de novos fogos e de 

edifícios. Pois, irá provocar uma maior densidade habitacional e um ligeiro aumento da densidade 

populacional. 

De um modo geral, a população de Portugal e da Região de Leiria cresceu a vários ritmos desde 

meados do século passado. Após o decréscimo populacional registado durante as décadas de 60 a 
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70, em Portugal e que se verificou também no concelho de Leiria (em 1970 registava 78 950 

habitantes face aos 82 988 habitantes em 1960, o que significa uma perda de população na ordem 

dos 5%), em grande parte devido a fluxos migratórios para outras regiões do país e para alguns 

países do centro da Europa, nas décadas seguintes verificaram-se aumentos mais ou menos 

significativos. É de salientar também que no último período censitário, entre 2001 e 2011, verificou-se 

uma diminuição da população residente na Região Centro e um aumento na Região de Leiria (ver 

Quadro 2). 

Quadro 2. Evolução da população residente entre 1950 e 2013 (n.º) 

Fonte: INE, Censos de 1950 a 2011 e Estimativas Anuais da População Residente, 2013 

Considerando os dados disponibilizados pelo INE relativamente ao Recenseamento Geral da 

População, (Quadro 2 e Quadro 3) constata-se a existência de tendências evolutivas com ritmos 

evolutivos diferenciados, consoante a unidade territorial considerada. O concelho de Leiria tem vindo 

a acompanhar o ritmo de crescimento populacional da Região Centro e da Região de Leiria com uma 

variação positiva de 19.02% entre 1991 e 2011; a região de Leiria registou para o mesmo período 

uma evolução populacional de 10.58%. 

Os concelhos que fazem parte da região de Leiria apresentam, nesta matéria, comportamentos 

evolutivos diferenciados, associados às especificidades das suas dinâmicas socioecónomicas que, 

por sua vez, se traduzem em diferentes capacidades de atração e fixação da população e justificam 

as variações populacionais registadas. Entre 1991 e 2013, os municípios de Alvaiázere (-32.04%), 

Ansião (-9.83%), Castanheira de Pêra (-51.14), Figueiró dos Vinhos (-34.86%) e Pedrogão Grande (-

25.96%) registaram perdas populacionais, enquanto os restantes apresentam uma variação 

populacional positiva desde 1991. Leiria registou uma variação positiva entre 1991 e 2011 de 18,43% 

é o concelho que regista a maior evolução, juntamente com o concelho da Batalha (15.66%) e 

Marinha Grande (16.71%). 

Unidade Territorial 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2013 

Portugal 8 510 240 8 889 392 8 663 252 9 833 014 9 867 147 10 356 117 10 562 178 10 427 301 

NUT I Continente 7 921 913 8 292 975 8 123 310 9 336 760 9 375 926 9 869 343 10 047 621 9 918 548 

NUT II 
Região 
Centro 

2 276 522 1 880 764 1 665 818 1 750 885 1 721 650 2 348 397 2 327 755 2 281 164 

NUT III  
Região 
Leiria 

249 340 254 807 236 040 261 505 263 457 288 630 294 632 291 079 
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Quadro 3. Evolução da população residente entre 1950 e 2013 (n.º), nos concelhos da Região de Leiria 

Unidade Territorial 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2013 

NUT III Região Leiria 249 340 254 807 236 040 261 505 263 457 288 630 294 632 291 079 

C
o

n
c
e
lh

o
s
 d

a
 R

e
g

iã
o

 d
e

 L
e
ir

ia
 

Alvaiázere 14 950 13 583 11 300 10 510 9 306 8 438 7 287 7 048 

Ansião 18 309 17 268 14 900 15 446 14 029 13 719 13 128 12 773 

Batalha 12 817 13 811 11 755 12 588 13 329 15 002 15 805 15 804 

Castanheira de 
Pêra 

6 330 5 739 4 660 5 137 4 442 3 733 3 191 2 939 

Figueiró dos 
Vinhos 

12 300 11 545 8 960 8 754 8 012 7 352 6 169 5 941 

Leiria 77 567 82 988 78 950 96 517 102 762 119 847 126 897 125 977 

Marinha Grande 17 663 20 483 23 350 31 284 32 234 35 571 38 681 38 700 

Pedrogão Grande 8 955 8 239 4 985 5 842 4 643 4 398 3 915 3 686 

Pombal 59 925 59 931 56 890 53 727 51 357 56 299 55 217 54 201 

Porto Mós 20 524 21 220 20 290 21 700 23 343 24 271 24 342 24 010 

Fonte: INE, Censos de 1950 a 2011 e Estimativas Anuais da População Residente, 2013 

De acordo com os Censos de 2011, no concelho de Leiria residem 126 897 habitantes numa área de 

565,09 km
2
, valores que se traduzem numa densidade populacional de cerca de 224.56 hab/km

2
, 

sendo um dos concelhos que no conjunto daqueles que constituem a Região de Leiria e que 

possuem uma densidade populacional superior à média da região (120,29 hab/km
2
). Segundo a 

publicação do INE, Estimativas Anuais da População Residente, em 2013 verificou-se uma redução 

da população residente em todas as unidades territoriais, sendo mais notória na NUT II – Região 

Centro, com uma redução de cerca de 2% da população que aí residia em 2011, esta redução foi de 

1,28% em Portugal e na NUT I - Continente e na Região de Leiria foi de 1.21%, valores indicados no 

quadro seguinte. 

Em termos relacionais, a área da Região Centro corresponde a 30.58% da área total de Portugal e a 

Região de Leiria corresponde a 8.68% da área da Região Centro, por seu lado o concelho de Leiria 

representa 23% da área total da NUT III – Região de Leiria. Em termos populacionais e tendo em 

conta os dados de 2013 a população do concelho de Leiria, corresponde a 43% do total de residentes 

da Região o que evidencia a importância deste concelho nas dinâmicas territoriais e demográficas da 

Região de Leiria. 

O Quadro 4 remete para os dados da população residente e a respetiva densidade populacional, para 

os anos de 2001, 2011 e 2013, para os concelhos da Região de Leiria e para os concelhos que fazem 

fronteira com o concelho de Leiria. Verifica-se que o concelho de Leiria com 565.09 km
2
 é o que 

possui a maior dimensão territorial, juntamente com o concelho de Pombal, 626.13km
2
, da Região em 

que se insere, estes dois concelhos agregam aproximadamente 50% da área total. No que diz 
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respeito à população residente, esta corresponde, em 2013 a 43.27% da população total residente da 

Região de Leiria. 

Quadro 4. População residente (n.º) e densidade populacional, por local de residência, em 2001, 2011 e 2013 

Unidade Territorial 

População Residente 

Área 
(km2) 

Densidade Populacional 
(hab/km

2
) 

2 001 2 011 2 013 2 001 2 011 2 013 

Portugal   10 356 117 10 562 178 10 427 301 92 212.02 112.31 114.5 113.08 

NUT I Continente 9 869 343 10 047 621 9 918 548 89 088.92 110.78 112.8 111.33 

NUT II Região Centro 2 348 397 2 327 755 2 281 164 28 199.40 83.28 82.6 80.89 

NUT III Região Leiria 288 630 294 632 291 079 2 449.25 117.84 120.29 118.84 
  

  
  

 
  

Concelhos 
da Região 
de Leiria 

Alvaiázere 8 438 7 287 7 048 160.48 52.58 45.4 43.92 

Ansião 13 719 13 128 12 773 176.09 77.91 74.5 72.54 

Batalha 15 002 15 805 15 804 103.42 145.06 152.8 152.81 

Castanheira de 
Pêra 

3 733 3 191 2 939 66.77 55.91 47.8 44.02 

Figueiró dos 
Vinhos 

7 352 6 169 5 941 173.44 42.39 35.6 34.25 

Leiria 119 847 126 897 125 977 565.09 212.08 224.60 222.93 

Marinha 
Grande 

35 571 38 681 38 700 187.25 189.97 206.6 206.68 

Pedrógão 
Grande 

4 398 3 915 3 686 128.75 34.16 30.4 28.63 

Pombal 56 299 55 217 54 201 626.13 89.92 88.2 86.57 

Porto de Mós 24 271 24 342 24 010 261.83 92.70 93 91.70 

  

   

Concelhos 
vizinhos 

Alcobaça 56 472 56 693 55 651 408.14 138.36 138.9 136.35 

Ourém 45 885 45 932 45 452 416.55 110.15 110.3 109.12 

Fonte: INE, Censos 2001, Censos 2011 e Estimativas Anuais da População Residente 

Na Figura 4 está representada a densidade populacional nos concelhos da Região de Leiria e 

Alcobaça e Ourém, concelhos que possuem fronteira territorial com o concelho de Leiria. É possível 

identificar que os concelhos de Alvaiázere, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão 

Grande, possuem densidades inferiores a 50 habitantes por km2. Ansião, Pombal e Porto de Mós 

possuem densidades entre 50 e 100 habitantes por km2. O concelho da Batalha possui entre 150 e 

200 habitantes por km2. Leiria e Marinha Grande possuem densidades superiores a 200 habitantes 

por km2, sendo que existe uma diferença de aproximadamente 20 habitantes por km2, do primeiro 

para o segundo. Os concelhos de Alcobaça e Ourém possuem densidades entre 100 e 150 

habitantes por km2. Na análise territorial é possível afirmar que as densidades menores se localizam 
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nos concelhos mais interiores e as maiores nos concelhos do Litoral, existindo uma correlação direta 

entra a densidade e a localização geográfica. 

 

Figura 4. Densidade populacional nos concelhos da Região de Leiria e concelhos que partilham fronteira com 

Leiria, em 2013 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente - 2013 

O Quadro 5 apresenta a variação da população residente, nas diversas unidades territoriais, 

concelhos da Região de Leiria e concelhos que partilham fronteira com Leiria, entre 2001/11 e 

2011/13. Numa primeira análise, é possível verificar que entre 2001 e 2011 a NUT II - Região Centro, 

registou uma variação negativa de 0.88%, contrariando as tendências de outras unidades territoriais, 

que registaram variações positivas, Portugal registou 1.99%, Continente 1.81% e a Região de Leiria 

2.08%. Estabelecendo comparação entre os dez concelhos que compõe a Região Leiria, apenas 

quatro registaram variações positivas: Marinha Grande (8.74%), Leiria (5.88%), Batalha (5.35%) e 

Porto de Mós (0.29%). As variações negativas foram mais evidentes nos concelhos de Figueiró dos 
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Vinhos (16.09%), Castanheira de Pêra (14.52%) e Alvaiázere (13.64%). Esta variação está 

representada na Figura 5. 

Nos dados relativos ao ano de 2013, quando comparados com 2011, verifica-se uma redução da 

população residente em todas as unidades territoriais, exceto no concelho da Marinha Grande que 

regista uma variação positiva de 0.05%. As variações mais evidentes registaram-se nos concelhos de 

Castanheira de Pêra, -7.90% e Pedrógão Grande, -5.85%. Leiria registou uma variação de -0.72% no 

mesmo período. 

Quadro 5. Variação da população residente por unidade territorial e concelhos que partilham fronteira com 

Leiria, entre 2001/11 e 2011/13 (n.º e %) 

Unidade Territorial 

Variação População 
Residente (2001/11) 

Variação População 
Residente (2011/13) 

Efetivos (n.º) % Efetivos (n.º) % 

Portugal   206 061 1.99 -134 877 -1.28 

NUT I Continente 178 278 1.81 -129 073 -1.28 

NUT II Região Centro -20 642 -0.88 -46 591 -2.00 

NUT III   Região Leiria 6 002 2.08 -3 553 -1.21 
            

Concelhos da 
Região de Leiria 

Alvaiázere -1 151 -13.64 -239 -3.28 

Ansião -591 -4.31 -355 -2.70 

Batalha 803 5.35 -1 -0.01 

Castanheira de Pêra -542 -14.52 -252 -7.90 

Figueiró dos Vinhos -1 183 -16.09 -228 -3.70 

Leiria 7 050 5.88 -920 -0.72 

Marinha Grande 3 110 8.74 19 0.05 

Pedrógão Grande -483 -10.98 -229 -5.85 

Pombal -1 082 -1.92 -1 016 -1.84 

Porto de Mós 71 0.29 -332 -1.36 

 
Concelhos vizinhos 

Alcobaça 221 0.39 -1 042 -2 

Ourém 47 0.10 -480 -1 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente – 2013 

A evolução da população residente, no último período intercensitário, respeitante a 2001 e 2011, o 

concelho de Leiria posiciona-se entre os concelhos que registam valores mais elevados de 

crescimento populacional, refletindo o poder de atração deste município. Mais uma vez se verifica que 

os concelhos com variações positivas se localizam no litoral e as variações negativas mais 

significativas registam-se nos concelhos do interior. 
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Figura 5. Variação da população residente, entre 2001 e 2011, nos concelhos da Região de Leiria e concelhos 

que partilham fronteira com Leiria 

Fonte: INE, Censos 2001, Censos 2011 e Estimativas Anuais da População Residente 

2.2.2. Evolução e Distribuição da População 

2.2.2.1. Evolução e distribuição da população, por freguesias 

No último período intercensitário (2001 e 2011), o concelho de Leiria, tal como referenciado 

anteriormente, registou um acréscimo populacional, mantendo a tendência evolutiva registada em 

períodos anteriores, o Gráfico 1 representa esta evolução. 
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Gráfico 1. Evolução da população residente no concelho de Leiria, de 1950 a 2013 

Fonte: INE, Censos de 1950 a 2011 e Estimativas Anuais da População Residente, 2013 

Efetivamente, o concelho de Leiria tem vindo a experimentar uma evolução populacional positiva 

desde meados do século XX, registando em 1950, 77 567 habitantes. Depois de uma quebra 

populacional sentida na década 60 do século passado (diminuição de 4 038 habitantes entre 1960 e 

1970), Leiria tem registado acréscimos populacional, de forma gradual, registando 126 897 habitantes 

em 2011, com uma ligeira descida para 125 977, em 2013. 

Ao contrário do observado noutros concelhos da região, desde 1970, o concelho de Leiria não sofreu 

oscilações acentuadas de variação de população, registando, quase, sempre valores superiores aos 

registados na Região Centro e Região de Leiria. Esta realidade deve-se ao facto do concelho ser, 

tradicionalmente, atrativo em termos da concentração de indústrias, serviços e de diversas atividades 

económicas, resultante do seu estatuto de capital de distrito, fator que também contribui para uma 

capacidade atrativa demográfica diferente dos outros concelhos da região, que apresentam 

crescimentos demográficos, em parte influenciados pelas dinâmicas populacionais do concelhos de 

Leiria. 

Para melhor analisar os comportamentos evolutivos do concelho é importante caraterizar as 

freguesias que o constituem. O concelho é polarizado pelas freguesias do sistema urbano da cidade 

de Leiria, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes (31 775 habitantes e a União das 

Freguesias de Marrazes e Barosa (24 684 habitantes), nestas freguesias, em 2011, residiam 44.49% 

da população total do concelho. 
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O Quadro 6 apresenta a população residente e sua evolução nas freguesias de Leiria entre 1991 e 

2011. Em termos evolutivos a freguesia de Maceira foi a única a registar uma diminuição da 

população nos dois períodos intercensitários, -1.05% entre 1991/2001 e -0.67% entre 2001/2011. A 

freguesia de Coimbrão registou a maior variação entre 1991 e 2011, com uma redução de 10.84% da 

população. A União de freguesias de Colmeias e Memória foi a que registou diminuições mais 

significativas de população residente, com 10,10% entre 2001/2011. Por outro lado a União de 

freguesias de Marrazes e Barosa e União de freguesias Parceiros e Azoia, registaram entre 1991 e 

2011 aumentos superiores a 30%, com 39.99% e 33.04%, respetivamente. 

Quadro 6. População residente e sua variação no concelho de Leiria e freguesias, 1991, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

População residente (N.º) 
Variação da população residente 

(%) 

1 991 2 001 2 011 1991/2001 2001/2011 1991/2011 

NUT II Centro 1 721 650 2 348 397 2 327 755 36.40 -0.88 26.04 

NUT III Região Leiria 263 457 288 630 294 632 9.55 2.08 10.58 

Concelho de Leiria 102 762 119 847 126 897 16.63 5.88 19.02 

F
re

g
u
e
s
ia

s
 d

e
 L

e
ir
ia

 

Amor 4 389 4 738 4 747 7.95 0.19 7.54 

Arrabal 2 445 2 719 2 684 11.21 -1.29 8.90 

Bajouca 1 897 2 015 2 004 6.22 -0.55 5.34 

Bidoeira de Cima 1 916 2 073 2 250 8.19 8.54 14.84 

Caranguejeira 4 350 4 972 4 691 14.30 -5.65 7.27 

Coimbrão 1 923 1 930 1 735 0.36 -10.10 -10.84 

Maceira 10 087 9 981 9 914 -1.05 -0.67 -1.75 

Milagres 2 744 2 961 3 071 7.91 3.71 10.65 

Regueira de Pontes 1 972 2 263 2 221 14.76 -1.86 11.21 

Colmeias e Memória 4 384 4 602 4 085 4.97 -11.23 -7.32 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 23 909 27 427 31 775 14.71 15.85 24.76 

Marrazes e Barosa 14 813 22 288 24 684 50.46 10.75 39.99 

Monte Real e Carvide 4 667 5 690 5 756 21.92 1.16 18.92 

Monte Redondo e Carreira 5 305 5 672 5 564 6.92 -1.90 4.65 

Parceiros e Azoia 4 647 5 573 6 940 19.93 24.53 33.04 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 4 190 4 777 4 870 14.01 1.95 13.96 

Santa Eufémia e Boa Vista 3 766 4 346 4 072 15.40 -6.30 7.51 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 5 358 5 820 5 834 8.62 0.24 8.16 

Fonte: INE, Censos1991, 2001e 2011 
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O Gráfico 2 representa a variação da população residente entre 1991/2001 e 2001/2011. É notório o 

aumento, entre 1991/2001, de mais de 50% da população residente na União de freguesias de 

Marrazes e Barosa, sendo a freguesia de Maceira a que apresenta a maior redução, -1.05%. No 

período entre 2001/2011 as variações mais significativas, registaram-se pela positiva na União de 

freguesias de Parceiros e Azoia, 24.53% e pela negativa na União de freguesias de Colmeias e 

Memória, -11.23%.  
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Gráfico 2. Variação da população residente, nas freguesias de Leiria, 1991/2011 e 2001/2011 (%) 

Fonte: INE, Censos1991, 2001e 2011 

A Figura 6 identifica no contexto territorial, a variação da população residente, nas freguesias de 

Leiria entre 2001/2011, sendo facilmente identificados no enquadramento do concelho os locais com 

maior e menor variação. As freguesias mais urbanas de Leiria: União de freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes, União de freguesias de Marrazes e Barosa e União de freguesias de Parceiros e 

Azoia, são as que apresentam variações superiores a 10%. Contrapondo com a União de freguesias 

de Colmeias e Memória e Coimbrão, que apresentam variações negativas superiores a 10%. 
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Figura 6. Variação da população residente, nas freguesias de Leiria entre 2001/2011 

Fonte: INE, Censos 2001e 2011 

A distribuição da população, representando o número de habitantes residentes por km
2
 de território, 

corresponde à sua densidade populacional, sendo estes dados visíveis no Quadro 7, apresentando 

os dados relativos a 1991, 2001 e 2011. Em 1991 o valor mínimo de 36 habitantes por km
2
 foi 

registado na freguesia de Coimbrão e o valor máximo, de 457 habitantes por km
2
, registou-se na 

União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. Em 2001, o valor mínimo de 36 habitantes 

por km
2
 foi também registado na freguesia de Coimbrão e o valor máximo, de 679 habitantes por km

2
, 

registou-se na União de freguesias de Marrazes e Barosa. Em 2011, os valores mínimos e máximos 

registaram-se nas mesmas freguesias, com 33 e 752 habitantes por km
2
, respetivamente. 
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Quadro 7. Densidade populacional, 1991, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 
Densidade Populacional (hab/km

2
) 

1 991 2 001 2 011 

NUT II Centro 61.05 83.28 82.60 

NUT III Região Leiria 107.57 117.84 120.29 

Concelho de Leiria 181.85 212.09 224.56 

F
re

g
u

e
s
ia

s
 d

e
 L

e
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ia
 

Amor 186.89 201.75 202.14 

Arrabal 121.73 135.38 133.63 

Bajouca 154.56 164.18 163.28 

Bidoeira de Cima 122.71 132.76 144.10 

Caranguejeira 140.37 160.44 151.37 

Coimbrão 36.84 36.98 33.24 

Maceira 214.49 212.24 210.82 

Milagres 158.11 170.62 176.96 

Regueira de Pontes 170.79 195.99 192.35 

Colmeias e Memória 94.14 98.82 87.72 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 457.46 524.77 607.97 

Marrazes e Barosa 451.58 679.46 752.51 

Monte Real e Carvide 179.28 218.58 221.12 

Monte Redondo e Carreira 104.20 111.41 109.29 

Parceiros e Azoia 202.16 242.45 301.92 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 101.71 115.96 118.21 

Santa Eufémia e Boa Vista 192.66 222.33 208.31 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 126.93 137.87 138.20 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001e 2011 

A Figura 7 representa a densidade populacional, nas freguesias de Leiria, com dados relativos aos 

Censos de 2011. Tal como já foi referido anteriormente as freguesias com maiores densidades 

populacionais, correspondem às freguesias mais urbanas do concelho de Leiria e que incluem a 

cidade de Leiria (União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e União de freguesias de 

Marrazes e Barosa). Comparando distribuição populacional no território e as variações populacionais, 

de forma geral as freguesias que apresentam as maiores variações negativas correspondem aos 

territórios onde residem menos habitantes por km
2
, contrapondo com as variações positivas mais 

significativas que coincidem com as freguesias mais densamente povoadas. 
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Figura 7. Densidade populacional, por freguesia, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2001e 2011 

 

2.2.2.2. População residente no concelho, por lugares 

No que respeita à distribuição da população por lugares, segundo os Censos de 2011 foram 

identificados 295 lugares censitários, sendo que a União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes é a que possui mais lugares, por oposição às freguesias de Amor, Coimbrão e Milagres que 

apresentam menos lugares. Antes da agregação de freguesias, Leiria era a freguesia que possuía o 

menor número de lugares, apenas 1, correspondendo à cidade de Leiria e sendo a mais habitada 

apresentava o menor número de menos lugares. Além destes lugares, segundo o critério de 

classificação do INE foram ainda identificados lugares residuais sem expressão na população do 

Concelho. 
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Na Figura 8, é percetível a concentração de população residente por lugar censitário do concelho de 

Leiria, em 2011, em que os lugares referenciados com maior população dizem respeito à cidade de 

Leiria e às respetivas sedes de freguesia. 

 

Figura 8.  População residente por lugar censitário do concelho de Leiria, em 2011 (N.º) 

Fonte: INE, Censos 2011 

A Figura 9 representa a população residente em lugares com 2000 ou mais habitantes, na Região de 

Leiria, em 2011, em que é visível a influência do sistema urbano da cidade de Leiria na envolvente, 

territorial, constituindo a principal aglomeração urbana em termos quantitativos e afirmando a cidade 

como a sede e capital da região, o que comprova o seu poder de atração e de fixação de pessoas. 
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Figura 9. População residente em lugares com 2000 ou mais habitantes, na Região de Leiria, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

2.2.3. Estrutura da população por grupos etários e sexo 

A estrutura etária de qualquer população constitui uma análise demográfica de importância. Do ponto 

de vista demográfico, a estrutura etária e por sexo condiciona o crescimento da população, 

dependente, entre outros fatores, da fecundidade e mortalidade, que estão relacionadas com a idade 

e o sexo.  

O envelhecimento da população pode ser entendido como um processo individual resultante de 

alterações, biológicas, psicológicas ou outras provocadas pela idade. De acordo com esta perspetiva 

o envelhecimento demográfico vai corresponder às alterações que, relativas à estrutura etária da 

população, se traduzem por um aumento da importância relativa dos idosos (envelhecimento no 
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topo), por uma diminuição da importância dos jovens (envelhecimento na base) ou por ambas as 

situações. O envelhecimento da população é um traço marcante desta sociedade no final do século.  

O concelho de Leiria segue uma trajetória semelhante à do continente, no que se refere à estrutura 

etária da população no período entre 2001 e 2013. Através da análise das pirâmides etárias, com o 

objetivo de ir traçando uma análise comparativa. Deste modo podemos mais facilmente, percecionar 

as diferenças da estrutura etária da população neste período de análise.  

Segundo os dados do INE, nas Estimativas Anuais da População Residente, em 2013, residiam no 

concelho de Leiria 125 977 habitantes, distribuídos de forma relativamente equilibrada entre os dos 

sexos, denotando-se um ligeiro predomínio do sexo feminino como é percetível no Gráfico 3. 

48%

52%

H

M

 

Gráfico 3. Distribuição da população residente, segundo o sexo no concelho em 2013 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2013 

Em trinta anos a população portuguesa conheceu uma modificação profunda do seu perfil etário, a 

população do concelho de Leiria também sofreu a mesma modificação, isto é a sua população sofreu 

um envelhecimento na base e no topo, visto que a percentagem dos jovens diminuiu de importância e 

a percentagem de idosos aumentou consideravelmente, como é visível no Gráfico 4. 

Relativamente à evolução dos efetivos populacionais em Leiria por grupos de idade, podemos 

constatar que desde 2001 até 2013, a população entre os 0 e os 14 anos tem vindo a diminuir 

significativamente, o que conduz a uma variação absoluta da população (nos escalões mais jovens) 

negativa, ou seja, a natalidade tem diminuído. Entre os 15 e os 64 anos a variação da população é 

positiva entre 2001 e 2013. É a partir dos 65 anos que as taxas de variação atingem valores mais 
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elevados, em particular a partir dos 75, o que vem confirmar a tendência de envelhecimento da 

população do concelho Leiria. 

O concelho de Leiria apresenta em 2013 uma pirâmide do tipo envelhecida, com uma base mais 

estreita do que a classe dos adultos, o que reflete um reforço da população adulta conjugado com um 

aumento da esperança de vida 
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Gráfico 4. Pirâmide etária, concelho de Leiria, 2013, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001 e Estimativas Anuais da População Residente (2013) 

A distribuição populacional, de acordo com o sexo traduz-se na relação de masculinidade, 

apresentada no quadro seguinte, em que em 2001, no concelho de Leiria residiam 95 homens para 

cada 100 mulheres e em 2011 esta relação diminuiu para 94. Relativamente às relações de 

masculinidade estas demonstram como é que os efetivos existentes num determinado grupo de 

idades são partilhados entre o sexo masculino e o sexo feminino. No entanto, na análise das relações 

de masculinidade deve ter-se em conta que o efeito da mortalidade masculina, traduz-se numa 

diminuição progressiva das relações de masculinidade. 
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Em termos de distribuição da população residente segundo o género, nas freguesias de Leiria, 

verificou-se paridade de géneros em 2001, na União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira e 

na União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chaínça, em contrapartida nas freguesias de 

Bajouca e Bidoeira de Cima, residiam mais homens que mulheres, 105 e 103, respetivamente. Entre 

2001 e 2011 a tendência geral foi de diminuição da paridade entre sexos, a maior diminuição 

verificou-se nas freguesias de Bidoeira de Cima e de Caranguejeira. 

Quadro 8. Relação de masculinidade nas freguesias e concelho de Leiria, para 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

Relação de 
Masculinidade 

2 001 2 011 

Concelho de Leiria 95.38 93.51 

Amor 99.08 100.89 

Arrabal 98.18 97.94 

Bajouca 104.98 103.87 

Bidoeira de Cima 103.43 97.89 

Caranguejeira 98.88 94.73 

Coimbrão 97.95 96.71 

Maceira 97.84 95.39 

Milagres 95.19 98.26 

Regueira de Pontes 97.81 97.60 

Colmeias e Memória 92.39 88.95 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 91.04 89.87 

Marrazes e Barosa 94.57 91.77 

Monte Real e Carvide 92.95 91.74 

Monte Redondo e Carreira 100.35 97.10 

Parceiros e Azoia 95.06 94.13 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 100.29 97.89 

Santa Eufémia e Boa Vista 94.98 95.21 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 97.29 95.44 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição da população residente segundo os grandes grupos 

etários e sexo no concelho de Leiria em 2013. Da análise deste gráfico conclui-se que não existe 

diferenças significativas entre os sexos em cada um dos grandes grupos etários. Os grupos etários 

entre 0-14 e 15-24 anos são os únicos onde o número de homens é superior ao das mulheres, nos 

restantes o número de mulheres é superior, esta situação está de certa forma relacionada com a 

esperança de vida do sexo feminino ser superior à do sexo masculino. 
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Por outro lado, aproximadamente 56% da população residente em 2013 concentra-se no escalão dos 

25 aos 64 anos, sendo igualmente de destacar o facto do escalão dos 65 anos ou mais concentrar 

mais população (18%) que o dos grupos etários entre 0-14 (15%) e 15-24 anos (11%), reflexo dos 

fenómenos demográficos atuais, o aumento da longevidade e consequentemente o envelhecimento 

da populacional, fenómenos que têm vindo a acentuar na última década, conforme se visualiza na 

pirâmides etárias apresentadas. 
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Gráfico 5. Distribuição da população residente, por sexo e grandes grupos etários no concelho de Leiria, em 

2013 

Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2013 

Nas páginas seguintes são apresentadas as pirâmides etárias, para as freguesias do concelho de 

Leiria, comparando dados de 1991, 2001 e 2011. Uma análise mais a fundo revela uma ligeira 

supremacia da população mais idosa, conforme se visualiza nas pirâmides etárias seguidamente 

apresentadas.  

Analisando as pirâmides etárias do concelho de Leiria para os anos 1991, 2001 e 2011, é possível 

verificar, em termos de valores absolutos, o progressivo envelhecimento da população residente, 

através do aumento do número de idosos. É também notório o alargamento da base da pirâmide o 

que corresponde a um reforço das camadas mais jovens da população ao longo do período em 

análise. As classes dominantes têm vindo desde 1991 a situarem-se nas camadas mais adultas da 

população, posicionando-se em 2011 nos grupos etários 35 – 39 anos, 40 – 44 anos e 45 – 49 anos. 
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O Gráfico 6 representa a pirâmide etária para a freguesia de Amor. Em 1991, a classe mais jovem (0-

14 anos), representava cerca de 22% da população total, mais do dobro da população com mais de 

65 anos (9%). Em 2001, verifica-se um envelhecimento populacional, no entanto a classe mais jovem 

ainda é mais representativa, com 17% da população e a classe mais idosa representa 13%. Em 2011, 

o envelhecimento populacional é mais evidente, em que o efetivos de idosos é superior ao efetivo de 

jovens, respetivamente 19% e 16%.  

Em todos os períodos em análise, a população em idade adulta, entre 25 e 64 anos, representa 

aproximadamente metade da população total. 
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Gráfico 6. Pirâmide etária, freguesia de Amor, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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O Gráfico 7 representa a pirâmide etária para a freguesia de Arrabal. Em 2011, a classe de 0-4 anos 

registava 93 efetivos e a classe de 85 e mais anos 76, valor exemplo do envelhecimento populacional 

registado nesta freguesia. Em 1991 a classe mais jovem representava 20% e a mais idosa 12%, a 

população que entre os 25-64 anos representava 52% da população total. Em 2001, a classe mais 

jovem ainda equivale a 16% da população e a classe mais idosa representa 17%. O envelhecimento 

da população desta freguesia é mais notório em 2011, em que o número de população residente com 

65 ou mais anos, representa 22% da população, enquanto a classe mais jovem agrega apenas 14% 

da população total.  

Em todos os períodos em análise, a população em idade adulta, entre 25 e 64 anos, representa 

aproximadamente 52% da população total. 
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Gráfico 7. Pirâmide etária, freguesia de Arrabal, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A pirâmide etária da freguesia de Bajouca é visível no Gráfico 8, o efetivo total em 2011 era de 2004 

habitantes, em que 16 % da população tem entre 0 e os 14 anos, 13% entre 15 e 24 anos, 52% entre 

25 e 64 anos e 18% 65 ou mais anos, em que a classe mais idosa é superior à classe mais jovem.  

Em 2001, 52% da população total tinha entre 25 e 64 anos, 20% entre 0 e 14 anos, 16% entre 15 e 

24 anos e 12% com 65 ou mais anos.  

Em 1991 o número de residentes nesta freguesia que tinham entre 0 e 14 anos correspondia a cerca 

de 26% da população residente, mais que o dobro da população idosa aqui residente 11% da 

população. 

Nos grupos etários quinquenais, existiu uma variação ao longo dos anos diretamente associada ao 

período de realização dos Censos, em 1991 o maior número de residentes tinha entre 15 e 19 anos, 

em 2001 entre 25 e 29 anos e em 2011 entre 35 e 39 anos. 
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Gráfico 8. Pirâmide etária, freguesia de Bajou, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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O Gráfico 9 representa a pirâmide etária para a freguesia de Bidoeira de Cima. Em 1991, a classe 

mais jovem (0-14 anos), representava cerca de 21% da população total, quase o dobro da população 

com mais de 65 anos (12%). Em 2001, verifica-se um envelhecimento populacional, no entanto a 

classe mais jovem ainda é mais representativa, com 17% da população e a classe mais idosa 

representa 15%. Em 2011, o envelhecimento populacional é mais evidente, em que o número de 

efetivos idosos é superior ao efetivo de jovens, respetivamente 22% e 16%.  

Em todos os períodos em análise, a população em idade adulta, entre 25 e 64 anos, representa 

aproximadamente metade da população total, 48% em 1991, 54% em 2001 e 52% em 2011. 
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Gráfico 9. Pirâmide etária, freguesia de Bidoeira de Cima, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A pirâmide etária da freguesia de Caranguejeira é visível no Gráfico 10, o efetivo total em 2011 era de 

2 004 habitantes, em que 16% da população tem entre 0 e os 14 anos, 13% entre 15 e 24 anos, 52% 

entre 25 e 64 anos e 18% 65 ou mais anos, em que a classe mais idosa é superior à classe mais 

jovem.  

Em 2001, 52% da população total tinha entre 25 e 64 anos, 20% entre 0 e 14 anos, 16% entre 15 e 

24 anos e 12% com 65 ou mais anos.  

Em 1991 o número de residentes nesta freguesia que tinham entre 0 e 14 anos correspondia a cerca 

de 26% da população residente, mais que o dobro da população idosa aqui residente 11% da 

população. 

Nos grupos etários quinquenais, existiu uma variação ao longo dos anos diretamente associada ao 

período de realização dos Censos, em 1991 o maior número de residentes tinha entre 15 e 19 anos, 

em 2001 entre 25 e 29 anos e em 2011 entre 35 e 39 anos. 
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Gráfico 10. Pirâmide etária, freguesia de Caranguejeira, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Coimbrão é umas das duas freguesias onde se denota uma pirâmide etária quase invertida visível no 

Gráfico 11. No ano de 2011, 77% da população tinha mais de 25 anos, em que desses 46% têm mais 

de 50 anos, o que denota um aumento da esperança média de vida e uma redução da natalidade. 

Outros dos factos que é a existência de classes ocas, no período de 2011, nomeadamente no grupo 

etário entre os 35 e os 39 anos, associada a uma diminuição do número de efetivos, associados a 

possíveis movimentos migratórios de jovens adultos. Assim, em 2011, 11% da população tinha 

menos de 14 anos e 12% entre 15 e 24 anos.  

Em 1991 é o único período em que o número de população jovem (21%) é superior ao número de 

população idosa (12%). Esta situação inverte-se em 2001, a população jovem reduziu para 17% e a 

população idosa aumenta para 19%, situação inversa ao verificado na maioria das freguesias do 

concelho, em que neste período a proporção de população jovem ainda supera o efetivo de 

população idosa. 
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Gráfico 11. Pirâmide etária, freguesia de Coimbrão, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A distribuição da população por grupos etários quinquenais da freguesia de Maceira, para os anos de 

1991, 2001 e 2011, está representada no Gráfico 12. Mais uma vez se verifica a maior proporção de 

efetivos com 65 ou mais anos (21%) e a menor da população com menos de 14 anos (14%), nos 

Censos de 2011, sendo estas as maiores alterações da estrutura etária desta freguesia. A população 

entre 25 e 64 anos manteve uma proporção igual quer em 2001, quer em 2011, 55%, sendo que em 

1991 correspondia a 52%.  

Entre 2001 e 2011, em todos os grupos etários com menos de 40 anos, se verifica uma diminuição do 

número de efetivos, contrastando com o aumento do número de residentes com mais de 45 anos. Em 

2001, no grupo etário com menos de cinco anos o número de efetivo masculino é superior ao 

feminino, situação que se inverte em 2011. 
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Gráfico 12. Pirâmide etária, freguesia de Maceira, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Milagres, apresenta uma pirâmide etária bastante heterogénea, com inúmeras classes ocas, com um 

aumento do número de residentes com mais de 45 anos e uma diminuição dos residentes com menos 

de 19 anos (Gráfico 13). 

No ano de 2011, 27.32% da população residentes nesta freguesia tinha menos de 25 anos, 55.42% 

entre 25 e 64 anos e 17.26% 65 ou mais anos, sendo que na extremidade da pirâmide se denota que 

o número de efetivos idosos é superior ao número de jovens. 

Em 2001, a pirâmide apresentava uma estrutura mais rejuvenescida, para além da população com 

menos de 14 anos, ser superior ao número de residentes com 65 ou mais anos, 17.22% e 13.91%, a 

população com menos de 25 anos representava 33.60%. De referir também que comparando com 

1991, foi a única freguesia em que o número de residentes com 65 ou mais anos diminuiu. Em 1991 o 

número de população jovem (22.56%) é também superior ao número de população idosa (14.40%).  
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Gráfico 13. Pirâmide etária, freguesia de Milagres, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A distribuição por grupos etários quinquenais, em 1991, 2001 e 2011, da freguesia de Regueira de 

Pontes é visível no Gráfico 14. Em 1991, a classe mais jovem (0-14 anos), representava 22.77% da 

população total, mais do dobro da população com mais de 65 anos (10.45%). Em 2001, verifica-se 

um envelhecimento populacional, no entanto a classe mais jovem ainda é mais representativa, com 

16.44% da população e a classe mais idosa representa 13.43%. Em 2011, o envelhecimento 

populacional é mais evidente, em que o número de efetivos idosos é superior ao efetivo de jovens, 

respetivamente 18.46% e 14.50%.  

Em todos os períodos em análise, a população em idade adulta, entre 25 e 64 anos, representa 

aproximadamente metade da população total, 48.43% em 1991, 54.53% em 2001 e 55.52% em 2011. 

Em termos de representatividade, o grupo etário com o maior número de efetivos tinha entre 40 e 44 

anos em 1991, em 2001 dois grupos etários possuíam o mesmo número de efetivos, entre 15 e 19 e 

40 e 44 anos e em 2011 entre 15 e 19 anos.  
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Gráfico 14. Pirâmide etária, freguesia de Regueira de Pontes, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A pirâmide etária da União das Freguesias de Colmeias e Memória é visível no Gráfico 15 em que o 

efeito de envelhecimento populacional é facilmente identificado, a base da pirâmide começou a 

estreitar, ao mesmo tempo que o topo alargou. Estes factos são consequência da baixa natalidade e 

do aumento do número de idosos e consequente aumento na esperança média de vida. 

Tal como a freguesia de Coimbrão, esta é a freguesia em que existe a maior diferença da proporção 

entre os jovens e os idosos, cerca de 77% da população tem mais de 25 anos e destes 48% têm mais 

de 50 anos. É também visível que a o número de efetivos com menos de 4 anos é inferior ao número 

de efetivos com mais de 85anos. Para além disso verifica-se a existência de diversas classes ocas, 

entre os 25 e os 34 anos, o que mais uma vez denota o gradual envelhecimento populacional desta 

freguesia. 
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Gráfico 15. Pirâmide etária, União das Freguesias de Colmeias e Memória, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, que corresponde à cidade de Leiria. Em 

2011 o número de jovens é muito semelhante ao número de idosos, embora este último seja 

ligeiramente superior (ambos têm aproximadamente 15% dos efetivos).  

De salientar que entre 2001 e 2011, verificou-se um ligeiro aumento dos efetivos entre 0-14 e um 

aumento mais notório dos efetivos entre os 30 e os 39 anos, consequência da atratividade da cidade 

de Leiria e da envolvente, tendo em conta as condições económicas e sociais aqui existentes. Apesar 

de existir um aumento, ligeiro, da natalidade, verifica-se também um aumento da esperança média de 

vida, que se traduz no número crescente de efetivos com 85 e mais anos. 

20 15 10 5 0 5 10 15 20

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 e mais anos

População residente, por sexo (n.º)

G
ru

p
o

 e
tá

ri
o

 q
u

in
q

u
e
n

a
l 

(a
n

o
s
)

Homens 2011 Mulheres 2011 Homens 2001 Mulheres 2001 Homens 1991 Mulheres 1991
 

Gráfico 16. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 2011, 2001 

e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Na União das Freguesias de Marrazes e Barosa, que é uma das freguesias mais urbanas do 

concelho, apresenta uma estrutura etária semelhante à União das Freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes, embora o grupo etário mais representativo, em 2011, tenha entre 35 e 39 anos.  

Em 2011, 28.31% da população tinha menos de 15 anos, 58.26% entre 25 e 64 anos e 13.43% com 

65 ou mais anos. É a única freguesia em que o número de jovens é superior ao número de idosos, 

sendo que o número de efetivos com 14 anos e menos anos representa 17% da população total, é 

também o valor mais elevado do concelho. Em 2001, 18.14% da população tinha menos de 15 anos, 

14.11% entre 15 e 24 anos, 57.36% entre 25 e 64 anos e 10.39% têm mais de 65 anos.  

Em 1991, o grupo a distribuição evidencie uma pirâmide mais jovem, embora o número de residentes 

com menos de 4 anos registe o valor mais baixo de todos os períodos em análise. Assim, 20.98% da 

população tinha menos de 15 anos, 1687% tinha entre 15 e 24 anos, 52.57% entre 25 e 64 anos e 

9.58% mais de 65 anos. 
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Gráfico 17. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Marrazes e Barosa, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A pirâmide etária da União das Freguesias de Monte Real e Carvide é visível no Gráfico 18, e revela 

um gradual envelhecimento da população. O efetivo total em 2011 era de 5 756 habitantes, em que 

14.37 % da população tem entre 0 e os 14 anos, 10.23% entre 15 e 24 anos, 54.93% entre 25 e 64 

anos e 20.47% 65 ou mais anos, em que a classe mais idosa é superior à classe mais jovem.  

Em 2001, 54.15% da população total tinha entre 25 e 64 anos, 15.92% com 65 ou mais anos, 15.29% 

entre 0 e 14 anos, 14.64% entre 15 e 24 anos, sendo as classes mais jovens as menos 

representativas.  

Em 1991 o número de residentes nesta freguesia que tinham entre 0 e 14 anos correspondia a cerca 

de 37.07% da população residente, mais que o dobro da população idosa aqui residente (13.31%). 

Nos grupos etários quinquenais, existiu uma variação ao longo dos anos, em 1991 o maior número de 

residentes tinha entre 15 e 19 anos, em 2001 entre 25 e 29 anos e em 2011 entre 40 e 44 anos. 
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Gráfico 18. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Monte Real e Carvide, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A população residente por grupos etários quinquenais, entre 1991 e 2011, na União das Freguesias 

de Monte Redondo e Carreira está representada no Gráfico 19, sendo evidente desde logo a redução 

acentuada entre 1991 e 2011 do número de população residente com menos de 19 anos. A maior 

variação entre 2001 e 2011 verificou-se entre os 25 e os 29 anos, em que o número de efetivos 

reduziu cerca de 28%. 

Em 1991 o grupo etário mais representativo tinha entre 10 e 14 anos, em 2001 tinha entre 20 e 24 

anos e em 2011 tem entre 45 e 54 anos, o que demonstra o gradual envelhecimento desta freguesia. 

Analisando a pirâmide, por grupos etários, em 2011 14.85% da população desta freguesia tinha 

menos de 14 anos, 12.31% entre 15 e 24 anos, 55.01% entre 25 e 64 anos e 17.83 mais de 65 anos. 

O que comparando com 2001, revela um aumento do número de efetivos com 25 e mais anos e uma 

diminuição do número de efetivos com menos de 25 anos. 
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Gráfico 19. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, 2011, 2001 e 

1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A estrutura etária da população residente em 1991, 2001 e 2011, na União das Freguesias de 

Parceiros e Azoia é visível no Gráfico 20. É uma das poucas freguesias em que a proporção de 

residentes entre os 0 e os 14 anos é superior ao número de residentes com mais de 65 anos, sendo 

das freguesias mais jovens do concelho em 2011 e evidencia um ligeiro rejuvenescimento da 

população. 

Em 1991, residiam nesta freguesia 4 647 habitantes, aumentando para 5 573 em 2001 e 6 940 em 

2011, como é visível no gráfico seguinte. Em termos proporcionais, em 1991 22% da população tinha 

entre 0 e 14 anos, 16% entre 15 e 24 anos, 53% entre 25 e 64 anos e 9% com 65 ou mais anos. Em 

2001, registou-se um aumento da proporção da população com mais de 25 anos (67%) e diminuição 

da população com menos de 14 anos (33%). Esta tendência manteve-se em 2011, verificando-se no 

entanto um aumento da população com menos de 9 anos, relativamente aos períodos anteriores, 

verificando-se também um aumento em todos os grupos etários com mais de 25 anos, sendo mais 

evidente no grupo etário entre os 30 e os 34 anos. 
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Gráfico 20. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Parceiros e Azoia, 2011, 2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A estrutura etária da União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chaínça está representada 

no gráfico seguinte. Em 2011, o grupo etário com o maior número de efetivos, tem entre 45 e 49 

anos, o menos representativo tem entre 80 e 84 anos. O número de residentes com menos de 4 anos 

é inferior ao número de efetivos com mais de 80 anos. Em termos de variação, o grupo etário entre os 

5 e os 9 anos, foi o que registou a maior diminuição, neste período, o maior aumento registou-se nos 

efetivos com mais de 85 anos. 

Em 2001, 18.26% da população tinha menos de 14 anos, 14.79% entre 15 e 24anos, 52.04% tinham 

entre 25 e 64 anos e 14.90% mais de 65 anos, o que comparando com 1991, verifica-se que o 

número de efetivos com menos de 24 anos diminuiu e aumentou o número de residentes com mais 

de 25 anos, em 5%.  

Todos os dados referidos anteriormente estão, mais uma vez, associados a uma estrutura etária 

gradualmente envelhecida. 
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Gráfico 21. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chaínça, 2011, 

2001 e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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A pirâmide etária da União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista é visível no Gráfico 22, em 

que o efeito de envelhecimento populacional é facilmente identificado pelo estreitamento da base da 

pirâmide e o alargamento o topo. Estes factos, tal como já foi referido, estão associados à diminuição 

da natalidade e ao aumento do número de idosos, associado ao aumento na esperança média de 

vida. 

Nesta freguesia também existe uma grande diferença da proporção entre os jovens e os idosos, cerca 

de 72% da população tem mais de 25 anos e destes cerca de 37% têm mais de 50 anos. 

Comparando as faixas etárias nas extremidades da pirâmide o número de efetivos com menos de 4 

anos é superior ao número de efetivos com mais de 85 anos. O grupo etário que concentra o maior 

número de efetivos tem entre 50 e 54 anos. Verifica-se que entre os 0 e os 9 anos o número de 

efetivos do sexo masculino é superior ao número de efetivos do sexo feminino, situação que se 

inverte a partir dos 70 anos. Para além disso verifica-se a existência de diversas classes ocas, entre 

os 25 e os 34 anos, o que mais uma vez denota o gradual envelhecimento populacional desta 

freguesia. 
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Gráfico 22. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, 2011, 2001 e 

1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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 A União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa possui uma estrutura etária envelhecida, 

tendo em conta que de forma geral o número de jovens tem diminuído, representava 22.64% da 

população em 1991 e 15.50% em 2011 e o número de idosos aumentou, representando em 1991 

11.66% e 18.19% em 2011, sendo notório o aumento da população com mais de 65 anos (Gráfico 

23). 

A maior diminuição verificou-se na faixa etária entre 25 e 29 anos, que apesar de ter registado um 

uma variação positiva de aproximadamente 9% entre 1991 e 2001, entre 2001 e 2011, registou uma 

diminuição de cerca de 28%.  

Tal como noutras freguesias, o envelhecimento populacional está diretamente relacionado com o 

aumento da esperança média de vida, o número de efetivos residentes com mais de 85 anos, mais 

que duplicou entre 2001 e 2011. 
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Gráfico 23. Pirâmide etária, freguesia de União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa , 2011, 2001 

e 1991 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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 O número de efetivos residentes, por grande grupo etário, em 2001 e 2011 é visível no Quadro 9. Em 

que é visível a redução nos grupos etários entre os 0-14 anos em todas as freguesias, exceto na 

União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, na União de Freguesias de Marrazes e 

Barosa e na União de Freguesias de Parceiros e Azoia, contrapondo com o aumento generalizado no 

grupo etário com 65 ou mais anos. 

Quadro 9. Distribuição da população residente no concelho de Leiria, por freguesia e grupo etário em 2001e 

2011 

Unidade Territorial 

Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Concelho de Leiria 20 558 19 317 17 480 14 558 65 195 70 986 16 614 22 036 

Amor 814 739 722 498 2 581 2 622 621 888 

Arrabal 442 388 374 296 1 432 1 422 471 578 

Bajouca 401 318 330 265 1 050 1 051 234 370 

Bidoeira de Cima 356 360 298 226 1 112 1 177 307 487 

Caranguejeira 893 704 741 558 2 609 2 490 729 939 

Coimbrão 322 196 279 199 954 895 375 445 

Maceira 1 548 1 339 1 414 1 056 5 513 5 482 1 506 2 037 

Milagres 510 463 485 376 1 554 1 702 412 530 

Regueira de Pontes 372 322 353 256 1 234 1 233 304 410 

Colmeias e Memória 680 499 595 460 2 317 2 007 1 010 1 119 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 4 555 4 805 3 885 3 625 15 256 18 313 3 731 5 032 

Marrazes e Barosa 4 043 4 221 3 145 2 767 12 784 14 381 2 316 3 315 

Monte Real e Carvide 870 827 833 589 3 081 3 162 906 1 178 

Monte Redondo e Carreira 1 008 826 939 685 2 975 3 061 750 992 

Parceiros e Azoia 989 1 091 852 778 3 024 4 052 708 1 019 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 923 712 720 694 2 446 2 600 688 864 

Santa Eufémia e Boa Vista 769 603 654 497 2 244 2 200 679 772 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 1 063 904 861 733 3 029 3 136 867 1 061 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

O Gráfico 24 representa a distribuição, percentual, da população residente no concelho de Leiria, por 

freguesia e grupo etário. Este gráfico permite verificar quais as freguesias que mais se afastam da 

média do concelho de Leiria. Assim, no grupo etário entre os 0-14, as freguesias de em 2011 as 

freguesias que registam valores médios inferiores ao concelho são Coimbrão e a União de freguesias 

de Colmeias e Memória, a União de freguesias de Marrazes e Barosa é a que apresenta a diferença 

mais significativa relativamente à média do concelho. 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

55 

 

No grupo etário entre os 15 e os 24 anos, a União de freguesias de Santa Catarina da Serra e 

Chaínça apresenta valores superiores aos registados no concelho, em cerca de 3%, contrapondo 

com a freguesia de Bidoeira de Cima, que regista o valor mais inferior. 

No grupo etário entre os 25 e os 64 anos, onde se concentra o maior número de residentes, a União 

de freguesias de Colmeias e Memória regista menos 6% e a União de freguesias de Parceiros e 

Azoia é a que regista a maior proporção relativamente ao concelho.  

No grupo etário com 65 ou mais anos, quase todas as freguesias registam valores superiores aos 

registados no concelho, evidenciando-se a União de freguesias de Colmeias e Memória que regista 

valores superiores 10%. As freguesias de Milagres, União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes, União de freguesias de Marrazes e Barosa e a União de freguesias de Parceiros e Azoia, 

registam valores inferiores ao valor do concelho. 
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Gráfico 24. Distribuição da população residente no concelho de Leiria, por freguesia e grupo etário em 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Relativamente à variação dos grandes grupos etários entre 2001 e 2011 fica claro que no concelho 

de Leiria todos os grupos etários com idades superiores a 25 anos apresentam variação positiva, a 

população jovem dos 15 – 24 anos com uma variação negativa de -16.72% e a população com 

menos de 14 anos diminui 6.04%. Constata-se, que os incrementos verificados são maiores nos 

grupos etários idosos e mais reduzidos nos grupos etários mais jovens. Este facto indicia que a 

regeneração da população pelo incremento da população jovem é suplantada pelo maior incremento 

da população idosa, estes dados são visíveis no Quadro 10 e na Figura 10. 

A maioria das freguesias seguiu a tendência de diminuição no número de efetivos dos 0-14 anos 

embora as freguesias de Bidoeira de Cima, União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 

União de freguesias de Marrazes e Barosa e a União de freguesias de Parceiros e Azoia, tenham 

registado um acréscimo do número de efetivos mais jovens. Coimbrão registou um declínio 

significativo das camadas da população mais jovens (-39.13%), sendo também de realçar a União de 

freguesias de Parceiros e Azoia com uma variação positiva de 10.31%.  

Apesar do aumento verificado no grupo etário entre os 25 e os 64 anos no concelho de Leiria, a 

situação é exceção nas freguesias de: Arrabal, Caranguejeira, Coimbrão, Maceira, Regueira de 

Pontes e a União de freguesias de Colmeias e Memória e da União de freguesias de Santa Eufémia e 

Boa Vista, que registaram variações negativas, sendo de salientar a redução de 13.38% na União de 

freguesias de Colmeias e Memória.  

No grupo etário dos 15-24 anos assistiu-se a uma redução em todas as unidades territoriais, tendo 

sido mais significativa nas freguesias de Amor  (-31.02%), Coimbrão (-28.67%), Regueira de Pontes 

(-27.47%), União de freguesias de Monte Real e Carvide (-29.29%) e a União de freguesias de Monte 

Redondo e Carreira (-27.05%). 

A nível do grupo etário com mais de 65 anos, o comportamento é generalizado a todas as freguesias, 

verificando-se o aumento do número de efetivos deste grupo, com particular expressão em Bajouca 

(58.12%) e Bidoeira de Cima (58.63%), União de freguesias de Marrazes e Barosa (43.13%), União 

de freguesias de Parceiros e Azoia (43.93%) e Amor (43.00%). Por outro lado na União de freguesias 

de Colmeias e Memória  (10.79%) e na União de freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista (13.69%) 

registou-se o menor aumento da população idosa. 
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Quadro 10. Variação da população residente no concelho de Leiria, por freguesia e grupo etário em 2001e 

2011 

Unidade Territorial 
Grupos etários - variação 2001-2011 (%) 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Concelho de Leiria -6.04 -16.72 8.88 32.64 

Amor -9.21 -31.02 1.59 43.00 

Arrabal -12.22 -20.86 -0.70 22.72 

Bajouca -20.70 -19.70 0.10 58.12 

Bidoeira de Cima 1.12 -24.16 5.85 58.63 

Caranguejeira -21.16 -24.70 -4.56 28.81 

Coimbrão -39.13 -28.67 -6.18 18.67 

Maceira -13.50 -25.32 -0.56 35.26 

Milagres -9.22 -22.47 9.52 28.64 

Regueira de Pontes -13.44 -27.48 -0.08 34.87 

Colmeias e Memória -26.62 -22.69 -13.38 10.79 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 5.49 -6.69 20.04 34.87 

Marrazes e Barosa 4.40 -12.02 12.49 43.13 

Monte Real e Carvide -4.94 -29.29 2.63 30.02 

Monte Redondo e Carreira -18.06 -27.05 2.89 32.27 

Parceiros e Azoia 10.31 -8.69 33.99 43.93 

Santa Catarina da Serra e Chaínça -22.86 -3.61 6.30 25.58 

Santa Eufémia e Boa Vista -21.59 -24.01 -1.96 13.70 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa -14.96 -14.87 3.53 22.38 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

A figura seguinte representa, geograficamente, a variação da população residente no concelho de 

Leiria, por freguesia e grupo etário em 2001 e 2011, em que é evidente a preponderância territorial do 

aumento da população com 65 ou mais anos, nas freguesias de Bidoeira de Cima, Bajouca e Amor.  

O maior aumento da população que possui entre 25 e 64 nas freguesias mais urbanas de Leiria, a 

União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, a União de freguesias de Marrazes e 

Barosa e a União de freguesias de Parceiros e Azoia. Nestas freguesias, são as únicas, em que a 

variação da população residente entre 0 e 4 anos é positiva. 

Numa análise global da Figura 10 pode afirmar-se que a variação populacional é de forma geral 

influenciada pelas dinâmicas territoriais da envolvente. 
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Figura 10. Variação da população residente no concelho de Leiria, por freguesia e grupo etário em 2001 e 

2011 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

O concelho de Leiria é no contexto da região um dos concelhos onde a percentagem de jovens é das 

mais elevadas ao mesmo tempo que a percentagem de idosos é das mais reduzidas, conforme se 

pode observar nas figuras seguintes. 
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Figura 11. Proporção de jovens  e idosos na região de Leiria, por concelho, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

2.2.3.1. Índices Demográficos 

Com a estrutura demográfica da população decomposta por grupos etários funcionais é possível 

proceder-se ao cálculo de indicadores demográficos. Nos quadros e gráficos seguintes são 

apresentados uma série de índices, designadamente o índice de envelhecimento e o índice de 

juventude e índices de relações de dependência de jovens, de idosos e total. Também é feita 

referência ao índice de sustentabilidade potencial. 

O índice de envelhecimento – que relaciona a população idosa com a jovem – permite avaliar qual o 

nível de vitalidade de uma população, sendo essa “vitalidade” tanto maior quanto menor o número de 

idosos por cada 100 jovens. O concelho de Leiria apresentava em 2011, um índice de 

envelhecimento de 114 o que configura um quadro de envelhecimento populacional do concelho. 

Esta tendência de envelhecimento da população foi particularmente notória entre 1991 e 2011 com 

um agravamento de 115,77% onde se assistiu à duplicação do índice de envelhecimento, registando 

em 2011 valores acima dos 100. No último período intercensitário o índice registou uma variação de 

41,16%. Entre 1991 e 2011 o concelho de Leiria experimentou um aumento do índice de 

envelhecimento na ordem dos 115.77%. 
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Quadro 11. Índice de envelhecimento e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 

2011 

Unidade Territorial 
Índice de envelhecimento Variação (%) 

1991 2001 2011 1991/2001 2001/2011 1991/2011 

NUT II Centro 87.22 129.02 163.43 47.93 26.67 87.37 

 NUT III Região Leiria 72.51 107.59 140.97 48.38 31.03 94.42 

 Concelho de Leiria 52.87 80.82 114.08 52.86 41.16 115.77 
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Amor 38.97 76.29 120.16 95.75 57.51 208.32 

Arrabal 62.60 106.56 148.97 70.22 39.80 137.96 

Bajouca 41.56 58.35 116.35 40.40 99.39 179.94 

Bidoeira de Cima 55.64 86.24 135.28 54.99 56.87 143.13 

Caranguejeira 53.61 81.63 133.38 52.29 63.39 148.82 

Coimbrão 77.56 116.46 227.04 50.15 94.95 192.73 

Maceira 49.22 97.29 152.13 97.67 56.37 209.10 

Milagres 63.81 80.78 114.47 26.60 41.70 79.39 

Regueira de Pontes 45.88 81.72 127.33 78.12 55.81 177.53 

Colmeias e Memória 100.76 148.53 224.25 47.41 50.98 122.56 

Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes 54.04 81.91 104.72 51.57 27.85 93.79 

Marrazes e Barosa 45.66 57.28 78.54 25.47 37.10 72.02 

Monte Real e Carvide 65.03 104.14 142.44 60.15 36.78 119.05 

Monte Redondo e Carreira 42.63 74.40 120.10 74.52 61.41 181.69 

Parceiros e Azoia 40.90 71.59 93.40 75.03 30.47 128.36 

Santa Catarina da Serra e 
Chaínça 51.36 74.54 121.35 45.13 62.80 136.27 

Santa Eufémia e Boa Vista 56.27 88.30 128.03 56.91 45.00 127.51 

Souto da Carpalhosa e 
Ortigosa 51.53 81.56 117.37 58.29 43.90 127.79 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O envelhecimento da população, verificada na última década, ocorreu de forma generalizada em todo 

o país. Na região de Leiria o índice passou de 73, registados em 1991, para 108 em 2001 e para 141 

idosos por cada 100 jovens. Em Portugal este indicador passou de 102 em 2001 para 128 em 2011. 

Face a estes dados o concelho de Leiria apresenta em 2011 índices de envelhecimento menores do 

que a Região de Leiria, a Região Centro e Portugal. Em relação à região de Leiria, o concelho 

enquadra-se num conjunto de municípios que apresentam os menores índices de envelhecimento, 

embora tenha registado na última década um dos maiores aumentos da região, como é possível 

verificar na imagem seguinte 
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Figura 12.  Índice de envelhecimento e sua variação nos concelhos da Região de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Tendo em conta os dados do quadro anterior e identificados na Figura 13, em 1991, o valor mais 

elevado do índice de envelhecimento registou-se na União de freguesias de Colmeias e Memória, em 

que para cada 100 jovens residiam nesta freguesia 101 idosos. Por outro lado as freguesias onde se 

registou a menor a proporção de idosos foram: Amor com 39 idosos por cada 100 jovens, Bajouca 

com 42, a União de freguesias de Monte Redondo e Carreira com 43 e a União de freguesias de 

Parceiros e Azoia com 41, valores inferiores aos registados para o concelho de Leiria, que apresentou 

uma proporção de 53 residentes com 65 ou mais anos, por cada 100 residentes com menos de 15 

anos. 

Em 2001, a menor proporção verifica-se na União de freguesias de Marrazes e Barosa, com 57 

idosos por cada 100 jovens e em Bajouca com a proporção de 58, todas as outras freguesias 

registam valores superiores a 70, sendo que a maior proporção se registou na União de freguesias de 

Colmeias e Memória com 149 idosos por cada 100 jovens. De realçar que neste período as 
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freguesias de Arrabal, Coimbrão e na União de freguesias de Monte Real e Carvide, registaram 

proporções superiores a 100. 

Em 2011, a maioria das freguesias das apresentam proporções superiores a 100, sendo exceção a 

União de freguesias de Marrazes e Barosa, com 79 idosos por cada 100 jovens e a União de 

freguesias de Parceiros e Azoia com 93 residentes com 65 ou mais anos, por cada 100 residentes 

com menos de 15 ano. As freguesias de Coimbrão e a União de freguesias de Colmeias e Memória 

registaram proporções superiores a 200, 227 e 224, respetivamente.  

 

Figura 13. Índice de envelhecimento e sua variação nas freguesias de Leiria, entre 2001 e 2011 (%) 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Em relação ao índice de juventude – que estabelece a relação entre a população jovem com a idosa 

– foi em 2011 no concelho de Leiria de 87.66, um valor superior ao registado na região de Leiria 

(70,94), o que faz do concelho uma zona com uma estrutura etária jovem no contexto da região. 
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Um dos aspetos relevantes é a diminuição do índice de juventude verificada no período 1991 – 2011 

em todas as unidades territoriais em análise. Esta devolução foi particularmente expressiva no 

período entre 1991 e 2001, ao passo que, no período entre 2001 e 2011 assistiu-se a um 

abrandamento acentuado da quebra dos índices de juventude. 

Quadro 12. . Índice de Juventude e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

Índice de Juventude Variação (%) 

1991 2001 2011 
1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2011 

NUT II Centro 114.65 77.16 61.19 -32.70 -20.70 -46.63 

NUT III Região Leiria 137.92 92.59 70.94 -32.86 -23.39 -48.56 

Concelho de Leiria 189.14 123.74 87.66 -34.58 -29.16 -53.65 
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Amor 256.59 131.08 83.22 -48.91 -36.51 -67.57 

Arrabal 159.74 93.84 67.13 -41.25 -28.47 -57.98 

Bajouca 240.59 171.37 85.95 -28.77 -49.85 -64.28 

Bidoeira de Cima 179.73 115.96 73.92 -35.48 -36.25 -58.87 

Caranguejeira 186.55 122.50 74.97 -34.34 -38.80 -59.81 

Coimbrão 128.93 85.87 44.04 -33.40 -48.71 -65.84 

Maceira 203.18 102.79 65.73 -49.41 -36.05 -67.65 

Milagres 156.71 123.79 87.36 -21.01 -29.43 -44.25 

Regueira de Pontes 217.96 122.37 78.54 -43.86 -35.82 -63.97 

Colmeias e Memória 99.25 67.33 44.59 -32.16 -33.77 -55.07 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 185.05 122.09 95.49 -34.02 -21.79 -48.40 

Marrazes e Barosa 219.03 174.57 127.33 -20.30 -27.06 -41.87 

Monte Real e Carvide 153.78 96.03 70.20 -37.56 -26.89 -54.35 

Monte Redondo e Carreira 234.55 134.40 83.27 -42.70 -38.05 -64.50 

Parceiros e Azoia 244.50 139.69 107.07 -42.87 -23.35 -56.21 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 194.70 134.16 82.41 -31.10 -38.57 -57.68 

Santa Eufémia e Boa Vista 177.70 113.25 78.11 -36.27 -31.03 -56.05 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 194.08 122.61 85.20 -36.83 -30.51 -56.10 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Nos concelhos da Região de Leiria, aqueles que apresentam os índices de juventude mais elevados 

em 1991 são os concelhos de Leiria e Marinha Grande , com 189.14 e 161.43 residentes entre os 0 e 

os 14 anos por cada 100 residentes com 65 ou mais anos. O valor mais baixo registou-se, em 

Pedrógão Grande em que esta proporção é de  50.31 jovens para cada 100 idosos.  

Em 2001, os valores mais representativos registaram-se em Leiria 123.74 e Batalha 99.48, o valor 

mais baixo registou-se mais uma vez em Pedrogão Grande, com 35.88 jovens para cada 100 idosos. 
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De referir que de todos os concelhos da região, em 2001, Leiria era o único concelho em que a 

proporção de jovens é superior a 100. 

Em 2011 Leiria continua a ser o concelho com o índice de juventude mais elevado 87.66 e o valor 

menos expressivo registou-se no concelho de Alvaiázere com 32.92 residentes com menos de 15 

anos por cada 100 com 65 ou mais anos. 

No que concerne à variação entre 2001 e 2011, todos os concelhos apresentaram variações 

negativas, sendo que as maiores variações percentuais registaram-se em Castanheira de Pêra com -

34.20% e Figueiró dos Vinhos com -32.03%, sendo de evidenciar a elevada diminuição do índice de 

juventude no concelho de Leiria, cerca de -29%. As variações menos expressivas, embora também 

negativas, registaram-se em Pedrógão Grande com -7.72% e na Marinha Grande com -15.67%.  

O concelho apresenta o valor mais elevado do índice de juventude no ano de 2011, apesar da 

elevada variação negativa registada entre 2001 e 2011, esta variação é consequência do progressivo 

envelhecimento registado no território nacional. 

 

Figura 14. Índice de juventude e sua variação nos concelhos da Região, de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Ao nível das freguesias, o índice de juventude e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 

2011 (%) é visível na Figura 15. A União de freguesias de Marrazes e Barosa e a União de freguesias 

de Parceiros e Azoia apresentavam, em 2011, os únicos valores positivo, ou seja, por cada 100 

idosos existem cerca de 127 ou 107 jovens, respetivamente. Pelo contrário, todas as restantes 

freguesias apresentavam índices de juventude inferiores a 100, o que se reflete no maior peso da 

população idosa em relação à população jovem. A união de freguesias de Colmeias e Memória e a 

freguesia de Coimbrão são as que apresentavam índices de juventude menos expressivos (45 e 44, 

respetivamente. 

 

Figura 15. Índice de juventude e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 (%) 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O índice de longevidade - estabelece a relação entre a população com 75 ou mais anos com o total 

da população idosa (residentes com 65 ou mais anos) – aumentou na última década na região de 

Leiria, passando de 41.03 em 2001 para 47.83 em 2011, sendo que em 1991 este valores era de 

38.27. O concelho de Leiria também acompanhou a tendência da região cifrando-se em 2011 em 
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45.68, pelo que se enquadra num plano mediano em relação aos índices da região e em relação às 

variações ocorridas entre 2001 e 2011 (ver quadro e figura seguinte). 

Quadro 13. . Índice de longevidade e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 

2011 

Unidade Territorial 

Índice de 
Longevidade 

Variação (%) 

1991 2001 2011 
1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2011 

NUT II Centro 40.86 43.25 49.86 5.87 15.28 22.04 

NUT III Região Leiria 38.27 41.03 47.83 7.20 16.59 24.99 

Concelho de Leiria 35.51 40.39 45.68 13.75 13.08 28.63 
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Amor 37.98 38.16 44.93 0.47 17.73 18.29 

Arrabal 33.99 40.55 52.42 19.29 29.27 54.21 

Bajouca 38.61 38.03 37.84 -1.50 -0.52 -2.01 

Bidoeira de Cima 31.98 38.11 43.12 19.16 13.15 34.83 

Caranguejeira 34.50 36.76 44.09 6.55 19.93 27.78 

Coimbrão 37.42 43.47 51.01 16.15 17.36 36.32 

Maceira 32.94 35.92 47.23 9.07 31.47 43.39 

Milagres 38.48 38.35 43.40 -0.34 13.16 12.77 

Regueira de Pontes 45.15 38.49 43.66 -14.75 13.44 -3.29 

Colmeias e Memória 33.58 45.64 49.96 35.91 9.45 48.75 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 34.78 42.51 45.31 22.22 6.59 30.28 

Marrazes e Barosa 40.17 39.77 41.15 -1.00 3.47 2.43 

Monte Real e Carvide 36.07 42.60 50.08 18.11 17.56 38.85 

Monte Redondo e Carreira 35.25 42.79 44.15 21.38 3.18 25.25 

Parceiros e Azoia 29.90 38.39 47.01 28.36 22.46 57.19 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 35.64 44.77 49.88 25.60 11.43 39.96 

Santa Eufémia e Boa Vista 31.57 38.00 47.28 20.37 24.43 49.77 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 35.04 40.48 46.65 15.54 15.24 33.15 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O índice de longevidade é mais expressivo nos concelhos onde a população é mais envelhecida, 

sendo que os valores mais elevados, em 2011, registaram-se em Pedrógão Grande com 56.59 e 

Alvaiázere 55.96 residentes com 75 e mais anos por cada 100 pessoas com 65 e mais anos, os 

valores mais baixos registaram-se em Leiria e Marinha Grande com 45.68 e 45.20, respetivamente. 

Analisando a variação do índice de longevidade, entre 2001 e 2011, visível na figura seguinte, todos 

os concelhos da região registaram aumentos, sendo que este aumento foi mais expressivo na 

Marinha Grande (23.23%) e Pedrógão Grande  (22.17%) e menos expressivo em Ansião (8.77%) e 

Leiria (13.08%). 
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Figura 16. Índice de longevidade e sua variação na Região de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O índice de longevidade registava em 2011 os valores mais expressivos nas freguesias de Arrabal 

(52.42) e de Coimbrão (51.01) e menos expressivo nas freguesias de Bajouca  (37.84) e a União das 

freguesias de Marrazes e Barosa (41.15). Os valores mais expressivos estão associados a estruturas 

etárias mais jovens e menos expressivos em estruturas etárias mais jovens. 

Em termos de variação, todas as freguesias registaram variações positivas entre 2001 e 2011, exceto 

a freguesia de Bajouca, que registou uma diminuição de -0.52%. As maiores variações registaram-se 

nas freguesias de Arrabal e Maceira, com aumento de aproximadamente 30%. 
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Figura 17. Índice de longevidade e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O índice de renovação da população ativa estabelece a proporção entre a população a entrar no 

mercado de trabalho (20 – 29 anos) com a população a sair do mercado de trabalho (55 – 64 anos). A 

região Leiria nos últimos 10 anos e à semelhança da região Centro registou uma quebra acentuada 

de -32.53%, cifrando-se em 2011 nos 103.00 residentes, que têm entre 20 e 29 anos, por cada 100 

entre os 55 e os 64 anos. O índice de renovação da população ativa diminuiu no período 2001-2011 

em todos os municípios da região de Leiria viram (Quadro 14 e Figura 18). 
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Quadro 14. Índice de renovação da população ativa e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria, 

1991, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

Índice de renovação da 
população ativa 

Variação (%) 

1991 2001 2011 
1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2011 

NUT II Centro 116.55 125.94 85.95 8.06 -31.75 -26.25 

NUT III Região Leiria 126.15 133.08 91.70 5.50 -31.09 -27.30 

Concelho de Leiria 158.25 152.65 103.00 -3.53 -32.53 -34.91 

F
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Amor 187.34 146.14 82.97 -21.99 -43.22 -55.71 

Arrabal 135.91 126.46 83.63 -6.95 -33.87 -38.47 

Bajouca 191.36 150.90 126.76 -21.14 -16.00 -33.76 

Bidoeira de Cima 171.82 136.69 85.98 -20.45 -37.10 -49.96 

Caranguejeira 138.34 130.58 90.45 -5.61 -30.73 -34.61 

Coimbrão 127.51 116.27 96.67 -8.82 -16.86 -24.19 

Maceira 159.21 128.17 80.05 -19.49 -37.55 -49.72 

Milagres 138.41 148.98 103.34 7.64 -30.63 -25.33 

Regueira de Pontes 172.28 138.68 92.33 -19.50 -33.42 -46.41 

Colmeias e Memória 105.10 107.75 78.07 2.52 -27.55 -25.72 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 160.85 155.53 120.55 -3.31 -22.49 -25.06 

Marrazes e Barosa 187.73 192.78 115.15 2.69 -40.27 -38.66 

Monte Real e Carvide 149.07 144.68 82.99 -2.95 -42.64 -44.33 

Monte Redondo e Carreira 165.11 151.81 100.28 -8.06 -33.94 -39.26 

Parceiros e Azoia 157.50 160.11 108.82 1.66 -32.03 -30.91 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 155.21 158.41 97.26 2.06 -38.60 -37.34 

Santa Eufémia e Boa Vista 140.66 148.83 94.23 5.80 -36.68 -33.01 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 157.04 158.84 102.31 1.15 -35.59 -34.85 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O concelho de Leiria apresentou em 2011 um índice de rejuvenescimento da população ativa de 

10.3.00, um valor superior à região de Leiria, 91.70, o que significa potencialmente que existem mais 

pessoas a entrar no mercado de trabalho do que a sair em relação à região. Ainda assim, o índice 

concelhio revela que potencialmente saem mais pessoas do mercado de trabalho do que aquelas que 

entram, o que pode indiciar a longo prazo dificuldades na reposição de ativos no mercado laboral.  
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Figura 18. Índice de renovação da população ativa e sua variação na Região de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

A análise por freguesias revela que as freguesias de Bajouca ( 126.76), Milagres (103.34), União das 

freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes  (120.54), União das freguesias de Marrazes e Barosa 

(115.15), União das freguesias de Parceiros e Azoia (108.82) e a União das freguesias de Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa  (102.31) registaram em 2011 um índice superior a 100, o que pressupõe uma 

maior potencialidade para a renovação da população ativa. A União das freguesias de Monte 

Redondo e Carreira (100.28), por sua vez, atingiu a paridade, ou seja, eventualmente saem e entram 

no mercado de trabalho o mesmo número de pessoas. As freguesias de Maceira (80.04) e União das 

freguesias de Colmeias e Memória (78.07) registaram os menores índices de rejuvenescimento da 

população ativa. 

Em termos de variação, todas as freguesias apresentam variações negativas, ou seja o número de 

pessoas que entra com idade para entrar no mercado de trabalho tem reduzido relativamente às que 

saem. As variações mais evidentes verificaram-se nas freguesias de Amor e a União das freguesias 

de Monte Real e Carvide, com variações negativas superiores a 40% (Figura 19). 
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Figura 19. Índice de renovação da população ativa e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O índice de sustentabilidade potencial fornece uma proporção do número de indivíduos em idade 

ativa por cada 100 indivíduos idosos – população (15 – 64 anos) sobre a população com 65 ou mais 

anos. Na região de Leiria este indicador diminuiu ligeiramente na última década, passando de 388.7 

em 2001 para 316.56 em 2011. O índice na região de Leiria é mais elevado que na região Centro, 

284.95 e reflete a influência da população idosa, na estrutura etária das unidades territoriais referidas. 

Em termos de variação, tanto a região Centro como a região de Leiria, registaram entre 1991 e 2011 

variações negativas do Índice de sustentabilidade potencial, sendo que estas são mais notórias na 

região de Leiria, entre 2001 e 2011, este índice registou uma diminuição de -15.46% na região Centro 

e -18.56% na região de Leiria (Quadro 15). 
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Quadro 15. Índice de sustentabilidade potencial e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria,  

1991, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

Índice de sustentabilidade 
potencial 

Variação (%) 

1991 2001 2011 
1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2011 

NUT II Centro 386.43 337.07 284.95 -12.77 -15.46 -26.26 

NUT III Região Leiria 464.03 388.70 316.56 -16.23 -18.56 -31.78 

Concelho de Leiria 598.50 497.62 388.20 -16.85 -21.99 -35.14 

F
re
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Amor 777.52 531.88 388.20 -31.59 -27.01 -50.07 

Arrabal 547.19 383.44 359.20 -29.93 -6.32 -34.36 

Bajouca 598.51 589.74 165.52 -1.47 -71.93 -72.34 

Bidoeira de Cima 583.33 459.28 260.58 -21.27 -43.26 -55.33 

Caranguejeira 561.40 459.53 308.77 -18.15 -32.81 -45.00 

Coimbrão 375.79 328.80 351.35 -12.50 6.86 -6.50 

Maceira 700.50 459.96 297.23 -34.34 -35.38 -57.57 

Milagres 437.97 494.90 355.68 13.00 -28.13 -18.79 

Regueira de Pontes 639.32 522.04 288.09 -18.34 -44.81 -54.94 

Colmeias e Memória 350.13 288.32 324.60 -17.65 12.58 -7.29 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 624.73 513.03 245.84 -17.88 -52.08 -60.65 

Marrazes e Barosa 724.88 687.78 320.96 -5.12 -53.33 -55.72 

Monte Real e Carvide 497.75 432.01 392.08 -13.21 -9.24 -21.23 

Monte Redondo e Carreira 591.27 491.04 363.17 -16.95 -26.04 -38.58 

Parceiros e Azoia 767.22 539.08 220.46 -29.74 -59.10 -71.26 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 558.66 460.17 435.97 -17.63 -5.26 -21.96 

Santa Eufémia e Boa Vista 553.64 426.80 517.29 -22.91 21.20 -6.57 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 563.20 448.67 318.42 -20.33 -29.03 -43.46 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O concelho de Leiria e o concelho da Marinha são os municípios que apresentam os maiores índices 

de sustentabilidade potencial da região, pese embora na última década tenha verificado uma das 

maiores quebras da região de Leiria, como é possível identificar na figura seguinte. 
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Figura 20. Índice de sustentabilidade potencial e sua variação na Região de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Os valores registados nas freguesias reflete a tendência de Leiria, com todas as freguesias a 

registarem uma diminuição do índice de sustentabilidade da população ativa entre 2001 e 2011. Nas 

freguesias de Bajouca com uma variação de -39.69% e Bidoeira de Cima com -37.27% registaram-

se as diminuições mais expressivas e na União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 

com -15.02%) e na União das freguesias de Parceiros e Azoia com -12.07%, as diminuições menos 

notórias. 

 Existe uma diferenciação evidente entre os valores do índice de sustentabilidade potencial nas 

freguesias, em que se destacam a União das freguesias de Marrazes e Barosa e a União das 

freguesias de Parceiros e Azoia que apresentam em 2011 um índice 517.29 e 473.99 respetivamente, 

por outro lado Coimbrão e a União das freguesias de Colmeias e Memória registaram valores muito 

inferiores, 245.84 e 220.46 respetivamente. 
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Figura 21. Índice de sustentabilidade potencial e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Uma das formas de melhor caracterizar as estruturas demográficas é através dos índices de 

dependência. Estes índices permitem medir os encargos potenciais sobre a população em idade 

ativa, ou seja, qual o peso dos jovens e/ou dos idosos sobre aquele grupo funcional. 

O índice de dependência total, que representa o peso relativo da população jovem e idosa em relação 

à população em idade ativa, ilustra a relativa vitalidade do concelho de Leiria dado que apresentava 

em todos os períodos censitários em análise um valor inferior a 50, o que significa que por cada 

jovem ou idoso existem mais de 2 pessoas em idade ativa. Face ao panorama regional Leiria 

apresenta o índice de dependência total mais favorável.  

Este índice tem registado oscilações nas últimas duas décadas como se pode observar no Quadro 16 

e Figura 22. Depois de uma tendência generalizada de descida no período 1991-2001 para as 

unidades territoriais em análise esta foi compensada com uma tendência de subida no período 

subsequente, sendo o valor registado em 2011 superior ao registado em 1991. 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

75 

 

Quadro 16. Índice de dependência total e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria, 1991, 2001 

e 2011 

Unidade Territorial 

Índice de dependência 
total  

Variação (%) 

1991 2001 2011 1991-2001 
2001-
2011 

1991-
2011 

NUT II Centro 55.55 52.56 56.57 -5.38 7.62 1.83 

NUT III Região Leiria 51.27 49.55 54.00 -3.36 8.98 5.32 

Concelho de Leiria 48.31 44.96 48.34 -6.93 7.52 0.06 

F
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Amor 45.86 43.45 52.15 -5.27 20.03 13.70 

Arrabal 47.47 50.55 56.23 6.50 11.22 18.46 

Bajouca 56.91 46.01 52.28 -19.14 13.62 -8.13 

Bidoeira de Cima 47.95 47.02 60.37 -1.94 28.39 25.89 

Caranguejeira 51.04 48.42 53.90 -5.14 11.33 5.61 

Coimbrão 60.92 56.53 58.59 -7.21 3.65 -3.82 

Maceira 43.28 44.09 51.64 1.86 17.12 19.30 

Milagres 58.61 45.22 47.79 -22.85 5.68 -18.47 

Regueira de Pontes 49.73 42.60 49.16 -14.35 15.41 -1.15 

Colmeias e Memória 56.91 58.04 65.59 1.98 13.01 15.25 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 45.63 43.29 44.84 -5.12 3.58 -1.72 

Marrazes e Barosa 44.01 39.92 43.95 -9.29 10.08 -0.15 

Monte Real e Carvide 50.99 45.38 53.45 -11.01 17.80 4.84 

Monte Redondo e Carreira 56.58 46.12 48.53 -18.49 5.23 -14.23 

Parceiros e Azoia 44.90 44.07 43.69 -1.86 -0.86 -2.71 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 52.75 50.88 47.84 -3.54 -5.97 -9.30 

Santa Eufémia e Boa Vista 50.16 49.97 50.98 -0.39 2.04 1.64 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 52.22 49.61 50.79 -4.98 2.37 -2.73 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

A relativa estabilidade do índice de dependência total ao longo das últimas décadas pode ser 

explicada por intermédio da sua decomposição nos índices de dependência de jovens e nos índices 

de dependência de idosos. Enquanto o índice de dependência de jovens diminuiu entre 1991 e 2011, 

o índice de dependência de idosos aumentou no mesmo período o que resultou num equilíbrio e na 

estabilidade do índice de dependência total. 

Os índices de dependência de jovens da região e concelho de Leiria e suas freguesias são inferiores 

aos índices de dependência de idosos, o que significa que o índice de dependência total recai 

maioritariamente na população idosa. 
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Figura 22. Índice de dependência total e sua variação na Região de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

As freguesias de Coimbrão e Bidoeira de Cima, com um perfil demográfico mais envelhecido - 

registaram em 2011 um índice de dependência total aproximado de 60, sendo que a maioria das 

freguesias apresentam índices superiores a 50, ao passo que as freguesias do sistema urbano da 

cidade de Leiria (União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e União das freguesias de 

Marrazes e Barosa), União das freguesias de Parceiros e Azoia, União das freguesias de Monte 

Redondo e Carreira, Milagres, Regueira de Pontes e União das freguesias de Santa Catarina da 

Serra e Chaínça apresentaram índices inferiores a 50, o que atesta o peso da população ativa nessas 

unidades territoriais. 
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Figura 23. Índice de dependência total e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Em relação ao índice de dependência de jovens assistiu-se a uma quebra generalizada acentuada 

em todas as unidades territoriais em análise entre 1991 e 2001, para no período seguinte ocorrerem 

ligeiros aumentos, com exceção de Bidoeira de Cima. 
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Quadro 17. Índice de dependência  de jovens e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria, 1991, 

2001 e 2011 

Unidade Territorial 

Índice de 
dependência de 

jovens 
Variação (%) 

1991 2001 2011 
1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2011 

NUT II Centro 29.67 22.89 21.47 -22.84 -6.20 -27.63 

NUT III Região Leiria 29.72 23.82 22.41 -19.85 -5.93 -24.60 

Concelho de Leiria 31.60 24.87 22.58 -21.32 -9.19 -28.55 
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Amor 33.00 24.64 23.69 -25.32 -3.89 -28.23 

Arrabal 29.19 24.47 22.58 -16.16 -7.72 -22.63 

Bajouca 40.20 29.06 24.16 -27.71 -16.84 -39.89 

Bidoeira de Cima 30.81 25.25 25.66 -18.05 1.63 -16.72 

Caranguejeira 33.23 26.66 23.10 -19.78 -13.35 -30.49 

Coimbrão 34.31 26.12 17.92 -23.88 -31.40 -47.78 

Maceira 29.01 22.35 20.48 -22.96 -8.35 -29.39 

Milagres 35.78 25.01 22.28 -30.09 -10.92 -37.73 

Regueira de Pontes 34.09 23.44 21.63 -31.24 -7.74 -36.57 

Colmeias e Memória 28.35 23.35 20.23 -17.62 -13.38 -28.64 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 29.62 23.80 21.90 -19.66 -7.96 -26.05 

Marrazes e Barosa 30.22 25.38 24.62 -16.00 -3.02 -18.54 

Monte Real e Carvide 30.90 22.23 22.05 -28.06 -0.81 -28.64 

Monte Redondo e Carreira 39.67 25.75 22.05 -35.08 -14.38 -44.42 

Parceiros e Azoia 31.87 25.52 22.59 -19.93 -11.48 -29.12 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 34.85 29.15 21.62 -16.35 -25.86 -37.98 

Santa Eufémia e Boa Vista 32.10 26.54 22.36 -17.33 -15.74 -30.34 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 34.46 27.33 23.37 -20.70 -14.50 -32.20 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

A região Leiria, Leiria e as suas freguesias registaram uma diminuição progressiva do índice de 

dependência de jovens, para todos os períodos compreendidos entre 1991 e 2011. A exceção 

registou no concelho da Marinha Grande, que entre 2001 e 2011 registou um aumento de 6.72% 

deste índice. 
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Figura 24. Índice de dependência de jovens e sua variação na Região de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O concelho de Leiria registou em 2011 um índice de dependência de jovens de 22.58, um valor 

superior à média regional. As freguesias com um perfil demográfico mais jovem apresentaram uma 

maior dependência das camadas etárias mais novas em relação à população ativa, nomeadamente, 

Bidoeira de Cima com um índice de 25.66, ao passo que a freguesia de Coimbrão, com um caráter 

mais envelhecido apresentou o menor índice de dependência de jovens (17.92 em 2011). De realçar 

que com a exceção já referida, todas as freguesias apresentaram índices de dependência de jovens 

com valores aproximados ao do concelho. 
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Figura 25. Índice de dependência de jovens e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

A região Leiria, Leiria e as suas freguesias registaram um aumento progressivo do índice de 

dependência de idosos, para todos os períodos compreendidos entre 1991 e 2011, o que traduz a 

crescente tendência de envelhecimento da população residente. 
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Quadro 18. Índice de dependência de idosos e sua variação na Região, concelho e freguesias de Leiria, 1991, 

2001 e 2011 

Unidade Territorial 

Índice de 
dependência de 

idosos 
Variação (%) 

1991 2001 2011 
1991-
2001 

2001-
2011 

1991-
2011 

NUT II Centro 25.88 29.67 35.09 14.64 18.29 35.61 

NUT III Região Leiria 21.55 25.73 31.59 19.38 22.79 46.59 

Concelho de Leiria 16.71 20.10 25.76 20.27 28.19 54.17 

F
re

g
u

e
s
ia

s
 d

e
 L

e
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Amor 12.86 18.80 28.46 46.18 51.38 121.29 

Arrabal 18.28 26.08 33.64 42.71 29.00 84.10 

Bajouca 16.71 16.96 28.12 1.49 65.81 68.28 

Bidoeira de Cima 17.14 21.77 34.71 27.01 59.42 102.48 

Caranguejeira 17.81 21.76 30.81 22.17 41.57 72.95 

Coimbrão 26.61 30.41 40.68 14.29 33.74 52.86 

Maceira 14.28 21.74 31.16 52.30 43.31 118.25 

Milagres 22.83 20.21 25.51 -11.50 26.23 11.71 

Regueira de Pontes 15.64 19.16 27.54 22.47 43.74 76.04 

Colmeias e Memória 28.56 34.68 45.36 21.44 30.78 58.81 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 16.01 19.49 22.94 21.77 17.67 43.30 

Marrazes e Barosa 13.80 14.54 19.33 5.39 32.96 40.13 

Monte Real e Carvide 20.09 23.15 31.40 15.22 35.67 56.32 

Monte Redondo e Carreira 16.91 20.36 26.48 20.41 30.04 56.58 

Parceiros e Azoia 13.03 18.55 21.10 42.32 13.73 61.86 

Santa Catarina da Serra e Chaínça 17.90 21.73 26.23 21.40 20.70 46.53 

Santa Eufémia e Boa Vista 18.06 23.43 28.62 29.72 22.17 58.48 

Souto da Carpalhosa e Ortigosa 17.76 22.29 27.42 25.53 23.04 54.45 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Figura 26. Índice de dependência de idosos e sua variação na Região de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

O concelho de Leiria apresentou em 2011 um índice de dependência de idosos de 25.76, sendo 

inferior ao registado na região, 31.59. Neste caso as freguesias de Coimbrão e a União das 

freguesias de Colmeias e Memória, marcadamente mais rurais e com a população mais envelhecida, 

apresentam índices de dependência de idosos mais elevados. O caso da União das freguesias de 

Colmeias e Memória é particularmente excecional onde por cada 100 potencialmente ativos, existiam 

cerca de 465idosos. Pelo contrário, União das freguesias de Marrazes e Barosa apenas registou em 

2011 um índice de dependência de idosos de 19.33. 
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Figura 27. Índice de dependência de idosos e sua variação nas freguesias de Leiria, 1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

 

2.2.3.2. População por Nível de Instrução 

Relativamente aos níveis de instrução desta população, dados visíveis no Quadro 19, verifica-se que 

o nível de escolaridade completo mais elevado no concelho de Leiria é o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(23.43%) o que revela que a população residente possui baixas habilitações escolares. As exceções 

verificam-se nas freguesias mais urbanas do concelho, na União de freguesias de Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 21.92% da população possui o ensino superior e na União de freguesias de 

Marrazes e Barosa 19.66 possuem o 3.º ciclo do ensino básico. Os dados registados ao nível da 

escolaridade na União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, estão diretamente 

associados à localização do Instituto Politécnico de Leiria. 
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A realidade ao nível das restantes unidades territoriais em análise, NUT III E NUT II, não difere de 

forma significativa da apresentada para o concelho, sendo o 1.º Ciclo do Ensino Básico o nível de 

escolaridade mais representativo.  

Quadro 19. População residente segundo o nível de escolaridade mais completo na Região e concelho de 

Leiria e respetivas freguesias, 2011 (N.º) 

Unidade Territorial Total Nenhum 
Básico - 
1.º ciclo 

Básico - 
2.º ciclo 

Básico - 
3.º ciclo 

Secundário 
Pós-

secundário 
Superior 

NUT II Centro 2 327 755 466 146 640 510 297 911 370 419 290 871 18 427 243 471 

NUT III Região Leiria 294 632 61 310 77 278 37 851 48 515 38 521 2 848 28 309 

Concelho de Leiria 126 897 23 807 29 727 16 651 21 764 17 851 1 301 15 796 

F
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Amor 4 747 1 046 1 331 693 794 560 37 286 

Arrabal 2 684 475 738 361 522 315 19 254 

Bajouca 2 004 474 535 312 369 216 12 86 

Bidoeira de Cima 2 250 574 631 306 367 254 17 101 

Caranguejeira 4 691 1 085 1 329 742 714 498 47 276 

Coimbrão 1 735 382 594 195 272 185 9 98 

Maceira 9 914 1 798 2 901 1 441 1 683 1 284 81 726 

Milagres 3 071 669 835 445 476 376 36 234 

Regueira de 
Pontes 

2 221 403 640 310 408 297 15 148 

Colmeias e 
Memória 

4 085 1 041 1 305 534 560 412 25 208 

Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes 

31 775 5 013 5 350 3 480 5 307 5 248 411 6 966 

Marrazes e 
Barosa 

24 684 4 111 4 608 3 197 4 852 4 086 298 3 532 

Monte Real e 
Carvide 

5 756 1 167 1 594 846 907 764 40 438 

Monte Redondo e 
Carreira 

5 564 1 228 1 643 840 957 602 49 245 

Parceiros e Azoia 6 940 1 256 1 483 723 1 178 1 027 74 1 199 

Santa Catarina da 
Serra e Chaínça 

4 870 952 1 425 766 789 583 55 300 

Santa Eufémia e 
Boa Vista 

4 072 820 1 148 576 631 484 34 379 

Souto da 
Carpalhosa e 
Ortigosa 

5 834 1 313 1 637 884 978 660 42 320 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Cerca de 23.43% da população residente em Leiria possui apenas o 1º Ciclo do ensino básico de 

escolaridade valor esse, inferior ao registado na região (26,23%). Em todos os restantes níveis de 

ensino Leiria apresenta valores superiores à região. A população do concelho que possui o 2.º ciclo 

do ensino básico representa 13.12% dos residentes, percentagem superior à da região 12.85%. Na 

Relativamente região de Leiria 16.47% da população completou o 3.º ciclo do ensino básico e no 

concelho este valor foi de 17.15%. O ensino secundário representa 13.07% dos residentes, 

percentagem superior à da região (14.07%). No ensino pós-secundário o concelho de Leiria possui 
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uma proporção de residentes que concluiu este nível de ensino de 1.03% e a região 0.97%. Em 

relação ao ensino superior, o valor situa-se nos 12.45%, sendo superior ao da região de Leiria 

(11,3%). Tendo em conta os dados referidos anteriormente, é, assim é possível concluir que Leiria 

possui melhores índices de escolaridade do que a região onde se insere. 
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Gráfico 25. População residente segundo o nível de escolaridade mais completo na Região e concelho de 

Leiria e respetivas freguesias, 2011 (%) 

Fonte: INE, Censos 2011 

Ao nível das freguesias constata-se que as freguesias mais urbanas são aquelas cuja população, em 

maior proporção, completou níveis de instrução mais elevados (secundário e ensino superior). Pelo 

contrário, as freguesias mais rurais são as que possuem menores níveis de instrução e qualificação 

académica. 

Comparando com os dados de 2001, constata-se que houve uma melhoria ao nível da qualificação da 

população residente, sobretudo através da redução da parcela da população que apenas tem o 

equivalente ao ensino primário (1º ciclo do ensino básico) face ao aumento dos que possuem um 

curso médio ou superior. 
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De realçar que, apesar do crescimento positivo da escolarização nos níveis mais elevados, feito 

sobretudo à custa dos grupos etários mais jovens, a estrutura geral não se altera. O peso relativo dos 

níveis de habilitações mais baixos é elevado. 

Apesar de estar a descer, dada a universalização e democratização do ensino, ainda existe taxa de 

analfabetismo, muito em parte justificada pelo peso relativo da população idosa na estrutura 

populacional, visto ser um grupo, tradicional e maioritariamente, com níveis de instrução inferiores. 

Tem-se vindo a registar uma melhoria significativa a este nível entre 1991 (10.26%) e 2001 (7.92%), 

no entanto, 4,64% da população residente no concelho de Leiria, de acordo com a informação no 

último recenseamento geral da população, ainda é analfabeta.  

É nas freguesias de caráter mais rural e onde o fenómeno de envelhecimento da população é mais 

evidente, que se registam os maiores índices de analfabetismo no ano de 2011, nomeadamente, 

Colmeias e Memória (9.34%), Amor (7.61%) e A União de freguesias de Monte Redondo, Carreira 

(7.46%) e Coimbrão (7.35%). Pelo contrário as restantes freguesias, marcadamente mais urbanas e 

com uma dinâmica populacional mais jovem/madura, apresentam taxas de analfabetismo mais 

reduzidas, como é o caso da União de freguesias de Marrazes e Barosa com 2.39% a União de 

freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes com 2.84% (Gráfico 26). 
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Gráfico 26. Taxa de analfabetismo no concelho e freguesias de Leiria 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Relativamente ao panorama regional, o concelho de Leiria registou em 2011 a menor taxa de 

analfabetismo da região de Leiria, o que atesta de certo modo o seu destaque na região e demonstra 
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a influência do polo de educação existente e a sua preponderância no contexto regional. A região 

Leiria apresentou uma melhoria generalizada das taxas de analfabetismo entre 2001 e 2011 (ver 

figura seguinte). De forma geral verifica-se que os valores mais elevados da taxa de analfabetismo se 

verificam nos concelhos onde a percentagem de idosos é mais elevada, Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pombal e menos elevada nos restantes.  

No que diz respeito à variação da taxa de analfabetismo entre 2001 e 2011, esta é mais notória nos 

concelhos, já referidos, onde se verifica o maior número de pessoas que não sabem ler e escrever, 

mas que no entanto foram os territórios que mais reduziram o analfabetismo. Este facto é explicado 

quer pelas políticas de incentivo à educação, quer pelas alterações na escolaridade obrigatória. 

 

Figura 28. Taxa de analfabetismo 2011 e variação da taxa de analfabetismo 2001/2011 na Região de Leiria (%) 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 
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2.3. PRINCIPAIS POLOS DE GERAÇÃO DE VIAGENS 

Os geradores de tráfego definem-se pela concentração da oferta de bens ou serviços, pela existência 

de determinados equipamentos urbanos que geram grandes fluxos de mobilidades, provocando uma 

substancial interferência no tráfego de proximidade, geralmente em picos horários. Existe, assim, a 

necessidade de adequar os espaços para o estacionamento de manobras, cargas e descargas de 

mercadorias, embarques e desembarques de passageiros. 

No município de Leiria distinguem-se diversos geradores de tráfego, que classificamos segundo as 

tipologias de Polo/Equipamento ou Zona. Desta forma, distinguem-se: 

- Polos/equipamentos:  

. Administração Pública; 

. Ensino; 

. Saúde; 

. Desporto,  

. Turismo; 

. Comerciais. 

- Zonas industriais e logísticas. 

Os polos/equipamentos geradores de tráfego são pontos específicos da malha urbana, 

nomeadamente, os diversos equipamentos de apoio à população que se apresentam disseminados 

pela área urbana. Estes polos provocam um grande impacto no trânsito, muito marcado por picos 

horários, com um âmbito muito localizado mas que, pela sua localização, acabam por ter 

consequências mais abrangentes, tanto ao nível da circulação como de estacionamento.  

Para a quantificação mais eficaz destes polos/equipamentos e zonas ao nível do concelho de Leiria, 

foram utilizados os dados constantes na “Revisão do Plano Diretos Municipal”, de abril de 2014 
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Figura 29. Polos geradores e atratores de tráfego no município de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015/Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Equipamentos de Administração Pública 

Este tipo de equipamentos é gerador de grande dinâmica devido à afluência de utentes que 

necessitam de aceder aos serviços aí prestados. O concelho de Leiria, como sede de distrito e um 

dos principais polos de desenvolvimento do país, possuiu uma série de equipamentos ligados à 

administração central, que possuem uma abrangência territorial mais alargada. Podemos assim, 
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destacar os equipamentos mais relevantes na sede de concelho: Conservatória do Registo Civil e do 

Registo Predial, Tribunal Judicial de Leiria, Tribunal do Trabalho, Tribunal Administrativo, Centro 

Regional da Segurança Social, Direção de Finanças do Distrito de Leiria, Estabelecimento Prisional 

de Leiria, CCDRC – Leiria, Região de Turismo Leiria / Fátima, entre outros. 

 

Figura 30. Localização de importantes polos geradores no âmbito da administração pública de Leiria 

Fonte: https://www.google.pt/maps, página consultada em abril de 2015 

No que diz respeito à administração local, identificamos a Câmara Municipal de Leiria e 18 juntas de 

freguesias, agregando, algumas destas, várias valências no mesmo edifício, nomeadamente, casa do 

povo, centro de saúde, assim como outros apoios à comunidade em geral. Como exemplo, 

apresentam-se as freguesias de Chaínça, Carreira e Sta. Eufémia. 

Equipamentos de Ensino 

A identificação dos equipamentos escolares como polos geradores é um ponto importante nesta 

análise na medida em que, de forma geral, são frequentados por um escalão etário fortemente 

dependente dos transportes públicos e do modo pedonal, embora nos últimos anos se tenha 

registado a alteração significativa dos padrões de deslocação, com a crescente utilização do 

transporte individual (boleia dos pais) e numa redução significativa do número de viagens a pé e em 

transporte público. 
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No município de Leiria existem cerca de 243 estabelecimentos de ensino (privado e público), dos 

quais 106 correspondem a jardins-de-infância, 94 são escolas básicas nº1, 29 são escolas básicas 2 

e 3 e 4 são de ensino superior. 

Os estabelecimentos de ensino existentes no concelho de Leiria encontram-se distribuídos pelo 

território municipal, de forma concentrada nos diversos núcleos e aglomerados existentes. Denota-se 

um polo bem definido no aglomerado de Leiria e freguesias envolventes, Marrazes, Pousos, Maceira 

e Parceiros. As freguesias de Barosa, Chaínça e Memória, registam, por sua vez, o menor número de 

escolas.  

O concelho de Leiria possui o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), que é constituído pela Escola 

Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

(ESTG) e a Escola Superior de Saúde (ESSLei). Estes estabelecimentos de ensino encontram-se 

distribuídos por 3 freguesias, Leiria, Parceiros e Pousos, respetivamente. 

Este equipamento trata-se de um dos mais importantes polos geradores de viagens diárias na cidade 

de Leiria, sendo frequentado por 7 709 alunos, acrescendo a este valor o número de funcionários, 

professores e outros. 

 

Figura 31.Instituto Politécnico de Leiria, vista geral. 

Fonte: https://www.google.pt/maps, página consultada em abril de 2015 

Equipamentos de Saúde 

Esta tipologia de equipamentos caracteriza-se por uma dispersão de viagens de visitantes e 

colaboradores ao longo do dia, sendo frequentados por uma percentagem significativa de utentes 

com mobilidade condicionada e, como tal, com necessidades especiais de transporte. 

No que concerne aos cuidados de saúde primários, o concelho de Leiria possui dois centros de saúde 

situados nas freguesias de Leiria e Marrazes. O primeiro é o Centro de Saúde Gorjão Henriques e é 

constituído por uma Unidade de Saúde Familiar (USF) e 14 extensões de saúde e a sua área de 
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influência abrange 59 456 habitantes. O segundo é o Centro de Saúde Arnaldo Sampaio e é 

constituído por uma USF e 16 extensões de saúde que cobrem 67 441 habitantes na sua área de 

influência. 

 A rede de cuidados secundários, em Leiria, é constituída pelo Hospital de Santo André, o qual se 

encontra integrado no Centro Hospitalar Leiria-Pombal. 

Relativamente à localização das farmácias, identificaram-se 27 farmácias no concelho. A freguesia de 

Leiria concentra 8 farmácias. Em contrapartida, existem 12 freguesias que não possuem este tipo de 

serviço. 

  

Figura 32. Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio e Hospital de Santo André 

Fonte: http://www.regiaodeleiria.pt/, página consultada em abril de 2015 

Equipamentos de Desporto 

O concelho de Leiria possui 306 Instalações Desportivas (ID), divididas em ID de Base Formativa e ID 

de Base Recreativa.  

As ID de Base Formativa concentram os Grandes Campos de Jogos, Pistas de Atletismo, Pavilhões 

Desportivos e Salas de Desporto, Pequenos Campos de Jogos e Piscinas Cobertas ou ao Ar Livre. 

No concelho, esta tipologia corresponde a 205 instalações, e representam um peso de 67%, do total 

das instalações desportivas. 

De acordo com os dados, a tipologia de equipamento desportivo com maior número, trata-se dos 

pequenos campos de jogos (polidesportivos descobertos), registando-se pelo menos uma unidade 

em todas as freguesias, excetuando a freguesia de Memória. 

 No que diz respeito às ID de Base Recreativa, são maioritariamente salões recreativos das 

coletividades do concelho, seguindo-se os minicampos de jogos e os espaços de jogos tradicionais. 
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Também se regista a existência de circuitos de manutenção, corredores cicláveis e pedonais e 

estruturas simplificadas de atletismo. 

De referir ainda, a importância na cidade de Leiria da instalação desportiva referente ao Estádio 

Municipal de Leiria. 

 

Figura 33. Localização do Estádio Municipal na cidade de Leiria 

Fonte: https://www.google.pt/maps, página consultada em abril de 2015 

Equipamentos de Turismo 

Ao longo dos anos, o crescimento e diversificação da atividade turística tem vindo a evidenciar o 

importante papel que este setor desempenha a vários níveis, especialmente em termos económicos. 

A crescente procura por destinos turísticos alternativos aos destinos convencionais, cria novas 

oportunidades e impulsiona a oferta de um turismo alternativo de qualidade, mais ativo e participativo, 

centrado em atividades que permitam desfrutar e interagir com a natureza e com a expressão cultural. 

Esta diversificação e aptidão da atividade turística está presente no município de Leiria, onde são 

facilmente identificáveis atividades relacionadas com o Lazer, a Natureza e a Cultura.  

A zona central, que corresponde ao centro histórico, concentra o maior número de elementos de 

interesse patrimonial e constitui um dos principais polos de atração turística, com particular 

notoriedade nos fins-de-semana e meses de verão, onde se faz sentir um forte adensamento do 

tráfego motorizado e pedonal.  
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O relacionamento entre o património tem vindo a ganhar espaço e força, sendo atualmente o turismo 

cultural/religioso um dos principais tipos de turismo a nível nacional, estando Leiria também bem 

dotada de equipamentos deste género. Neste sentido, a cidade apresenta um conjunto de 

monumentos patrimoniais classificados, dos quais destacamos o Castelo de Leiria, a Capela de São 

Pedro, o Mercado de Sant’Ana, o Convento de Santo Agostinho e antigo seminário, a Igreja e o 

Convento de São Francisco e a Capela de Nossa Senhora da Conceição. 

     

Figura 34. Imagens da Capela de São Pedro, Castelo de Leiria e Mercado de Sant’Ana 

Fonte: http://www.cm-leiria.pt/, página consultada em abril de 2015 

São ainda identificados um conjunto de museus no município, que se constituem como pontos 

turísticos de interesse: o Museu Imagem em Movimento, o Museu do Moinho do Papel e a Casa 

Museu Centro Cultural João Soares, bem como, um conjunto de roteiros turísticos que se podem 

realizar na cidade de Leiria (como exemplo os percursos “Leiria Queirosiana”, “Ruas e Ruelas”, entre 

outros). 

  

Figura 35. Imagens do Museu Imagem em Movimento e Museu do Moinho do Papel  

Fonte: http://www.cm-leiria.pt/, página consultada em abril de 2015  

Os Jardins e Miradouros constituem-se também como espaços de referência turística na cidade de 

Leiria, destacando-se o Jardim Luís de Camões, Miradouro do Castelo e o Santuário da Nossa 

Senhora da Encarnação. 
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No que concerne ao Turismo de Natureza, enfatiza-se a clara diferenciação dos espaços geográficos 

de relevante interesse paisagístico, os vários rios e os extensos espaços florestais.  

Desta forma identificamos no município um conjunto de percursos pedestres e de natureza. A título 

de exemplo identificamos a “Mata da Curvachia”, o “Vale do Lapedo” e “Reguengo do Fetal”, bem 

como, a diversidade paisagística presente na Mata Nacional do Urso, Mata Nacional de Pedrógão e 

Lagoa da Ervedeira. 

  

Figura 36. Imagens da Lagoa da Ervedeira e sinalética da Mata Nacional do Urso, Leiria 

Fonte: http://www.icnf.pt/, página consultada em abril de 2015  

O Turismo de Sol e Praia representa, no contexto nacional, o maior volume de deslocações neste 

segmento. No município de Leiria, a Praia do Pedrógão representa a única praia e estância balnear 

do concelho e pertence à freguesia de Coimbrão-Oeste. Salienta-se, neste âmbito, a existência do 

Parque de campismo com a capacidade oficial para 4500 pessoas. 

  

Figura 37. Imagens da Praia de Pedrógão e Parque de Campismo, Leiria 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/, página consultada em abril de 2015 
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O Turismo de Bem-Estar e Saúde é procurado por pessoas que pretendem realizar um conjunto de 

atividades tendo como principal objetivo a manutenção ou melhoria do seu nível físico e psíquico. As 

Termas de Monte Real conjugam as memórias das estâncias termais clássicas, com a dinâmica das 

tecnologias e tratamentos modernos. 

  

Figura 38. Imagens das Termas de Monte Real, Leiria 

Fonte: http://www.termasdeportugal.pt/, página consultada em abril de 2015 

Segundo o estudo realizado pelo Turismo Leiria/Fátima relativos às visitas aos postos de turismo em 

2010, podemos concluir que a cidade de Leiria obteve, no total, um registo de 13 974 visitantes. 

Deste total, 7 350 eram visitantes estrangeiros.  

Quanto ao mercado nacional, foi o Posto de Informação Turística de Leiria que apresentou o maior 

número de visitantes residentes em Portugal (6 624visitas), representando 22,6% da procura ao 

território. 

O Posto de Informação Turística da Praia do Pedrógão registou 863 visitantes, cerca de 1,1% do total 

das visitas realizadas na região de Leiria/Fátima. Já Monte Real, obteve 4 963 visitas, sendo que 840 

eram de nacionalidade estrangeira. 

Equipamentos comerciais  

Esta tipologia de atividades constituem um segmento importante a considerar na elaboração dos 

planos estratégicos de mobilidade e transportes. A maior parte das unidades comerciais e de serviço 

do concelho correspondem a espaços de pequena dimensão e com menor capacidade de atração. 

Contudo, registam-se no concelho de Leiria, áreas comerciais de média e grande dimensão que 

geram e atraem diariamente, para além das viagens dos seus colaboradores, volumes significativos 

de viagens de visitantes.  
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A realização de compras e a procura de serviços condiciona fortemente a seleção da escolha modal. 

A necessidade de transporte de volumes e cargas suscita a utilização do transporte individual, por se 

tratar do modo mais cómodo e flexível nestas situações. Este aspeto é especialmente relevante nas 

grandes superfícies comerciais que têm como âncora hipermercados, o que reforça a utilização do 

transporte individual principalmente nos dias de fins-de-semana. 

No perímetro urbano da cidade de Leiria existe um centro comercial de maior relevo – o “Leiria 

Shopping”. Localizado na  Rua do Alto Vieiro, ao longo do IC2, foi inaugurado em 2010 e compreende 

119 lojas, das quais 21 são restaurantes e quiosques de café, hipermercado Continente, com cerca 

de 1 980 lugares de estacionamento gratuitos. 

  

Figura 39. Imagens do Leiriashopping 

Fonte: http://www.sonaesierra.com/, página consultada em abril de 2015 

Com menor dimensão mas capazes de gerar e atrair visitantes, identificamos ainda no município de 

Leiria outros centros/superfícies comercias, designadamente: “Retail Park“ (possui 14 lojas, com 

lugares de estacionamento gratuitos); “Shopping 2000”, “Lis”, “São Francisco”,”D. Dinis”, “D`el Rei”, 

entre outros. 

Assinalam-se ainda outras superfícies existentes, as quais também constituem polos 

geradores/atractores de deslocações em transporte individual, nomeadamente, os supermercados e 

hipermercados “Pingo Doce”, “Intermarché”, “Minipreço”, “Makro”, “LIDL”, “Ulmar”, entre outros. 

Unidades Industriais/ Zonas Industriais (ZI) e Logísticas 

Estas zonas de cariz industrial são um espaço destinado à instalação de indústrias, armazenagem, 

comércio e serviços. Estas áreas, que estão em plena atividade, imprimem uma pressão viária que 

passa não só pelo adensar do fluxo habitual, mas em particular pelo volume de veículos pesados de 

mercadorias. 
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A localização das unidades/zonas industriais é pautada por uma dispersão, desenvolvida grande 

parte ao longo de eixos viários estruturantes no município.  

Destaca-se a importância que o eixo transversal, correspondendo ao traçado do IC2, detém como 

uma das principais estruturas de suporte industrial do concelho. Desta forma, ao longo deste eixo, 

destacamos a ZI Covas das Faias e ZI Casal do Cego como uma das maiores zonas industriais do 

concelho.  

A localização das duas zonas indústrias garante boas condições de acessibilidades a partir dos 

acessos junto à EN 1/IC2 e aos acessos à A1 e à A8, bem como, a proximidade à área urbana de 

Leiria. 

A ligação de Leiria à Marinha Grande, através da EN 356 e variante da Barosa, constitui também um 

eixo importante na dinâmica industrial no concelho, a ZI da Maceira e ZI da Barosa, são exemplo 

disso.  

A ZI da Maceira localiza-se ao longo da EN 356, e constitui a maior extensão com fins exclusivamente 

industriais existente no concelho. É um espaço industrial muito complexo pela sua especificidade, 

devido à implantação de dois tipos de indústria, a transformadora e a extrativa. 

A ZI da Barosa, por sua vez, beneficia de boas acessibilidades aos principais eixos viários de 

atravessamento do concelho, nomeadamente aos acessos à A8. Concentra um grande número de 

indústrias, principalmente na parte confinante com a variante e ao longo da EN 242. 

Também com alguma importância, surge o eixo constituído pela EN 109 na ligação de Leiria-Figueira 

da Foz e o eixo da EN 113 na ligação de Leiria-Tomar e Ourém. Ao longo da EN 109 surgem outras 

unidades industriais nas freguesias de Marrazes, Regueira de Pontes, Ortigosa e Monte Redondo, 

destacando-se as Zonas Industriais de Regueira de Pontes e Ortigosa. 

A ZI de Regueira de Pontes localizada junto do núcleo urbano de Regueira de Pontes apresenta 

como limite físico a oeste, a linha de caminho-de-ferro. Em termos de área ocupada/comprometida é 

uma zona industrial com elevada taxa de ocupação, no entanto, a desorganização e o caos de usos 

implantados obriga a um reordenamento de pormenor no intuito de melhorar as condições de vivência 

desses mesmos usos distintos, nomeadamente, indústria / habitação / armazém. 

A ZI da Ortigosa viu reforçada a sua dinâmica e atratividade quando se concretizou a construção do 

nó de acesso ao IC1 (A 17). Acompanhada por outras unidades industriais, esta zona industrial 

posiciona-se para reunir pequenas e médias empresas/indústrias. 

Junto à EN 113 – Pousos, Santa Catarina da Serra, Arrabal e Caranguejeira, a ocupação industrial 

carateriza-se por um padrão de localização disperso, com a exceção da primeira freguesia que possui 
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uma área industrial muito atrativa devido à proximidade da sede concelhia - Leiria e a Autoestrada 

(A1), designada de ZI de Pousos.  

Esta ZI localiza-se numa zona muito favorável em relação a uma das entradas da cidade, junto ao nó 

de ligação da A1. Com uma localização privilegiada, posiciona-se para reunir pequenas e médias 

indústrias que desfrutem de vantagens na sua proximidade ao centro urbano e à bacia de emprego 

correspondente.  

A análise dos polos geradores de tráfego no município de Leiria tem como objetivo a diminuição do 

impacto que geram sobre o tráfego nas vias que lhe dão acesso, melhorando as condições de 

circulação, estacionamento, acesso e mobilidade pedonal e motorizada. 

  

Figura 40. Imagens da Zona Industrial de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 

2.4. SÍNTESE 

O concelho de Leiria tem cerca de 565 Km
2 

e possuía em termos de divisões administrativas, até 

2013, 29 freguesias, que passaram a 18, consequência de nove agregações em janeiro 2013. 

O município de Leiria (565 km
2
) ocupa cerca de 23% da área total da Região de Leiria (2 449 km

2
) 

onde residiam, em 2013, 125 977 habitantes, o que representa 43% da população total da Região, 

mais 1,2% que em 2001. A densidade populacional é, neste território, de 222,9 hab/km
2
, valor que é 

significativamente superior ao valor registado na Região em que se insere - 118,84 hab/km². 

O município de Leiria sofreu um grande afluxo de população desde os anos 70, e um 

desenvolvimento do tecido económico, do emprego e a crescente fixação de grandes unidades 

industriais, o que veio provocar o crescimento da população e o desenvolvimento do concelho. Leiria 

desfruta de uma localização estratégica nas ligações dos centros mais industrializados, que 

atravessam o concelho e a cidade e possui um acesso fácil ao Porto da Figueira da Foz. 
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Nos dados relativos ao ano de 2013, quando comparados com 2011, verifica-se uma redução da 

população residente em todas as unidades territoriais, -5.85%. Leiria registou uma variação de -

0.72% no mesmo período. 

No que diz respeito à população residente e sua evolução nas freguesias de Leiria entre 2001/2011, 

as freguesias mais urbanas de Leiria: União de freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, União 

de freguesias de Marrazes e Barosa e União de freguesias de Parceiros e Azoia, são as que 

apresentam variações superiores a 10%. Contrapondo com a União de freguesias de Colmeias e 

Memória e Coimbrão, que apresentam variações negativas superiores a 10%. 

Em termos de densidades populacionais em 2011, o valor mínimo de 33 habitantes por km
2
 foi 

registado na freguesia de Coimbrão e o valor máximo, de 752 habitantes por km
2
, registou-se na 

União de freguesias de Marrazes e Barosa. 

O concelho de Leiria segue uma trajetória semelhante à de Portugal Continental e outras unidades 

territoriais, no que se refere à estrutura etária da população no período entre 2001 e 2013, 

apresentando um gradual envelhecimento populacional. O concelho apresenta em 2013 uma 

pirâmide do tipo envelhecida, com uma base mais estreita do que a classe dos adultos, o que reflete 

um reforço da população adulta conjugado com um aumento da esperança de vida. Em 2013, 

aproximadamente 56% da população concentra-se no escalão dos 25 aos 64 anos, sendo igualmente 

de destacar o facto do escalão dos 65 anos ou mais concentrar mais população (18%) que o dos 

grupos etários entre 0-14 (15%) e 15-24 anos (11%), reflexo dos fenómenos demográficos atuais, o 

aumento da longevidade e consequentemente o envelhecimento da populacional, fenómenos que 

têm vindo a acentuar na última década. 

Foram identificados no município de Leiria diversos polos/equipamentos geradores de tráfego, 

nomeadamente, os diversos equipamentos de apoio à população que se apresentam disseminados 

pela área urbana. Estes polos provocam um grande impacto no trânsito, muito marcado por picos 

horários, com um âmbito muito localizado mas que, pela sua localização, acabam por ter 

consequências mais abrangentes, tanto ao nível da circulação como de estacionamento. Fazendo a 

separação entre Polos/equipamentos e Zonas industriais e logísticas, em que no primeiro ponto se 

enquadram os Polos/equipamentos da Administração Pública, Ensino, Saúde, Desporto, Turismo e 

Comerciais. 
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3. PADRÕES DE MOBILIDADE 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

102 

 

 

3.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Antigamente, o conceito da mobilidade estava intrinsecamente ligado ao movimento se pessoas e 

bens e o movimento de pessoas era referente aos movimentos pendulares tipo casa-trabalho. Ascher, 

em “Les Territoires de la Mobilite”, define que hoje, “mobilidade não é mais um conceito de distância 

entre dois pontos”. Ao tradicional conceito de deslocação introduz-se agora um novo conceito de 

mobilidade, que permite uma perspetiva mais lata, numa combinação articulada, mais ou menos 

dinâmica de diferentes deslocações, numa complexidade de aproximações origem/destino 

tradicionais. 

Hoje, o conceito de mobilidade é referente à deslocação de pessoas, bens e informação e relaciona 

sítios de trabalho com acesso a bens de consumo, com as residências e espaços de entretenimento e 

lazer, com as compras e com as relações de amizades. 

Deste modo, quando se pretende planear a vertente dos transportes, tem de se ter uma visão social e 

cultural, naquilo que diz respeito às deslocações dos indivíduos dentro de um determinado sistema 

territorial, quer se pretenda incrementar a qualidade na mobilidade atual, que se pretenda aumentar o 

sistema de oferta. 

Neste sentido, “hoje, a mobilidade urbana não pode se vista na vertente espacial e temporal, mas 

também social, cultural, económica e politica” (Bonnet, 2000). 

Este capítulo pretende refletir sobre as práticas de mobilidade que afetam o município de Leiria, na 

tentativa de uma melhor compreensão das suas dinâmicas e das suas tendências, dos seus 

problemas e dos seus desafios. O objetivo é, portanto, a identificação dos padrões de diferenciação 

espacial de mobilidade, no território do município de Leiria. 

A análise desenvolvida neste capítulo é feita por duas fases. A primeira, apresenta uma abordagem 

geral ao município de Leiria, através de uma investigação sobre os movimentos pendulares 

observados de e para outros municípios portugueses, nomeadamente na Região do Centro, através 

dos censos 2011, e das alterações que representam face ao quadro existente em 2001. 

Posteriormente, é feita uma análise mais detalhada sobre os modos de transporte utilizados nas 

deslocações pendulares mais representativas de e para o concelho de Leiria. 

A segunda fase da análise, incide sobre alguns indicadores gerais de mobilidade, capazes de 

traduzirem uma visão geral sobre as práticas locais do território da mobilidade. 
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Estes indicadores gerais de mobilidade caraterizam o território do ponto de vista do número do 

parque automóvel, da taxa de motorização e consumo de combustível associados às deslocações 

efetuadas pelos residentes. 

 

3.2. MOVIMENTOS PENDULARES NO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Segundo o INE, a expressão “movimentos pendulares” é habitualmente utilizada para designar os 

movimentos quotidianos das populações entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo. O 

conceito encerra, na sua forma mais simples, duas deslocações de uma pessoa entre dois pontos do 

espaço geográfico: uma de ida para o local de trabalho ou de estudo e, o outro, o retorno para o local 

de residência. 

Neste sentido, o presente ponto do trabalho centra-se na análise nos padrões de movimentos casa-

trabalho e casa-estudo no município de Leiria, observados através dos Censos 2011, e nas 

alterações que representam face ao quadro existente em 2001. 

No contexto geral dos movimentos pendulares, em 2011, a Região Centro concentra 1 361 444 de 

residentes, trabalhadores ou estudantes, a efetuar viagens pendulares, sendo que 75% (1 023 360) 

trabalha ou estuda na Região. 

 

3.2.1. Movimentos Pendulares – 2001 - 2011 

Analisando os dados, no concelho de Leiria verificamos que em 2011, da totalidade das viagens 

realizadas com origem no município de Leiria, 82% da população empregada ou estudante exercia a 

sua atividade no município (cerca de 68 466 residentes). Esta percentagem é superior à registada na 

Região Centro, demostrando assim, a elevada apetência em fixar a sua população 

empregada/estudante. 

As viagens realizadas pelos residentes de Leiria, trabalhadores e estudantes, segundo o local de 

trabalho ou estudo, permite-nos concluir o elevado peso das deslocações intraconcelhias, nos 

períodos 2001 e 2011. Ou seja, a percentagem de população que exercia a sua atividade no 

concelho de Leiria é superior a 80 %, como podemos observar na Figura 41. 
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Este é um dado relativamente importante na medida em que, se por um lado, comprova a elevada 

mobilidade interna, por outro lado, indica a necessidade que o concelho de Leiria tem em garantir 

soluções de transporte que satisfaçam as necessidades de mobilidade dos seus residentes. 

 

Figura 41. Movimentos pendulares entre 2001-2011, no concelho de Leiria 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

A comparação das deslocações pendulares, entre os dois períodos censitários, permite-nos fazer 

algumas considerações sobre a notória diferenciação espacial existente nos concelhos do distrito de 

Leiria.  

De uma forma geral, e comparando dados dos recenseamentos de 2001 e 2011 infere-se que nos 

concelhos do distrito de Leiria, as deslocações intraconcelhias, na generalidade, apesar de terem 

diminuído na última década continuam predominantes. Assim, e comparativamente, no que diz 

respeito as deslocações interconcelhias, ocorre a situação inversa, ou seja, apesar de terem 

aumentado na última década na maioria dos concelhos, não são as deslocações predominantes em 

nenhum dos concelhos que compõem o distrito de Leiria. 

Deste modo, e ainda no que se refere às deslocações interconcelhias, os municípios de Marinha 

Grande e Porto de Mós registaram os aumentos mais significativos, na ordem dos 6%, enquanto 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

105 

 

Leiria regista apenas um acréscimo, na ordem dos 1%. O concelho de Óbidos, juntamente, com 

Pedrogão Grande registam as perdas mais significativas.  
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Gráfico 27.Movimentos pendulares entre 2001 e 2011, no distrito de Leiria 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Na análise evolutiva da população residente do concelho de Leiria (empregada ou estudante), 

apresentado no quadro seguinte, regista-se um crescimento significativo de cerca de 6% (4 501) da 

população residente a realizar deslocações, entre o período 2001- 2011. 

Quadro 20. Variação da População residente (empregada ou estudante) por local de trabalho ou estudo 

2001 2011 2001 2011 2001 2011

*Foram contabilizadas as deslocações para o estrangeiro

LEIRIA 2001-2011 2001-2011 2001-2011

5.7% 3.8% 13.6%

68.466 12.299 13.970

CONCELHO 

POPULAÇÃO QUE 

REALIZA DESLOCAÇÕES 

PENDULARES*

POPULAÇÃO QUE 

REALIZA DESLOCAÇÕES 

INTRACONCELHIAS

POPULAÇÃO QUE 

REALIZA DESLOCAÇÕES 

INTERCONCELHIAS

78.773 83.274 65.948

 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 
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A informação disponível evidencia, que apesar do predomínio das deslocações intraconcelhias no 

município entre os períodos 2001-2011, regista-se uma variação mais significativa nas deslocações 

interconcelhias (13.6%), que aponta uma tendência para o aumento das distâncias entre 

casa/trabalho e casa/escola e coloca a necessidade de garantir soluções de transporte 

intermunicipais.  

 

3.2.2. Movimentos Pendulares de e para Leiria 

No contexto geral dos movimentos pendulares referentes ao concelho de Leiria verificamos que em 

2011, da totalidade das viagens realizadas com origem no município de Leiria como podemos 

constatar no Gráfico 28, 39% são realizadas dentro da freguesia de origem, 43% realizadas entre as 

freguesias do concelho de Leiria, 8% são realizadas para os municípios do distrito de Leiria e 9% para 

outros destinos extra dos municípios do distrito de Leiria. 

No que se refere à totalidade das viagens realizadas com destino no concelho de Leiria (Gráfico 28), 

57% são residentes noutros municípios do distrito de Leiria e exercem uma atividade e estudam em 

Leiria e 43% são residentes dos restantes municípios do país. 

No Quadro 21 e Quadro 22 apresentam-se os movimentos pendulares interconcelhios em 2011, entre 

o concelho de Leiria e os restantes municípios que compõem o distrito de Leiria, permitindo-nos 

analisar as principais viagens dos residentes que exercem uma atividade ou estudam com origem ou 

destino em Leiria. 

Da totalidade das deslocações pendulares realizadas em 2011, 10 158 residentes noutros concelhos 

do distrito de Leiria, exercem a sua atividade ou estudam em Leiria. De seguida, destaca-se o 

município de Marinha Grande com cerca de 3 058 residentes, seguido de Pombal, Batalha, Porto de 

Mós e Alcobaça, cujo somatório perfaz um total de 5 981 da população residente (empregada ou 

estudante) que tem como destino Leiria. Os municípios de Castanheira de Pêra, Pedrogão Grande e 

Figueiró dos Vinhos apresentam os valores menos expressivos, de população que tem como destino 

o município de Leiria. 
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Gráfico 28. Movimentos pendulares – com origem e destino no município de Leiria, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Quadro 21.  Movimentos Pendulares – Entradas da população ativa dos municípios do distrito de Leiria para o 

município de Leiria, em 2011 

Alcobaça
1063

Alvaiázere 
61

Ansião
135

Batalha
1590

Bombarral
57

Caldas da Rainha 
346

Castanheira de Pêra
17

Figueiró dos Vinhos
44

Marinha Grande
3058

Nazaré
279

Óbidos
61

Pedrogrão Grande
20

Peniche
99

Pombal
2253

Porto de Mós
1075

MOVIMENTOS PENDULARES - ENTRADAS DO CONCELHO DE LEIRIA

 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Figura 42. Movimentos Pendulares – Entradas da população ativa dos municípios do distrito de Leiria, em 

2011  

Fonte: INE, Censos 2011 

Na análise dos movimentos pendulares interconcelhios com origem em Leiria em 2011, 6 858 da 

população empregada e estudante tem como destino os municípios do distrito de Leiria. Dos 

municípios que compõem o distrito que se constituem como destino mais significativo da população 

residente (empregada e estudante) de Leiria, destacam-se o município de Marinha Grande com cerca 

de 3 110 dos residentes de Leiria, seguido de Pombal com cerca de 1 467 dos residentes. Os 

municípios de Alvaiázere, Ansião, Bombarral, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Óbidos e 

Pedrogão Grande, apresentam valores bastante inferiores, e constituem-se como destino para 

apenas de 87 residentes de Leiria. 

Desta forma, para além da importância dos movimentos intraconcelhios no município de Leiria (82%), 

conclui-se que os concelhos de Alcobaça, Batalha, Marinha Grande e Pombal pela proximidade física 

ao município de Leiria, apresentam uma maior relevância face aos movimentos pendulares de saída e 

de entrada no concelho. 
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Quadro 22. Movimentos Pendulares – Saídas da população ativa do município Leiria para os municípios do 

distrito de Leiria, em 2011 

Alcobaça
535

Alvaiázere 
11

Ansião
27

Batalha
1308

Bombarral
6

Caldas da Rainha 
210

Castanheira de Pêra
7

Figueiró dos Vinhos
11

Marinha Grande
3110

Nazaré
97

Óbidos
21

Pedrogrão Grande
4

Peniche
83

Pombal
1467

Porto de Mós
496

MOVIMENTOS PENDULARES - SAÍDAS DO CONCELHO DE LEIRIA

 

Fonte: INE- Recenseamentos da População e habitação, 2011 

 

Figura 43. Movimentos Pendulares – Saídas da população ativa dos municípios do distrito de Leiria, em 2011  

Fonte: INE, Censos 2011 
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Ainda, de acordo com os resultados dos Censos 2011, sobressaem claramente nas sub-regiões onde 

se inserem, para além do município de Leiria, os de Coimbra, Aveiro, Viseu, Covilhã e Castelo 

Branco, como importantes polos potenciais de mobilidades (Gráfico 29). 

A análise do balanço dos movimentos de entrada e saída comprova a elevada apetência para ser 

palco de novas viagens que aí tem origem e que não são realizadas pelos seus residentes, 

funcionando, como um ponto de interface de viagens, essencial no seu tecido urbano (especialmente 

o concelho de Coimbra que registou cerca de 4 vezes mais entradas do que saídas). 
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Gráfico 29. Movimentos pendulares – Entradas e Saídas em concelhos da Região Centro, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Estes indicadores permitem considerar ainda, uma relativa capacidade deste território (concelho de 

Leiria) relativamente aos restantes concelhos do distrito, pelo facto de, juntamente, com Caldas da 

Rainha, se constituírem os únicos concelhos a registarem mais movimentos de entrada do que de 

saída (Gráfico 30). Contudo e comparativamente, verifica-se desde logo que, no caso do concelho de 

Leiria, os valores apresentados referentes às entradas são bastantes superiores, afirmando a 

importância deste centro urbano como polo de centralidade, já notório não só na Região, mas no 

âmbito distrital. 
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De realçar, o município de Porto de Mós em que o volume de saída chega a ser cerca do dobro da 

volume de entrada (Gráfico 30). 
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Gráfico 30. Movimentos pendulares – Entradas e Saídas nos concelhos do distrito de Leiria, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

Na Figura 44 são destacados os movimentos pendulares mais significativos (superiores a 100 

residentes) do município de Leiria de e para os restantes municípios portugueses. 

Cerca de 9% das deslocações realizadas com origem em Leiria tem destino os restantes municípios 

do país (excluindo os municípios do distrito de Leiria). 

Nestes movimentos realizados, destacam-se os de origem em Leiria e destino no município de 

Ourém, com cerca de 1 652 residentes que exercem a sua atividade ou estudam neste município, 

seguido das deslocações com destino em Lisboa, com cerca de 1 560 dos residentes.  

Do total de entradas (17 882 residentes) no município de Leiria, 43% corresponde aos restantes 

municípios portugueses, destacando-se os municípios de Ourém com 1 809 residentes que exercem 

a sua atividade ou estudam em Leiria, seguido de Figueira da Foz com 522 residentes e Coimbra com 

470 residentes a realizarem viagens pendulares para Leiria. 
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Figura 44. Movimentos pendulares – Entradas e Saídas mais significativas no concelho de Leiria dos restantes 

municípios portugueses 

Fonte: INE, Censos 2011 

3.2.3. Modos de transporte utilizados nas deslocações pendulares 

Relativamente aos modos de transporte, apresentam-se os resultados dos dados estatísticos, tendo 

em conta o modo de transporte utilizado pelos residentes do município de Leiria. Importa aqui fazer a 

diferenciação dos diversos modos considerados e que se repartem por viagens a pé, em bicicleta e 

em motociclo, em transporte coletivo e em transporte individual. 

O  

Gráfico 31 exprime a importância dos diferentes modos de transporte nas mobilidades do território do 

município de Leiria em termos globais, concluindo-se que, a maior parte dos residentes de Leiria, nos 

dias úteis, faz as viagens em automóvel (76%), cerca de 11% da população anda a pé e 10% em 

transporte coletivo. As percentagens da população que utiliza a bicicleta ou motociclo são bastante 

inferiores (1% e 1,7% respetivamente). 
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Em 2001, e de acordo com os dados do Recenseamento Geral da População, dos cerca de 76 095 

ativos (empregados e estudantes), o automóvel foi o transporte dominante nos percursos casa-

trabalho e casa- escola (61%), seguindo-se as deslocações a pé (19%) e os transporte coletivo 

(14%). 

Esta hierarquia, na utilização dos três principais modos de transporte, evidencia uma mudança 

significativa dos modos utilizados para as deslocações pendulares. Esta mudança é pautada pelo 

crescimento das viagens realizadas em transporte individual, cujo valor, passou de 61%, em 2001, 

para os 76%, em 2011 e pela diminuição da utilização do modo pedonal com 19%, em 2001, para os 

11%, em 2011 e ainda pela diminuição da utilização do motociclo e bicicleta que passou de 6%, em 

2001, para os 3%, em 2011. A utilização do transporte público nas deslocações pendulares registou 

uma perda de expressividade, cujo valor registou um decréscimo cerca de 4% entre 2001 e 2011. 

 

Gráfico 31. Percentagem de deslocações efetuados pela população (estudantes e ativos empregados) 

residente em Leiria, segundo os modos de transporte 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Detalhando a análise dos movimentos pendulares da população residente em Leiria, no que diz 

respeito aos movimentos intraconcelhios, é possível constatar que, para além de como seria 

expetável o predomínio do uso do automóvel, nomeadamente nas deslocações para outras 

freguesias do município, as deslocações a pé assumem um peso considerável de 12%, sendo que 

grande parte estão associadas com deslocações nas freguesias de residência (Gráfico 32). 
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Ainda segundo o INE, a utilização dos diferentes modos de transportes em 2011, considerando a 

origem no município de Leiria e o destino em outros municípios, permite concluir que o automóvel foi, 

indubitavelmente, o transporte dominante nas ligações interconcelhias. De cerca de 11 081 

residentes que realizam movimentos de saída do concelho, 84% (9 265) são feitas por um único meio 

de transporte, destacando-se efetivamente, o automóvel. Também nas deslocações pendulares 

interconcelhias, o automóvel é o modo de transporte mais utilizado, contudo, o transporte coletivo 

(autocarro, comboio e transporte coletivo da empresa ou da escola) é o segundo modo mais utilizado, 

com uma quota de 13%.  

Nestes movimentos, a maior proporção de saídas em transporte coletivo, ocorrem para Lisboa e 

Ourém (23% e 20%, respetivamente), destacando-se neste modo, o autocarro nos movimentos para 

ambos os municípios (89 e 204 respetivamente). Ainda no que concerne aos transportes coletivos, o 

transporte coletivo da empresa ou da escola assume maior expressividade para Ourém, Pombal e 

Batalha com 7%, 6% e 6%. A utilização do comboio nestes movimentos é menos expressiva, 

contudo, salienta-se o volume mais significativo nos movimentos de saída para Lisboa, representado 

cerca de 3% das escolhas dos residentes de Leiria que exercem a sua atividade ou estudam neste 

concelho.  
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Gráfico 32. Percentagem de deslocações efetuados pela população (estudantes e ativos empregados) 

residente em Leiria, segundo os modos de transporte, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Analisando agora o modo de transporte utilizado pelos residentes noutros concelhos 

(empregados/estudantes) que exerciam a sua atividade em Leiria em 2011 visível no Gráfico 33, é 

possível constatar igualmente o domínio do transporte individual nos principais movimentos de 

entrada no concelho de Leiria. Este é mais evidente nas deslocações provenientes de Alcobaça e 

Batalha, ambos com cerca de 91% das escolhas dos residentes destes municípios que trabalham ou 

estudam em Leiria. 

Nos movimentos de entrada no concelho em transporte coletivo, destacam-se os movimentos 

provenientes de Figueira da Foz (13%), em autocarro, comboio e transporte coletivo da empresa ou 

escola a representarem cerca de 4%, 1% e 8%, respetivamente, e do município de Pombal com cerca 

de 10% em autocarro (6%) e transporte coletivo da empresa ou escola (4%). De salientar ainda, a 

proporção de deslocações realizadas de Marinha Grande e Porto de Mós, em autocarro, com cerca 

de 6% e 8%, respetivamente.  
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Gráfico 33. Percentagem de deslocações efetuados pela população (estudantes e ativos empregados) 

residente para Leiria, segundo os modos de transporte, em 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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3.2.4. Duração média das deslocações pendulares 

A análise da duração média dos movimentos pendulares revela que em todos os concelhos do distrito 

de Leiria se registou um ligeiro aumento da duração média das viagens realizadas em 2011 

relativamente a 2001, a exceção dos municípios de Castanheira de Pêra, Pedrogão Grande e 

Peniche.  

Relativamente ao tempo médio das viagens da população residente empregada ou estudante, os 

dados mostram que no município de Leiria em 2011, esta é cerca de 16 minutos, um valor 

ligeiramente superior à média registada em 2001 (cerca de 15 minutos). 

Uma análise mais desagregada e segundo os modos de transporte no município de Leiria evidência 

que, em 2011, os valores mais elevados correspondem às viagens para o trabalho e escola e 

efetuadas por transporte público, em média apresentam uma duração de 25 minutos. A duração 

média das viagens realizadas pelo mesmo motivo e efetuada em automóvel, é de cerca de 15 

minutos. 

De uma forma geral, que por motivos de trabalho ou escola, são os transportes públicos que 

envolvem temporalidades mais significativas, quando comparadas com o uso do automóvel. 
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Gráfico 34 . Duração média das  deslocações efetuadas pela população (estudantes e ativos empregados), em 

2001 e 2011 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 
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3.3. OUTROS INDICADORES DE INTERESSE PARA A 

MOBILIDADE 

3.3.1. Parque automóvel  

A análise do parque automóvel segurado no concelho de Leiria (apenas veículos ligeiros), tendo por 

base a informação constante no Instituto de Seguros de Portugal (ISP), permite estimar o parque 

automóvel ligeiro do concelho de Leiria em 72 148 veículos, em 2013.  

Entre 2007 e 2013, o parque automóvel do município cresceu cerca de 10%, aumento que é superior 

ao registado à maioria dos municípios limítrofes, à exceção do município da Batalha que registou o 

aumento mais significativo na ordem dos 16%. Seguidamente, destacam-se os municípios de Porto 

de Mós com um aumento de 8% do parque segurado, bem como, Alcobaça e Pombal com um 

crescimento na ordem dos 6%. 

28.732
30.720

27.303

30.175 29.673 29.979 30.368

7.448 7.510 8.179 8.669 8.503 8.591 8.621

65.894

70.912

62.473

70.665 70.870 71.383 72.148

19.483 19.885
18.545

20.578 19.750 20.178 20.240

11.532 12.300 11.317
12.400 12.278 12.275 12.395

23.058
25.062

21.586
23.971 22.807 22.702 23.419

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N
º 
d

e
 v

e
íc

u
lo

s
 li

g
e

ir
o

s
 s

e
g

u
ra

d
o

s

Alcobaça

Batalha

Leiria

Marinha Grande

Pombal

Porto de Mós

Ourém

 

Gráfico 35 . Evolução do parque automóvel no munícipio de Leiria e concelhos limitrófes 

Fonte: ISP, Estatísticas - Parque automóvel Seguro 2007 - 2013 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

119 

 

A taxa de motorização
1
 é um indicador bastante relevante, tanto do ponto de vista do 

congestionamento da cidade, fator diretamente relacionado com a mobilidade urbana, como do 

espaço que ele ocupa dentro dessa mesma cidade. 

De uma forma geral, registou-se no concelho de Leiria um aumento da taxa de motorização, em cerca 

de 5%, no período 2007-2011, tendo-se registado, contudo, algumas oscilações referentes à 

diminuição da taxa de motorização entre 2008 e 2009 em 12%, e entre 2010 e 2011 em 0,3%, 

contrariando a tendência anteriormente referida. 

No que concerne aos restantes concelhos em análise, estes acompanham a tendência do município 

no aumento da taxa de motorização, à exceção dos concelhos de Marinha Grande e Ourém que, 

entre 2007 e 2011, registaram uma diminuição, embora pouco significativa, na ordem dos 2% e 1%, 

respetivamente. Neste mesmo período, o aumento mais significativo das taxas de motorização nos 

municípios em análise, registaram-se nos municípios de Batalha e Porto de Mós, com cerca de 12% e 

6%, respetivamente.  

Numa análise mais detalhada dos diferentes concelhos estudados, permite observar algumas 

irregularidades nos valores totais, definindo algumas diferenciações dos territórios em análise. De 

acordo com o Gráfico 36, destaca-se o concelho de Leiria em 2011, com 558 veículos por cada 1000 

habitantes, valor relativamente superior pela afetação do número de veículos, que neste concelho é 

bastante acima da média dos restantes concelhos em análise (72 148 veículos). Nos restantes 

concelhos analisados destacam-se pelos elevados valores de motorização, o município de Alcobaça 

e da Batalha, com cerca de 523 e 538 veíc/1.000hab, respetivamente. O município de Ourém 

apresenta a taxa de motorização mais baixa, com cerca de 497 veíc/1.000hab. 

No entanto, e após o estudo de algumas diferenciações da taxa de motorização nos concelhos em 

análise, importa referir que todos estes possuem um valor de motorização acima da média nacional, 

em todos os anos analisados. Esta situação permite fazer algumas reflexões sobre as tendências 

atuais do uso e abuso dos veículos, assim como o reconhecimento do próprio desenvolvimento 

urbanístico destes territórios permanentemente sujeitas às situações de congestionamento. 

                                                      

1
 Para o cálculo da taxa de motorização entre 2007 e 2011 considerou-se o crescimento linear da população residente entre 

2001 e 2011 e o parque automóvel referente ao período em análise. 
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Gráfico 36. Taxa de motorização  no concelho de Leiria e concelhos limitrófes 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011/ ISP, Estatísticas - Parque automóvel Seguro, 2007 – 2013 

 

3.3.2. Consumo de Combustível 

A análise da evolução das vendas de combustível, com base na informação da Direção Geral de 

Energia e Geologia (DGEG), permitiu-nos obter algumas indicações sobre o maior ou menor uso, 

nomeadamente do transporte individual. 

Neste sentido e tendo em conta, os diferentes produtos de combustíveis considerados (gás-auto, 

gasolina IO 95/98 e gasóleo rodoviário), entre 2007 e 2013, o município de Leiria destaca-se dos 

concelhos limítrofes pelos maiores valores de consumo de combustível, sempre com valores acima 

das 100 mil toneladas, contrariamente, o município da Batalha destaca-se com os valores inferiores 

às 12 mil toneladas. 

Comparando os valores entre os concelhos analisados, regista-se um decréscimo do consumo de 

combustível em todos os concelhos, a exceção de Porto de Mós. Com as quebras mais acentuadas 

destacamos, os municípios de Marinha Grande e Pombal, com decréscimos na ordem dos 43% e 

42%, respetivamente. O município de Leiria registou um decréscimo na ordem dos 27%, contudo 
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tenha registado um ligeiro aumento entre 2012 e 2013, de 1%, contrariando a tendência descrita 

anteriormente. 

Refira-se que Porto de Mós foi o único concelho a apresentar um aumento no consumo de 

combustível entre 2007 e 2013, 17%, muito embora apresente valores bastante inferiores de 

consumo de combustível aos registados nos restantes municípios, nomeadamente em Leiria.  
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Gráfico 37. Evolução das vendas de combustível no concelho de Leiria e concelhos limitrófes 

Fonte: DGEG - Estatísticas - petróleo e derivados por  município, 2009-2013 
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3.4. SÍNTESE 

Procurou-se neste capítulo, explorar dimensões de diferenciação geral e local da mobilidade dos 

cidadãos, decorrentes de uma leitura mais ou menos desagregada de indicadores de mobilidade, 

permitindo detetar e aprofundar o sentido das principais características de mobilidade, a identificação 

das singularidades mais representativas e dos contrates territoriais mais decisivos.  

Assim, de forma resumida, no que concerne à identificação das características gerais de mobilidade 

da população ativa e estudantes, pode salientar-se o seguinte:  

 Das viagens com origem no município de Leiria em 2011, 39% são realizadas dentro da 

freguesia de origem, 43% realizadas entre as freguesias do concelho de Leiria, 8% são 

realizadas para os municípios do distrito de Leiria e 9% para os restantes municípios;  

 Nas viagens realizadas com destino no concelho de Leiria, 57% são residentes noutros 

municípios do distrito de Leiria e exercem uma atividade ou estudam em Leiria e apenas 43% 

são residentes dos restantes municípios do país;  

 A população residente do concelho de Leiria (empregada ou estudante) registou um 

crescimento significativo de 4 501 (6%), do número de pessoas a realizar deslocações, entre o 

período 2001-2011;  

 O predomínio das deslocações intraconcelhias no concelho de Leiria entre os períodos 2001 - 

2011, com valores acima dos 80%;  

 Apesar do predomínio das deslocações intraconcelhias no município verifica-se que as 

variações mais significativas ocorrem nas deslocações interconcelhias;  

 Os municípios de Marinha Grande, Pombal e Ourapresentam o maior peso nas deslocações 

pendulares de saída e de entrada no concelho de Leiria;  

 No período em análise, 2001-2011, verificou-se uma alteração significativa dos modos de 

transporte utilizados na realização das viagens, associada ao crescimento do transporte 

individual, cujo valor, passou de 61% em 2001, para os 76% em 2011 e pela diminuição do 

modo pedonal de 19% em 2001, para os 11% em 2011;  

 O tempo médio da realização das viagens é cerca de 16 minutos, sendo que viagens 

realizadas em transporte individual apresentam uma duração média de cerca de 15 minutos. O 

transporte coletivo apresenta uma duração média de 25 minutos; 

 Nos movimentos pendulares realizados em transporte individual em 2011 destacam-se: com 

origem em Leiria e destino em Marinha Grande com 90% dos residentes e com origem em 

Alcobaça e Batalha e destino Leiria, ambos com cerca de 91% das escolhas dos residentes 

nestes municípios. 
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Da identificação das condições locais de mobilidade referentes a alguns indicadores gerais de 

mobilidade importa salientar que:  

 O parque automóvel ligeiro de Leiria entre 2007 e 2013 cresceu cerca de 10%; 

 Leiria destaca-se dos concelhos limítrofes pela taxa mais elevada de motorização, com 558 

veículos por cada 100 habitantes; 

 No consumo de combustível, Leiria destaca-se pelos valores mais altos sempre com valores 

acima das 100 mil toneladas. Em contrapartida o município da Batalha destaca-se pelos 

valores mais baixos. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
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4.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

A competitividade de um território assenta no desenvolvimento das suas infraestruturas e serviços, 

nomeadamente nas infraestruturas de transporte, a sua qualidade e abrangência da rede. Segundo o 

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020 “O sistema de transportes 

e infraestruturas português deve trilhar um caminho de desenvolvimento e reformas que lhe permita ir 

ao encontro da satisfação das necessidades dos portugueses e das empresas sediadas em 

Portugal.“ Tendo em conta o atual esforço do País, a estratégia assenta em conciliar o crescimento 

com um rigor orçamental, com objetivos de longo prazo que devem sem implantados gradualmente. 

O Plano Regional de Ordenamento do Desenvolvimento do Centro (PROT-C) apresenta uma visão 

estratégica que deve ser considerada na formulação de um modelo territorial “Reforçar a articulação 

do cordão litoral da Região Centro (Aveiro/Coimbra/Leiria) com as Áreas Metropolitanas de Lisboa e 

do Noroeste, afirmando a sua competitividade nos domínios da Logística, Mobilidade, Turismo, 

Saúde, Energia, Ensino Superior e Especialização Industrial e desenvolvendo novas funções de 

apoio à ligação dos corredores estruturantes entre as duas grandes Áreas Metropolitanas, e entre 

estas e a Europa”. 

Neste sentido, apresenta um conjunto de orientações estratégicas para o Sistema Urbano de Leiria e 

Marinha Grande, nomeadamente, no reforço da importância urbana e funcional de Leiria, no reciclar a 

infraestrutura de suporte à urbanização e à industrialização difusa, no reforço das polaridades ao 

longo de alguns eixos viários, bem como, do ensino especializado e das instituições, constituindo- se 

como propósitos a integrar nas dinâmicas de desenvolvimento destes territórios. 

Neste contexto, o município de Leiria, capital de distrito, possui uma vasta rede de transportes, 

permitindo uma rápida ligação inter-regional e internacional. Destacam-se as acessibilidades através 

da rede rodoviária e a linha ferroviária do Oeste. 

Proceder a uma eficaz sistematização do conhecimento disponível no domínio das infraestruturas de 

acessibilidade com relevância para ao concelho de Leiria e identificar os principais elementos e 

dinâmicas com influência na estratégia de desenvolvimento e ordenamento do território, são parte 

deste ponto de trabalho. 
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4.2. SISTEMA VIÁRIO 

4.2.1. Classificação segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000 

A rede rodoviária nacional, definida no Plano Rodoviário Nacional 2000 (Decreto-Lei número 222/98 

de 17 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei número 98/99 de 26 de julho, pela Declaração 

de Retificação número 19-D/98 e pelo Decreto-Lei número 182/2003 de 16 de agosto), classifica as 

estradas em quatro categorias distintas e considerando dois tipos de rede. Desta forma, a rede 

rodoviária nacional é constituída da seguinte forma: 

 Rede Nacional Fundamental: integra os Itinerários Principais (IP); 

 Rede Nacional Complementar: formada pelos Itinerários Complementares (IC) e pelas 

Estradas Nacionais (EN). 

As categorias de estradas definidas no PRN 2000 são as seguintes: 

 Itinerários Principais (IP): vias de comunicação de maior interesse nacional que servem de 

base de apoio a toda a rede rodoviária nacional e asseguram a ligação entre os centros 

urbanos com influência supradistrital, e destes com os principais portos, aeroportos e 

fronteiras; 

 Itinerários Complementares (IC): vias que estabelecem as ligações de maior interesse 

regional, bem como as principais vias envolventes e de acesso nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e Porto; 

 Estradas Nacionais (EN): vias que desempenham as mesmas funções dos itinerários 

complementares embora se situem num nível hierárquico inferior; 

 Estradas Regionais (ER): vias que asseguram as comunicações públicas rodoviárias do 

continente com interesse supramunicipal e complementar à rede rodoviária nacional. 

No Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), visível na figura seguinte, inclui-se, ainda, a rede nacional 

de autoestradas formadas por alguns dos Itinerários Principias e Itinerários Complementares, quando 

as estradas não se encontram incluídas no Plano Rodoviário Nacional, integrarão as redes 

municipais, mediante protocolos a celebrar entre as Estradas de Portugal (por exemplo, Junta 

Autónoma das Estradas) e as câmaras municipais. 
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Figura 45. Enquadramento Viário do município de Leiria 

Fonte: http://www.estradasdeportugal.pt/, página consultada em janeiro de 2015 

Os Itinerários Principais da Rede Nacional Fundamental, segundo o Plano Rodoviário Nacional 2000 

(PRN), assumem-se como vias rápidas de importância regional e nacional que desempenham uma 

função crucial no incremento da acessibilidade, conferindo, aos municípios, vantagens e 

potencialidades no quadro regional, nacional e internacional. 

Os principais eixos viários de âmbito regional e que servem, de uma forma direta, o concelho de 

Leiria, visível na Figura 45, são os seguintes: 

 Rede Fundamental – Itinerários Principais 

o IP1: Via estruturante que assegura, no contexto nacional, as ligações Norte/Sul entre 

Valença e Castro Marim. Este itinerário com uma direção longitudinal à região e sub-

região coincide com a A1 no município de Leiria, assegurando a ligação entre Lisboa e 

Porto. A interligação com a restante rede viária no concelho é garantida através de um 

único nó, situado na freguesia de Pousos. Fora dos limites do concelho, o nó de acesso 

mais próximo a Norte situa-se em Pombal, e a Sul situa-se em Fátima. 

 Rede Complementar – Itinerários Complementares 

o IC1: Itinerário longitudinal paralelo à faixa litoral que estabelece ligação entre as áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto. 
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No concelho de Leiria, esta via desenvolve-se para Sul com a designação de A8, ligando 

a Lisboa, já na sua continuidade para Norte, sob a designação de A17, permite a ligação 

entre Marinha Grande e Aveiro, intercetando a Figueira da Foz. 

Quanto às concessões destes traçados, o IC1/A8 corresponde a uma concessão Litoral 

Oeste, enquanto o IC1/A17 pertence à concessão do Litoral Centro, ambas tuteladas pelo 

IMT. 

o IC2: Eixo viário que liga Lisboa ao Porto. No concelho de Leiria com direção longitudinal 

seguindo o traçado da EN1l, desenvolve-se em dois traçados distintos:  

 Parte do traçado, entre o nó da Almuinha Grande até ao limite norte do concelho 

de Pombal, coincide com EN 1; 

 O restante traçado, entre o nó da Almuinha Grande até ao limite sul do concelho 

da Batalha, apresenta-se como A19, e integra a subconcessão do Litoral Oeste, 

tutelada pela EP,SA. Apresenta, ainda um troço coincidente com EN1, desde o 

nó de Almuinha Grande ao nó da Azóia. 

 A A19 constitui um lanço portajado, excetuando o lanço entre o nó do IC36 e o nó 

da Almuinha Grande (EN109). 

o IC9: Eixo viário que liga Nazaré a Ponte de Sor. Contudo, parte do traçado não se 

encontra concluído, entre Abrantes e Ponte de Sor. O restante traçado liga Nazaré 

(EN242) a Tomar (IC3). Cruza transversalmente o Litoral Oeste do país, beneficiando 

diretamente as acessibilidades dos concelhos de Nazaré, Porto de Mós, Leiria, Ourém e 

Tomar. No município de Leiria atravessa a União de Freguesias de Santa Catarina da 

Serra e Chaínça.  

o IC36: Eixo viário que liga Marinha Grande a Leiria, tendo o seu término no nó do IP1. 

Esta via efetua a ligação, pelo sul da cidade de Leiria, entre o nó do IC1 (nó A8/A17) e o 

nó de ligação IP1/A1, encontrando-se classificada como A8 em toda a sua extensão. O 

lanço, entre o nó do IC1 e o Nó de Pousos (A8), está sujeito a um regime de cobrança de 

portagem com recurso ao sistema exclusivamente eletrónico. 

A Rede Local assume uma importância relevante na ligação entre os aglomerados e lugares, sendo 

que essa ligação é feita pelas seguintes vias: 

 Estradas Nacionais/ Estradas Regionais 
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o EN113: Estabelece a ligação entre Leiria e Ourém, assegurando também a ligação de 

uma parte significativa do concelho à rede estruturante nacional consubstanciada pelo 

IP1 (A1) e IC2; 

o ER349: Esta via, tem início na EN 109 (Várzeas) e desenvolve-se para Sul em direção à 

Praia de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande; 

o ER350: Eixo viário que liga Caranguejeira, a partir do entroncamento da ER357, tendo o 

seu término em Almoster (município de Alvaiázere), no entroncamento da ER348. Esta 

via, desempenha um importante papel de interligação entre os concelhos de Leiria, 

Ourém, Pombal e Alvaiázere, servindo as freguesias de Memória e Caranguejeira; 

o ER357: Eixo viário que liga a Caranguejeira, a partir do entroncamento da ER350, tendo 

o seu término em Cardosos, no entroncamento da EN113. 

 

4.2.2. Estradas Desclassificadas sob jurisdição da EP  

As estradas nacionais não incluídas no PRN integrarão as redes municipais, mediante protocolos a 

celebrar entre a EP e as câmaras municipais e após intervenções de conservação que as reponham 

em bom estado de utilização ou, em alternativa, mediante acordo equitativo com a respetiva 

autarquia.  

Até à receção pelas respetivas autarquias, estas ficarão sob tutela da EP, que, entretanto, lhes 

assegura padrões mínimos de conservação.  

De acordo, com o documento do PDM de Leiria (abril, 2014), as seguintes vias que servem o 

Concelho de Leiria são estradas que se encontram desclassificadas e que não foram ainda 

integradas no património municipal, estando ainda sob a jurisdição da EP:  

o EN 1: Com a construção da A19, o troço de via pertencente à EN 1 que lhe é paralela 

deixou de exercer funções de IC. O troço em causa desenvolve-se do Nó de Azóia 

até ao limite com o concelho da Batalha; 

o EN 109: Trata-se de uma via com desenvolvimento longitudinal. Tem início no IC 2 

junto à cidade de Leiria, seguindo para Norte em direção aos concelhos de Pombal e 

Figueira da Foz. A nível concelhio desempenha um papel importante de ligação entre 

as freguesias de Marrazes, Regueira de Pontes, Ortigosa, Souto da Carpalhosa, 

Carreira e Monte Redondo;  
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o EN 109-9: Trata-se de uma via desclassificada com início na EN 109, junto a Monte 

Real, e que assegura a ligação à Praia de Pedrógão;  

o EN 109-9 Ramal de Monte Redondo: Trata-se de uma via que promove a ligação 

entre a EN 109-9 e o antigo edifício da estação de Monte Redondo, integrada na 

Rede Ferroviária – Linha do Oeste. A via tem cerca de 500 metros de extensão; 

o EN 113 (Leiria\COL): Troço desclassificado da EN 113 na zona urbana de Leiria, 

mais propriamente na freguesia de Pousos, entre Leiria (km 0+000) e Pousos, na 

proximidade da COL; 

o Variante da Barosa: Trata-se de uma via que tem início no IC 2 seguindo para oeste 

em direção ao concelho da Marinha Grande. Trata-se da principal ligação entre os 

dois concelhos; 

o EN 242 (troço antigo): Trata-se da antiga EN 242 que se estende entre nó do 

Barruivo e a Variante da Barosa, perto do limite com o concelho da Marinha Grande; 

o EN 349: Trata-se do troço antigo da EN 349 que atravessa o aglomerado de Monte 

Real constituindo uma das principais artérias urbanas da localidade. A via passou a 

ser desclassificada quando entrou em funcionamento a Variante Sul de Monte Real, 

integrada na ER 349;  

o EN 349-1: Esta via tem início na ER 349 na freguesia de Monte Real e desenvolve-se 

para Sul em direção às freguesias de Amor e Marrazes; 

o EN 349-2: Trata-se de uma via que promove a ligação entre a ER 349 e a antiga 

Estação de Monte Real, integrada na Rede Ferroviária – Linha do Oeste. A via tem 

cerca de 330 metros de extensão;  

o EN 350 (Leiria/ER 350): Trata-se de uma via desclassificada que tem início na Rua 

Paulo VI (antigo troço da EN 113) confinando com a ER 350. Esta via desempenha 

um importante papel de interligação entre as freguesias de Leiria, Santa Eufémia e 

Caranguejeira; 

o EN 356: Esta via tem início no concelho, atravessando transversalmente a freguesia 

de Maceira ligando à EN 356-1 na freguesia de Azoia;  

o EN 356-1: Esta via tem início no IC2, no nó de Azoia, ligando à EN 356 em Maceira, 

completando a ligação ao concelho da Marinha Grande. Em termos de funcionamento 
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trata-se de uma via com bastantes problemas por atravessar o centro urbano da 

Maceira, o que ocasiona dificuldades de escoamento bastante frequentes;  

o EN 356-2: Trata-se de uma via que tem início no limite da zona urbana de Leiria, 

fazendo ligação com os concelhos da Batalha e Ourém. Esta via assegura também a 

ligação à freguesia de Cortes.  

 

4.2.3. Estradas Municipais e Caminhos Municipais 

As ligações intraconcelhias são asseguradas pela rede viária municipal, constituída por Estradas 

Municipais (EM) e por Caminhos Municipais (CM). 

As Estradas Municipais devem assegurar as ligações entre os centros urbanos do concelho e destes 

com outros centros urbanos dos concelhos limítrofes.  

Segundo a “Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria” (abril 2014) “Desempenham um papel de 

relevo nas ligações de menor distância e, quando em ambiente urbano, devem assegurar uma 

coexistência segura de todos os modos de transporte designadamente entre os automóveis e os 

peões. Em zonas urbanas, têm elevada importância em fatores determinantes para a qualidade das 

populações como sejam, a segurança de peões e automobilistas, poluição sonora e atmosférica e 

enquadramento urbano.” 

Deste modo, identificamos no município de Leiria, as seguintes estradas municipais: 

 Estradas Municipais  

As estradas municipais constituem uma extensa rede de estradas asfaltadas e são vias 

predominantemente de caráter radial, tendo em conta a geografia específica das sedes dos 

concelhos vizinhos e a topografia do terreno. As principais estradas municipais que se 

distribuem por este território, além das estradas desclassificadas já transferidas para o 

município, são: EM 109-10, EM 356, EM 357, EM 504, EM 505, EM 531, EM 532, EM 532-4, 

EM 532-5, EM 533, EM 533-1, EM 533-2, EM 533-3, EM 534, EM 535, EM 536, EM 537, EM 

538, EM 539, EM 539-1, EM 540, EM 541, EM543, EM 543-1, EM 544, EM 544-1, EM 547, EM 

548, EM 593, EM 594, EM 609-1. 
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 Caminhos Municipais 

Como caminhos municipais mais importantes pelas ligações que conferem entre aglomerados, 

consideram-se: CM 1032, CM 1035, CM 1038, CM 1038-1, CM 1185, CM 1192, CM 1193, CM 

1193-1, CM 1193-2, CM 1194, CM 1195, CM 1196, CM 1197, CM 1197-1, CM 1197-2, CM 1198, 

CM 1198-1, CM 1198-2, CM 1198-3, CM 1199, CM 1200, CM 1201, CM 1202, CM 1203, CM 1204, 

CM 1205, CM 1206, CM 1206-1, CM 1206-2, CM 1207, CM 1208, CM 1209, CM 1209-1, CM 1210, 

CM 1211, CM 1212, CM 1213, CM 1214, CM 1215, CM 1216, CM 1216-1, CM 1217, CM 1218, 

CM 1218-1, CM 1219, CM 1219-1, CM 1220, CM 1221,CM 1222, CM 1223, CM 1224, CM 1225, 

CM 1226, CM 1227, CM 1228, CM 1228-1, CM 1229, CM 1230, CM 1231, CM 1232, CM 1233, 

CM 1234, CM 1235, CM 1236, CM 1237, CM 1238, CM 1239, CM 1240, CM 1241, CM 1241-1, 

CM 1241-2, CM 1242, CM 1242-1, CM 1243, CM 1244, CM 1245, CM 1245-1, CM 1246, CM 1247, 

CM 1248, CM 1249, CM 1250, CM 1250-1, CM 1250-2, CM 1251, CM 1252, CM 1253, CM 1254, 

CM 1255, CM 1256, CM 1257, CM 1258. 
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Figura 46. Rede viária do município de Leiria 

Fonte: PRN2000/Revisão do PDM de Leiria,  abril 2014 
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4.2.4. Hierarquia da Rede Rodoviária 

De acordo com as definições constantes no “Manual de Planeamento das Acessibilidades e da 

Gestão Viária - Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias" (CCDRN), são determinadas as 

características base das vias existentes, tendo em conta os seguintes parâmetros: número de vias, 

sentidos de circulação, velocidade base e de circulação, hierarquia da rede viária, sinalização e 

estacionamento. 

A análise da rede viária de Leiria possibilita a identificação dos tipos de vias presentes e o 

estabelecimento de uma hierarquização das mesmas (Figura 47), permitindo a representação da 

“capacidade viária” do território e da forma como se processam os fluxos de tráfego. 

 

Figura 47. Correspondência entre o tipo de via e a sua função 

Fonte: Seco et al, 2008 – Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias – CCDRN 

 

Da hierarquização referida constata-se que, de acordo com o “Manual de Planeamento das 

Acessibilidades e da Gestão Viária”
2
, esta assenta em 4 níveis: 

                                                      
2
 Princípios Básicos de Organização de Rede Viária - CCDRN - Dezembro 2008 
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 Estradas urbanas/vias coletoras ou vias urbanas de nível 1: são as vias de circulação por 

excelência, associadas às deslocações de média e longa dimensão e de ligação entre 

concelhos que representam os mais importantes polos de geração e atração de tráfego, 

estando a função de acesso reduzida a uma expressão mínima; 

 Arruamentos principais/vias distribuidoras principais ou vias urbanas de nível 2: 

correspondem a avenidas e arruamentos estruturantes do sistema urbano que têm como 

função principal efetuar a ligação das vias coletoras às redes locais ou na ligação entre 

espaços de importância média. Tem, no entanto, também de, servir as necessidades de 

acessibilidade das atividades urbanas que se desenvolvem nos espaços adjacentes. 

 Vias distribuidoras locais/ vias urbanas de nível 3: vias cuja função primordial é a de 

canalizar e distribuir, dentro dos espaços locais, o tráfego com destino e origem na rede 

estruturante e garantir a acessibilidade aos espaços adjacentes. Deverá ser feito de forma que 

não ponha em causa a sua qualidade ambiental nem a sua capacidade de servir a normal 

vivência urbana. Também o tráfego de atravessamento deverá, tendencialmente, ser eliminado; 

 Vias de acesso local/vias urbanas de nível 4: As vias de acesso local, para além de 

eventuais atividades associadas à vivência local, destinam-se apenas a servir o acesso direto 

aos espaços adjacentes e os movimentos pedonais. 

Vias Coletoras ou Vias Urbanas de Nível 1 

CARACTERÍSTICAS/ATRIBUTOSFUNÇÃO

O número mínimo de vias desejável corresponde a duas vias para cada 

um dos dois sentidos de trânsito;

Importante eixo arterial nas ligações de 

longa distância interconcelhias e à rede 

estruturante do concelho, 

caraterizadas por bons níveis de 

fluidez, rapidez e segurança dos fluxos 

motorizados em circulação.V
IA

 C
O

L
E

T
O

R
A

Deverão apenas circular veículos motorizados;

Os acessos possuem intersecções desniveladas permitindo ligações 

às vias adjacentes, devendo, ainda, existir uma separação total da 

envolvente;

O número de cruzamentos deve ser limitado devendo os mesmos 

possuir características que minimizem a perturbação dos movimentos 

principais;

As velocidades de circulação são mais significativas nestes eixos, 

tendencialmente superiores a 80km/h;

O estacionamento é proibido ao longo da via, bem como as cargas e 

descargas. Não deverão existir trajetos pedonais imediatamente 

adjacentes ou cruzando-as de nível.  

A rede de Nível I que serve o concelho de Leiria é determinada pela: 

 IP1/A1: designa-se como itinerário principal da rede nacional, correspondendo a um dos 

acessos de maior importância para o concelho de Leiria. É uma via que tem como funções 

garantir a mobilidade e deslocações de maior distância, devendo assegurar níveis de serviço e 
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segurança adequados. Neste sentido, a acessibilidade local é preterida na sua totalidade face 

às necessidades de garantir uma mobilidade adequada.  

Percorre o município de Leiria, entre o limite do concelho de Pombal e o limite do concelho de 

Ourém, e está concessionada à BRISA; 

 IC 1 (A 8/A 17): Itinerário complementar que atravessa o município de Leiria entre o limite do 

concelho de Pombal e o limite do concelho de Alcobaça. Ao longo do seu traçado, possui um 

perfil mínimo de 2+2 vias, com duplo sentido, podendo verificar-se em alguns traçados desta 

via, três vias em cada sentido. Constituí uma alternativa válida para deslocações, tanto para 

Norte como para Sul, assumindo-se como uma concorrente direta da A1. 

 A ligação entre o IC1 e a A1 é garantida pelo IC36 que, recentemente construída, tem a 

vantagem de constituir-se uma alternativa mais favorável, sob o ponto de vista de tempo de 

percurso, serviço da via e segurança; 

 IC 2 (A 19): corresponde a parte do traçado do IC2 coincidente com a A19 e a EN1 (desde o nó 

de Almuinha Grande até ao nó da Azóia). O alargamento da via originado pela construção da 

A19 conduziu a melhorias assinaláveis para o trânsito urbano ate ao nó de Almuinha Grande, 

oferendo aos utentes melhores condições de circulação.  

 IC 9: Itinerário complementar que atravessa o município de Leiria entre o limite do concelho da 

Batalha e o limite de Ourém. Esta via desempenha uma função importante como ligação 

transversal, a partir do IC2, entre os concelhos da Batalha, Ourem e Leiria; 

 IC 36 (A 8): Esta via que permite a ligação, pelo Sul da cidade de Leiria, entre o nó da A8/A17 

e o nó do IP1/A1, integra a subconcessão do Litoral Oeste. Assume um papel de relevância, na 

medida em que permite a ligação às duas vias estruturantes com maior capacidade do 

município de Leiria.  
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Vias Distribuidoras Principais ou Vias Urbanas de Nível 2 

As velocidades variam entre os 50 km/h e os 90 km/h, dependendo dos 

trajetos percorridos. Se forem zonas urbanas estas velocidades andam 

na ordem dos 50 km/h, no entanto, se as vias se destinarem a ligar 

zonas suburbanas não servidas por vias coletoras, poderá justificar-se 

velocidades mais elevadas, na ordem dos 70 km/h ou mesmo 90 km/h;

O estacionamento na via é permitido, contudo deve ser afastado dos 

cruzamentos de forma a garantir condições de escoamento e 

segurança;

Os trajetos pedonais devem ser formalizados lateralmente às vias 

devendo limitar-se o número de travessias as quais devem ser 

reguladas por sinalização luminosa.

FUNÇÃO CARACTERÍSTICAS/ATRIBUTOS

V
IA

 D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R
A

 P
R

IN
C

IP
A

L

Distribuição dos principais fluxos do tráfego 

do concelho, permitindo o acesso às vias 

coletoras e servindo de suporte às vias 

distribuidoras locais.

Sem restrições na circulação de veículos não motorizados;

O número de vias no mínimo desejável corresponde a uma via para 

cada um dos dois sentidos de trânsito;

Nas interseções com outras vias são utilizados elementos como 

rotundas, regulação semafórica e interseções desniveladas, que 

permitem a ligação às vias adjacentes;

 

A rede de Nível II compreende as vias distribuidoras principais e inclui vias pertencentes à rede 

rodoviária nacional, estradas nacionais e estradas regionais.  

Assim, identificamos no concelho de Leiria, como vias pertencentes ao Nível II: 

 IC 2 (EN 1): corresponde ao traçado coincidente com a EN1, entre o nó da Almuinha Grande 

até ao limite norte do concelho com o município de Pombal. A elevada ocupação territorial tipo 

linear e o elevado número de acessos particulares a esta via, colocam entraves em assegurar 

níveis de serviço e segurança adequados. A par desta situação, verifica-se a dificuldade na 

compatibilização dos movimentos pedonais de atravessamento, necessários face à elevada 

ocupação marginal de serviços zonas comerciais, restaurantes, oficinas, etc.  

O estrangulamento da via, causado pela necessidade de definir ramais de saídas e de 

entradas, coloca entraves a níveis de serviço pretendidos. Esta situação é ainda mais grave 

dado que, na maioria, o traçado e o perfil transversal da via convidam à prática de velocidades 

que não são compatíveis com atravessamentos pedonais de nível. Contudo, seja de referir, o 

esfoço na compatibilização das diversas funções da via, através das pinturas horizontais do 

pavimento que asseguram uma canalização do tráfego mais restritiva. 

A continuação do perfil da A19 ao longo deste trajeto assume grande importância, por forma a 

perfazer um anel exterior à cidade com perfil de autoestrada, melhorando assim os níveis de 

circulação e contribuindo para a redução de pontos de conflito. 

 Via de Penetração de Leiria (VPL): eixo que permite a ligação rápida do centro da cidade ao 

IP1, IC36 e a EN113 (COL). Assume um perfil 2+2 vias, com duplo sentido e separador central.  
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 EN1 (desclassificada): Com a construção da A19, o troço de via pertencente à EN 1, que lhe 

é paralela, deixou de exercer funções de IC. O troço em causa, desenvolve-se do Nó de Azóia 

até ao limite sul do Concelho (Batalha). Ao longo deste trajeto, a elevada ocupação marginal, 

(nomeadamente de zonas comerciais, restaurantes, oficinas etc.) e os numerosos acessos a 

esta via, geram situações de paragem e consequentes demoras para os usuários desta via. 

 Av. da Comunidade Europeia (Circular interna de Leiria): via que permite a ligação 

rodoviária transversal no concelho e corresponde a um perfil 2+2, com duplo sentido de 

circulação e separador central. Ao longo do seu traçado são percetíveis, percursos pedonais, 

atravessamentos e paragens de transporte coletivo. Algumas das interseções ao longo do seu 

traçado são realizadas em rotundas; 

 Rua das Olhalvas/Rua de Tomar/Rua Conde Ferreira/Rua Machado dos Santos/ Rua Dr. 

João Soares: Vias que cruzam transversamente a cidade de Leiria, com um perfil tipo 1+1 de 

via, com duplo sentido, desde a Rua de Olhalvas até ao entroncamento com a Rua de Santo 

António. A partir daí, assume um perfil de sentido único até ao Largo Alexandre Herculano. A 

sua continuidade pela Rua Machado dos Santos e Av. Dr. José Jardim até ao cruzamento com 

o Largo da República, procede-se em sentido único. Na Rua Dr. João Soares, esta 

continuidade assume duplo sentido, com dupla faixa de rodagem na direção oeste-este e via 

única, no sentido contrário.  

Ao longo destes trajetos, estas vias possuem passeios, paragens de transporte coletivo e áreas 

destinadas ao estacionamento. Algumas das suas interceções com outras vias, para além de 

rotundas, são regulada por semáforos. 

O trajeto enunciado constitui um importante eixo, com um elevado tráfego de atravessamento 

na cidade de Leiria, desde a Via de Penetração de Leiria até ao acesso ao IC2; 

 EM543: trata-se de um eixo viário, entre o nó de acesso ao IC2 e o entroncamento com a 

Circular interna de Leiria que, ao longo do seu traçado, assume um perfil tipo de 1+1 vias, com 

duplo sentido de circulação. O traçado que corresponde à Estrada da Marinha Grande, a Rua 

do Município, e a Rua Dr. José Alves Correia da Silva ate à CIL constitui, também, um 

importante eixo viário de atravessamento da cidade e que, ao longo do seu trajeto, é possível 

aceder a equipamentos estruturantes do município, como são a GNR, Câmara Municipal de 

Leiria, Tribunal, Finanças, IPL, etc.  

 Rua Paulo VI: este traçado assegura a ligação do IC2 à Rua de Olhalvas, Rua de Tomar e Rua 

Carolina F. Ribeiro. Esta via, ao longo do seu traçado, assume duplo sentido de circulação, um 

perfil tipo de 1+1 vias. Ao longo do seu traçado, algumas das suas interceções com outras vias, 

são reguladas por semáforos, nomeadamente próximo de equipamentos de ensino e saúde 
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(Escola CS Paulo VI, Escola Secundária Dr. Correia Mateus e o Hospital Distrital). Para além 

disso, verifica-se a existência de inúmeras travessias pedonais, paragens de transporte coletivo 

e áreas destinadas ao estacionamento; 

 EM 356-2: trata-se de um trajeto que tem início no limite da zona urbana de Leiria, desde a 

Circular Interna de Leiria (CIL), até ao acesso ao nó de Cortes (nó de acesso ao IC36/A8). Ao 

longo do seu percurso, próximo do perímetro urbano, apresenta uma elevada ocupação 

marginal e numerosos acessos; 

 EN113: o troço inicial corresponde à Circular Oriente de Leiria (COL) e assegura a ligação, no 

setor leste da Zona Urbana de Leiria, entre o IC 36, o IC 2, e a Via de Penetração de Leiria. 

Constituí um importante eixo externo de penetração à cidade de Leiria, apresentando-se como 

uma via de elevada capacidade.  

O restante traçado até ao limite do concelho de Ourém permite a ligação aos lugares de 

Ramalharia, Padrão, Martinela, Parracheira, Cardoso, Campinos, Olivais, Sobral e Quinta da 

Sardinha constituindo-se, assim, com um importante via de acesso às freguesias de Pousos, 

Arrabal e Santa Catarina da Serra. Ao longo do seu trajeto, apresenta alguns troços sinuosos e 

possui um perfil 1+1 vias, com duplo sentido; 

 EN113 (desclassificada): situado na zona urbana de Leiria, com início na intersecção com a 

Rua Paulo VI, próximo do hospital distrital e término nas proximidades da COL; 

 EN109 (desclassificada): Com início no IC2, junto à cidade de Leiria e término no limite com 

concelho de Pombal, apresenta um perfil longitudinal tipo 1+1 vias. Contudo, em alguns dos 

troços apresenta um perfil tipo 2+1 vias. Esta via, ao longo do seu traçado, permite a ligação ao 

aglomerado habitacional de Marrazes, Regueira de Pontes, Ortigosa, Souto da Carpalhosa, 

Carreira e Monte Redondo, onde existem passagens de peões nas interceções mais 

importantes; 

 Av. Eng.º Adelino Amaro da Costa: no limite norte do perímetro urbano da cidade, constitui 

um importante eixo de acesso norte à cidade. Ao longo do seu traçado, assume duplo sentido 

de circulação, um perfil tipo de 2+2 vias, com separador central. A ocupação marginal contínua, 

neste eixo que atravessa a cidade de Leiria, coloca dificuldades às travessias pedonais. É 

notório, durante este percurso, a existência de atravessamentos semaforizados e áreas 

destinadas ao estacionamento que na via pública, quer em parque; 

 EN109-9 (desclassificada): permite a ligação entre a EM109 e a Praia de Pedrogão. A densa 

ocupação marginal, nos núcleos urbanos de Monte Redondo, Aroeira, Coimbrão e Praia do 

Pedrogão, contrasta com a ocupação disseminada no restante traçado; 
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 Variante da Barosa: eixo viário transversal que permite a ligação entre o IC2 ao limite com o 

concelho da Marinha Grande; 

 ER 349: desenvolve-se no setor oeste do município, em direção ao concelho da Marinha 

Grande. Em Monte Real, desenvolve-se pela Variante Sul, recentemente construída, permitindo 

libertar o tráfego do centro urbano de Monte Real; 

 EM531/EM357: correspondem a eixos viários que permitem o acesso direto a vias de 

hierarquia superior. A EM531, situada próxima do limite norte do concelho, desde a EN109 

(desclassificada) até ao acesso ao IC1/A17 e a EM357, próximo do limite sul do concelho, 

desde a EN113 até ao acesso ao IC9. 

Vias Distribuidoras Locais ou Vias Urbanas de Nível 3 

V
IA

 D
IS

T
R

IB
U

ID
O

R
A

 S
E

C
U

N
D

Á
R

IA

Corresponde a eixos com funções de  

distribuidoras do tráfego, dentro dos 

espaços locais.Devem privilegiar a 

acessibilidade em detrimento da circulação 

de modo a garantir uma adequada vivência e 

desencorajar deslocações de média ou 

grande dimensão neste tipo de vias. 

Neste tipo de vias a circulação é partilhada entre o tráfego motorizado e 

não motorizado;

O número de vias mínimo desejável corresponde a uma via para cada 

um dos dois sentidos de trânsito, ou poderá adotar-se vias com perfis 

de sentido único;

O estacionamento é autorizado, quer longitudinalmente, quer em 

“espinha”, os percursos pedonais adjacentes às vias permitem o 

atravessamento mais ou menos livre, contudo deverá existir um número 

razoável de atravessamentos;

As questões de segurança e conforto, especialmente as associadas à

vivência local em geral e aos movimentos pedonais , são 

particularmente importantes, sendo normal a utilização de medidas de 

acalmia de tráfego mais impositivas.

A velocidade máxima é de 50km/h, eventualmente limitadas a 

20/30/40km/h;

O acesso aos terrenos adjacentes é, no essencial, livre;

FUNÇÃO CARACTERÍSTICAS/ATRIBUTOS

 

Desta forma identificamos no concelho de Leiria, como Nível III: 

 Na Cidade de Leiria: EM 533, EM 537, EM 543, Avenida 25 de Abril, Rua Mouzinho 

Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Rua Rossio dos Borges, Av. D. João III, Av. Cidade de 

Maringá, Rua Comissão de Iniciativa, Avenida Marquês de Pombal, Avenida Nossa Senhora de 

Fátima, Rua Tenente Valadim, Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Rua Fábrica de Papel, Rua 

Miguel Torga, Rua Carolina F. Ribeiro, Rua Anzebino da Cruz Saraiva e Rua do Lis; 

 Com orientação norte-sul: EN 356-2 (desclassificada), EN349-1 (desclassificada), ER357, 

EM 109, EM 531-1, EM 547, EM 548, EM 593, EM 594, CM 1038, CM 1035, CM 1193-1, 

CM1196, CM 1197-1, CM 1200, CM 1202,CM 1203, CM 1205,CM 1206-1, CM1209-1, CM 

1218, CM 1220, CM 1224, CM 1245, CM 1245-1, CM 1246, CM 1249, CM 1250, CM 1250-1, 

CM 1252, CM 1253, CM 1256, CM 1258; 
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 Com orientação este-oeste: EN 242 (desclassificada), EN350 (desclassificada),ER350, 

EN356 (desclassificada), EN356-1 (desclassificada), EM 109-10, EM 356, EM 357, EM 504, EM 

505, EM 531, EM 532, EM 532-4, EM 532-5, EM 533, EM 533-1, EM 533-2, EM 534, EM 535, 

EM 538, EM 539, EM 540, EM 541, EM 543-1, EM 544, EM 544-1, EM 609-1, CM 1038-1, CM 

1185, CM 1193, CM 1193-2, CM 1193-3, CM 1197, CM 1198, CM 1198-2, CM 1199, CM 1201, 

CM 1206, CM 1206-2, CM 1208, CM 1209, CM 1211, CM 1212, CM 1214, CM 1216, CM 1217, 

CM 1219, CM 1221, CM 1225, CM 1226, CM 1230, CM 1231, CM 1232, CM 1240. 

Vias de Acesso Local 

FUNÇÃO CARACTERÍSTICAS/ATRIBUTOS

V
IA

 D
E

 A
C

E
S

S
O

 L
O

C
A

L

Corresponde a eixos que garantem 

melhores níveis de segurança e conforto, 

particularmente para os peões. A 

acessibilidade assume-se como claramente 

preponderante devendo a vivência urbana 

ser privilegiada. As medidas de acalmia de 

tráfego são habituais neste tipo de vias

As velocidades de circulação devem ser moderadas, com eventuais 

restrições (eventualmente 20/30km/h);

Os movimentos pedonais e cicláveis assumem condições privilegiadas 

nas áreas urbanas, onde, em alguns casos, as ruas são um espaço de 

partilha entre o peão e o automóvel e onde a prioridade poderá ser dada 

ao peão;

 O desempenho dos cruzamentos deve ter essencialmente em atenção 

os problemas de segurança associados aos movimentos pedonais; 

Nas áreas mais rurais permitem o acesso aos aglomerados.
 

As vias de acesso local identificadas no município de Leiria incluem Caminhos Municipais (CM), 

Caminhos Vicinais (CV) e redes urbanas.  
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Figura 48. Rede viária do município de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 

 

 

 

 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

143 

 

4.2.5. Cobertura da Rede 

De acordo com a classificação da hierarquia viária definida anteriormente, foi medida a extensão da 

rede correspondente a cada nível hierárquico - nível I, II, III, IV.  

A rede viária total do município conta com cerca de 2 143Km de extensão e corresponde a uma 

densidade de 3,79Km/Km². 

 

Figura 49. Extensão da rede viária, por nível hierárquico, no município de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 

Para cada nível hierárquico definido no quadro seguinte, apresenta-se a extensão e a densidade da 

rede viária por Km², no concelho de Leiria. Deste modo, a rede fundamental, constituída pelas vias 

coletoras e vias de distribuição principal, representa cerca de 11% da rede rodoviária do concelho de 

Leiria, correspondendo a 230 Km no total, possibilitando a ligação a Pombal, Ourém, Batalha, 

Alcobaça e Marinha Grande, bem como o atravessamento do concelho e os seus principais 

aglomerados.  
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A restante rede de acesso local garante a maior cobertura do município de Leiria, representando mais 

de metade da rede viária total, cerca de 89% (1 913Km), o que correspondente a uma densidade de 

3,4Km/Km². 

Quadro 23. Extensão e densidade da oferta da rede viária, por nível hierárquico, no município de Leiria 

[km] [%]

COLETORA 110 5% 0,19

DISTRIBUIDORA PRINCIPAL 120 6% 0,21

DISTRIBUIDORA LOCAL 450 21% 0,80

ACESSO LOCAL 1463 68% 2,59

Total 2143 100% 3,79

Hierarquia Viária
Extensão

Densidade [km/Km²]

 

Fonte: mpt®, 2014 

Na Figura 50, é possível verificar a composição da hierarquia viária, no município de Leiria. 

Desta forma, destacamos que a maior parte das freguesias deste município apresentam uma 

extensão de rede rodoviária de Nível I e acabam por estar servidas diretamente por esta rede. Neste 

âmbito, destacamos a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, União de Freguesias 

Parceiros e Azoia, União de Freguesias de Marrazes e Barosa e União de Freguesias Santa Eufémia 

e Boavista, que atualmente se encontram diretamente servidas pela rede de Nível I, nomeadamente 

pelo IP1/A1, IC2 e IC36. 

As freguesias de Coimbrão, União de freguesias de Monte Real e Carvide, Bajouca e Bidoeira de 

Cima, são as únicas que não apresentam uma extensão de rede rodoviária de Nível I, mas acabam 

por estar servidas indiretamente por esta rede. 
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Figura 50. Extensão de cada nível hierárquico da rede rodoviária, no município de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 
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4.2.6. Infraestruturas Projetadas/Programadas 

No concelho de Leiria existe um conjunto de infraestruturas viárias projetadas ou programadas, que 

visam melhorar o desempenho dos padrões de acessibilidade no município. De acordo com o 

documento do PDM de Leiria (abril, 2014), destacam-se as seguintes infraestruturas previstas que 

irão integrar a rede estruturante, de distribuição principal e secundária:  

 Reperfilamento para perfil de autoestrada da IC2 (EN 1) entre o Nó da Almuinha Grande e o 

Nó da ZICOFA;  

 Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2 (EN 1), projeto intermunicipal com Pombal;  

  Ligação da Circular Oriente de Leiria com a Circular Interna de Leiria;  

 Via de fecho da Circular Interna de Leiria;  

 Variante Norte à Zona Urbana de Leiria – Ligação IC 2 à EN 109 e à EN 242;  

 Via ligação Marrazes à Variante Norte à Zona Urbana de Leiria;  

  Via de ligação com o nó dos Andrinos;  

  Variante de Coimbrão (variante à EN 109-9);  

  Variante de Monte Redondo (variante à EN 109);  

  Variante da Caranguejeira;  

  Via da zona industrial de Santa Catarina da Serra;  

 Variante da zona industrial de Carvide /Vieira de Leiria;  

 Via intermunicipal de Ligação A 1-EN 109, que integra a ligação do IP 1 (A 1)/IC 2 (EN 1), Via 

de ligação deste nó ao CM 1038 e ao CM 1038;  

 Via na Zona Industrial do Casal do Cego;  

 Via em Colmeias (ligação do IC2 ás zonas de exploração de inertes);  

 Via em Casal Pereiro;  

 Vias de ligação da Zona Industrial de Azóia;  

  Variante dos Capuchos;  

  Via de ligação Telheiro-Guimarota;  

Estas infraestruturas viárias projetadas assumem um importante papel no município, constituindo-se 

como importantes eixos municipais de futuro, no domínio dos transportes. Por um lado, o 

reperfilamento da IC2 (EN 1) permitirá construir um anel exterior à cidade com perfil de autoestrada 

de forma a consubstanciar o nível de serviço pretendido para a via. Por outro lado, a variante 

projetada a norte da Zona Urbana de Leiria, bem como, a variante de Coimbrão, Monte Redondo, 

Caranguejeira e dos Capuchos, permitirão libertar o tráfego nos troços existentes que, atualmente, 
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pela elevada ocupação urbana que detém, apresentam problemas de compatibilização das funções 

de acessibilidade e de circulação. 

 

Importava seguidamente referir que junto ao limite do concelho de Leiria e Pombal, encontra-se 

projetado um nó de ligação entre IP 1 (A 1) / IC 2 (EN 1), pelo que a sua concretização permitirá 

melhorar a interligação entre estas duas vias estruturantes no concelho. Já no que diz respeito à 

construção das vias locais, como são exemplo a Via Casal do Cego Norte, Via Colmeias, Via da ZI 

Barosa, Via do Vale Pereiro/Colmeias e a Via do Casal do Cego, de modo geral, a prioridade deve ser 

dada à melhoria das condições de comodidade, segurança e enquadramento local da rede existente.  

 

Figura 51. Rede Viária Prevista no município de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015/ Revisão do PDM de Leiria,  abril 2014 
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4.3. SISTEMA FERROVIÁRIO 

O sistema ferroviário conjuntamente com o sistema rodoviário constituem a rede de comunicação 

terrestre, e não pode deixar de se salientar a importância do sistema ferroviário na acessibilidade aos 

principais centros urbanos regionais, nacionais e internacionais, bem como um fator de 

desenvolvimento para o concelho Leiria e da sub-região. 

O concelho de Leiria é servido por uma única linha ferroviária, a Linha do Oeste, que apresenta 

funções regionais e inter-regionais. Esta linha serve toda a zona costeira e tem início em Agualva – 

Cacém e fim na Figueira da Foz. A norte, permite ligação a Coimbra através do Ramal de Alfarelos / 

Linha do Norte e, a sul, a Lisboa, a partir da Linha de Sintra, permitindo um acesso mais alargado de 

serviços, nomeadamente, urbanos, intercidades e alfa-pendular. 

Esta linha atravessa diretamente um importante eixo litoral, formado pelos municípios de Sintra, 

Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha, Nazaré, 

Alcobaça, Marinha Grande. Leiria, Pombal, Montemor-o- Velho e Figueira da Foz, não servindo 

diretamente, apenas os municípios da Lourinhã e Peniche. 

A Linha do Oeste pertence à Rede Ferroviária Nacional e tem uma extensão total de 197Km. Os 

serviços de transporte são prestados pela CP - Comboios de Portugal, estando a gestão da 

infraestrutura a cargo da Rede Ferroviária Nacional (REFER). 

 

Figura 52. Sistema Ferroviário Nacional 

Fonte: “Diretório da Rede 2015”, REFER 
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4.3.1. Principais características das infraestruturas da Linha do 

Oeste 

Em toda a sua extensão, a linha do Oeste apresenta uma tipologia de via única (com exceção ao 

troço Mira Sintra – Meleças que é via múltipla) e bitola ibérica com uma distância entre faces 

interiores do carril de 1 668 mm, à semelhança da maior parte da rede ferroviária nacional.  

A maior parte da linha não se encontra eletrificada, apenas uma extensão de 25 km, correspondendo 

aos troços: Agualva (Cacém) - Mira Sintra (Meleças) e Louriçal – Figueira da Foz. 

 A regulação do tráfego é feita, em quase toda a sua extensão, em cantonamento telefónico 

(mecânico), bem como, o sistema rádio solo-comboio, em quase a totalidade da linha, acontece sem 

transmissão de dados. Os patamares de velocidade praticados estão compreendidos entre (> 

90Km/h- <=120Km/h). 

A linha conta com um total de 35 estações e apeadeiros em serviço, existindo no concelho de Leiria 3 

infraestruturas, a saber: estação de Leiria, estação de Monte Real e estação de Monte Redondo. O 

município de Leiria é ainda servido por um ramal próprio, com uma extensão de cerca de 3Km, que 

inicia na estação da Martingança e termina dentro da fábrica Maceira-Liz (unidade pertencente à 

Secil). Atualmente são produzidas 1.350.000 toneladas/ano de cimento nesta unidade, que são 

distribuídas por via rodoviária e ferroviária
3
.  

O único terminal de mercadorias localiza-se na estação de Leiria, existindo ainda um ramal de ligação 

ferroviária ao Porto comercial da Figueira da Foz. 

A linha do Oeste encontra-se fisicamente integrada de forma plena na restante rede ferroviária 

nacional, permitido a movimentação de comboios para diversos destinos alternativos e percorre uma 

das zonas mais densamente povoadas do país, com elevadas taxas de crescimento e com grande 

atratividade turística e económica. 

Contudo, a linha do Oeste apresenta um conjunto de constrangimentos próprios de uma infraestrutura 

não atrativa do ponto de vista económico, sobretudo no setor de passageiros. De tal modo que o 

serviço ferroviário de passageiros na Linha do Oeste esteve em vias de encerramento (supressão do 

troço Caldas da Rainha – Figueira da Foz), no âmbito das medidas previstas no Plano Estratégico de 

Transportes e no memorando da TROIKA. Contudo, o trabalho desenvolvido pela Plataforma do 

Oeste e pelas autarquias da Região, levou a tutela e a CP a introduzir um novo modelo de oferta 

ferroviária, que irá ser alvo de uma análise mais detalhada posteriormente. Neste novo modelo de 

                                                      
3
 Acedido em http://www.secil.pt/default.asp?pag=maceira 
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oferta ferroviária, identificam-se duas lógicas distintas de ligação na Região: a norte das Caldas da 

Rainha, tem uma vocação de serviço de médio e longo curso de comboios diretos entre a Linha do 

Oeste e Coimbra e horários ajustados entre as Caldas da Rainha e Leiria, potenciando o efeito de 

integração na restante rede com o acesso mais fácil e direto às ligações ferroviárias do Centro e 

Norte do país. A Sul das Caldas da Rainha, caracteriza-se por ligações de proximidade e curta 

distância, numa tipologia de serviço de caráter mais regional e de serviço de longo curso entre a 

Linha do Oeste e Lisboa.  

Segundo a Câmara Municipal de Leiria, o encerramento do troço entre Caldas da Rainha e Figueira 

da Foz iria ter um impacte negativo para a população do concelho, bem como para a população da 

região, que deixaria de poder usufruir deste meio de transporte alternativo e colocaria em risco a 

continuidade da própria Linha do Oeste. Num contexto em que há uma estratégia de desincentivo do 

uso do automóvel e incremento de meios de transporte menos poluentes, nomeadamente o comboio, 

a Linha do Oeste, a qual concentra cerca de 13% do tráfego de mercadorias e retira em média 200 

veículos pesados das estradas nacionais, promove esta estratégia. 

Segundo as orientações estratégicas do PROT-Centro, existem necessidades/perspetivas de 

modernização da Linha do Oeste, bem como a criação de uma nova ligação à Linha do Norte, na 

zona de Leiria. 

A modernização da Linha do Oeste é, desta forma, um projeto de grande importância para a região, 

quer do ponto de vista do transporte de mercadorias, quer de passageiros e do aumento da sua 

integração na rede ferroviária nacional, por via de melhores ligações ao restante território nacional, 

aos portos de Lisboa e Figueira da Foz, às principais indústrias e à Região da Grande lisboa. 

Neste sentido, o “Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - Horizonte 2014-2020” prevê 

um conjunto de intervenções na Rede Ferroviária Nacional. No que diz respeito à linha do Oeste, a 

sua modernização constitui um projeto de investimento prioritário (com valor estimado de 135 M€), 

que contribuirá para a melhoria do atual modelo de exploração, através do aumento das velocidades 

comerciais e do aumento da capacidade da infraestrutura.  

O projeto compreende intervenções (incluindo eletrificação) entre Meleças e Louriçal, nos sistemas de 

sinalização e telecomunicações até à Figueira da Foz e a criação de desvios ativos e de pontos de 

cruzamento na linha do Oeste e no ramal de Alfarelos, de forma a assegurar a circulação de 

comboios de mercadorias com comprimento de 750 metros. Compreende, ainda, a eletrificação dos 

ramais privados da Secil (Pataias e Martingança) e do Ramalhal-Valouro. 
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4.3.2. Infraestruturas Ferroviárias no Concelho de Leiria 

O município de Leiria é servido por três infraestruturas ferroviárias. A primeira, estação de Leiria, 

localizada nas imediações do perímetro urbano (a cerca de 2km do centro da cidade) e as restantes 

localizadas nos aglomerados urbanos das freguesias de Monte Real e Monte Redondo. 

A estação de Leiria, embora situada na União de Freguesias de Marrazes e Barosas, face à 

proximidade da sua localização ao centro urbano da cidade, poderá ter um papel importante nas 

ligações ferroviárias do município. Desta forma, com uma maior distância entre estações, 

encontramos a estação de Leiria e a estação de Monte Real, com aproximadamente 12Km. A estação 

de Monte Redondo dista aproximadamente 6km da estação de Monte Real. 

 

Figura 53. Identificação dos interfaces ferroviários 

Fonte: mpt®, 2015/Câmara Municipal de Leiria, 2015  
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4.3.3. Cobertura da Rede 

Para uma maior perceção da cobertura populacional das estações ferroviárias no município de Leiria, 

procedeu-se à elaboração de áreas de influência para cada estação ferroviária, com buffers de 500 e 

1 000 metros, tendo em conta a informação da população residente por subsecções, resultados 

visíveis no Quadro 24. 

Quadro 24. População residente na área de influência das estações ferroviárias 

Estação/Apeadeiro 
População abrangida (hab) 

Buffer 500 m Buffer 1000 m 

Leiria 3.114 7.637 

Monte Real 222 806 

Monte Redondo 535 1.187 

Total 3.871 9.630 

Fonte: INE, Censos 2011 

Desta forma, apresenta-se uma estimativa de cobertura populacional para cada uma das 

estações/apeadeiro, com abrangência para o território de Leiria. O total das estações ferroviárias 

abrange uma população residente com cerca de 9 630 indivíduos, sendo que com maior cobertura 

populacional encontramos as infraestruturas de Leiria com cerca de 7 637 habitantes, enquanto o 

apeadeiro de Monte Real abrange cerca de 806 habitantes.  

Para um buffer de 1 000m, as estações ferroviárias de Leiria abrangem um número populacional 

pouco expressivo (cerca de 8%) face ao total de indivíduos residentes do concelho (126 897 

habitantes). O apeadeiro de Monte Real e Monte Redondo destacam-se pelo valor puramente 

residual, ambos com cerca de 2%. O fraco valor de cobertura populacional para estações/apeadeiros 

analisados poderá ser justificado pela localização periférica destas infraestrutura face aos principais 

aglomerados. 
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Figura 54. Áreas de influência das estações ferroviárias – População Residente 

Fonte: INE, Censos 2011 
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4.4. SISTEMA AEROPORTUÁRIO 

No que concerne às infraestruturas aeroportuárias, o município de Leiria possui atualmente duas 

infraestruturas: Base Aérea Militar n.º 5 de Monte Real e Aeródromo José Ferrinho. 

O Aeródromo da Base Aérea n.º 5 de Monte Real, inaugurado oficialmente em 1959, pertence ao 

Estado-Maior da Força Área e está afeto à utilização militar. Apresenta como competências: garantir a 

prontidão das Unidades Aéreas atribuídas, bem como, a exploração dos serviços de aeródromo e de 

rádio ajudas. Para além disso, executa tarefas logísticas e administrativas de apoio geral e garante a 

segurança militar e a defesa imediata da área onde se encontra implantada, bem como de outros 

pontos sob a sua jurisdição. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo PROT-C (2007), no que concerne a infraestruturas 

aeroportuárias afetas à utilização militar, apenas o Aeródromo de Manobra de Ovar apresenta um 

potencial significativo de utilização civil; não obstante, é de referir que a Base Aérea de Monte Real já 

celebrou no passado protocolos para utilização civil com a Associação de Municípios da Alta 

Estremadura (em 1997) e com o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (em 

2005), os quais nunca foram ativados por estas entidades. 

Na região Centro, existem 6 aeródromos certificados, localizados em Aveiro (S. Jacinto), Coimbra, 

Covilhã, Leiria, Viseu e Idanha-a-Nova, maioritariamente de propriedade e gestão municipal, à 

exceção de Leiria. 

O aeródromo José Ferreirinho, localiza-se em Gândara dos Olivais e encontra-se a cargo da 

administração do Aero Clube de Leiria. Assim, e em termos genéricos, as funções que atualmente 

desempenha estão essencialmente relacionadas com a aviação desportiva e educacional. 

Ainda segundo o PROT-C, e como informação complementar, é colocada a possibilidade de virem a 

ser criadas condições infraestruturais e de serviço para o desenvolvimento da aviação comercial na 

Região Centro. Embora não existam estudos relativos à procura potencial deste mercado, verifica-se 

um razoável consenso entre os atores da Região Centro em torno da possibilidade de virem a ser 

criados um ou dois aeroportos regionais especificamente orientados para o segmento low cost (um no 

litoral e outro no interior). 
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Figura 55. Infraestruturas aeroportuárias identificadas em Leiria  

Fonte: mpt®, 2015 
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4.5. OUTRAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE 

INFRAESTRUTURAS 

4.5.1.  Corredor da Fachada Atlântica 

Através da Resolução de Conselho de Ministros Número 45/2011, de 10 de novembro, o Governo 

aprovou o Plano Estratégico dos Transportes - Mobilidade Sustentável (PET), no qual foram 

estabelecidas as linhas de orientação prioritárias para o horizonte 2011-2015. O PET veio colocar em 

evidência, perante toda a sociedade portuguesa, a situação de insustentabilidade a que chegou o 

sector público dos transportes e infraestruturas e a inevitabilidade de introduzir reformas profundas e 

urgentes.  

Por outro lado, com o fim do Programa de Assistência Económica e Financeira, e tendo em conta o 

início do novo programa de financiamento comunitário 2014 - 2020, importa criar um quadro de 

orientações estratégicas para o sector no horizonte 2014 - 2020.  

Neste contexto, o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014 - 2020 (PETI3+), surge 

como uma atualização do PET 2011-2015, projetando uma segunda fase de reformas estruturais a 

empreender neste sector, bem como o conjunto de investimentos em infraestruturas de transportes a 

concretizar até ao fim da presente década.  

Assim, e com particular interesse e impacto no concelho de Leiria, o projeto propõe a definição do 

Corredor da Fachada Atlântica (Figura 56), com um resumo de intervenções prioritárias previstas.   

O projeto liga a Galiza, o arco metropolitano do Porto, o sistema metropolitano do centro litoral, o arco 

metropolitano de Lisboa ao arco metropolitano do Algarve, incluindo os principais portos, aeroportos e 

plataformas logísticas: 

 Desenvolvimento dos portos principais nomeadamente: de Leixões, Lisboa e Sines e Via 

Navegável do Douro, bem como, dos portos de Aveiro, Setúbal e porto da Figueira da Foz; 

 Consolidação do corredor ferroviário principal e global Vigo – Porto – Lisboa - Setúbal – Sines 

e Caldas da Rainha – Lisboa; 

 Desenvolvimento dos aeroportos do Porto e Lisboa. 
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Assim, e de acordo com o mesmo projeto, estão previstas um conjunto de intervenções prioritárias na 

linha ferroviária do Oeste e Ramal de Alfarelos (Meleças / Louriçal, Ramal de Alfarelos, Ramal Secil, 

Ramal do Ramalhal - Valouro), com particular interesse para o município de Leiria. 

 

Figura 56. Corredor da Fachada Atlântica 

Fonte: Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - Horizonte 2014 – 2020 

No setor rodoviário, do conjunto de projetos prioritários definidos no PETI3+, é referida a introdução 

de um nó de interligação entre o IP1A1 e o IC9, melhorando a articulação entre estes dois eixos. 

A realização deste projeto apresenta um potencial moderado de captação de tráfego: 
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 Ao nível de transporte de mercadorias potencia a melhoria de ligações consideradas 

insuficientes ao porto de pescas de Peniche/Nazaré e aos parques industriais existentes na 

zona de Leiria, Batalha e Marinha Grande; 

 Ao nível de transporte de passageiros, potencia a melhoria das ligações consideradas 

insuficientes ao núcleo urbano denso da Região de Leiria, a equipamentos públicos e a 

portos marítimos. 

 

Figura 57. Localização prevista para o Nó do IP1/A1 com o IC9  

Fonte: Fichas dos Projetos de investimento prioritários (PETI3+) 

 

4.5.2. Rede Ferroviária de Alta Velocidade 

Embora o projeto se encontre suspenso, importa, ainda assim, fazer referência devido à sua 

importância que poderá vir ainda a ter para o País, mas também para a região, caso seja retomado.  
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As potencialidades deste projeto são inúmeras, para além de ser um sistema de transporte moderno 

e eficiente, o projeto poderá afirmar-se como elemento de integração de Portugal no espaço ibérico e 

europeu, motor da qualificação da mobilidade e desenvolvimento regional, impulsionador da fachada 

atlântica como eixo competitivo, fator de qualificação ambiental do país e potenciador de emprego, 

desenvolvimento económico e tecnológico.  

A futura rede ferroviária de alta velocidade visível na Figura 58, a ser implementada em bitola 

europeia, irá permitir ligar os principais centros de mobilidade de pessoas e bens em Portugal e na 

Península Ibérica.  

O projeto estava definido para se desenvolver em cinco eixos principais, sendo os três seguintes 

prioritários:  

 Eixo Lisboa-Porto – com tipo de tráfego exclusivamente de passageiros e com paragens nas 

estações intermédias da Ota, Leiria, Coimbra e Aveiro; 

 Eixo Lisboa-Madrid - para tráfego misto (passageiros e mercadorias) e com paragem 

intermédia em Évora e Elvas.  

 Eixo Porto-Vigo - para tráfego misto (passageiros e mercadorias) e com paragem intermédia 

em Braga e Valença.  

 

Figura 58. Rede Ferroviária de Alta Velocidade 

Fonte: Relatório e Contas 2006 – RAVE 
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O traçado da linha de alta velocidade atravessa uma área periférica às cidades de Leiria e Marinha 

Grande. No município de Leiria o projeto abrange as freguesias de Maceira, Barosa, Amor e Regueira 

de Pontes.  

Está prevista a implementação de uma variante à Linha do Oeste em Leiria, a par da Linha de Alta 

Velocidade (lado poente), bem como, de uma nova estação de Leiria. Por consequência, prevê-se a 

desativação do troço da linha do Oeste, que serve atualmente o município de Leiria, incluindo a 

estação de Leiria. 

Na nova estação de Leiria será necessário proceder à implementação de um novo cais para a Linha 

do Oeste, assegurando a articulação entre a linha de Alta Velocidade e a Linha do Oeste. Para além 

disso, a sua proximidade face a grandes eixos rodoviários, como são a A8 e A17, garantem a 

intermodalidade que se deseja para uma infraestrutura destas. 

O novo traçado da linha do Oeste, à exceção dos troços inicial e final, ocupará a mesma plataforma 

da Linha de Alta Velocidade. 

 

Figura 59. Articulação da LAV com a Linha do Oeste 

Fonte: Estudo Prévio – Estudo de Impacte Ambiental, Abril 2009
4

 

 

                                                      
4
 “Articulação da LAV com a Linha do Oeste na Nova Estação de Leiria” - Estudo Prévio de Impacte Ambiental- Volume II, Abril 

de 2009 
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4.6. SÍNTESE 

O município de Leiria, capital da Região de Leiria, possui uma vasta rede de infraestruturas de 

transportes permitindo uma rápida ligação inter-regional, garantidas pelas acessibilidades rodoviária e 

ferroviária. 

Como ponto de partida para análise do espaço rodoviário, e tendo por base a informação do PRN 

2000, procedeu-se a identificação da rede viária do município de Leiria, bem como a sua 

hierarquização. Neste sentido, as boas acessibilidades rodoviárias no município são garantidas, no 

âmbito supradistrital e com características de via coletora (nível I), pela IP1/A1 e pelo IC1/A17 e A8 

que asseguram, no contexto nacional, as ligações entre Lisboa e Porto, bem como, pelo IC36/A8, 

IC2/A19 e IC9 que estabelecem as ligações, nomeadamente aos concelhos da Batalha, Marinha 

Grande e Ourém. 

As vias distribuidoras principais (nível II) identificadas no município de Leiria, tais como o IC2/N1, 

EN113, EN109, EN109-9, Variante da Barosa e ER349, têm como função principal efetuar a ligação 

das vias coletoras às redes locais ou na ligação entre espaços de importância média. Deste modo, a 

rede nacional, constituída pelas vias coletoras e vias de distribuição principal, representa cerca de 

11% da rede rodoviária do concelho de Leiria, correspondendo a cerca de 230Km no total, e 

possibilita a ligação a Pombal, Ourém, Batalha, Alcobaça e Marinha Grande, bem como o 

atravessamento do concelho e os seus principais aglomerados.  

A restante rede de acesso local (nível III e IV) garante a maior cobertura do município de Leiria, 

representando mais de metade da rede viária total, cerca de 89% o que correspondente a uma 

densidade de 3,39Km/Km².  

No que se refere ao sistema ferroviário, o município de Leiria é servido pela Linha do Oeste, entre 

Agualva – Cacém e Figueira da Foz. Esta linha conta com um total de 35 estações e apeadeiros em 

serviço, existindo, no concelho de Leiria, três infraestruturas, a saber: estação de Leiria, estação de 

Monte Real e estação de Monte Redondo. 

Nos principais troços da Linha do Oeste destacam-se os troços Agualva (Cacém) - Mira Sintra 

(Meleças) e Louriçal – Figueira da Foz, num total de 25km, que se encontram atualmente eletrificados 

permitindo uma maior oferta de serviços.  

Na análise efetuada à cobertura da rede, o total das estações ferroviárias abrange uma população 

residente com cerca de 9 630 indivíduos (8%), sendo que com maior cobertura populacional 

encontramos as infraestruturas de Leiria com cerca de 7 637 habitantes, enquanto o apeadeiro de 

Monte Real abrange cerca de 806 habitantes. O fraco valor de cobertura populacional para 

estações/apeadeiros analisados poderá ser justificado pela localização periférica destas infraestrutura 
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face aos principais aglomerados. Contudo, e tendo em conta as características atuais e gerais das 

infraestruturas da Linha do Oeste, nomeadamente o facto de apresentar uma tipologia de via única e 

não estar totalmente eletrificada, coloca alguns constrangimentos na utilização deste meio de 

transporte. 

No que concerne à componente aeroportuária, o Município de Leiria dispõe de duas infraestruturas: 

Base Aérea Militar n.º 5 de Monte Real e Aeródromo José Ferrinho. 

O Aeródromo da Base Aérea n.º 5 de Monte Real está afeto à utilização militar, enquanto o 

aeródromo José Ferreirinho, localiza-se em Gândara dos Olivais e encontra-se a cargo da 

administração do Aero Clube de Leiria. Assim, e em termos genéricos, as funções que atualmente 

desempenha estão essencialmente relacionadas com a aviação desportiva e educacional. 

No que concerne a outras estratégias de desenvolvimento de infraestruturas para o território nacional, 

e mais concretamente para o Município de Leiria, importa referir o PETI3+ que propõe a definição do 

Corredor da Fachada Atlântica, que liga a Galiza, o arco metropolitano do Porto, o sistema 

metropolitano do centro litoral, o arco metropolitano de Lisboa ao arco metropolitano do Algarve, 

incluindo os principais portos, aeroportos e plataformas logísticas. Assim, e de acordo com o mesmo 

projeto, estão previstas um conjunto de intervenções prioritárias na linha ferroviária do Oeste e Ramal 

de Alfarelos (Meleças / Louriçal, Ramal de Alfarelos, Ramal Secil, Ramal do Ramalhal - Valouro), com 

particular interesse para o município de Leiria. No setor rodoviário, é referida a introdução de um nó 

de interligação entre o IP1A1 e o IC9, melhorando a articulação entre estes dois eixos. 

O transporte ferroviário de alta velocidade, embora o projeto se encontre suspenso, permitirá 

complementar estas ligações, também articulada com as restantes ligações ferroviárias e com o 

modo rodoviário. Este eixo constituirá um motor de desenvolvimento regional, em particular para o 

município de Leiria. No município de Leiria o projeto abrange as freguesias de Maceira, Barosa, Amor 

e Regueira de Pontes.  
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5. MODOS DE DESLOCAÇÃO 
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5.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

“O ato de atravessar o espaço nasce da necessidade natural de mover-se para encontrar alimento e 

as informações necessárias para a própria sobrevivência. Mas, uma vez satisfeitas as exigências 

primárias, o caminhar transformou-se numa fórmula simbólica que tem permitido que o homem habite 

o mundo. Modificando os significados do espaço atravessado, o percurso foi a primeira ação estética 

que penetrou os territórios do caos, construindo aí uma nova ordem sobre a qual se tem desenvolvido 

a arquitetura dos objetos situados. O caminhar é uma arte que traz em seu seio o menir, a escultura, 

a arquitetura e a paisagem. A partir dessa simples ação foram desenvolvidas as mais importantes 

relações que o homem travou com o território.”
5
 Tendo em conta a perspetiva de Francesco Careri, 

para melhor caraterizar as relações que se estabelecem entre o território do município de Leiria e os 

seus residentes, o Plano de Mobilidade e Transportes pretende caraterizar as deslocações em 

transportes públicos (rodoviário, ferroviário, táxis), em transporte individual e modos suaves.  

Nas cidades contemporâneas, os transportes públicos ocupam um lugar de grande importância pela 

sua participação indiscutível no desenvolvimento de núcleos urbanos sustentáveis. Uma das 

melhores formas de retirar tráfego do centro de uma cidade é através de um sistema de transportes 

públicos eficaz, que ligue todos os locais geradores de tráfego com os principais modos de transporte. 

O conhecimento total sobre os principais motivos das deslocações e as classes etárias da população 

que mais utilizam os transportes coletivos, assim como todos os padrões de mobilidade associados à 

mobilidade urbana, são imprescindíveis para a tomada de decisão a este nível. 

Para o desenvolvimento de uma rede de transportes públicos articulada, ligando os principais 

equipamentos e serviços, é fundamental um correto diagnóstico dos diferentes modos de deslocação. 

A elaboração de um Plano de Mobilidade e Transportes tem também esse objetivo. 

O transporte individual tem ao longo dos anos atingido uma predominância muito significativa 

comparativamente a outros modos de transporte, mesmo com todas as consequências que daí 

advêm. De facto, segundo o Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes (IMTT; 

2011) “A generalização da utilização do automóvel para a realização de um conjunto muito 

significativo de viagens, veio introduzir desafios importantes à gestão da mobilidade da maioria das 

cidades portuguesas, uma vez que, associada a esta utilização, está a ocorrência de focos de 

congestionamento mais ou menos frequentes, bem como de acidentes, poluição (sonora, atmosférica 

e visual) e consumo excessivo de espaço para a circulação e estacionamento dos veículos.” Assim, 

                                                      
5    Careri, Francesco(2013) Walkscapes, O caminhar como prática estética, São Paulo: Editora G. Gili.  
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neste relatório, é realizada a quantificação dos fluxos nas principais vias da rede rodoviária e a 

caraterização da procura atual do transporte individual, variáveis necessárias para diagnosticar o 

território de forma a estabelecer futuras prioridades de intervenção. 

Acresce ainda a necessidade de num Plano de Mobilidade integrar a mobilidade sustentável, 

assegurando uma gestão adequada do espaço público, com recurso à interligação entre os 

transportes coletivos e os modos suaves (andar a pé, de bicicleta, de skate, de trotinete, de Segway, 

entre outros). Com a promoção deste modo de transporte, proporciona-se uma melhor qualidade 

urbana, pela redução da emissão de gases poluentes e do ruído, bem como, pela eficiência 

energética ao nível dos transportes. É, portanto, imprescindível uma caraterização do existente, com 

o objetivo de, mais uma vez, se definirem prioridades de intervenção que melhor se enquadram nos 

pressupostos de uma mobilidade sustentável. 

Tendo em conta os diferentes modos de deslocação e face ao enquadramento agora efetuado, nos 

pontos seguintes são analisados os diferentes modos de deslocação: transportes públicos e modos 

suaves. 
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5.2. TRANSPORTES PÚBLICOS 

As redes de transportes públicos são um fator de competitividade para municípios, regiões, países e 

até para as suas empresas. Numa relação direta ideal, num município, quanto maior for a oferta de 

serviços de transportes públicos de passageiros, menor é a propensão para utilizar o transporte 

individual e portanto a cidade pode conquistar mais espaço livre, hoje tão relevante nas modernas e 

contemporâneas vivências urbanas. 

Na rede de transportes públicos do município de Leiria em termos de modos de transporte existentes, 

incluem-se transportes terrestres rodoviários e ferroviários, complementados com a existência de 

serviços privados de transporte, nomeadamente o táxi.  

Cada vez mais deve ser promovida uma oferta de serviços de transportes públicos de passageiros a 

nível local, regional e nacional, para que a utilização do transporte individual diminua em detrimento 

do transporte público. Para isso, devem existir serviços com qualidade e frequências adequadas à 

satisfação das necessidades das populações. 

Regra geral, a maior parte das deslocações são casa-trabalho, casa-escola e lazer, e é 

imprescindível que a rede de transportes e infraestruturas existente seja adequada, abrangente e 

eficiente em termos de oferta e procura. Em termos de movimentos pendulares no município de 

Leiria, os modos de deslocação em transportes públicos, correspondem a 10% do total, enquanto que 

a nível nacional corresponde a 17.8%. Em termos diferenciados, destas deslocações, 7.5% realizam-

se em autocarro, 0.1% em comboio e 2.4% em transporte coletivo de empresa ou escola. Estes 

valores apresentam-se reduzidos quando comparados com a média nacional de 14.7%, 11.6% e 

3.1% respetivamente. Tendo em conta estes pressupostos, nos pontos seguintes serão analisados os 

diferentes modos de transportes públicos de passageiros que realizam serviços no município de 

Leiria, nomeadamente:  

 Transporte Rodoviário  

 Táxis 

 Transporte Ferroviário 

De acordo com a informação disponibilizada, é realizada uma caracterização, por modo de transporte, 

da oferta e da procura. 
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5.2.1. Transporte rodoviário 

A rede de transportes urbanos do Município de Leiria está concessionada à empresa Rodoviária do 

Tejo, serviço concessionado desde 1966 e que, em 2005, passou a incluir a Circular Urbana de Leiria 

«mobilis», que disponibiliza serviços desde setembro de 2005.  

Este capítulo de transportes coletivos rodoviários analisará a oferta e a procura deste modo de 

transporte. No que concerne à oferta são caraterizadas de forma individual as linhas e circuitos da 

rede de transportes urbanos de Leiria, nomeadamente as linhas urbanas e circuitos mobilis.  

 

Figura 60. Circuito mobilis - Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 

São também analisadas as frequências dos serviços expressos, cujos percursos tenham início e/ou 

fim no concelho de Leiria. A maioria dos serviços de transporte coletivo rodoviários é operada pela 

Rodoviária do Tejo, à exceção dos serviços expresso que, para além da Rodoviária do Tejo, são 

operados pela Rede de Expressos. A Intercentro realiza ligações internacionais, a partir de Leiria, 

mas dada a sua localização e frequência, estas ligações não serão analisadas.  

A figura seguinte representa os circuitos mobilis, as linhas urbanas e as linhas interurbanas que serão 

analisadas tendo em conta os horários e as paragens disponibilizadas. 
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Figura 61. Linhas de transporte rodoviário município de Leiria 

Fonte:  Câmara Municipal de Leiria, 2015 

 

 

Circuito mobilis

Linhas Urbanas

Linhas Interurbanas
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5.2.1.1.  Caraterização da oferta das linhas urbanas  

As circulações diárias correspondem ao somatório do número de serviços oferecidos pelas linhas 

urbanas, por sentido. A compilação desta informação para o concelho de Leiria está representada no 

Quadro 25. 

 

Figura 62. Identificação dos percursos das linhas urbanas de Leiria 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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Quadro 25. Número de circulações por linha, percurso em dias úteis e sábados 

Linha  Percurso 
Frequência 

Diária Sábados 

3 

Telheiro - Gândara 18 4 

Gândara -Telheiro 18 5 

        

4 

Gândara - Andrinos 18 5 

Andrinos - Gândara 16 4 

        

5 

Azóia - Pinheiros 14 2 

Pinheiros - Azóia  13 4 

        

6 Leiria - Pousos - Vidigal - Leiria 11 - 

        

7 Leiria - Cortes 4 2 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Tendo em conta a oferta das linhas urbanas é feita a diferenciação, por linha, entre a oferta de 

serviços nos dias úteis e ao fim-de-semana, em período escolar e não escolar. Segue-se a 

identificação das circulações: 

 A Linha urbana 3 Telheiro – Gândara, faz 18 circulações em dias úteis e 4 aos sábados, em 

período escolar e em período não escolar; 

 A ligação Gândara –Telheiro, realiza 18 circulações em dias úteis e 5 aos sábados, em 

período escolar. Fora do período escolar existem o mesmo número de circulações diárias, 

quer em dias úteis, quer ao sábado; 

 A ligação Gândara – Andrinos, correspondendo à linha urbana 4, efetua 18 circulações em 

dias úteis e 5 aos sábados, quer em período escolar, quer em período não escolar;  

 O percurso Andrinos – Gândara, realiza o mesmo número de circulações em período escolar 

e não escolar, 16 circulações em dias úteis e 4 circulações aos sábados; 

 A linha 5 que realiza o percurso Azóia - Pinheiros, realiza 14 circulações em dias úteis e 18 

ao sábado, quer em período escolar, quer em período não escolar;  

 A ligação Pinheiros - Azóia possui uma frequência de 13 circulações diárias, em dias úteis, 

em período escolar e não escolar e 19 aos sábados em ambos os períodos; 

 A linha 6 que faz a ligação Leiria - Pousos - Vidigal - Leiria, com 11 circulações diárias em 

dias úteis, em período escolar e em período não escolar. Nos dois períodos não se realizam 

circulações aos fins-de-semana; 
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 A ligação Leiria – Cortes, que corresponde à linha urbana 7, é efetuada 4 vezes, em dias 

úteis, em período escolar e no período não escolar. Nos dois períodos realizam-se 2 

circulações aos sábados; 

O número de circulações em dia útil, por hora, linha e sentido, em período escolar e não escolar estão 

representadas no Gráfico 38, onde são percetíveis quais os períodos horários em que existe um 

maior número de circulações, que se verifica entre as 07:00 e as 08:00, as 12:00 e as 14:00, entre as 

17:00 e as 18:00 e entre as 19:00 e as 20:00. Entre as 07:00 e as 08:00, existem 13 circulações; 

entre as 12:00 e as 14:00, existem 11 serviços por hora; entre as 17:00 e as 20:00 existem 12 

circulações por hora, sendo que entre as 18:00 e as 19:00 existem apenas 7 serviços. Os períodos 

horários em que se verifica um menor número de circulações são entre as 10:00 e as 11:00, com 

duas circulações, uma da linha 3 e outra da linha 4 e entre as 15:00 e as 16:00, com 4 serviços por 

hora. Em síntese, e tendo em conta factos referidos anteriormente, pode afirmar-se que as horas 

onde existe um maior número de circulações coincidem, grosso modo, com as horas de ponta da 

manhã e da tarde, e as horas de almoço. 
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Período horário

3- Gândara -Telheiro 3- Telheiro - Gândara 4- Gândara - Andrinos

4- Andrinos - Gândara 5- Azóia - Pinheiros 5- Pinheiros - Azóia 

6- Leiria - Pousos - Vidigal - Leiria 7- Leiria - Cortes
 

Gráfico 38. Número de circulações por hora, em dia útil, por linha e sentido  

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

As linhas urbanas só circulam ao sábado, não existindo nenhum serviço aos domingos. Comparando 

o Gráfico 38 e o Gráfico 39, que representa o número de circulações aos sábados, por hora, linha e 

sentido, é possível verificar que existe uma redução significativa das circulações entre os dias úteis e 

os sábados. Só existem serviços entre as 07:00 e 14:00, em que entre as 10:00 e as 11:00, não 

existe qualquer circulação. A linha 6, que faz a ligação Leiria - Pousos - Vidigal – Leiria, não efetua 
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qualquer serviço aos sábados. O maior número de circulações, 6, ocorre entre as 08:00 e as 09:00 e 

entre as 12:00 e as 13:00. As linhas 3 - Gândara – Telheiro e 4- Gândara – Andrinos são as que 

realizam o maior número de serviços, 5. 
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Período horário

3- Gândara -Telheiro 3- Telheiro - Gândara 4- Gândara - Andrinos

4- Andrinos - Gândara 5- Azóia - Pinheiros 5- Pinheiros - Azóia 

6- Leiria - Pousos - Vidigal - Leiria 7- Leiria - Cortes

 

Gráfico 39. Número de circulações por hora, aos sábados, por linha e sentido 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Em síntese, e comparando a frequência de serviços entre os dias úteis e os sábados, verifica-se que 

81% das circulações semanais se realizam de segunda a sexta-feira e os restantes 19% são 

circulações que se realizam exclusivamente ao sábado. A linha 3, que faz o percurso Telheiro - 

Gândara e o retorno, é a que apresenta a maior diferença entre os dias úteis e os sábados, em cerca 

de 14/13 circulações respetivamente. 

 

5.2.1.2. Caraterização da oferta da circular urbana – mobilis 

A circular urbana de Leiria começou a operar no dia 22 de Setembro de 2005, coincidindo com o Dia 

Europeu Sem Carros. Este circuito surgiu na sequência da elaboração do Estudo de Mobilidade e 

Transportes do Concelho de Leiria (EMTCL), desenvolvido pela própria Câmara Municipal de Leiria, 

pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria e por consultores 

externos. 
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Esta circular foi designada de mobilis e é constituída por dois percursos, Mobilis 1 e Mobilis 2, com 

direções e respetivas paragens de autocarro, opostas. Este serviço pretende estabelecer uma ligação 

entre os principais equipamentos (de serviços, de saúde, de lazer, comerciais, desportivos, religiosos 

e de ensino) e as zonas habitacionais com densidades populacionais significativas da cidade. O 

tempo máximo de espera por paragem, em período diurno, é de 17 minutos e de cerca de 8 minutos 

por ponto de paragem.  

A Figura 63 representa os percursos da circular urbana de Leiria (mobilis), sendo de salientar que 

todos os percursos do mobilis têm início e fim no Largo José Lúcio da Silva, próximo do terminal 

rodoviário.  

 

Figura 63. Percursos da Circular Urbana de Leiria, mobilis 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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As frequências dos circuitos do mobilis estão identificadas no Quadro 26, em que é visível o número 

de circulações por circuito, em dias úteis e sábados. Neste quadro, é possível constatar que os dois 

percursos possuem exatamente o mesmo número de circulações. De referir que existem dois 

períodos de circulação, o período diurno e o período noturno, tal como já foi referido, no período 

diurno, inicia-se uma circulação a cada 17minutos, que passam a 40minutos no período noturno que 

se inicia às 19:30 para o mobilis 1 e às 20:00 para o mobilis 2. 

Quadro 26. Número de circulações por circuito e percurso em dias úteis - mobilis 

Circuito/Linha  Percurso 

Frequência 

Diária Sábados 

mobilis 1 Largo José Lúcio da Silva - Centro de Saúde Gorjão Henriques 47 9 

 
mobilis 2 Largo José Lúcio da Silva - Centro de Saúde Gorjão Henriques 47 9 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Tendo em conta os dados do Quadro 26, a frequência do mobilis aos sábados, é a seguinte: 

 O circuito mobilis 1 que faz o percurso Largo José Lúcio da Silva - Centro de Saúde Gorjão 

Henriques, realiza 9 vezes; 

 O circuito mobilis 2 realiza 9 circulações aos sábados.  

O Gráfico 40 representa a distribuição do número de circulações, por hora, em dias úteis, em que é 

feita diferenciação entre o circuito e o percurso correspondente. Assim, é visível que o mobilis circula 

entre as 07:00 e as 23:00 horas e que o período horário em que se registam mais circulações é entre 

as 08:00 e as 09:00, com 8 circulações neste período horário. Os circuitos associados ao mobilis 

realizam percursos circulares, com início e fim no Largo José Lúcio da Silva e com intervalos de 

circulação de 00:17, no entanto, é visível no gráfico que não existe uma variação muito notória no 

número de circulações por hora, sendo as maiores variações entre as horas de início de circulação 

(07:00 e as 08:00) e subsequentes e as horas de fim (23:00), coincidentes com o período diurno e 

noturno. 
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Gráfico 40. Número de circulações do mobilis por hora, em dias úteis 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015  

A oferta do serviço mobilis é diferenciada entre os dias úteis e os sábados, não existindo alteração de 

percurso. De referenciar que os circuitos aos sábados realizam-se entre as 09:00 e as 14:00, os 

dados relativos ao número de circulações são visíveis no gráfico seguinte. O número de circulações 

por hora entre as 08:00 e as 13:00 é de 3, entre as 07:00 e as 08:00 registam-se 2 circulações e o 

último serviço que corresponde a uma circulação, regista-se entre as 13:00 e as 14:00.  
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Gráfico 41. Número de circulações do minibus por hora, aos sábados, por circuito e sentido  

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015  
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5.2.1.3. Caraterização da oferta das carreiras expresso 

 

Figura 64. Serviços da Rede expresso no Terminal Rodoviário de Leiria 

Fonte: mpt, 2009  

Os serviços de carreiras expresso caraterizam-se por realizar serviços mais rápidos, realizando 

ligações entre a região de Leiria e o restante território Nacional, estes serviços são assegurados pela 

Rede Expresso, do mesmo grupo empresarial da Rodoviária do Tejo.  

No Quadro 27, é visível o número de circulações dos serviços expresso. Estes dados estão 

subdivididos com o número de serviços que ocorrem de segunda a quinta-feira, à sexta-feira, aos 

sábados, aos domingos, aos feriados e vésperas de feriados. Optou-se pela divisão, nomeadamente 

no que diz respeito aos dias úteis, em dois, de segunda a quinta-feira e sexta-feira porque, neste dia, 

ocorre um maior número de serviços prestados, que no entanto, no caso de coincidir com um feriado, 

estas circulações ocorrerão no dia anterior. Evidencia-se que o maior número de circulações nos dias 

já referidos é, na maior parte dos casos, coincidente com as ligações mais distantes. Neste quadro, 

tendo em conta as circulações que se realizam por dia da semana, evidenciam-se quais as ligações 

mais representativas, no caso Lisboa, Caldas da Rainha, Coimbra e Porto.  

É evidente a predominância das ligações a Lisboa, em que por exemplo, de segunda a quinta-feira, 

possui o dobro das circulações que se realizam para o Porto, sendo que nestas últimas circulações, 

em metade delas é necessário transbordo. Assim, de segunda a quinta-feira, existem 23 ligações 

Leiria » Lisboa, 24 no sentido inverso, que passam a 31 e 29 à sexta-feira, respetivamente. Aos 

sábados e domingos o número de circulações, 19, é o mesmo no sentido de Lisboa e 20 aos sábados 

e 21 aos domingos, no sentido contrário.  
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A ligação entre Leiria e as Caldas da Rainha, realiza-se 16 vezes, em cada um dos sentidos, de 

segunda a quinta-feira, que passam a 19 e 18, à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, o 

número de saídas de Leiria em direção às Caldas da Rainha é o mesmo, 13, mas variam no sentido 

inverso, realizando-se 13 circulações aos sábados, 14 aos domingos e 12 em feriados. Na véspera de 

feriado, o número de circulações é quase coincidente, verificando-se apenas mais uma circulação no 

sentido de Leiria. 

A ligação a Leiria » Coimbra realiza-se, de segunda a quinta-feira, com 15 circulações no sentido de 

Coimbra e 14 no sentido de Leiria. O número de circulações aumenta à sexta-feira para 18 e 24, 

respetivamente, nos sentidos já referidos. 

A ligação Leiria » Porto realiza-se 12 vezes, em cada sentido, de segunda a quinta-feira. À sexta-

feira, como nas ligações já referidas anteriormente, existe um reforço da circulação, existindo 16 

ligações ao Porto e 15 no sentido inverso. O dia em que se verifica um maior número de circulações é 

o domingo, em que se realizam em cada sentido 16 circulações. Tal como já foi referenciado, numa 

parte das ligações ao Porto é necessário transbordo, ou em Fátima ou em Coimbra, sendo este último 

o local onde se realizam mais transbordos. 

Um dado evidente, é que os concelhos mais próximos possuem um número de circulações diárias 

mais reduzido, como seja o caso de Alcobaça e Ourém e a inexistência de circulações para 

concelhos vizinhos, como Marinha Grande, Batalha e Pombal. Tendo em conta os movimentos 

pendulares e a importância que os concelhos já referidos têm nas dinâmicas populacionais de Leiria, 

torna-se evidente a ausência desta tipologia de serviço. 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

178 

 

Quadro 27. Número de circulações diárias dos serviços Expresso  

Carreira /Percurso
Segunda a 

Quinta 
Sexta-feira Sábados Domingos Feriados

Vésperas 

de feriados

Leiria » Alcobaça 2 2 2 1 1 2

Alcobaça » Leiria 1 1 1 2 1 1

Leiria » Aveiro 6 8 5 6 5 6

Aveiro » Leiria 6 11 6 7 6 6

Leiria » Caldas da Rainha 16 19 13 13 13 16

Caldas da Rainha » Leiria 16 18 13 14 12 17

Leiria » Coimbra 15 18 14 16 13 15

Coimbra » Leiria 14 24 13 19 12 14

Leiria » Fátima 6 9 6 7 4 6

Fátima » Leiria 8 11 8 9 8 8

Leiria » Figueira da Foz 4 7 4 3 3 4

Figueira da Foz » Leiria 4 5 4 3 3 4

Leiria » Lisboa 23 31 19 19 17 23

Lisboa » Leiria 24 29 20 21 19 24

Leiria » Nazaré 5 6 5 6 4 5

Nazaré » Leiria 5 5 5 8 4 6

Leiria » Ourém 1 1 1 1 1 1

Ourém » Leiria 1 1 1 1 1 1

Leiria » Peniche 4 4 4 4 4 4

Peniche » Leiria 6 5 5 6 5 6

Leiria » Porto 12 16 12 16 11 13

Porto » Leiria 12 15 12 16 11 13

Leiria » Rio Maior 5 5 5 4 4 5

Rio Maior » Leiria 5 5 5 5 4 5

Leiria » Santarém 2 4 2 3 2 2

Santarém » Leiria 2 5 2 2 2 2  

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, páginas consultadas em Janeiro de 2015  

Na Figura 65, está representado o número de circulações de segunda a quinta-feira, nos serviços 

expresso, com origem ou destino em Leiria. Nesta figura são facilmente identificadas as ligações 

expresso, que mais vezes se realizam de segunda a quinta-feira, a saber: Lisboa, Caldas da Rainha, 

Coimbra e Porto. É também visível a pouca representatividade das ligações mais curtas, como 

Ourém, Fátima e Alcobaça e a representatividade, intermédia, das ligações também intermédias 

como Peniche, Nazaré, Rio Maior e Figueira da Foz. Para além disso, é percetível que não existe 

diferenciação notória entre o número de saídas e chegadas a Leiria. 
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Figura 65. Número de circulações de segunda a quinta-feira, no serviços Expresso, nos sentidos de e para 

Leiria 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, páginas consultadas em Janeiro de 2015  

No Gráfico 42, está disponível o número total de circulações de segunda a quinta-feira, organizadas 

para que, embora estejam identificadas as horas de saídas dos autocarros com destino a Leiria (a 

amarelo no gráfico), as horas de chegadas (cinza) e as saídas (laranja), seja possível comparar o 

número de partidas e chegadas e assim sustentar a atratividade de Leiria.  

Analisando as partidas, verifica-se que entre as 07:00 e as 08:00, as 15:00 e as 16:00, realizam-se 11 

partidas que têm como destino Leiria. Entre as 18:00 e as 19:00, existem 13 serviços, sendo o 

período horário onde se regista o maior número de circulações que têm como destino Leiria. 

Os períodos horários em que se regista o maior número de chegadas são entre as 16:00 e as 17:00, 

com 14 serviços e entre as 20:00 e as 21:00, com 13 serviços. Para além dos períodos horários em 

que não existe qualquer chegada a Leiria, entre a 00:00 e a 02:00 e entre as 03:00 e as 07:00, os 
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períodos horários com menor frequência são entre as 02:00 e as 03:00 e entre as 13:00 e as 14:00, 

realizando-se apenas uma chegada. 

No que diz respeito às partidas que têm como início de viagem Leiria, o período horário em que se 

registam mais serviços é entre as 10:00 e as 11:00, com 12 partidas e depois entre as 17:00 e as 

19:00, com 11 e 10 partidas respetivamente. O menor número de partidas, excetuando os períodos 

horários em que não existe serviço, regista-se entre as 06:00 e as 07:00 e entre as 21:00 e as 22:00, 

com uma partida por hora. 

Numa análise mais geral, é possível verificar que existe um maior número de serviços que se 

realizam entre as 14:00 e as 19:00, sendo que as chegadas são em número superior às partidas. 
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Gráfico 42. Número total de partidas, chegadas e saídas, dos serviços Expresso, em Leiria, por período horário 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em janeiro de 2015  

No gráfico seguinte, encontra-se representado o somatório de partidas e chegadas, por período 

horário, sendo possível verificar facilmente qual os períodos horários em que existe uma maior 

concentração de autocarros no Terminal Rodoviário de Leiria, que se dá entre as 18:00 e as 19:00, 

com 23 circulações de autocarro expresso nesta hora. Registaram-se 18 circulações por hora, entre 

as 07:00 e as 08:00, entre as 10:00 e as 11:00 e entre as 14:00 e as 15:00. O período horário com 

menor número de partidas e chegadas corresponde, grosso modo, ao período noturno, entre as 21:00 

e as 06:00.  
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Gráfico 43. Número total de partidas e chegadas, dos serviços Expresso, em Leiria, por período horário 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em janeiro de 2015  

Os tempos médios de viagem para os trajetos anteriormente identificados são visíveis no quadro 

seguinte em que, as viagens com o menor tempo médio, fazem a ligação Leiria «» Fátima, com uma 

duração média de 25 minutos e a ligação Leiria «» Alcobaça, que tem a duração de 30 minutos. A 

viagem mais demorada faz a ligação Leiria «» Porto e tem uma duração média de duas horas e vinte 

e cinco minutos, que passam a três horas e quinze minutos, quando é necessário transbordo. O 

transbordo das ligações ao Porto realiza-se, na maioria dos casos, em Coimbra, embora em algumas 

circulações este transbordo se realize em Fátima, o que aumenta o tempo médio da viagem. A 

ligação a Lisboa tem uma duração média de duas horas. Ressalve-se que, a ligação entre Leiria e 

Peniche, tem a duração média de uma hora e cinquenta minutos, que passa a ser uma hora e trinta e 

cinco minutos no caso de existir transbordo nas Caldas da Rainha. 
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Quadro 28. Tempos médios de viagem  

Carreira /Percurso Direta Transbordo 

Leiria «» Alcobaça 0:30 - 

Leiria «» Aveiro 1:45 3:00 

Leiria «» Caldas da Rainha 0:50 - 

Leiria «» Coimbra 0:50 - 

Leiria «» Fátima 0:25 - 

Leiria «» Figueira da Foz 0:45 - 

Leiria «» Lisboa 2:00 - 

Leiria «» Nazaré 0:40 - 

Leiria «» Ourém 0:45 - 

Leiria «» Peniche 1:50 1:35 

Leiria «» Porto 2:25 3:15 

Leiria «» Rio Maior 1:00 - 

Leiria «» Santarém 1:20 - 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em janeiro de 2015 

 

5.2.1.4. Sistema Tarifário  

Linhas Urbanas e Circular urbana – mobilis 

O sistema tarifário das linhas urbanas é calculado tendo por base a definição de 2 zonas. Existem 

diversas formas de viajar nas linhas urbanas, através de um cartão de bilhetes pré-comprados, de um 

bilhete adquirido no veículo, da aquisição de um bilhete diário, ou através da aquisição de um passe 

com validade de 7 dias ou com a aquisição de uma assinatura mensal. Os valores de cada uma 

destas opções são visíveis no Quadro 29. De referir que, em todas as modalidades, com exceção do 

bilhete adquirido a bordo e o bilhete diário, é necessária a aquisição de um cartão recarregável, que 

tem o custo inicial e único de €3,50 e pode ser adquirido nas bilheteiras da Rodoviária do Tejo. 

Assim, tendo em conta os dados do quadro seguinte, os preços são os seguintes: 

 O bilhete pré-comprado tem um custo de 0.48€ por viagem, para a zona 1 e 0.77€ para a 

zona 2. No entanto, estes só podem ser adquiridos em quantidades mínimas de 10 

unidades. Ou seja 4.80€ para a zona 1 e 7.70€ para a zona2; 

 O bilhete adquirido no veículo tem um custo de 1.25€ e é válido para toda a rede de 

transportes urbanos (2 zonas), incluindo o serviço mobilis; 
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 O bilhete diário tem um custo de 2.00€ e é válido para toda a rede de transportes urbanos 

(2 zonas), incluindo o serviço mobilis; 

 O passe com validade de 7 dias tem um custo de 3.70€ para a zona 1 e 4.65€ para a 

zona 2, em que o primeiro é válido na Zona e no mobilis, o segundo é válido para a zona 

2; 

 O passe mensal tem duas modalidades a normal e a mensal sénior. A mensal sénior tem 

um custo de 11.65€ e é válido para toda a rede de transportes urbanos (2 zonas), 

incluindo o serviço mobilis. A modalidade mensal tem um custo de 15.55€ para a zona 1 

e é válido no mobilis, para a zona 2 o custo mensal é de 19.10€ e é válido para a 

respetiva zona. 

Quadro 29. Tarifário das linhas urbanas e circular urbana – mobilis 

Título de Transporte 

Preço Utilização 

Zona 1 Zona 2 Circuitos Linhas  

 

 

Bilhete 

Pré-comprado 0.48 € 0.77 € Válido para a zona correspondente 

Bilhete de Bordo 1.25 € Válido para toda a rede de transportes urbanos 
da Cidade de Leiria (2 zonas), incluindo o serviço 

mobilis Bilhete Diário 2.00 € 

 

 

Passe  

7 dias 3.70 € 4.65 € 
Passe de Zona 1 válido 

no mobilis  
Passe de Zona 2 válido 
para a respetiva zona 

Mensal  15.55 € 19.10 € 

Mensal Sénior 11.65 € 
O passe 3ª idade é válido para toda a rede 

urbana, para as duas zonas 

Fonte: http://www.rodotejo.pt/, página consultada em janeiro de 2015  

O sistema tarifário da circular urbana – mobilis é único, sendo possível viajar, nas mesmas 

modalidades que as linhas urbanas. Os valores são coincidentes com os já referenciados, mas 

circunscritos à zona 1, visíveis no Quadro 29.  

Carreiras Expresso  

O tarifário para os serviços expresso, dos percursos anteriormente identificados é visível noQuadro 

30, em que a viagem de menor custo faz a ligação Leiria «» Fátima, e tem um custo de 6.00€ por uma 

viagem de ida e 12.00€ por uma viagem de ida e volta. A viagem mais cara, e também a que perfaz 
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um maior percurso, é a viagem Leiria «» Porto, tendo um custo por viagem de ida de 16.00€ e 28.80€ 

no caso de ida e volta. Evidencia-se o custo das viagens com o maior número de circulações diárias - 

Leiria «» Lisboa, tendo um custo por viagem de 12.80€ e 23.00€ ida e volta. A ligação a Coimbra tem 

um custo de 9.20€ ida e 16.60€ no caso de ser ida e volta. As viagens de ligação entre Leiria e 

Alcobaça ou Caldas da Rainha ou Nazaré, têm um custo de 7.00€ por viagem e 12.60€ no caso de 

ida e volta. 

Quadro 30. Tarifário dos serviços Expresso 

Carreira /Percurso 
Bilhete Normal 

Ida Ida e Volta 

Leiria «» Alcobaça 7.00 € 12.60 € 

Leiria «» Aveiro 12.80 € 23.00 € 

Leiria «» Caldas da Rainha 7.00 € 12.60 € 

Leiria «» Coimbra 9.20 € 16.60 € 

Leiria «» Fátima 6.00 € 12.00 € 

Leiria «» Figueira da Foz 8.70 € 15.60 € 

Leiria «» Lisboa 12.80 € 23.00 € 

Leiria «» Nazaré 7.00 € 12.60 € 

Leiria «» Ourém 8.70 € 15.60 € 

Leiria «» Peniche 12.80 € 23.00 € 

Leiria «» Porto 16.00 € 28.80 € 

Leiria «» Rio Maior 9.00 € 16.20 € 

Leiria «» Santarém 12.80 € 23.00 € 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em janeiro de 2015  

No quadro seguinte é visível a relação entre o número de quilómetros dos vários percursos e o custo 

de um bilhete normal ida e bilhete normal de ida e volta. Este quadro, permite verificar qual o percurso 

que possui a maior distância percorrida, o respetivo custo e o custo por quilómetro, para ida e ida e 

volta. Com estes dados, é possível identificar que os percursos com maior custo por quilómetro 

coincidem com os que percorrem distâncias mais curtas, exemplo disso é a ligação a Fátima, que tem 

um custo de 0.23€/km, para uma distância de 26km e Ourém que possui um custo de 0.22€/km, para 

uma distância de 36km. Os custos mais reduzidos por quilómetro verificam-se nas ligações ao Porto, 

com um custo de 0.09€/km e a Aveiro com um custo de 0.10€/km. 

No que diz respeito ao custo das viagens de ida e volta, existe uma diminuição, geral, do custo por 

quilómetro, mantendo-se o mesmo custo no caso da ligação a Fátima e um aumento no percurso de 

ligação a Leiria, em que a viagem de ida tem um custo de 0.14€/km e a viagem de ida e volta 

aumenta para 0.16€/km. Em todas as outras ligações, existe uma diminuição do custo por quilómetro 

ou seja quanto maior a distância, menor é o custo.  
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Quadro 31. Relação entre o número de quilómetros por sentido e o custo de viagem 

Carreira /Percurso N.º km’s por sentido 
IDA IDA e VOLTA 

Bilhete Normal  € / km  Bilhete Normal  € / km  

Leiria «» Alcobaça 51 7.00 € 0.14 € 16.60 € 0.16 € 

Leiria «» Aveiro 123 12.80 € 0.10 € 23.00 € 0.09 € 

Leiria «» Caldas da Rainha 58 7.00 € 0.12 € 12.60 € 0.11 € 

Leiria «» Coimbra 73 9.20 € 0.13 € 16.60 € 0.11 € 

Leiria «» Fátima 26 6.00 € 0.23 € 12.00 € 0.23 € 

Leiria «» Figueira da Foz 56 8.70 € 0.16 € 15.60 € 0.14 € 

Leiria «» Lisboa 138 12.80 € 0.09 € 23.00 € 0.08 € 

Leiria «» Nazaré 36 7.00 € 0.19 € 12.60 € 0.18 € 

Leiria «» Ourém 40 8.70 € 0.22 € 15.60 € 0.20 € 

Leiria «» Peniche 89 12.80 € 0.14 € 23.00 € 0.13 € 

Leiria «» Porto 187 16.00 € 0.09 € 28.80 € 0.08 € 

Leiria «» Rio Maior 53 9.00 € 0.17 € 16.20 € 0.15 € 

Leiria «» Santarém 84 12.80 € 0.15 € 23.00 € 0.14 € 

Fonte: http://www.rede-expressos.pt/, página consultada em janeiro de 2015 

5.2.1.5. Cobertura da rede 

A rede de transportes públicos é, de forma geral, dependente da localização dos principais polos 

geradores de tráfego, da sua concentração ou dispersão, sendo estes também influenciados pela 

procura da população. A análise da cobertura da rede permite compreender as opções modais 

tomadas pelos residentes e passageiros do concelho. Para determinação das áreas servidas por 

transportes públicos, usou-se a definição de áreas de atração de 200 e 400 metros, correspondendo 

a percursos pedonais máximos de 3 ou 6 minutos, tendo em conta uma velocidade média de 

4km/hora. Estes dados são visíveis na figura seguinte, e analisando a imagem, é possível verificar 

quais as áreas efetivamente servidas por transportes públicos e as que necessitam de modificações 

com vista a um aumento do nível de serviço nestas áreas.  

No geral, o território possui faixas contínuas, com densidades populacionais acima dos 100 hab/km
2
, 

correspondendo a aproximadamente 37% da área total do concelho. As áreas que apresentam 

densidades inferiores a 250 hab/km
2
, contabilizam cerca de 399 km

2
, o que equivale a 71% da área 

total do concelho, sendo a densidade populacional mais representativa. Do total de área referida, 299 

km
2
 apresentam densidades inferiores a 100 hab/km

2
,  74km

2
 possuem densidades entre 100 e 200 

hab/km
2 

e 26 km
2 

apresentam densidades entre
 
200 e 250 hab/km

2
. As subseções com densidades 

entre 250 e 500 hab/km
2
, representam 10% da área total, 6% possuem densidades entre 500 e 1 000 
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hab/km
2
¸ 3% possuem entre 1 000 e 2 000 hab/km

2
¸ 1% têm densidades entre 2 000 e 5 000 hab/km

2
 

e cerca de 0.4% têm mais de 5 000 hab/km
2
. Por último, acrescente-se também as subseções que 

não registam qualquer valor de densidade, como áreas florestais, industriais ou áreas alagadas, etc., 

ocupando 55 km
2
 e correspondendo a quase 10% da área total do concelho. 

 

Figura 66. Áreas de influência de paragens 

Fonte: INE, Censos 2011; Câmara Municipal de Leiria, 2015 

É, portanto, notória uma extensa área servida por paragens de transporte público. Note-se que todas 

as subsecções estatísticas com elevada densidade populacional estão incluídas nas áreas de 

influência das paragens. De notar também que, tendo em conta as distâncias admitidas nesta análise 

(200 e 400 metros), as áreas cobertas pelos transportes públicos correspondem a 505 km
2
, o que 

equivale a aproximadamente 90% do total da área do concelho de Leiria.  
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Em síntese, a análise da informação permite concluir que não existem problemas significativos de 

cobertura dos transportes coletivos a operar no concelho de Leiria. 

5.2.1.6. Caraterização da procura  

Circular Urbana – Mobilis 

No quadro seguinte são visíveis os dados relativos ao número de passageiros transportados, por 

mês, entre 2005 e 2013, sendo evidente que o número de passageiros transportados tem aumentado 

de forma gradual. No ano de início da prestação de serviços, em 2005 e tendo em conta que este 

serviço só iniciou em Outubro, registou-se a utilização deste serviço por mais de 40 mil passageiros, 

que passaram a quase 179 mil, no ano seguinte e que no mesmo período, corresponde a um 

aumento de mais de 20 mil passageiros.  

Quadro 32. Número de passageiros transportados nos circuitos mobilis, por mês, entre 2005 e 2013 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Janeiro 0 14 320 20 454 22 367 27 822 37 321 44 595 52 347 45 556 

Fevereiro 0 9 397 14 042 15 376 24 115 27 263 35 460 36 973 32 963 

Março 0 17 268 24 147 19 628 36 142 47 499 49 075 48 997 40 601 

Abril 0 11 968 14 809 22 858 27 727 39 486 38 234 38 053 48 519 

Maio 0 16 846 20 594 21 418 31 137 44 029 50 811 48 512 47 751 

Junho 0 14 164 17 062 18 777 26 646 38 617 42 621 38 863 36 700 

Julho 0 10 825 13 793 15 341 22 491 29 741 29 112 27 115 28 225 

Agosto 0 8 033 8 554 9 508 15 455 20 171 22 224 20 461 19 655 

Setembro 0 13 782 15 115 17 911 27 404 34 094 37 675 31 099 34 766 

Outubro 14 076 22 779 26 524 35 757 41 652 48 906 52 084 51 442 60 990 

Novembro 14 969 24 865 25 378 31 088 44 075 48 218 58 133 51 610 56 396 

Dezembro 11 196 14 729 19 065 23 287 31 109 35 585 38 530 37 265 41 972 

Total 40 241 178 976 219 537 253 316 355 775 450 930 498 554 482 737 494 094 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

A evolução do número de passageiros transportados é visível no Gráfico 44, sendo possível concluir 

que existe um aumento, não tendo sido este gradual. Entre o primeiro ano completo de serviços 

(2006) e o ano seguinte (2007), verificou-se um aumento de 23% de passageiros transportados 

(40 561 passageiros). No ano seguinte, o aumento foi de apenas 15% (33 779) e em 2009 verificou-

se um aumento na ordem dos 40% (102 459). O maior aumento verificado em todos os anos de 

prestação de serviço em análise, em 2010 registou-se também um aumento de 27% (95 155), 

situação que se mantém em 2011 com um aumento de 11% (47 624). Entre 2011 e 2012, verificou-se 
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uma redução de 3% no número de passageiros transportados (-15 817) , situação que se inverte em 

2013, com novo aumento de 2% (11 357). Desde 2005 até 2013, verificou-se um aumento da 

utilização deste serviço na ordem dos 64%.  

40

179

220

253

356

451

499
483

494

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

a
s

s
a

g
e

ir
o

s
 t
ra

n
s

p
o

rt
a

d
o

s M
il
h

a
re

s

Anos

 

Gráfico 44. Evolução do número de passageiros transportados nos circuitos mobilis, entre 2005 e 2013 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

O número médio de utilizadores do serviço Mobilis, tem acompanhado o aumento geral do número de 

passageiros transportados. Em 2005, transportaram-se em média 13 mil passageiros por mês, que 

aumentou para 15 mil em 2006, 30 mil em 2009, 42 mil em 2011, 40 mil em 2012 e 41 mil em 2013. 

O  

Gráfico 45, representa a evolução do número de passageiros transportados nos circuitos mobilis, nos 

últimos quatro anos de análise, entre 2010 e 2013, mostrando quais os meses mais e menos 

procurados. É, assim, evidente que o mês com menor número de utilizadores é o mês de Agosto e os 

meses com maior número de passageiros transportados são Outubro e Novembro, como é possível 

verificar no gráfico. Estas diferenças estarão diretamente associadas ao período escolar e não 

escolar. Note-se também que o número de passageiros transportados entre Julho e Setembro é 

aproximadamente metade dos passageiros transportados entre Outubro e Dezembro. Nos restantes 

meses e para todos os anos, o mês de Fevereiro apresenta também um número de passageiros é 

mais reduzido quando comparado com os meses que o antecedem e precedem. 
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Gráfico 45. Evolução do número de passageiros transportados nos circuitos mobilis, por mês entre 2010 e 

2013 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Com o aumento verificado ao longo dos anos do número de utilizados do serviço mobilis, a Câmara 

Municipal de Leiria introduziu, em 2009 três medidas para acompanhar a crescente procura do 

serviço mobilis, nomeadamente a otimização dos percursos; a redução dos tempos de espera – de 30 

minutos para 17 minutos e a supressão da paragem no Largo Comendador José Lúcio da Silva, que 

tinha uma duração de dez minutos. A redução dos tempos de espera levou a um aumento de 15 

circulações diárias. 
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5.2.2. Táxis 

“O táxi tem um papel importante na política de mobilidade, enquanto alternativa (…) e complemento 

do transporte individual e complemento do transporte público regular, já que é capaz de responder a 

procuras diferenciadas, permitindo uma operação mais próxima do transporte individual, com um 

serviço praticamente porta-a-porta, sem percurso e horários fixos.” (IMTT, 2011).  

Os táxis são, assim, considerados um modo de transporte público individual que importa avaliar já 

que desempenham um importante papel na acessibilidade de alguns grupos da população, 

nomeadamente para os mais idosos, e nos territórios mais afastados dos centros urbanos, onde a 

oferta de transporte coletivo é geralmente deficitária.  

Segundo o Decreto-Lei número 251/1998, de 11 de agosto, e cuja última alteração consta no 

Decreto-Lei número 5/2013, de 22 de janeiro, para a melhoria da prestação de serviços de transporte 

de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros “são conferidas competências aos municípios no 

âmbito de organização e acesso ao mercado”. Neste sentido, “a intervenção da administração central 

em matéria de acesso ao mercado é meramente residual, circunscrevendo-se à resolução de 

questões em transporte em táxi com natureza extraconcelhia, em que o polo gerador da procura não 

tenha tradução local e a coordenação de transportes não se confine a um município.”  

De acordo com o disposto neste Decreto-Lei, no seu artigo 12.º, para o acesso à atividade “os 

veículos afetos aos transportes em táxi estão sujeitos a licença a emitir pelas câmaras municipais e 

são averbados no alvará pela DGTT”. No que diz respeito à fixação dos contingentes, segundo o 

Artigo 13.º “o número de táxis em cada concelho constará de contingentes fixados, com uma 

periocidade não inferior a dois anos, pela câmara municipal, mediante audição prévia das entidades 

representativas do setor.” Em conformidade com o Artigo 16.º, são ainda competências do município 

a fixação por regulamento de um ou vários regimes de estacionamento que podem ser: livre, 

condicionado, fixo e em escala. Podendo ainda definir, por regulamento “as condições em que 

autorizam o estacionamento temporário dos táxis em local diferente do fixado”.  

No âmbito dos regimes especiais, as licenças de táxis para pessoas com mobilidade reduzida podem 

ser atribuídas pelas câmaras municipais. Por fim, no processo de fiscalização e regime sancionatório, 

o Artigo 25.º define que “são competentes para a fiscalização das normas contantes do presente 

diploma a DGTT, as câmaras municipais, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança 

Pública”. 

Tendo como base a informação fornecida pelos serviços da Câmara Municipal de Leiria, o 

contingente de táxis licenciados no município de Leiria é de 118 táxis, e encontra-se dividido em dois 
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grupos, sendo que um grupo de 46 táxis estará ao serviço da zona urbana da cidade de Leiria (Leiria, 

Marrazes, Parceiros e Pousos) e 72 táxis aos restantes aglomerados urbanos do concelho. 

Dos dois grupos, um estará de serviço à cidade, concentrado em 11 praças de táxis, localizadas junto 

do centro dos aglomerados populacionais e equipamentos estruturantes (hospital, estação ferroviária, 

escolas, terminal rodoviário, Câmara municipal, Instituto Politécnico, Shopping, Mercado Municipal, 

etc.). 

 

Figura 67. Localização das praças de táxis na zona urbana do concelho de Leiria 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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Figura 68. Localização das praças de táxi, na cidade de Leiria 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

As restantes freguesias do concelho encontram-se servidas por praças de táxis, próximas de centros 

indutores de viagens, nomeadamente e a título de exemplo, a estação ferroviária de Monte Real.  

Do total de lugares de táxis licenciados no concelho, cerca de 45% das freguesias é servida pelo 

menos por um ou dois lugares de táxis.  

Na figura seguinte, apresenta-se o número de lugares de táxis licenciados, por freguesia. Da análise 

ressalta que, no número de lugares atribuídos, à exceção de Leiria que apresenta o maior número (26 

lugares), destacam-se as freguesias de Marrazes e Maceira, com 9 e 7 lugares de táxis licenciados, 

respetivamente. Seguidamente, evidenciam-se as freguesias de Monte Redondo, Monte Real e 

Pousos com o mesmo número de lugares licenciados, 6 táxis. 
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Figura 69. Nº de lugares de táxis licenciados no concelho de Leiria 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Na tabela seguinte apresenta-se os quantitativos de lugares de táxis licenciados e capitação por 

1.000 habitantes para as freguesias de Leiria. 
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Quadro 33. Capitação de táxis por cada 1.000 habitantes 

AMOR 3 4.747 0,63

ARRABAL 3 2.684 1,12

AZOIA 2 2.276 0,88

BAJOUCA 3 2.004 1,50

BAROSA 1 2.156 0,46

BARREIRA 2 4.102 0,49

BIDOEIRA DE CIMA 2 2.250 0,89

BOA VISTA 2 1.745 1,15

CARANGUEJEIRA 4 4.691 0,85

CARREIRA 1 1.166 0,86

CARVIDE 4 2.820 1,42

CHAINÇA 1 772 1,30

COIMBRÃO 3 1.735 1,73

COLMEIAS 3 3.278 0,92

CORTES 2 3.001 0,67

LEIRIA 26 14.909 1,74

MACEIRA 7 9.914 0,71

MARRAZES 9 22.528 0,40

MEMÓRIA 2 807 2,48

MILAGRES 1 3.071 0,33

MONTE REAL 6 2.936 2,04

MONTE REDONDO 6 4.398 1,36

ORTIGOSA 2 1.971 1,01

PARCEIROS 5 4.664 1,07

POUSOS 6 9.763 0,61

REGUEIRA DE PONTES 2 2.221 0,90

SANTA CATARINA DA SERRA 4 4.098 0,98

SANTA EUFÉMIA 2 2.327 0,86

SOUTO DE CARPALHOSA 4 3.863 1,04

Nº DE LUGARES POP.RESIDENTEFREGUESIA
CAPITAÇÃO 

(TÁXI/1.000 hab.)

 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Em Leiria, a oferta média é cerca de 1 táxi por cada 1 000 habitantes, o que é notoriamente um valor 

adequado face ao total da população residente em Leiria (126.897
6
) e ao recomendado pela 

bibliografia internacional
7
 que aponta o valor de 1 táxi para cada 1 000 habitantes. Contudo, importa 

salientar que a oferta deverá ter em conta que a população presente aumenta nos meses de verão e, 

portanto, esta oferta poderá não ser suficiente. 

Numa análise mais detalhada da oferta nas freguesias do município, constatamos que a oferta de 

táxis por residentes em Barosa, Barreira, Marrazes e Milagres não chega a pelo menos a 1 táxi por 

                                                      
6
 Dados disponibilizados pelo INE referente ao período de 2011   

7
 European Conference of Ministers of Transport – “Organisation of taxi services in towns”, Paris 1981 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

195 

 

1.000 habitantes. As freguesias de Coimbrão, Leiria e Monte R eal destacam-se pelo valor mais 

elevado, com uma oferta média de 2 táxis para cada 1.000 residentes. 

 

5.2.3. Transporte Ferroviário 

5.2.3.1. Caracterização da Oferta 

A CP - Comboios de Portugal, é a entidade responsável pela oferta de serviços no que diz respeito ao 

transporte ferroviário, explorando três tipologias de serviço: Regionais (R), Inter-regionais (IR) e 

Urbanos (U). Em 2013, lançou um novo modelo de oferta ferroviária na linha do Oeste, face aos 

constrangimentos que o modelo de exploração antigo apresentava. O modelo atual passa a 

disponibilizar ligações diretas a Coimbra, novos horários no serviço urbano entre Coimbra e a 

Figueira da Foz e um serviço com um caráter mais regional a sul das Caldas da Rainha.  

  

Figura 70. Imagens do transporte ferroviário, na estação de Leiria 

Fonte: mpt®, 2014 

Neste sentido, a análise do presente capítulo centra-se na caracterização e diagnóstico do atual 

modelo de oferta ferroviária. 

No Quadro 34, são visíveis os dados relativos aos serviços ferroviários existentes em Leiria, 

referindo-se ao número de circulações diárias, por tipologia de serviço e percurso. De referir que 

quase não existe diferença entre o número de circulações em dias úteis e fins-de-semana, 

excetuando uma ligação entre Figueira da Foz> Coimbra> Leiria> Caldas da Rainha e sentido 

inverso, que não se efetua aos sábados.  
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Quadro 34. Número de circulações, por tipologia de serviço, percurso e frequência 
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Figueira da Foz > Coimbra > Leiria > Caldas da Rainha O O O O O 1

Caldas da Rainha > Leiria > Coimbra >Figueira da Foz O O O O O 1

Leiria > Caldas da Rainha O O O 1

Figueira da Foz > Coimbra > Leiria > Lisboa O O O O O O O O O O O 2

Lisboa > Leiria > Coimbra >Figueira da Foz O O O O O O O O O O O 2

Leiria > Lisboa O O O O O O O O O 2

Lisboa>Leiria O O O O O O O O O 3

PercursoServiço

Ligações ao concelho de:

Frequência             

Diárias

Comboios 

Regionais

 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 

Os serviços dos Comboios R/IR/U asseguram a ligação entre a Figueira da Foz (ligação a Coimbra)> 

Leiria> Caldas da Rainha> Mira Sintra – Meleças (ligação a Lisboa), na chamada Linha do Oeste, 

realizando as seguintes ligações:  

 Figueira da Foz>Coimbra>Leiria>Caldas da Rainha: uma circulação diária em cada sentido, 

 Leiria>Caldas da Rainha: apenas uma circulação diária neste sentido, 

 Figueira da Foz>Coimbra>Leiria>Lisboa: duas circulações diárias neste sentido e no sentido 

inverso; 

 Leiria>Lisboa: duas circulações diárias e três no sentido inverso. 

Nas circulações acima identificadas, algumas das frequências dos serviços Regional/Inter-regional 

são complementadas pelos serviços urbanos de Coimbra e Lisboa, nomeadamente nas ligações: 

 Figueira da Foz>Leiria: nas três circulações diárias identificadas neste sentido e mais três no 

sentido inverso, os serviços urbanos de Coimbra asseguram todas as ligações entre Verride e 

Figueira da Foz; 

 Leiria>Lisboa: duas das circulações diárias identificadas em ambos os sentidos, as ligações 

estão asseguradas pelos serviços urbanos de Lisboa a partir de Mira Sintra – Meleças. 

Analisando a Figura 10, que representa as circulações ferroviárias de e para Leiria, é possível 

verificar quais os trajetos com maior incidência de circulações diárias, evidenciando-se a ligação 

Leiria>Caldas da Rainha e a ligação Leiria>Lisboa, sendo estas, as ligações predominantes nos dois 

sentidos. 
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Figura 71. Número de circulações ferroviárias diárias, por trajeto e tipo de serviço 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 

Nas figuras seguintes, é visível o número de circulações diárias, em que o Gráfico 46 quantifica por 

tipologia de serviço, trajeto e por hora de partida, e o Gráfico 47 quantifica o número de circulações 

diferenciando os horários dos comboios que têm origem, destino e paragem intermédia em Leiria. 

A análise dos dois gráficos revela-se importante na medida em que, se o primeiro permite-nos obter 

dados de partidas das circulação quer em Leiria ou noutro município, nomeadamente, na Figueira da 

Foz, Coimbra, Caldas da Rainha e Lisboa, o segundo, permite-nos obter informações dos horários 
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das circulações que começam ou terminam em Leiria e o horário em que efetua paragem intermédia 

nesta mesma estação 

No Gráfico 46, é possível observar que:  

 Entre a 20:00 e as 05:00, não existe qualquer serviço;  

 Das 05:00 às 08:00, existe uma circulação por hora, duas do R no sentido Lisboa>Leiria e 

Leiria>Caldas da Rainha, e uma ligação IR/R/U Caldas da Rainha>Coimbra>Leiria>Figueira 

da Foz; 

 Entre as 08:00 e as 09:00 existem duas circulações, uma ligação U/R/IR/R da Figueira da 

Foz>Coimbra>Leiria>Lisboa e U/R/IR/R/U no sentido inverso; 

 Das 09:00 às 11:00, não existem circulações;  

 Entre as 11:00 e as 12:00, existem uma circulação R de Lisboa>Leiria; 

 Entre as 12:00 às 13:00, o R realiza uma ligação R Leiria>Lisboa; 

 Entre as 13:00 e as 14:00, existe uma ligação U/R/IR/R/U Figueira da 

Foz>Coimbra>Leiria>Lisboa e uma R/IR/R/U no sentido inverso; 

 Das 14: às 16:00, não existem circulações;  

 Entre as 16:00 e as 17:00 existe uma circulação R de Lisboa> Leiria; 

 Entre as 17:00 e as 18:00, não se realizam circulações; 

 Entre as 18:00 e as 19:00, existe uma circulação R Leiria> Lisboa e outra ligação U/R/IR da 

Figueira da Foz>Coimbra>Leiria>Caldas da Rainha. 
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Gráfico 46. Número de circulações diárias, por hora de partida e por tipologia de serviço 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 
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Assim, é possível concluir que existe uma maior oferta de serviços (máximo duas circulações) por 

parte dos comboios R/IR, complementada pelas ligações urbanas de Coimbra e Lisboa e está 

concentrada nas horas de ponta entre as 08:00 e as 09:00, entre as 11:00 e as 14:00 e entre as 

18:00 e as 19:00, sendo estas frequências coincidentes com o início e fim dos horários de trabalho.  

As restantes frequências apenas detêm uma circulação. Tendo em conta as circulações existentes e 

as 24 horas do dia, em 37% deste período, existe pelo menos um serviço por hora e em 63% deste 

período não existe qualquer serviço prestado.  

No gráfico seguinte, tal como já foi referido anteriormente, é visível o número de circulações 

ferroviárias, diárias, por hora de partida, chegada e paragem intermédia em Leiria, em que é visível 

que o maior número de circulações em Leiria ocorre entre as 15:00 e as 16:00 e as 20:00 e as 21:00, 

sendo notório que as restantes frequências apenas detêm uma circulação. Tendo em conta as 

circulações existentes e as 24 horas do dia, em 58% deste período não existe qualquer serviço 

prestado na estação de Leiria.  

A comparação entre estes dois gráficos referidos permite-nos fazer algumas considerações sobre a 

notória diferenciação dos horários de circulação. Assim, e comparativamente com o Gráfico 47, é 

visível que existe uma diminuição de três circulações entre as 05:00 e as 14:00 e um acréscimo de 

três circulações entre as 14:00 e as 21:00. Este fator é justificado sobretudo pelas ligações de 

Leiria>Lisboa e sentido inverso, cuja duração da viagem é superior a 3:00 h, ou seja, um comboio 

regional que tem origem em Lisboa às 11:51h tem o seu término em Leiria às 15:30 h.   
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Gráfico 47. Número de circulações diárias, por hora de partida, destino ou paragem intermédia em Leiria 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 
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Acresce ainda nesta análise, a importância fundamental na ligação entre os centros urbanos e as 

estações ferroviárias através da complementaridade com o modo ferroviário, nomeadamente ao nível 

dos serviços de transportes urbanos, de modo a que os utentes possam beneficiar de meios mais 

fáceis, rápidos e baratos para as suas deslocações. 

A oferta dos serviços no tempo (intervalo ou frequência de passagem) constitui um critério 

determinante na escolha de um modo de transporte público coletivo e, condiciona a eficácia e o papel 

de cada modo no conjunto global da rede de transportes. 

A qualidade de serviço, que corresponde à perceção por parte do utente da oferta do serviço, é tanto 

melhor quanto maior for a frequência do modo de transporte, reduzindo-se os tempos de espera. Em 

termos globais, a possibilidade do utilizador do transporte fazer uma viagem em vários meios/modos 

de transporte, minimizando as interrupções, tempo e esforço associado ao transbordo, tem vindo a 

merecer cada vez mais relevância. 

Os intervalos de passagem aceitáveis, em função do papel que o modo de transporte desempenha 

no sistema de transportes, diferem em função da procura. No entanto, o valor de referência teórico, 

de acordo com o IMTT
8
, de um nível de serviço atrativo para a transferência modal corresponde a 10-

15 minutos de intervalo. 

A estação de Leiria é servida por uma linha urbana (Urbana 4) e por duas linhas interurbanas (linha 6 

– Casal da Pilha/Leiria e linha 7 – Leiria/Milagres). Os circuitos Mobilis, atualmente, não servem a 

estação. 

Parte das frequências da linha urbana 4, não se encontram compatíveis com as frequências do modo 

ferroviário (chegadas e partidas), tendo em conta o valor de referência teórico de 10-15 minutos de 

intervalo. 

Neste sentido e, segundo a informação disponível no Quadro 35 é possível verificar que as 

chegadas/partidas do modo ferroviário iniciam antes das frequências do transporte urbano rodoviário. 

Assim, o circuito urbano com o sentido Estação-Cidade inicia 27 minutos após a primeira chegada 

ferroviária proveniente das Caldas da Rainha. No sentido Cidade – Estação, o transporte urbano 

rodoviário inicia após 50 minutos da primeira partida que permite a ligação ferroviária Coimbra> 

Figueira da Foz. 

As duas ligações ferroviárias com partida em Leiria e destino Lisboa (Santa Apolónia), 

nomeadamente os horários das 12:13 e 18:13, quando, comparativamente, analisamos as 

                                                      
8
 Pacote de Mobilidade – “Tipologia dos meios e modos de transportes”, 2011 
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frequências da linha urbana 4 no sentido Cidade-Estação, verificamos que servem a estação 40 

minutos antes e 5 minutos após as partidas enunciadas. 

Ainda o Quadro 35, permite-nos mostrar que a ligação ferroviária com destino (chegada) em Leiria às 

15:30 encontra-se servida pela linha urbana 4 - sentido Estação-Cidade, cerca de 54 minutos após a 

chegada (16:24). 

Outra conclusão em evidência é que o número de maior frequência ferroviária na estação de Leiria 

(15:00-16:00 e 20:00:21:00) não coincide com o maior número de frequência do transporte urbano 

(08:09:00, 17:00-18:00, 19:00-20:00). Acresce ainda a este facto, que o último comboio com chegada 

em Leiria, às 20:30, não é servido pela linha urbana, uma vez que a partir das 20:00 não existem 

mais frequências desta linha. 

Quadro 35. Relação oferta – entre o transporte ferroviário/ transporte público coletivo – urbano 

06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00

Chegadas (06:57) - - (09:30) (10:09) (11:57) - -

Partidas (06:58) (07:13) - - (10:10) (11:58) (12:13) -

Sentido Estação - 

Cidade
- (07:24)

(08:09)  

(08:54)
(09:39) (10:24) (11:54) (12:39) (13:24)

Sentido Cidade - 

Estação 
- (07:48) (08:23) (09:18) (10:03) (11:33) (12:18) (13:03)

14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

Chegadas -
(15:09) 

(15:30) 
(16:57) - - -

(20:09) 

(20:30)

Partidas - (15:10) (16:58) (18:13) - (20:10) 

Sentido Estação - 

Cidade
(14:54) - (16:24)

(17:09)  

(17:54)
(18:44)

(19:21)  

(19:58)
-

Sentido Cidade - 

Estação 
(14:33) -

(16:03)  

(16:48)
(17:33) (18:18)

(19:03)  

(19:40)
-

TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO 

(ESTAÇÃO DE 

LEIRIA)

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

RODOVIÁRIO 

(URBANA 4)

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

RODOVIÁRIO 

(URBANA 4)

TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO 

(ESTAÇÃO DE 

LEIRIA)

 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015/ Câmara Municipal de Leiria 

No Quadro 36 estão indicados os tempos médios de viagem, entre as principais estações da linha do 

oeste e as ligações R/IR/U, nomeadamente a Lisboa. 

O menor tempo médio verifica-se na ligação entre Leiria e Marinha Grande, em que a viagem tem a 

duração média de 9 minutos e a viagem entre Leiria e Alcobaça tem a duração de 22 minutos.  

De referir ainda que, nas ligações entre concelhos, a maior parte das viagens tem uma duração 

média superior a 30 minutos, excetuando as ligações aos concelhos de Pombal, Marinha Grande, 

Alcobaça e Nazaré. 
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A ligação para a Figueira da Foz e Coimbra tem uma duração média de 73 e 97 minutos, 

respetivamente. Acresce à ligação para a estação de Coimbra um tempo médio de espera de 21 

minutos, justificada pela mudança de comboio em Coimbra-B. No que diz respeito à ligação para a 

Figueira da Foz, a mudança de comboio/serviço ocorre na estação de Verride e o tempo médio de 

espera é de 7 minutos. 

A ligação entre Leiria e Caldas da Rainha tem uma extensão de 56,5km e realiza-se em 70 minutos, 

indicando qua a velocidade do comboio é de 1km por minuto. 

Das ligações R/IR/U, acresce a ligação a Lisboa, cuja viagem tem a duração média de 212 minutos. 

Salienta-se que, nestas ligações para Lisboa, colocam-se alguns entraves à utilização deste modo, 

justificado pelo transbordo/mudança de serviço efetuado em Mira Sintra-Meleças. 

Quadro 36. Tempo médio de viagem, em minutos, por destino 

Estações 
Figueira 
da Foz 

Montemor-
o-Velho 
(Verride)  

Pombal 
(Guia) 

Marinha 
Grande 

Alcobaça 
(Pataias) 

Nazaré 
(Valado) 

Caldas 
da 

Rainha 
Óbidos 

Leiria 73 46 22 9 22 28 51 69 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 

 

5.2.3.2. Sistema Tarifário  

Nos quadros seguintes, apresentam-se os tarifários dos diversos serviços de transporte coletivo 

ferroviário. Estes dados fazem referência às ligações R/IR/U, entre Figueira da Foz, Coimbra, Leiria e 

Lisboa e aos concelhos em que se registam os maiores movimentos pendulares dos residentes, 

nomeadamente, Marinha Grande e Pombal. 

O Quadro 37 apresenta o tarifário do serviço R/IR/U, sendo visível que a ligação entre Leiria e 

Coimbra-B tem um custo de 15,40€, apresentando um acréscimo de 2,40€ por viagem na ligação 

Coimbra-B – Coimbra. No caso de possuir uma assinatura mensal, esta tem um custo de 168,40€ e 

Estações Bombarral 
Torres 
Vedras 

Sobral de 
Monte 
Agraço 

(Feliteira) 

Mafra Sintra Lisboa Coimbra 

Leiria 85 108 123 150 204 212 97 
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126,30€ na assinatura mensal de estudante. A ligação IR/U Leiria>Figueira da Foz tem um custo de 

14,70€ por viagem, 119,30€ no caso de adquirir uma assinatura mensal. 

O tarifário para os serviços prestados pelo Comboio Regional de Leiria para Lisboa tem um custo de 

23,30€ por viagem, enquanto a mesma ligação efetuada pelo serviço R/IR/U apresenta um custo de 

29,90€. A ligação entre Leiria – Marinha Grande tem um custo de 2,80 € por viagem, 34,05€ no caso 

de adquirir uma assinatura mensal e 25,55€ no caso de ser estudante. Um bilhete simples para o 

trajeto entre Leiria – Caldas da Rainha, custa 10,30€, 124,10€ ou 93,10€, mediante as modalidades 

identificadas anteriormente. 

Quadro 37. Tarifário do serviço do Regional/Interregional/Urbano 

Percurso 
Bilhete de 

IDA/VOLTA* Assinatura 
Normal 

Assinatura 
Estudante / 

4_18 / Sub23 Origem  Destino 
Inteiros R/IR - 

IR/U 

Leiria 

Figueira da Foz 14,70 € 119,30 € 89,50 € 

Coimbra - B 15,40 € 168,40 € 126,30 € 

Pombal 5,60 € 60,70 € 45,55 € 

Marinha Grande 2,80 € 34,05 € 25,55 € 

Caldas da Rainha 10,30 € 124,10 € 93,10 € 

Bilhetes de Ida e Volta – 10% - Condições: desconto válido em comboios Regionais (R) e Inter-regionais (IR) em distâncias 

iguais ou superiores a 91Km. 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 

Quadro 38. Tarifário do serviço do Regional/Interregional/Urbano 

Percurso 
Bilhete de 

IDA/VOLTA* 
Bilhete de 

IDA/VOLTA* 
Bilhete de 

IDA/VOLTA* 

Origem  Destino Inteiro R Inteiro R/IR Inteiro R/IR/U 

Leiria 

Óbidos 11,20 € 14,20 € - 

Torres Vedras 8,30 € 9,70 € - 

Mira Sintra - Meleças 10,45 € 13,10 € - 

Lisboa 23,30 € 29,50 € 29,90 € 

Bilhetes de Ida e Volta – 10% - Condições: desconto válido em comboios Regionais (R) e Inter-regionais (IR) em distâncias 

iguais ou superiores a 91Km. 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 
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De referir que a CP possui uma série de descontos para todos os serviços anteriormente referidos e 

que podem passar, por exemplo, pelo desconto de 50% no caso de crianças e reformados, entre 

outros disponíveis. 

 

5.3. MODOS SUAVES 

A caracterização das deslocações ao nível dos modos suaves é hoje uma etapa relevante no 

contexto da gestão da mobilidade nas cidades contemporâneas. O município de Leiria não foge à 

exceção. 

Os modos suaves são entendidos como “meios de deslocação e transporte de velocidade reduzida, 

ocupando pouco espaço e com pouco impacte na via pública e sem emissões de gases para a 

atmosfera como a simples pedonabilidade ou a deslocação com recurso a bicicletas, patins, skates, 

trotinetas ou quaisquer outros similares, encarados como uma mais-valia económica, social e 

ambiental, e alternativa real ao automóvel”.
9
 

Atualmente, os centros urbanos encontram-se saturados de veículos automóveis. Este aumento ao 

longo dos anos proporcionou um agravamento da poluição sonora e atmosférica e originou o 

congestionamento do espaço de circulação e de estacionamento, que se tornou cada vez mais 

escasso. 

No quadro da sustentabilidade, as normas europeias em vigor são drásticas e apresentam 

parâmetros rigorosos que devem ser cumpridos, tendo em vista a sustentabilidade dos territórios que 

compõem os estados membros. A introdução de formas de mobilidade suave, com reflexos diretos no 

ambiente e, consequentemente na saúde dos indivíduos, está no centro das preocupações das 

estratégias da mobilidade e ambiente na União Europeia. Nesse sentido houve, por parte dos 

cidadãos europeus, um aumento da procura de transportes alternativos, como os transportes públicos 

(autocarro, metro ou comboio), a bicicleta ou outros veículos de duas rodas a motor. 

Diversos estudos internacionais demonstram que o modo pedonal é o mais eficiente nas deslocações 

até 1Km, enquanto a bicicleta é a opção mais competitiva nas deslocações até 4Km, sendo um modo 

até mais rápido do que a opção pelo transporte individual quando se considera o tempo de acesso 

até ao veículo e a procura de estacionamento
10

.  

                                                      
9
  Definição alinhada segundo a Resolução da Assembleia da República número 3/2009, de 23 de janeiro 

10
 IMTT - Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes, março 2011 
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Caminhar promove significativos benefícios na saúde e na condição física. Frente as formas de vida 

baseadas na utilização contínua de meios motorizados nas deslocações, especialmente, do 

automóvel privado, caminhar ajuda a manter a forma física e evitar enfermidades associadas ao 

sedentarismo como a obesidade, os diabetes, tensão alta, colesterol, os riscos cardiovasculares e 

outros associados. 

Numerosos estudos têm demonstrado que uma atividade física moderada, como o caminhar e andar 

de bicicleta regulamente, reduz os riscos de doenças coronárias, enfartes e outras doenças crónicas, 

contribuindo também, para o aumento da qualidade de vida em qualquer faixa etária, e uma maior 

independência funcional das pessoas, nomeadamente na população idosa
11

. 

Desta forma, o Plano de Mobilidade deve integrar a mobilidade sustentável, assegurando uma gestão 

adequada do espaço público, com recurso aos transportes coletivos e aos modos suaves. Assim se 

proporciona melhor qualidade urbana, pela redução da emissão de gases poluentes e do ruído, bem 

como pela eficiência energética ao nível dos transportes 

 

5.3.1. Rede Pedonal 

Andar a pé constitui um modo de transporte barato e acessível, e uma boa rede pedonal pode 

promover um acesso equitativo a serviços e equipamentos. Pode mesmo entender-se que os 

passeios constituem os espaços mais democráticos da cidade, porque neles circulam livremente, sem 

necessidade de licença de condução ou veículo, pessoas de qualquer idade, grupo ou classe social
12

. 

As deslocações a pé estão presentes na cadeia de mobilidade/atividades diárias da população ativa e 

a sua importância não pode ser desprezada no contexto dos diferentes modos de deslocação. Quase 

todas as viagens incluem, de forma simples ou conjugada com outros modos de deslocação, um 

trajeto a pé. 

A melhoria da qualidade das deslocações pedonais, através do investimento na construção, 

qualificação e reabilitação de infraestruturas, terá um impacte significativo na qualidade de vida das 

pessoas. Por outro lado, numa sociedade em envelhecimento, resultante, por um lado, do aumento 

significativo de pessoas idosas face à diminuição da taxa de natalidade, por outro, do aumento da 

                                                      
11

 “La Ciudad Paseable” – CEDEX, MADRID 2013 

12
 Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa – Via Pública – Volume 2; Dezembro 2013  
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esperança de vida, colocam novos desafios ao planeamento da mobilidade suave, impondo uma 

abordagem multidisciplinar visando a aplicação de conceitos integrados de desenho urbano. 

O desenho urbano desempenha um papel fundamental no contexto das deslocações pedonais e deve 

funcionar como um elemento de inclusão social e, assim responder às necessidades de toda a 

população, tendo por base o conceito “Design Universal”, ”Design inclusivo” ou “Design para Todos”. 

A não organização do espaço público e dos elementos urbanos que dele fazem parte poderá levar à 

criação de lugares não pensados e não desejados. Para a criação de lugares inclusivos, todos os 

elementos de mobiliário urbano que normalmente se localizam no espaço público, devem ser 

colocados nos seus devidos lugares, proporcionando, assim, espaços organizados e inclusivos. 

Assim, a circulação do peão é privilegiada, realizando-se intuitivamente, sem elementos surpresa que 

dificultem o percurso acessível. 

De acordo com Os Territórios (Sociais) da Mobilidade (Teles, Paula 2005) estas reflexões conduzem 

ao conhecimento e valorização de novos padrões de mobilidade que não podem ser ignorados, 

aquando dos projetos de planeamento urbanístico e da mobilidade, uma vez que essa ignorância 

pode originar territórios excluídos. 

 

5.3.1.1. Enquadramento legal 

Recentemente, com a publicação do Decreto-Lei número 163/2006 de 8 de agosto, que veio substituir 

o Decreto-Lei número 123/1997 de 22 de maio, e com a Lei número 46/2006 de 28 de agosto, deu-se 

um importante salto em matéria de acessibilidade para Todos. O primeiro diploma legal, no sentido de 

promover a acessibilidade para Todos, o segundo, com o objetivo de proibir e punir a discriminação 

em razão da deficiência e da existência de risco agravado para saúde. 

O Decreto-Lei número 163/2006 de 8 de agosto, aumentou o valor das coimas a aplicar, introduziu a 

participação ativa das organizações de pessoas com deficiência, aperfeiçoou as normas existentes e 

acrescentou parâmetros que, até à data, não eram considerados. 

As Normas Técnicas para melhoria da acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, 

publicadas no Anexo I do Decreto-Lei número 163/2006 de 8 de agosto, entre outros pontos 

importantes, passaram a abranger o parque habitacional que se encontrava omisso na legislação 

anterior e introduziu o conceito de “Percurso Acessível”, dedicado essencialmente a questões de 

mensuração, áreas de ocupação, áreas de manobra e posicionamento de elementos. 
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O Governo criou também o Plano de Ação para a Integração das Pessoas com Deficiências ou 

Incapacidade (PAIPDI), adotado pela Resolução do Conselho de Ministros número 120/2006, de 21 

de setembro. O PAIPDI definiu um conjunto de medidas de atuação dos vários departamentos 

governamentais, bem como as metas a alcançar no período compreendido entre 2006/2009 com vista 

a criar uma sociedade que garanta a participação efetiva das pessoas com deficiência. 

Em 2007, o Governo Português criou e lançou, ainda, o Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade (PNPA), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros número 9/2007, de 17 de 

janeiro. 

A importância das deslocações pedonais tem sido referida pela Comissão Europeia, através de vários 

documentos: “Livro Branco” (2001 e 2006); “Livro Verde” (2007), “O Plano de Ação para a Mobilidade 

Urbana” (2009) e o documento “Um futuro sustentável para os transportes” (2009)
13

. 

 

5.3.1.2. Viagens a pé 

Num contexto em que existem diferentes modos de transporte nas mobilidades do município de 

Leiria, e que a maior parte dos residentes, trabalhadores e estudantes, do município faz viagens em 

automóvel (76%), as viagens a pé assumem, no município, um peso significativo, na ordem dos 11% 

do total das viagens realizadas pelos residentes, constituindo-se como o segundo modo mais 

utilizado, como é visível no Gráfico 23 

Contudo, comparativamente a outros municípios portugueses, nomeadamente ao município do Porto 

e Faro, o peso das viagens realizadas a pé é de cerca de, 21,6% e 25,5 % respetivamente, em 2011, 

o município de Leiria destaca-se pelo valor menos expressivo, nas viagens realizadas a pé, com 

cerca de 10,6%. 

Em Leiria, a freguesia com maior peso de viagens realizadas a pé corresponde à freguesia de Leiria 

com 28% do total das viagens a corresponderem a viagens pedonais, só então surge Marrazes com 

24%. As restantes freguesias têm menor expressão das viagens realizadas a pé. 

 

 

                                                      
13

 IMTT - Rede Pedonal – Princípios de planeamento e desenho, março 2011  
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Gráfico 48. Viagens realizada a pé 

Fonte: INE, Censos 2011 

  

Figura 72. Deslocações a pé, em Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 
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5.3.1.3. Condições de Acessibilidade e Mobilidade Pedonal 

O presente ponto apresenta, de forma complementar, os problemas de acessibilidade e mobilidade 

pedonal para Todos, que se concentram no município de Leiria. Neste sentido, a perceção do estado 

da acessibilidade municipal contribuirá, de forma mais eficaz e imediata, para a melhoria da qualidade 

do ambiente urbano do município de Leiria e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos que aí residem, trabalham ou visitam. 

Deste modo, é realizada uma breve análise das tipologias de barreiras que vão “pontuando” o 

território, tendo por base de verificação o Decreto-Lei número 163/2008 de 8 de agosto, e no apoio à 

interpretação da lei, o “Guia de Acessibilidade e Mobilidade para Todos” (2007). 

De forma sistematizada, estas barreiras dividem-se em fixas e móveis. As barreiras fixas são as 

barreiras urbanísticas e arquitetónicas. Por barreiras fixas entendem-se os elementos urbanos que 

permanecem no local, constituindo-se parte integrante do espaço público, como candeeiros, 

sinalética, papeleiras, contentores do lixo, entre outros.  

Por sua vez, as barreiras móveis correspondem ao tipo de objetos que mudam indefinidamente de 

posição e local, podendo traduzir-se em exemplos como automóveis estacionados em cima dos 

passeios, esplanadas desordenadas ou mercadorias junto à entrada dos estabelecimentos 

comerciais. 

As tipologias de barreiras presentes no município de Leiria encontram-se, em geral, associadas à 

morfologia urbana do território. Por exemplo, a ausência ou subdimensionamento de passeio está 

normalmente associada a vias de perfil reduzido que correspondem a núcleos mais antigos do 

município, como é o caso do centro histórico da cidade de Leiria. 

Neste sentido, reforçamos as diretrizes da legislação das acessibilidades, que afirma, que todas as 

áreas urbanizadas devem ser servidas por uma rede de percursos pedonais, designados de 

acessíveis, que proporcionem o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada a todos os pontos relevantes da estrutura ativa dos centros urbanos, nomeadamente, 

lotes construídos, equipamentos coletivos, espaços públicos de recreio e lazer, espaços de 

estacionamento de viaturas, locais de paragem temporária de viaturas para entrada e saída de 

passageiros e paragens de transportes coletivos. 

Assim, a análise das condições de acessibilidade da rede pedonal no município, tem em 

consideração a presença de uma rede de percursos pedonais acessíveis, que deve ser contínua e 

coerente, abranger toda a área urbanizada e encontrar-se articulada com as atividades e funções 

urbanas realizadas, tanto no solo público, como no domínio privado. 
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A rede pedonal existente no concelho de Leiria é constituída por passeios e demais percursos 

pedonais pavimentados, passagens de peões e ainda ruas de uso exclusivamente pedonal. 

Cidade de Leiria 

A cidade de Leiria é caraterizada “por um tecido urbano que agrega traçados diferenciados 

resultantes de uma evolução histórica amplamente documentada. A evolução deste tecido reflete um 

forte condicionamento às características naturais do território – uma morfologia acidentada, declivosa, 

onde se eleva um morro e se encaixa o curso do rio Lis”
14

. 

A partir do núcleo intramuros, onde se localiza o Castelo de Leiria, ter-se-á desenvolvido o restante 

núcleo urbano que, devido a condicionamentos físicos, originou espaços contidos, ruas estreitas e 

sinuosas e espaços públicos irregulares, cuja configuração permanece até a atualidade.  

Ao longo da sua evolução, é possível encontrar uma malha urbana diferenciada do núcleo histórico, 

composta por quarteirões e ruas de maiores dimensões e mais regulares, resultantes de um processo 

de urbanização no início do século XX. 

A área urbana de Leiria expandiu-se numa estrutura urbana polinucleada, em que a um núcleo 

pequeno, muito denso, se “cola” uma importante coroa de cidade dispersa, onde se individualizam 

alguns núcleos de atividades (industrias, armazéns, residências, comércio de automóveis e grandes 

superfícies comerciais) desenvolvidas em íntima relação com os eixos rodoviários mais dinâmicos, 

nomeadamente os de ligação a Coimbra e Aveiro.  

Por outro lado, assistiu-se à descentralização das funções do centro, nomeadamente o declínio da 

função habitacional e, simultaneamente, o rio foi perdendo o estatuto de linha de água estruturante 

para o desenvolvimento morfológico e económico da cidade, através de um abandono geral até de 

desrespeito das suas características.  

Na modernização e no travar do declínio do centro da cidade, desempenharam um importante papel 

os programas de reabilitação do centro histórico, e os de requalificação urbana e ambiental da zona 

ribeirinha através do Programa Polis. Este, surgiu como uma oportunidade de continuar os planos 

iniciados pela autarquia na qualificação do ambiente natural e construído da cidade e na valorização 

da sua imagem - “Após um período de “quase abandono” do espaço público, por falta de oferta de 

atividades potenciadoras das vivências urbanas exteriores, o panorama alterou-se significativamente 

nos últimos anos, em resultado – direto ou indireto – das intervenções de requalificação realizadas no 

âmbito do Programa Polis, sobretudo na envolvente ao rio Lis. É, agora, evidente uma maior procura 

                                                      
14

   “ Leiria Histórica – Uma nova urbanidade”, abril 2008 
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da utilização dos espaços públicos por diversas faixas populacionais e em diversos períodos do dia, 

para atividades de lazer ativo ou passivo” idem. 

 

Figura 73. Limite do perímetro Urbano de Leiria 

Fonte: mpt® /Câmara Municipal de Leiria, 2015 

A intervenção do Programa Polis visou requalificar uma área aproximada de 125 hectares, 

compreendo o centro histórico e os espaços livres que integram as margens do rio Lis, dentro do 

perímetro urbano. Foram criadas zonas verdes, zona de estadia, de recreio e de lazer, 

constantemente ligadas por pontes temáticas que galgam o rio e que hoje marcam a identidade da 

cidade.  

A sua importância foi determinante para a criação e qualificação de espaços verdes urbanos, 

valorização da frente ribeirinha, melhoria da acessibilidade e mobilidade, reestruturação viária, 
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circulação ciclável e pedonal, recuperação e qualificação do espaço público, incluindo mobiliário 

urbano e equipamento estruturante bem como a melhoria da qualidade visual da paisagem urbana.   

  

  

Figura 74. Imagens da cidade após intervenção do Programa Polis  

Fonte: http://www.parqueexpo.pt/, página consultada em fevereiro de 2015 

A cidade de Leiria é composta por aglomerados heterogéneos, incorporando vários tipos de malha 

urbana, distintas pela sua morfologia e tipo de ocupação: centro histórico, zona circundante ao centro 

histórico e zonas de expansão (zona alargada). 

Com o cruzamento da informação da rede viária e dos declives da cidade, resultaram as 

distâncias/tempo, visíveis na Figura 76. A cidade de Leiria, na zona central detém percursos pedonais 

que não ultrapassam os 15 minutos de deslocação a pé. Contudo, é importante referir que a orografia 

acidentada da cidade condiciona as deslocações pedonais da zona baixa do centro da cidade à zona 

alta do castelo. 

Contudo, e apesar destas condicionantes físicas, o peão facilmente se desloca a pé desde a zona do 

jardim de Camões e envolvente, até a Avenida de Maringá e Rua Mouzinho de Albuquerque, desde 

Avenida Marquês de Pombal/Paços do Concelho e centro da cidade, permitindo usufruir de 

equipamentos/infraestruturas estruturantes do município, como são: Terminal Rodoviário, Castelo de 

Leiria, Teatro José Lúcio da Silva, Mercado Municipal, Piscinas, Estádio, Câmara Municipal, IPL, etc. 
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Existem outros fluxos passíveis de se realizarem a pé, sobretudo ligados às escolas secundárias e 

superiores (IPL), como é possível observar na Rua Dr. João Soares. 

A maioria dos parques de estacionamento e as praças de táxis existentes na cidade encontram-se a 

distâncias que, também não ultrapassam os 15 minutos de deslocação a pé. 

A partir da análise da Figura 76 é possível ainda, referir que o IC2 funciona como uma barreira aos 

percursos pedonais, face à inexistência de percursos de atravessamento em alguns dos seus troços. 

 

Figura 75. Localização dos principais equipamentos/infraestruturas 

Fonte: mpt®, 2015  
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Figura 76. Sistema Pedonal – Cidade de Leiria 

Fonte: mpt® /Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Os centros históricos são, na maior parte dos casos, lugares tradicionais de atividade na cidade, onde 

se encontram localizadas áreas comerciais e de serviços. Tratam-se de “centros vivos”, cuja 

preservação e melhoria pode constituir-se como elemento chave para o desenvolvimento de vivências 

e dinâmicas sociais e o alcance de uma qualidade de vida similar à de outras áreas da cidade mas, 
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por outro lado, são zonas frágeis onde a concentração de atividades, para além de gerar riqueza e 

dinamismo, acarreta consideráveis cargas e problemas
15

. 

De uma forma geral, na maioria dos centros históricos os problemas são comuns: circulação 

congestionada, degradação ambiental, detioração do espaço público e do património edificado. 

Os problemas resultantes da circulação de veículos nos centros históricos são antigos. Mais 

recentemente, verificou-se uma crescente preocupação perante a progressiva degradação dos 

espaços públicos no interior da cidade por parte das autarquias, inclusive dos seus habitantes. 

Destacam-se a degradação produzida pelo uso indiscriminado do automóvel privado, o 

estacionamento ilegal e os espaços confinados aos peões em passeios estreitos e submetidos a uma 

agressão constante por parte do automóvel
16

. 

Neste sentido, o município de Leiria tem desenvolvido um conjunto de estratégias nos últimos anos, 

nomeadamente na promoção de uma nova mobilidade, dotando o centro de Leiria (centro histórico), 

de uma área funcional e confortável em que o peão possa de forma segura circular e utilizar as 

funções e equipamentos disponíveis, assegurando apenas as acessibilidades a veículos essenciais 

ao funcionamento das atividades económicas, segurança e acesso aos moradores. 

As intenções de pedonalização no centro histórico de Leiria estão presentes nas decisões do 

município, exemplo disso foi a pedonalização da Rua D. Dinis, nos anos 80, seguiram-se a Rua da 

Graça, Rua Vasco da Gama, Rua Francelino Pimentel e o fecho das ruas perpendiculares à Praça 

Rodrigues Lobo. No âmbito do plano estratégico do Programa Polis foi estabelecido uma forte 

intenção de proceder à ligação da cidade histórica ao rio, tirando partido dos vários atravessamentos 

pedonais existentes, conseguido pelo desnivelamento viário do Rossio e a pedonalização do Largo 5 

de Outubro e Jardim Luís de Camões
17

. 

Contudo, e apesar das estratégias já desenvolvidas no centro histórico de Leiria, identificaram-se um 

conjunto de problemas urbanos, resultantes da evolução que sofreu ao longo dos séculos e de todas 

as suas condicionantes históricas e morfológicas. 

Identificaram-se ruas no centro histórico da cidade que, pelas dimensões do seu perfil e morfologia 

urbana, apresentam barreiras associadas a perfis de rua reduzidos, como a total ausência de 

percursos pedonais acessíveis, a existência de passeios subdimensionados e grandes extensões de 

pavimento irregular ou degradado. 

                                                      
15

 SÁEZ, Carlos – “Proyecto piloto de acessibilidad al centro histórico de Toledo”,1994 

16
 SANZ ALDÚAN, Alfonso – “Calmar el tráfico”, 1998 

17
 Movilidad Sostenible en Ciudades Medias”, Congresso da Rede CIUMED, 2012 
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Na generalidade das ruas, algumas de dimensão reduzida e de utilização frequente pelos peões, é 

permitida a circulação automóvel, nomeadamente por fluxos de atravessamento, principalmente 

quando as vias circulares se encontram mais congestionadas, passando a constituir-se alternativa de 

circulação o que leva a que, por vezes, a circulação dos transeuntes se processe com dificuldade e 

insegurança. A ausência de um percurso pedonal acessível, nas vias de perfil reduzido é um dos 

problemas constatados. Esta situação constitui uma das barreiras mais problemáticas em termos de 

acessibilidade e mobilidade para Todos, uma vez que não existe qualquer percurso orientado para a 

circulação pedonal. Os peões, independentemente das condições físicas que apresentam, vêem-se, 

assim, obrigados a circular na via de trânsito juntamente com os automóveis.   

  

  

Figura 77. Exemplos de ruas com ausência de um percurso acessível, no Centro Histórico 

Fonte: mpt®, 2015 

O centro histórico concentra o maior núcleo pedonal, como podemos ver na Figura 78. 

As ruas pedonais são, claramente, os locais onde as deslocações a pé podem ser efetuadas com 

maior facilidade e segurança, pois existe um conjunto significativo de arruamentos dedicados 

exclusivamente ao modo pedonal:  
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 Praça Rodrigues Lobo; 

 R. da Graça; 

 R. Mestre de Avis; 

 R. Rodrigues Cordeiro; 

 R. Gago Coutinho;  

 R. D. Dinis, 

 Travessa do Comércio, 

 R. 31 de Janeiro, 

 R. do Comércio, 

 R. D. António Costa; 

 R. Sacadura Cabral, 

 Travessa da Misericórdia, 

 Travessa da Tipografia, 

 R. Manuel António Rodrigues; 

 R. Acácio de Paiva; 

 R. Vasco da Gama; 

 R. Francelino Pimentel. 

  

Figura 78. Ruas pedonais do Centro Histórico de Leiria  

Fonte: mpt® /Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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O principal problema identificado prende-se com a indefinição do percurso pedonal de algumas 

destas ruas, bem como, a inexistência de áreas pedonais definidas, no caso das ruas de utilização 

mista. Contudo, é notória a preocupação com o pavimento da rede viária, que é maioritariamente em 

paralelepípedos, o que facilita a inserção e os atravessamentos pedonais, obrigando os veículos a 

circular com maior precaução.  

As consequências da criação de uma rede pedonal têm sido analisadas em inúmeros documento e 

são vários os efeitos positivos apontados – diminuição do ruido, degradação do espaço e do número 

de acidentes, mas sobretudo a revitalização do centro e a sua recuperação e “devolução” para o 

peão. 

 A proteção do peão a partir do conceito de rua pedonal aponta diretamente para a moderação do 

tráfego, pois se por um lado, favorece a substituição de viagens motorizadas por viagens a pé, por 

outro lado, tende a reduzir a velocidades dos veículos, já que a segurança e a comodidade das vias e 

cruzamentos que constituem os itinerários pedonais assim o exigem.  

Contudo, as vantagens de extensão, generalização e flexibilidade que acarretam a criação der uma 

rede pedonal são paradoxalmente, as causas da sua escassa aplicação, uma vez que requerem um 

esforço global superior do que criar apenas um único projeto de rua pedonal, mas sobretudo, um 

esforço continuado e sistemático ao longo do tempo por parte das administrações correspondentes.  

Para além disso, incentivar a marcha a pé e o uso da bicicleta ou de outros meios de transporte com 

duas rodas, pode ser fomentado através da introdução de áreas pedonais e de criação de ambientes 

urbanos com plena acessibilidade a todos. 

  

Figura 79. Exemplos de ruas pedonais no Centro Histórico de Leiria, parte 1/2 

Fonte: mpt®, 2015 
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Figura 80. Exemplos de ruas pedonais no Centro Histórico de Leiria, parte 2/2 

Fonte: mpt®, 2015 

O estacionamento é um dos principais problemas identificados na área em análise, sobretudo quando 

a população reside maioritariamente na periferia da cidade, o que origina fortes deslocações 

pendulares, apoiadas, sobretudo, pelo transporte individual, as quais geram problemas em relação ao 

estacionamento automóvel.  

A invasão do automóvel no centro das nossas vilas e cidades, associado a um desenho urbano 

inadequado, à morfologia antiga de alguns territórios, proporciona que o estacionamento abusivo seja 

uma das barreiras mais frequentes, e o município de Leiria não é exceção. Na área de intervenção foi 

possível verificar diversos arruamentos com estacionamento abusivo. A ocupação dos passeios pelos 

automóveis provoca a interrupção das continuidades pedonais, condicionando a circulação dos 

transeuntes e perturbando a imagem dos lugares.  

Este tipo de obstáculo é igualmente perigoso, se tivermos em consideração invisuais, pessoas de 

cadeiras de rodas e pessoas com carrinhos de bebés, por exemplo, uma vez que são obrigados a 

desviar-se para a faixa de rodagem, não tendo outra alternativa à circulação. 

A racionalização da oferta de estacionamento constitui um instrumento fundamental na política da 

gestão do trafego e de mobilidade urbana, em geral, e nos centros históricos, em particular. Neste 

sentido, consideramos fundamental a necessidade de criar estratégias para que seja reforçada a 

utilização dos parques de estacionamento já existentes, nomeadamente junto ao estádio e mercado 

municipal, parque da Fonte Luminosa, de Sant`Ana, Santo Agostinho e da Fonte Quente, permitindo 

dissuadir a circulação automóvel e a procura de estacionamento no interior do perímetro deste 

núcleo. Para além disso, será necessário considerar a interdição do estacionamento no centro 

histórico, excetuando o estacionamento para os residentes e o estacionamento para locais de cargas 

e descargas em locais devidamente delimitados e reservados para o efeito (com condicionamento 

horário para estas operações, evitando-se a sua ocorrência nos períodos de maior tráfego). 
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Contudo, e apesar dos problemas identificados anteriormente, verificou-se que, com a introdução do 

acesso condicionado a residentes em algumas ruas, a marcação dos espaços de estacionamento e a 

introdução de pilaretes vieram beneficiar a qualidade do espaço pedonal no centro histórico. 

  

Figura 81. Exemplo de ruas com pilaretes e zona de estacionamento para os residentes do Centro Histórico 

Fonte: mpt®, 2015 

Os passeios existentes nas diversas partes do centro histórico são, na sua maioria, em calçada, 

sendo que apenas algumas das vias periféricas são em betão betuminoso ou semelhante. Existe, 

pontualmente, algum pavimento em lajetas de pedra. A degradação que a calçada apresenta em 

algumas áreas, confere muita irregularidade ao piso e, portanto, muito desconforto e dificuldade de 

locomoção para a população em geral.  

Para além disso, em condições meteorológicas adversas (chuva) e em alguns casos aliado este facto 

à inclinação existente nos passeios, o piso torna-se escorregadio, o que pode acarretar acidentes 

graves por parte de quem os percorre, constituindo-se como uma armadilha para os peões, sobretudo 

para os mais idosos, devido à forma como estes se deslocam. 

Em muitos casos, a sua deficiente aplicação e ausência de manutenção têm consequências muito 

negativas no espaço público, e estão na origem de muitos problemas de acessibilidade, segurança e 

conforto da rede de percursos pedonais. 

A morfologia do centro histórico coloca especificidades que condicionam a mobilidade pedonal, 

afetando o conforto e segurança das deslocações. Neste sentido, foram identificadas igualmente 

escadas/degraus não regulamentares, utilizados para vencer os declives acentuados da encosta do 

castelo.  

As escadas ou degraus na via pública devem obedecer a determinados parâmetros, nomeadamente 

a existência de patamares superior e inferior, degraus que cumpram as relações dimensionais 
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dispostas na lei, a existência de corrimãos se as escadas vencerem desníveis superiores a 0,4 

metros e, caso a largura da escadaria for superior a 3 metros, ter corrimãos de ambos os lados e um 

duplo corrimão central. 

  

Figura 82. Exemplos de ruas com degraus/escadas  

Fonte: mpt®, 2015 

Seguidamente, identificamos a área em estudo correspondente à expansão da cidade de Leiria. Esta 

área remete-nos para as principais ruas e avenidas de escoamento e de ligação ao centro histórico, 

nomeadamente a Avenida 25 de Abril, Avenida Heróis de Angola, Estrada da Marinha Grande, 

Avenida Marquês de Pombal, e ruas adjacentes a estas. 

Nestas áreas da cidade, a malha urbana é notavelmente mais dispersa e de carácter diversificado, 

abrangendo áreas de habitação, equipamentos e até áreas de logística, cujas consequências no 

espaço público, divergem, embora remetam sempre para a questão das continuidades de percursos.  

Estas importantes áreas de expansão e crescimento urbano necessitam indispensavelmente estar 

incluídas numa estratégia de implementação de percursos acessíveis para este núcleo.  

A evolução dos perfis de rua nestas áreas já se estende a ruas de perfil médio, com a presença de 

passeios definidos, mas com barreiras arquitetónicas/urbanísticas a interromper estes percursos. 

Desde a ausência de atravessamentos, ausência de rebaixamentos nas passadeiras existentes, 

degraus, escadas ou rampas, candeeiros de iluminação pública, caldeiras de árvores, 

estacionamento abusivo no passeio, pavimento irregular, árvores, contentores do lixo, obstáculos 

comerciais, entre outros elementos que pontuam este território e o tornam inacessível. 
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Figura 83. Exemplos de percursos inacessíveis no espaço público da cidade de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 

A Avenida Heróis de Angola ressalta como um eixo estruturante e fundamental da baixa de Leiria. 

Nesta avenida para além de funções habitacionais, localizam-se, entre outros bens e serviços, o 

Teatro José Lúcio da Silva, Terminal Rodoviário e a Praça de Táxis, constituindo-se como um local de 

afluência de pessoas de diferentes classes etárias. Embora esta via se encontre servida por passeios 

amplos e em algumas extensões livres de obstáculos, tem como principal problema à mobilidade 

pedonal, passagens de peões inacessíveis tendo em conta o perfil transversal da via. A presença de 

pavimento irregular ou degradado foi, outros dos problemas que se registou, na presente avenida, 

bem como a existência de degraus a obstruir o percurso pedonal. 

O município de Leiria tem-se empenhado no desenvolvimento de políticas e estratégias de 

intervenção no centro urbano da cidade, focalizadas na sua reabilitação e vitalização, promovendo a 

reapropriação do espaço público, conservando o património edificado e melhorando as condições de 

acessibilidade, nomeadamente, pedonal. 
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O projeto de requalificação da Avenida Heróis de Angola é exemplo do esforço e empenho do 

município em valorizar a imagem urbana da Baixa da Cidade. Através deste projeto existe a intenção 

de reforçar a pedonalização desta área e, assegurando o tratamento paisagístico com a criação de 

um sistema arbóreo adequado que melhore o conforto na circulação dos peões, condicionando a 

circulação automóvel, bem como, o renovar e reforçar das funções comerciais e de habitação.  

  

Figura 84. Projeto de requalificação da “Avenida Heróis de Angola” 

Fonte: mpt®, 2015 

Em articulação com o projeto de requalificação da Avenida Heróis de Angola encontra-se a ser 

desenvolvido um projeto que visa requalificar o mercado e reformular os acessos, com possibilidade 

de anulação da circulação automóvel na Avenida Cidade de Maringá, potenciando uma maior fruição 

do espaço público. Acrescem ainda, os estudos realizados no âmbito de eventuais restrições de 

circulação automóvel nas vias adjacentes, nomeadamente no Largo 5 de Outubro, Rua Coronel Teles 

Sampaio Rio, o Largo Comendador José Lúcio da Silva e Rua Comissão da Iniciativa, com eventuais 

alterações de sentido de trânsito (em alguns arruamentos, implementação de sentidos únicos em vias 

com duplo sentido). 

No cruzamento junto ao Edifício dos Paços do Concelho está em estudo uma proposta viária para a 

requalificação deste cruzamento em articulação com a já em construção Variante dos Capuchos, de 

forma a otimizar a fluidez de tráfego automóvel e a criação de condições para o fomento das 

circulações a pé. Acresce ainda, o estudo de avaliação da acessibilidade pedonal na Avenida 
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Marquês de Pombal, em articulação com a reformulação da acessibilidade, sentidos de circulação e 

reordenamento do estacionamento na Avenida General Humberto Delgado e Avenida Nossa Senhora 

de Fátima. 

Salienta-se ainda, a intenção em relocalizar o Terminal Rodoviário junto ao Mercado Municipal, de 

forma a desviar parte do tráfego automóvel, nomeadamente de veículos pesados de passageiros, no 

interior da cidade e assim, reduzir os congestionamentos, aumentar a qualidade do ambiente urbano 

e melhorar as condições de segurança pedonal. 

Já nas distintas zonas de expansão da cidade de Leiria, com perfis de rua bastante mais generosos, 

os problemas assentam basicamente nos atravessamentos e, de novo, em elementos urbanos ou 

vegetais que interrompem o percurso pedonal.  

Restantes aglomerados de Leiria 

Nos restantes aglomerados do concelho verifica-se principalmente a presença de tipologias de 

barreiras comuns, como extensões de pavimento irregular ou degradado, ausência de 

atravessamentos, ausência ou indevida execução dos rebaixamentos do lancil do passeio no acesso 

às passadeiras, estacionamento abusivo no passeio e ainda passeios subdimensionados nas vias de 

perfil médio a reduzido. 

No aglomerado urbano de Monte Real e Coimbrão, não existe uma rede pedonal contínua. Em Monte 

Real, que morfologicamente apresenta uma malha de quarteirões irregulares apoiados nas principais 

vias que atravessam a povoação, junto ao núcleo central predomina a inexistência de percursos 

acessíveis na maior parte dos eixos de ligação aos diferentes serviços. A ausência de passadeiras 

nestes aglomerados, permite constatar que a mobilidade, para além de ficar dificultada, põe em risco 

a vida dos peões, principalmente nos principais pontos de confluência de trânsito e serviços 

associados à escola, igreja, cemitério, e junta de freguesia. 

No centro de Coimbrão, em torno dos equipamentos públicos mais relevantes na freguesia: Igreja, 

Centro Paroquial, Cemitério, Escolas de Ensino Básico Oficial e Pré-escolar, as principais barreiras 

detetadas à continuidade do percurso acessível dizem respeito essencialmente à ausência de 

passeios assim como de passagens de peões e respetivos rebaixamentos. Conjuntamente, existem 

passeios subdimensionados, de acordo com o estabelecido no DL 163/2006. 

As árvores e caldeiras das árvores presentes na via pública foram registadas essencialmente nos 

maiores núcleos urbanos do concelho, nomeadamente nas freguesias com maior densidade 

populacional, encontrando-se diretamente relacionadas com a necessidade de ornamento desses 

centros.  



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

225 

 

Para além disso, a localização de bolas, prumos ou mecos e gradeamentos no espaço público 

constitui uma barreira à acessibilidade dada a sua difícil deteção, causada na maioria das vezes, pelo 

seu design. Contudo, tem sido usado com o intuito de impedir o estacionamento abusivo, levado a 

cabo por muitos dos cidadãos que não respeitam as regras de trânsito instauradas. Nos aglomerados 

urbanos de Leiria a maior problemática referente a estes elementos, diz respeito à sua localização no 

enfiamento de passagens de peões. 

  

  

Figura 85. Exemplos de percursos inacessíveis nos aglomerados urbanos do concelho 

Fonte: Plano de Promoção da Acessibilidade, 2010 

 

5.3.1.4. Programas de Acessibilidade 

A adesão do município de Leiria à Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos 

(REDE) em 2004,e aos Programas de Promoção da Acessibilidade (PPA) demonstrou o empenho e a 

preocupação da autarquia sobre as questões da acessibilidade. A sua participação nestes projetos 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

226 

 

contribuiu decisivamente para a introdução, na autarquia, de uma nova cultura de promoção da 

acessibilidade.  

Plano de Intervenção das Acessibilidades 

Quanto à execução do Plano de Intervenção das Acessibilidades, permitiu identificar-se as principais 

barreiras, pontos negros, existentes na área de adesão. Foi realizado um diagnóstico do qual 

constavam: localização, tipologia e características que definiam cada situação como barreira à 

mobilidade pedonal. Este diagnóstico teve por base a área identificada na Figura 86. 

Posteriormente, foi realizada uma análise relativamente às alterações que ocorreram na área de 

intervenção, de modo a que as barreiras pudessem ser suprimidas e, com isso, o espaço urbano, 

além de requalificado, se tornasse Acessível a Todos. 

Esse diagnóstico evidenciou a correção, pela área de intervenção, de alguns aspetos, 

nomeadamente relacionadas com rebaixamentos de passadeiras e o dimensionamento de passeios e 

pontualmente algumas passadeiras, a regularização de pavimentos e o estacionamento abusivo. 

 

Figura 86. Área de adesão à Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos (REDE) 

Fonte: Plano de Intervenção das Acessibilidades, 2004 

Planos de Promoção da Acessibilidade 

No que concerne aos Planos de Promoção de Acessibilidades (Local e Municipal), estes 

enquadraram medidas estratégicas e revelaram ações estruturantes de forma a tornar eficientes as 

intervenções.  



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

227 

 

Os Planos permitiram integrar um conjunto de áreas temáticas consideradas cruciais para a 

acessibilidade: Espaço Público, Edificado, Transportes, Comunicação e Design e Infoacessibilidade.  

A metodologia geral da elaboração do estudo consistiu, numa primeira fase, no levantamento e 

diagnóstico das condições de acessibilidade, numa segunda fase, procedeu-se às propostas de 

intervenção.  

A área em estudo abrangeu a cidade de Leiria e mais dez freguesias, perfazendo um total de 234 km 

lineares de percursos e 70 edifícios analisados, no plano local e municipal. 

No âmbito do Plano, decorreram ainda ações de formação para técnicos autárquicos, operadores de 

transporte coletivo, comerciantes e operadores de turismo. Para além disso, foram desenvolvidas 

campanhas de sensibilização através de artigos de jornal, entrevistas na rádio, spots de rádio, 

panfletos de divulgação e conferência de imprensa. 

 

Figura 87. Área de intervenção do plano local de Promoção de Acessibilidade, na cidade de Leiria 

Fonte: Plano de Promoção da Acessibilidade, 2010 

Sendo Leiria um território com inúmeras potencialidades capaz de promover a cidadania e de atrair 

gente jovem para trabalhar e estudar, a existência de uma rede de percursos pedonais acessível, 

contínua, confortável e segura seria um contributo deveras importante para a valorização da própria 

cidade, tornando-a mais atrativa para quem visita e para quem nela quer viver reforçando, assim, o 

seu papel estruturante na Região.     
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5.3.2. Rede Ciclável 

A bicicleta surge como veículo não poluidor, simples, barato e eficaz em termos de mobilidade e 

velocidade, para deslocações curtas dentro da cidade. Não ocupa espaço, não espera nos 

engarrafamentos, não se sujeita às multas de estacionamento. E qualquer cidadão, 

independentemente da sua idade, pode utilizar a bicicleta nas deslocações particulares, profissionais, 

desportivas ou mesmo turísticas, dentro do espaço urbano, com mais-valia para a sua saúde. 

Simultaneamente, este modo de transporte permite obter uma visão diferente da cidade daquela a 

que se está habituado quando se circula de automóvel.  

As vantagens deste modo são evidentes e a União Europeia tem-se empenhado nos últimos anos na 

promoção dos modos suaves de deslocação. A importância da promoção das deslocações cicláveis, 

tal como das deslocações pedonais, tem sido enfatizada, através de vários documentos: “Livro 

Branco” (2001 e 2006), “Livro Verde” (2007), “O Plano de Ação para a Mobilidade Urbana” (2009) ou 

até o documento “Um futuro sustentável para os transportes” (2009).  

Em Portugal, na “Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015” (2009), de entre os 

objetivos operacionais que apresenta, destaca-se o da "melhoria do ambiente rodoviário em meio 

urbano", com o objetivo de “promover a requalificação dos espaços públicos urbanos, visando 

assegurar condições de segurança para a circulação de peões e ciclistas através, designadamente, 

da redução da velocidade de circulação em zonas críticas.”  

Mais recentemente, com a Resolução da Assembleia da República número 3/2009 recomendou ao 

Governo a elaboração “Plano Nacional de Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte 

Suaves”, entretanto executado. Neste plano, de entre os vários objetivos que contempla, destacam-se 

o aumento da percentagem de ciclistas em circulação em Portugal até 2012 e o desenvolvimento de 

campanhas e estratégias de sensibilização e ações de educação para a utilização destes meios de 

transporte em segurança.  

Portugal é dos países da União Europeia onde menos se utiliza a bicicleta como modo de transporte. 

Em 2007 era o terceiro Estado Membro que menos utilizava a bicicleta. Em 2010, apesar da 

percentagem de deslocações em bicicleta ter aumentado (1,6%), Portugal continua a registar uma 

fraca utilização da bicicleta
18

.  

                                                      

18
 “CICLANDO – Plano de Promoção da Bicicleta e Outros Modos Suaves”, 2013-2020   
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Ainda, segundo a Federação Europeia de Ciclistas, Portugal está num dos últimos lugares de um 

ranking europeu que compara vários indicadores sobre o uso da bicicleta (dados de 2013), situando-

se na 23.ª posição, juntamente com Espanha e à frente apenas da Bulgária, Roménia e Malta. 

Segundo os Censos 2011, apenas cerca de 0,5% (cerca de 16 mil pessoas), dos habitantes 

portugueses vão para o trabalho ou para a escola de bicicleta, estando na região Centro o foco de 

maior utilização. Ainda de acordo com os Censos de 2011, a Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, é a 

freguesia do país com maior número de utilizadores diários de bicicleta (1201). Mas, percentualmente 

é o concelho da Murtosa o que mais uso dá àquele meio de transporte. Mais de 17% dos murtoseiros 

vão de bicicleta para a escola ou para o trabalho. O município de Leiria apresenta valores pouco 

expressivos, na ordem dos 1%, comparativamente aos restantes concelhos analisados.  

Apesar destes valores se apresentarem muito baixos comparativamente com o resto da Europa, 

estes dados são um importante ponto de partida na definição de políticas estratégicas e de incentivo. 
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Gráfico 49. Municípios com maior percentagem do uso da Bicicleta, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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5.3.2.1. Rede Ciclável Existente 

Ao longo dos últimos anos, o município de Leiria tem-se empenhado numa política de promoção e 

incentivo do uso da bicicleta em meio urbano, não só referentes às deslocações de recreio e lazer, 

mas também, como meio de transporte alternativo nas deslocações pendulares - casa/trabalho e 

casa/escola.  

As primeiras pistas cicláveis de Leiria designadas de “Ciclovias do Rio Lis” surgem no centro da 

cidade no âmbito do Programa Polis, e apresentam como particularidade, o facto de se 

desenvolverem ao longo de ambas as margens de um recurso paisagístico e ambiental estruturante 

da cidade – o Rio Lis.  

Neste âmbito, é notório o trabalho desenvolvido pelo município na continuidade da rede ciclável, não 

só ao longo das margens do Rio Lis, mas também na criação de pistas cicláveis urbanas que 

interligam diversas infraestruturas académicas, comercias e serviços, bem como, na criação de 

ligações cicláveis intermunicipais como é exemplo a ciclovia da “Estrada Atlântica”. 

A rede ciclável existente em Leiria desenvolve-se, desta forma, em segmentos diferenciados, desde 

percursos cicláveis inseridos no espaço urbano, com a funcionalidade de incrementar a mobilidade 

dentro da cidade de Leiria, em espaço de recreio com uma forte componente paisagística e natural 

(margens do rio Lis e rio Lena), ou simplesmente, assegurar a ligação aos equipamentos 

estruturantes no município.  
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Figura 88. Localização das Ciclovias existentes no Município de Leiria 

Fonte: Plano de Promoção da Acessibilidade, 201 

No conjunto da rede ciclável existente em Leiria, identificamos os percursos cicláveis, ao longo das 

duas margens do Rio Lis, designados de “Ciclovias do Rio Lis”. Localizados entre a foz do Rio Lena, 

(próximo da estação ferroviária de Leiria) até ao Pavilhão da JuveLis e das instalações do ISLA 

desenvolvem-se ao longo do perímetro urbano, em conjunto com o corredor pedonal. 
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Figura 89. Alguns troços das Ciclovias do Rio Lis 

Fonte: mpt®, 2015 

No sentido poente-nascente, o percurso ciclável inicia na margem direita junto a foz do Rio Lena, 

próximo da estação de caminho-de-ferro de Leiria, passando próximo aos equipamentos identificados 

como Piscina Municipal, Estádio de Leiria e Mercado municipal seguindo um percurso paralelo em 

ambas as margens do Rio Lis.  

Posteriormente, já inserido na zona central da cidade, os dois percursos paralelos interligados por 

pontes que unem as duas margens estendem-se no sentido norte-sul, na margem esquerda até ao 

jardim Luís de Camões, e na margem direita até o Parque Urbano da Cidade. 

Este troço das ciclovias do Rio Liz apresenta um grande caráter lúdico e paisagístico, sendo talvez a 

ciclovia mais utilizada diariamente. Havendo respeito e noção de partilha do percurso pelos ciclistas e 

peões, este troço não apresenta grandes inconformidades no seu traçado, dimensões, revestimentos 

e equipamentos de apoio. Apenas o acesso à Ponte da Fonte Quente não é garantido pela presença 

de degraus, havendo contudo alternativas de percurso ciclável para o atravessamento. 
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No cruzamento da ciclovia do Rio Lis com a Avenida Dom João III, apesar de a sua continuidade 

estar garantida pela passagem inferior, poderia ser previsto um atravessamento seguro e confortável 

para os ciclistas no tabuleiro superior, para os ciclistas que surjam do centro da cidade por esta via 

bem como da Avenida Eng.º. Adelino Amaro da Costa. O mesmo acontece nos atravessamentos da 

Rua Rossio dos Borges, onde existe apenas a sinalização de fim de pista partilhada e início, não 

estando considerado o atravessamento do arruamento, quebrando aqui a continuidade da ciclovia. 

  

Figura 90. Atravessamentos superiores na Av. Dom João III 

Fonte: mpt®, 2015 

  

Figura 91. Atravessamentos na Rua Rossio dos Borges 

Fonte: mpt®, 2015 

A par do edifício das Piscinas Municipais, a ciclovia passa de caráter partilhado com o peão para 

canal próprio. Esta opção está bem resolvida em termos de sinalização e revestimentos, contudo, 

pela tipologia de ciclovia adotada no restante percurso, talvez a continuação de ciclovia partilhada 

seria mais coerente, até porque como a ciclovia surge adjacente ao estacionamento das Piscinas 
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Municipais, esta é mais utilizada por peões do que propriamente por ciclistas, como registam as 

imagens abaixo. 

  

  

Figura 92. Ciclovia partilhada e ciclovia em canal próprio  

Fonte: mpt®, 2015 

Ainda referente à ciclovia em canal próprio junto às Piscinas Municipais, salienta-se alguma falta de 

manutenção do pavimento em saibro solto nos momentos de cruzamento com os percursos pedonais.  
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Figura 93. Falta de manutenção do pavimento 

Fonte: mpt®, 2015 

Salientamos neste troço das ciclovias do Rio Lis os inúmeros cicloparques dispostos ao longo de todo 

o percurso e os equipamentos de apoio à prática do ciclismo como zonas de descanso equipadas 

com mobiliário urbano apropriado (bancos, papeleiras, bebedouros), e polos de atratividade como 

cafés, esplanadas, ginásio ao ar-livre, entre outros, principalmente associados à intervenção da Polis 

no Parque Urbano. 

  

Figura 94. Mobiliário urbano e zonas de descanso de apoio à ciclovia  

Fonte: mpt®, 2015 

Tal como nos outros percursos cicláveis da cidade de Leiria, que analisaremos em diante, a ciclovia 

do Rio Lis carece de um mapa da rede de ciclovias existentes para que o utilizador consiga perceber 

a totalidade do percurso, as zonas de descanso existentes bem como pontos de interesse na cidade, 

serviços, comércio, entre outros. 
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A ciclovia do Rio Lis segue depois o seu percurso na margem direita junto a uma antiga Central 

Hidroelétrica e ao Jardim da Vala Real. O problema aqui põe-se pela desconexão da ciclovia desde a 

entrada principal do parque Urbano até ao Jardim da Vala Real.  

Para aceder à margem esquerda, nomeadamente à Rua Tenente Valadim, não está definida ciclovia, 

estando até sinalizado o fim de pista partilhada em direção à mais recente ponte de Leiria, a ponte El 

Rei D. Dinis. Para que esta travessia se faça de forma regulamentar, este troço deverá ser sinalizado 

com sinalização apropriada de partilha entre a bicicleta e o peão.  

  

Figura 95. Início de ciclovia partilhada no Jardim da Vala Real e fim de pista obrigatória para velocípedes 

Fonte: mpt®, 2015 

Na continuidade da ciclovia pela margem direita do rio, as ligações à margem esquerda estão 

asseguradas de forma informal pela Ponte Bar e Ponte Balcão que permitem o acesso ao Convento e 

Jardim de Santo Agostinho, bem como, ao Centro de Interpretação Ambiental e Museu Moinho de 

Papel.  

  

Figura 96. Ponte Bar e Ponte Balcão 

Fonte: mpt®, 2015 
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Dá-se novamente uma descontinuidade da ciclovia junto à Rua Carolina Ferreira Ribeiro, obrigando 

os ciclistas, no fim da pista partilhada na Via do Polis Leiria, usarem o passeio ou circularem em 

contramão nas traseiras dos Bombeiros Voluntários. O atravessamento na Rua Carolina Ferreira 

Ribeiro também não prevê a passagem segura de ciclistas, devendo estes, neste caso, comportar-se 

como um peão, ou seja, levando a bicicleta à mão. 

  

Figura 97. Fim da pista partilhada e atravessamento na Rua Carolina Ferreira Ribeiro 

Fonte: mpt®, 2015 

A definição formal da ciclovia retoma-se mais à frente na entrada para o Parque de S. Romão, com 

sinalização de pista partilhada. O Parque de S. Romão é um local de excelência para a prática de 

ciclismo e passeios de lazer pedonais, providenciando inúmeras zonas de descanso e contemplação 

assim como outras atividades de recreio ativo. 

  

Figura 98. Zonas de descanso e pista partilhada no Parque de São Romão, parte 1/2 

Fonte: mpt®, 2015 
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Figura 99. Zonas de descanso e pista partilhada no Parque de São Romão, parte 2/2  

Fonte: mpt®, 2015 

No seu percurso final a ciclovia do Rio Lis tem o seu término na margem direita ao lado das 

instalações do ISLA e do Pavilhão da JuveLis. O principal problema diagnosticado prende-se com o 

ponto de cruzamento entre a ciclovia e as restantes vias (pedonal e automóvel), neste caso a Rua da 

Assunção e Rua da Cooperativa, a que chamamos “ponto de conflito”, a qual merece uma atenção 

especial para que se garantam prioridades de passagem de forma segura e confortável.  

É nos pontos de intersecções que se verifica um descuido no tratamento dos percursos para a 

bicicleta, sobretudo onde se deveria dar mais destaque no sentido de proteger os ciclistas dos 

automóveis. 

  

Figura 100. Ponto de conflito e descontinuidade da ciclovia na Rua da Assunção 

Fonte: mpt®, 2015 
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Alguns traçados da rede ciclável carecem de um olhar atento, não só nos vários pontos de conflito, 

bem como, no que diz respeito à continuidade da rede. As descontinuidades não são aconselháveis 

pelo que se deverá prever a criação de uma rede contínua. 

 

Figura 101. Alguns “pontos de conflito” identificados nas Ciclovias do Rio Lis 

Fonte: mpt®, 2015 

O município detém ainda a designada “Ciclovia da Avenida 25 de Abril”. Localizada entre a rotunda 

do Estádio, próxima ao Rio Lis até ao cruzamento com a Rua Eng.º Rui Jorge Cruz Silveirinha, 

permitindo a ligação às piscinas e mercado municipal, bem como, ao Estádio Municipal Dr. 

Magalhães Pessoa.  

O seu traçado é bidirecional, com duas vias paralelas com uma largura total de 1,90 metros, ao longo 

da Avenida 25 de Abril, entre o percurso pedonal (que varia entre os 3,50 m, a norte e 2,10 m a sul) e 

a faixa rodoviária. Se para uma situação de ciclovia unidirecional, a delimitação das ciclovias com as 

devidas marcações, deverá perfazer uma largura total de 1,40m mínimos (dado que a projeção média 
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de um ciclista é de aproximadamente 0,60m, acrescendo as oscilações de percurso e o 

manuseamento da bicicleta que requerem aproximadamente 0,30m para cada lado), é necessária 

uma faixa mínima de circulação de 1,20m de largura pintada mais 0,10m de cada lado para as 

marcações horizontais. Portanto, a largura desta ciclovia parece-nos insuficiente para uma ciclovia 

bidirecional. 

  

  

Figura 102. Alguns troços da Ciclovia da Avenida 25 de Abril 

Fonte: mpt®, 2015 

Outro dos problemas diagnosticados, reside no facto desta ciclovia desenvolver-se á mesma cota do 

passeio, penalizando o peão na sua mobilidade pela diminuição do espaço que anteriormente lhe 

pertencia.  

Não existem soluções preferenciais e, como é óbvio, cada território tem a sua especificidade, mas 

apontamos a opção da utilização da bicicleta na via como a mais segura para as deslocações diárias. 

Diversos estudos têm comprovado que o risco de acidente de bicicletas com um veículo motorizado 

é, na maior parte das vezes, superior quando existe a segregação entre os dois modos de transporte. 
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Por outro lado, ao incentivarmos a segregação estamos a assumir que o espaço do ciclista não é na 

via, promovendo o aumento das velocidades do automóvel. 

Ou seja, as pistas cicláveis, segregadas do trânsito motorizado, funcionam de forma segura e 

confortável em situações especiais, se implantadas em troços lineares contínuos, com poucos 

entroncamentos com vias de tráfego motorizado, em parques lineares, corredores verdes ou 

corredores adjacentes a vias com velocidades superiores. Este facto deve-se à falta de visibilidade 

por ambos os utilizadores, que viajam de forma contínua, e que nos momentos de cruzamento se 

deparam com este conflito. Nestes cruzamentos, as soluções de desenho de chão previstas até pelo 

Código da Estrada (M10 e M10a – passagens para ciclistas) apontam para a definição de um canal 

de atravessamento para o ciclista que, contudo, não lhe confere prioridade em relação ao automóvel. 

Ou seja, os pontos de atravessamentos ficam mais difíceis de resolver, não havendo continuidade 

desta ciclovia da Av. 25 de Abril com a restante cidade. 

Outro problema diagnosticado nesta ciclovia acontece junto à paragem de transportes públicos, onde 

o traçado da ciclovia é interrompido. A sua definição deveria ser contínua, na lógica do traçado que a 

antecede e passar nas “costas” do local de paragem e estadia, para que a segurança dos utilizadores 

de transportes públicos fique assegurada no momento de entrada e saída dos veículos. 

Ainda no que concerne à “Ciclovia da Avenida 25 de Abril”, existe uma articulação deste percurso 

ciclável com o traçado da “Ciclovia do Rio Lis” através de uma pista que contorna o Complexo 

Municipal das Piscinas e que termina junto ao rio, permitindo a ligação entre a Avenida 25 de Abril e à 

Rua Christiano Cruz Leiria. O levantamento e diagnóstico deste troço de ligação das duas ciclovias 

apresentou falta de sinalização apropriada, principalmente nos momentos de atravessamento e falta 

de manutenção do revestimento em saibro solto. 

  

Figura 103. Troço de ligação da ciclovia da Av. 25 de Abril e ciclovia do Rio Lis 

Fonte: mpt®, 2015 
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A ciclovia identificada pela Câmara Municipal de Leiria na encosta do castelo, que apresenta um 

traçado partilhado por peões e ciclistas numa extensão de 200 m, é de facto um importante eixo de 

ligação da cidade ao castelo, contudo parece-nos que este troço não deveria ser mencionado como 

trajeto ciclável, mesmo que partilhado com o peão, por não possuir qualquer sinalização própria para 

pista partilhada nem dimensões razoáveis. Este troço da encosta do Castelo apresenta apenas 0,90m 

de largura, o que nem para um percurso pedonal se apresenta regulamentar. A ser considerado 

percurso partilhado entre velocípedes e peões, as dimensões terão que ser corrigidas bem como ser 

providenciadas sinalização e demarcações próprias. 

  

Figura 104. Percurso da encosta do castelo  

Fonte: mpt®, 2015 

Ainda no contexto da rede ciclável de Leiria, foram identificadas as “Ciclovias de Porto Moniz”, 

constituídas por um conjunto de três percursos localizados na Avenida da Comunidade Europeia, Rua 

Dr. Álvaro Abranches Noronha e Rua Dr. João Soares. Estes percursos, para além de interligarem 

instalações académicas, como são os dois campus do Instituto Politécnico, permitem a ligação às 

instalações de saúde e superfícies comerciais, como é exemplo o Leiriashopping.  

  

Figura 105. Troços das ciclovias de Porto Moniz 

Fonte: mpt®, 2015 
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Parte do percurso correspondente à Avenida da Comunidade Europeia e a Rua Dr. João Soares 

encontra-se balizado com elementos metálicos (gradeamento) e desenvolve-se em duas vias 

paralelas – ciclovia bidirecional. Tal como foi referido, a largura apresentada por esta ciclovia (2,00 

metros) parece-nos insuficiente para uma ciclovia bidirecional, acresce ainda, o descuido no 

tratamento dos percursos para a bicicleta, nas interseções, sobretudo onde se deveria dar mais 

destaque no sentido de proteger os ciclistas dos automóveis como são exemplo, o atravessamento 

entre a Avenida da Comunidade Europeia e a Rua Dr. João Soares, bem como na rotunda existente 

entre a Avenida da Comunidade Europeia e a Rua Dr. Álvaro Abranches Noronha. Desta forma, os 

pontos de cruzamento entre a ciclovia e qualquer outra via, seja pedonal ou automóvel, a que se 

chamam de “pontos de conflito”, merecem especial atenção para que se garantam prioridades de 

passagem de forma segura e confortável. 

Salientamos contudo a presença de um corredor verde de segregação do percurso ciclável do 

pedonal, como elemento indutor de segurança e conforto entre os dois modos de transporte, desta 

forma, a não conformidade em termos de dimensões da ciclovia desagrava por haver uma separação 

física. 

A presença destes percursos nesta zona da cidade será sempre uma mais-valia, onde o pedalar deve 

ser promovido entre as comunidades escolares e demais serviços e comércio aqui presentes. Mesmo 

estando a par do passeio, as dimensões destinadas ao peão são confortáveis (mais do que 1,20m) e 

portanto, a ciclovia na Avenida da Comunidade Europeia e Rua Dr. Álvaro Abranches Noronha 

desempenham um papel importante na mobilidade urbana sustentável da cidade de Leiria. Os 

cruzamentos e atravessamentos deverão ser resolvidos, bem como alguma sinalização horizontal 

adicional, principalmente na Rua Dr. Álvaro Abranches Noronha. 

Um pormenor adicional que verificámos no troço da ciclovia da Av. da Comunidade Europeia prende-

se com a drenagem das águas pluviais que não está prevista na cota mais baixa da ciclovia. Para 

além da presença do corredor verde que potencia o escoamento das águas, adicionalmente deveriam 

existir grelhas de drenagem na parte inferior da ciclovia. 
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Figura 106. Troços das ciclovias de Porto Moniz 

Fonte: mpt®, 2015 

 

Figura 107. Alguns “pontos de conflito” identificados nas Ciclovias de Porto Moniz 

Fonte: mpt®, 2015 

A pavimentação é um aspeto fundamental dos percursos cicláveis, não só porque é determinante 

para a durabilidade do conjunto da estrutura, bem como contribui decisivamente para os aspetos de 

segurança e conforto dos utilizadores. Pavimentos com uma superfície mais regular oferecem mais 

conforto, dado que causam menor trepidação, devendo, ao mesmo tempo, ser antiderrapante.  
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A tipologia de pavimento apresentada na Avenida da Comunidade Europeia parece-nos resolver 

estes requisitos, complementada pela sinalização vertical e horizontal.  

  

Figura 108. Alguns troços da Ciclovia Avenida da Comunidade Europeia  

Fonte: mpt®, 2015 

O restante traçado referente à Rua Dr. Álvaro Abranches Noronha, apresenta problemáticas mais 

graves no âmbito da sua conceção. Parte da sua extensão não possui dimensões suficientes para as 

dimensões desejáveis de uma ciclovia unidirecional (1,40m). Salienta-se ainda, a ausência de 

sinalização vertical e horizontal, existindo apenas a marcação do piso betuminoso com a cor 

vermelha.  

    

Figura 109. Alguns troços da Ciclovia existente na Rua Dr. Álvaro Abranches Noronha 

Fonte: mpt®, 2015 
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Identificamos ainda no troço da ciclovia na Rua Dom Álvares Abranches Noronha falta de 

manutenção do material vegetal adjacente, o qual compromete a largura da ciclovia que, neste caso 

já não é regulamentar (1,20m) como podemos verificar na imagem abaixo. 

  

Figura 110. Alguns troços da Ciclovia existente na Rua Dr. Álvaro Abranches Noronha 

Fonte: mpt®, 2015 

A ligação entre o troço de ciclovia da Rua Dom Álvares Abranches Noronha que segue para o Leiria 

shopping e o troço que segue para o IPL, não se encontra definida no atravessamento, tendo o 

ciclista que utilizar a passadeira, pondo em risco a segurança dos peões. 

O troço que liga ao IPL, para além das dimensões não regulamentares (que por falta de sinalização 

nem se percebe se é uni ou bidirecional), o pavimento existente apresenta algum estado de 

degradação. 

Para além disso, o término da ciclovia carece de sinalização apropriada bem como de um cicloparque 

de apoio. 
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Figura 111. Troço de ligação ao IPL 

Fonte: mpt®, 2015 

 

Figura 112. Localização das Ciclovias Urbanas de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 
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Fora dos limites do perímetro urbano da cidade identificamos a “Ciclovia da Estrada Atlântica” como 

uma infraestrutura contínua vocacionada para a utilização de bicicletas. Percorre parte do litoral oeste 

numa extensão de cerca de 74Km, desde a Praia do Osso da Baleia (Pombal) até à Foz do Arelho 

(Caldas da Rainha), atravessando os 6 concelhos do litoral oeste, incluindo obviamente, Leiria. 

Esta rota ciclável desenvolve-se sobre segmentos diferenciados, desde ciclovias pré-existentes, como 

por estradas de tráfego misto com reduzidos volumes de circulação ou em percursos naturais ao 

longo da orla costeira. 

No município de Leiria, a ciclovia no sentido norte- sul, entra no concelho pela EM536, no limite com o 

concelho de Pombal, passa na Lagoa da Ervideira, situada entre a Mata Nacional do Urso e a Mata 

Nacional do Pedrógão, e na Praia do Fausto seguindo um percurso quase paralelo à Linha de Costa. 

Posteriormente, em direção ao sul, atravessa a Vila de Pedrogão que permite o acesso à Praia de 

Pedrogão e ao Parque de Campismo, tendo o seu término próximo do limite do concelho da Marinha 

Grande. 

Com uma extensão no concelho de aproximadamente 12km, em todo o seu percurso o piso é em 

betuminoso, sendo pintada apenas nas interseções. Apenas o troço existente a norte, entre o limite 

do concelho de Pombal e a Lagoa da Ervedeira, se encontre pintada. Apresenta ainda, sinalização 

horizontal e encontra-se segregada da facha rodoviária através de um separador natural, com 

pilaretes em madeira. 
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Figura 113. Localização da Ciclovia da Estrada Atlântica 

Fonte: mpt®, 2015 

  

Figura 114. Troços da Ciclovia da Estrada Atlântica 

Fonte: mpt®, 2015 
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Aponta-se para o facto de a sinalização referente ao troço da ciclovia da Estrada Atlântica desde a 

rotunda do Parque de Campismo ao seu limite com a Praia da Vieira, no sentido norte-sul, ser de 

caráter partilhado com o peão, visto ser a única infraestrutura nesta via capaz de assegurar conforto e 

segurança aos peões, não devendo ser apenas dedicada aos velocípedes. 

Os atravessamentos apresentam algum desgaste na pintura em vermelho e a passagem de 

velocípedes deveria ser demarcada ao lado dos traços da passadeira e não entre estes, como se 

verifica. 

  

Figura 115. Exemplos de atravessamentos da Ciclovia da Estrada Atlântica 

Fonte: mpt®, 2015 

A Câmara Municipal de Leiria levou a cabo a implementação de suportes para o estacionamento de 

bicicletas, ou cicloparques, em cerca de 20 locais da cidade, englobado no projeto de criação de 

vários percursos clicáveis na malha urbana da cidade, promovendo, desta forma, o uso da bicicleta e 

o reforço da segurança dos ciclistas. 
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Figura 116. Localização dos Suportes para o Estacionamento de Bicicletas  

Fonte: mpt®, 2015 

Em 2009 foi criado o sistema de partilha de bicicletas públicas de Leiria, BICLIS - Bicicleta da Cidade 

do LIS, no âmbito do projeto europeu T.aT. (Students Today, Citizens Tomorrow), numa parceria 

entre a Câmara Municipal de Leiria, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 

de Leiria e a ENERDURA - Agência Regional de Energia da Alta Estremadura. A implementação 

deste sistema permitia aos seus utentes a utilização deste meio nas deslocações pendulares 

(trabalho e escola), ou simplesmente, em atividades de recreio e lazer.   

Inicialmente, o projeto disponibilizava 50 bicicletas para utilização gratuita na cidade 

de Leiria estacionadas em cinco locais distintos, desde o Mercado Sant`Ana, CIA, Ludoteca, parque 

de estacionamento da Fonte Quente e Estádio Municipal.  
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Contudo, atualmente este projeto já não se encontra em funcionamento. Diversas foram as razões 

apontadas para o fim do seu funcionamento, desde os furtos decorrentes de vários fatores 

facilitadores como a inexistência de legislação fortemente punitiva e deficiente fiscalização, bem 

como, o número pouco significativo de utilizadores que apresentava e o fraco impulso que a rede 

ciclável detinha para o fomento do uso de bicicleta. 

 

Figura 117. Painel informativo sobre a Biclis – Bicicleta da Cidade do Lis  

Fonte: mpt®, 2015 

 

5.3.2.2. Rede Ciclável Proposta 

Existe ainda uma proposta e uma vontade por parte da Câmara Municipal de Leiria, de alargamento 

da Rede de Ciclovias, tanto na cidade de Leiria, como de ligação a importantes equipamentos do 

município e de ligação aos aglomerados habitacionais próximos.  

Os percursos cicláveis propostos para a cidade de Leiria estão delineados em função das diferentes 

condicionantes que a malha urbana impõe, para que se evitem conflitos de tráfego e interferência 

com áreas e percursos pedonais. Surgem, portanto, diferentes tipologias de ciclovias, consoante se 
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inserem em meio natural ou urbano, e dependendo dos perfis dimensionais de cada arruamento onde 

se inserem. 

Numa segunda fase prevê-se a definição de ciclovias nos principais arruamentos da cidade - na Rua 

João Soares, no troço Largo da República, Rua João Cabral, Largo Rainha Santa Isabel e Rua 

Barreto Perdigão. O troço referente à Variante dos Capuchos e loteamento junto ao IC2 encontra-se 

em execução com corredores cicláveis de utilização exclusiva para o efeito. 

Esta proposta visa ainda o melhoramento dos percursos incluídos na rede ciclável de Leiria, bem 

como o melhoramento das condições para o trânsito ciclável e a definição de faixas próprias cicláveis 

para uma otimização do conforto e segurança do ciclista. 

 

Figura 118. Rede Ciclável - 2ª Fase proposta pela CML  

Fonte: mpt®, 2015 

O município propõe ainda um conjunto de ligações, em pista/faixa de bicicletas ou em percursos não 

materializados que conectam igualmente aglomerados habitacionais próximos, estabelecendo 

concordância com percursos cicláveis e pedonais de excelência já existentes e, entre outros 

percursos informais já muito utilizados pelo passeio em bicicleta ou pedonal como os que circundam a 

cidade. 
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Incluídos no perímetro urbano, o conjunto de percursos cicláveis propostos apresentam diversos 

usos, desde uma tipologia funcional como é exemplo, o percurso proposto na coroa central (Rua de 

Alcobaça e a restante malha urbana histórica). São ainda propostos, percursos de ligação como é 

exemplo a ligação entre o Centro Nacional de Lançamento e a Estação dos Caminho-de-ferro, e 

percursos de recreio como são exemplo os propostos ao longo do Rio Lena e Rio Lis, aproveitando o 

caminho natural existente junto à margem de forma a implementar uma pista partilhada entre peões e 

ciclistas.  

 

Figura 119. Restante rede ciclável proposta pela CML 

Fonte: mpt®, 2015 

Ao nível do concelho, são ainda estudadas propostas de pistas partilhadas entre peões e ciclistas 

com uma tipologia de recreio, como são os troços entre:  

 Estação de Monte Real – concelho de Marinha Grande: usufruindo do caminho natural 

existente na margem norte do Rio Lis, esta ligação permitirá a ligação à Ciclovia da Estrada 

Atlântica permitindo o acesso à Praia da Viera e Praia do Pedrogão. Salienta-se, ainda que 

parte do traço proposto situa-se no concelho da Marinha Grande o que dependerá da 

disponibilidade e decisão do município; 
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 São Romão- Cortes: propõe-se a implementação de um percurso ao longo da margem Sul do 

Rio Lis permitindo dar continuidade ao percurso “Polis”. 

Esta proposta de Rede de Ciclovias no município de Leiria visa, como já referido anteriormente, 

colmatar algumas falhas existentes na rede ciclável existente, como a falta de sinalética (muitas 

vezes por vandalismo), ou mesmo a sugestão de alteração de alguns troços, aproveitando alguns 

valores patrimoniais e paisagísticos existentes na região. 

Como principais potencialidades destacamos o grande valor cultural e paisagístico deste município, o 

facto de se desenvolver em parte de forma aplanada (à exceção da encosta do castelo) e o potencial 

número de utilizadores (pela presença do Instituto Politécnico, serviços e potencial turístico).  

Como pontos fracos da situação existente poderemos destacar a diminuta extensão de ciclovia 

urbana existente no panorama do município e a sua desarticulação com os demais equipamentos e 

aglomerados habitacionais.  

A necessidade de implantação de uma rede coesa e funcional de ciclovias deverá, não só, responder 

às necessidades lúdicas bem como responder às necessidades de deslocação diária dos moradores 

deste município, que poderão utilizar este modo suave de transporte nas suas deslocações 

pendulares. 

É absolutamente necessário criar regras fortes e apelativas nas vias por onde a bicicleta vá andar. A 

vivência da bicicleta com o peão e com o automóvel nem sempre tem sido resolvida. É igualmente 

importante o conceito de ‘Rede’, para que as ciclovias e o incentivo ao uso da bicicleta se façam de 

forma facilitada.  

Tendo em conta as mudanças que estão em curso no município de Leiria, parece-nos claro que a 

cidade tem uma excelente oportunidade de definir uma Rede de Ciclovias. 
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Figura 120. R A evolução do conceito na definição de redes (inclusive cicláveis) vs. as necessidades atuais 

Fonte: Copenhagenize Traffic Planning for Liveable Cities 

O esquema apresentado na Figura 120 representa aquilo que deverá ser a forma de pensamento atual 

sobre o planeamento dos diversos canais de circulação e que, por via do seu desenho, poderão 

limitar as opções pelos modos suaves e/ou transportes coletivos em detrimento da utilização do 

automóvel individual.  

Segundo o resultado final de um relatório elaborado pela Universidade Alemã de Desporto «As 

pessoas que andam de bicicleta regularmente poupam muitas visitas ao médico». «Muitas pessoas 

com problemas como dores de costas, excesso de peso ou doenças cardiovasculares, podiam 

desfrutar de muitos anos de boa saúde se usassem a bicicleta mais vezes», diz a investigação. 

O uso regular da bicicleta traz imensos benefícios na saúde e bem-estar, desde logo melhoramentos 

do estado emocional, redução do mau colesterol e risco de enfarte, entre outros. Para além disso, é 

uma forma divertida de transporte que torna as cidades mais humanas, mais próximas.  

As cidades foram sendo estruturadas a partir da perspetiva de que a maioria dos deslocamentos de 

passageiros fosse feita por automóveis. A relação entre a baixa capacidade dos sistemas viários e o 

baixo índice de utilização dos modos suaves pode ser equilibrada através de soluções de introdução 

destes modos no quotidiano das cidades.  

Se no passado a tendência do baixo uso do automóvel se dava por motivos exclusivamente 

económicos, onde raras pessoas podiam suportar os custos de aquisição e manutenção de um 

automóvel, hoje, na procura por cidades mais equilibradas ambiental e socialmente, teremos que 

recompor essa tendência através do aumento da atratividade dos outros modos de transporte.  
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5.4. SÍNTESE 

Em Leiria as linhas urbanas realizam cinco percursos respetivamente: Urbana 3 - Telheiro – Gândara; 

Urbana 4 - Gândara – Andrinos; Urbana 5 - Azóia – Pinheiros; Urbana 6 -Leiria - Pousos - Vidigal – 

Leiria e Urbana 7 - Leiria – Cortes. A linha Urbana 3 e a linha Urbana 4 Telheiro – Gândara, são as 

que realizam o maior número de circulações diárias, 18 circulações em dias úteis, em período escolar 

e em período não escolar. 

O maior número de circulações das linhas urbanas em dia útil, por hora, linha e sentido, em período 

escolar e não escolar, é entre as 07:00 e as 08:00, as 12:00 e as 14:00, entre as 17:00 e as 18:00 e 

entre as 19:00 e as 20:00. Os períodos horários em que se verifica um menor número de circulações 

são entre as 10:00 e as 11:00 e entre as 15:00 e as 16:00, com 4 serviços por hora. Tendo em conta 

factos referidos anteriormente, pode afirmar-se que as horas onde existe um maior número de 

circulações coincidem, grosso modo, com as horas de ponta da manhã e da tarde, e as horas de 

almoço. 

As linhas urbanas só circulam ao sábado, não existindo nenhum serviço aos domingos. Comparando 

a frequência de serviços entre os dias úteis e os sábados, verifica-se que 81% das circulações 

semanais se realizam de segunda a sexta-feira e os restantes 19% são circulações que se realizam 

exclusivamente ao sábado. A linha 3, que faz o percurso Telheiro - Gândara e o retorno, é a que 

apresenta a maior diferença entre os dias úteis e os sábados, em cerca de 14/13 circulações 

respetivamente. 

A circular urbana de Leiria – mobilis, composta por dois circuitos, efetua a ligação entre Largo José 

Lúcio da Silva - Centro de Saúde Gorjão Henriques, percursos realizados em sentidos opostos. Os 

dois percursos possuem exatamente o mesmo número de circulações em dias úteis, 48 e 9 aos 

sábados.  

De referir que existem dois períodos de circulação, o período diurno e o período noturno, no período 

diurno, inicia-se uma circulação a cada 17 minutos, com início às 7:00 para o mobilis 1 e 7:09 para o 

mobilis 2, que passam a 40minutos no período noturno que se inicia às 19:30 para o mobilis 1 e às 

20:00 para o mobilis 2. Tendo em conta os intervalos de circulação de 00:17, não existe uma variação 

muito notória no número de circulações por hora, sendo as maiores variações entre as horas de início 

de circulação (07:00 e as 08:00) e subsequentes e as horas de fim (23:00), coincidentes com o 

período diurno e noturno. 

Tal como as linhas urbanas os circuitos urbanos, só se realizam aos sábados e entre as 09:00 e as 

14:00. 
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Nos serviços de carreiras expresso evidencia-se que o maior número de circulações é, na maior parte 

dos casos, coincidente com as ligações mais distantes. Tendo em conta as circulações que se 

realizam por dia da semana, as ligações mais representativas são Lisboa, Caldas da Rainha, Coimbra 

e Porto. Destas, predominam as ligações a Lisboa, de segunda a quinta-feira, existem 23 ligações 

Leiria» Lisboa, 24 no sentido inverso, que passam a 31 e 29 à sexta-feira, respetivamente. Aos 

sábados e domingos o número de circulações, 19, é o mesmo no sentido de Lisboa e 20 aos sábados 

e 21 aos domingos, no sentido contrário. 

Nos serviços expresso salienta-se que os concelhos mais próximos possuem um número de 

circulações diárias mais reduzido, como seja o caso de Alcobaça e Ourém e a inexistência de 

circulações para concelhos vizinhos, como Marinha Grande, Batalha e Pombal. Tendo em conta os 

movimentos pendulares e a importância que os concelhos já referidos têm nas dinâmicas 

populacionais de Leiria, torna-se evidente a ausência desta tipologia de serviço. 

Tendo em conta a análise da cobertura da rede aproximadamente 90% do total da área do concelho 

de Leiria está coberta pelos transportes públicos, permitindo concluir que não existem problemas 

significativos de cobertura dos transportes coletivos a operar no concelho de Leiria. 

Embora sem dados estatísticos que o comprovem, é do conhecimento geral que o serviço mobilis 

apresenta uma procura superior à oferta em horas de ponta. Salienta-se também que além disso não 

existe ligação do serviço mobilis à estação ferroviária e a oferta das linhas urbanas está 

desenquadrada com os serviços ferroviários. Não existe integração tarifária entre os diferentes modos 

de transportes. 

O contingente de táxis licenciados no município de Leiria é de 118 táxis, e encontra-se dividido em 

dois grupos, 46 táxis ao serviço da zona urbana da cidade de Leiria (Leiria, Marrazes, Parceiros e 

Pousos) e 72 táxis aos restantes aglomerados urbanos do concelho. Do total de lugares de táxis 

licenciados no concelho, cerca de 45% das freguesias é servida pelo menos por um ou dois serviços 

de táxis o que corresponde a uma oferta média é cerca de 1 táxi por cada 1 000 habitantes. 

No transporte ferroviário existe uma maior oferta de serviços (máximo duas circulações) por parte dos 

comboios R/IR, complementada pelas ligações urbanas de Coimbra e Lisboa e está concentrada nas 

horas de ponta entre as 08:00 e as 09:00, entre as 11:00 e as 14:00 e entre as 18:00 e as 19:00. 

Tendo em conta as circulações existentes e as 24 horas do dia, em 37% deste período, existe pelo 

menos um serviço por hora e em 63% deste período não existe qualquer serviço prestado.  

Em termos de interligação com o transporte ferroviário, a estação de Leiria é servida por uma linha 

urbana e por duas linhas interurbanas, em que parte das frequências da linha urbana 4, não se 

encontram compatíveis com as frequências do modo ferroviário, as chegadas/partidas do modo 

ferroviário iniciam antes das frequências do transporte urbano rodoviário. Assim, o circuito urbano 
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com o sentido Estação-Cidade inicia 27 minutos após a primeira chegada ferroviária proveniente das 

Caldas da Rainha. No sentido Cidade – Estação, o transporte urbano rodoviário inicia após 50 

minutos da primeira partida que permite a ligação ferroviária Coimbra> Figueira da Foz. 

As duas ligações ferroviárias com partida em Leiria e destino Lisboa (Santa Apolónia), 

nomeadamente os horários das 12:13 e 18:13, comparando com as frequências da linha urbana 4 no 

sentido Cidade-Estação, verificamos que servem a estação 40 minutos antes e 5 minutos após as 

partidas enunciadas. A ligação ferroviária com destino (chegada) em Leiria às 15:30 encontra-se 

servida pela linha urbana 4 - sentido Estação-Cidade, cerca de 54 minutos após a chegada (16:24). 

Outra conclusão em evidência é que o número de maior frequência ferroviária na estação de Leiria 

(15:00-16:00 e 20:00:21:00) não coincide com o maior número de frequência do transporte urbano 

(08:09:00, 17:00-18:00, 19:00-20:00). Acresce ainda a este facto, que o último comboio com chegada 

em Leiria, às 20:30, não é servido pela linha urbana, uma vez que a partir das 20:00 não existem 

mais frequências desta linha. 

A cidade de Leiria é composta por aglomerados heterogéneos, incorporando vários tipos de malha 

urbana, distintas pela sua morfologia e tipo de ocupação: centro histórico, zona circundante ao centro 

histórico e zonas de expansão (zona alargada). 

A cidade de Leiria, na zona central detém percursos pedonais que não ultrapassam os 15 minutos de 

deslocação a pé. Contudo, é importante referir que a orografia acidentada da cidade condiciona as 

deslocações pedonais da zona baixa do centro da cidade à zona alta do castelo. 

Contudo, e apesar destas condicionantes físicas, o peão facilmente se desloca a pé desde a zona do 

jardim de Camões e envolvente, até a Avenida de Maringá e Rua Mouzinho de Albuquerque, desde 

Avenida Marquês de Pombal/Paços do Concelho e centro da cidade, permitindo usufruir de 

equipamentos/infraestruturas estruturantes do município, como são: Terminal Rodoviário, Castelo de 

Leiria, Teatro José Lúcio da Silva, Mercado Municipal, Piscinas, Estádio, Câmara Municipal, IPL, etc. 

A maioria dos parques de estacionamento e as praças de táxis existentes na cidade encontram-se a 

distâncias que, também não ultrapassam os 15 minutos de deslocação a pé. 

A rede ciclável existente em Leiria desenvolve-se, desta forma, em segmentos diferenciados, desde 

percursos cicláveis inseridos no espaço urbano, com a funcionalidade de incrementar a mobilidade 

dentro da cidade de Leiria, em espaço de recreio com uma forte componente paisagística e natural 

(margens do rio Lis e rio Lena), ou simplesmente, assegurar a ligação aos equipamentos 

estruturantes no município. Alguns traçados da rede ciclável apresentam vários pontos de conflito, 

dada a descontinuidade da rede. As descontinuidades não são aconselháveis pelo que se deverá 

prever a criação de uma rede contínua. 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

260 

 

 

 

6. INTERFACES 
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6.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

As interfaces desempenham um papel determinante num sistema de transportes, tendo como objetivo 

central reforçar a utilização do transporte público e, de igual forma, promover a utilização conjunta 

deste com os modos suaves. 

De acordo com o Guia para a Elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes (IMTT, 2011), “Uma 

interface consiste num nó do sistema de transportes que permite conexões entre vários modos e/ou 

serviços de transporte e que conta com uma infraestrutura especialmente desenhada para facilitar os 

transbordos. A qualidade de uma interface é medida pela minimização do tempo despendido e do 

tempo percebido pelos passageiros em transbordo, assim como, pelo conjunto de valências dos 

serviços complementares oferecidos aos seus utilizadores.” 

O conceito de interface é, pois, bastante amplo na medida em que este poderá corresponder a uma 

paragem de autocarro, onde se fazem as transferências entre o transporte público e o modo pedonal, 

ou um ponto de correspondência simples ou mais complexo, envolvendo múltiplos modos de 

transporte. 

A integração de redes e serviços implica a cristalização de uma visão sistémica-intermodal – como 

resposta às necessidades presentes na cadeia das deslocações em diversos modos. A integração 

física nas chamadas interfaces ou pontos de correspondência, tem de merecer uma maior atenção 

para não impor graus de atrito insuportáveis e dissuadires do recurso do transporte publico. 

Neste particular, dada a multiplicidade dos mencionados pontos de correspondência existentes no 

município de Leiria, o presente ponto apenas incidirá sobre as interfaces mais relevantes e 

considerados estruturantes no sistema de transportes municipal. 

Na verificação efetuada à rede de interfaces de Leiria, e cumprindo o pressuposto supramencionado, 

identificaram-se quatro infraestruturas passíveis de serem classificadas como interfaces, estando três 

delas diretamente relacionadas com o modo ferroviário (Estação de Leiria, Estação de Monte Real e 

Estação de Monte Redondo) e uma outra com o modo rodoviário (Terminal Rodoviário), contudo, 

nenhuma delas se constitui como uma verdadeira interface intermodal. 
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Figura 121. Localização de interfaces no concelho de Leiria 

Fonte: mpt, 2015 
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6.2. TERMINAL RODOVIÁRIO DE LEIRIA 

O Terminal Rodoviário de Leiria localiza-se na Avenida Heróis de Angola, muito próximo do centro da 

cidade e de um dos principais núcleos comerciais da zona urbana. A Avenida Heróis de Angola tem 

características de via distribuidora local, sendo um arruamento de sentido único, cuja faixa de 

rodagem apresenta duas vias de circulação e com carga automóvel diária significativa. A localização 

do terminal confere-lhe boas acessibilidades pedonais e em transportes coletivos, no entanto esta 

localização origina uma elevada circulação de autocarros que, juntamente com o transporte individual, 

originam diversos transtornos, contribuindo de forma negativa para o congestionamento de tráfego na 

zona e consequente diminuição da qualidade de vida urbana, aumento da produção de gases com 

efeito de estufa, poluição sonora e insegurança rodoviária. 

 

Figura 122. Identificação da interface – Terminal Rodoviário de Leiria 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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Na Avenida Heróis de Angola existe estacionamento tarifado de duração limitada na via pública, bem 

como dois parques de estacionamento subterrâneo tarifado, gerido por entidades privadas: O Paço e 

o Park Pingo Doce. 

 

6.2.1. Oferta de Transporte Coletivo 

As carreiras que servem o terminal rodoviário têm frequências bastante distintas. Todos os percursos 

do mobilis iniciam e terminam no Largo Comendador José Lúcio, na lateral do terminal rodoviário. No 

que diz respeito às linhas urbanas: 

 Três linhas têm passagem intermédia no Largo Comendador José Lúcio, junto ao Terminal 

(linhas urbanas 3, 4, e 5); 

 A linha urbana 6, tem início e fim no Largo já referido; 

 A linha urbana 7, tem início e fim no Terminal Rodoviário, na Avenida Heróis de Angola. 

Dos percursos referidos, destaca-se a existência de 47 circulações por dia útil, em cada um dos 

circuitos mobilis, não existindo diferenças entre o período escolar, quer em período não escolar. 

A oferta de transporte no Terminal Rodoviário de Leiria apresenta-se resumida nos quadros 

seguintes. 

Quadro 39. Número de circulações por linha, percurso em dias úteis e sábados 

Linha  Percurso 
Frequência 

Diária Sábados 

3 
Telheiro - Gândara 18 4 

Gândara -Telheiro 18 5 
        

4 
Gândara - Andrinos 18 5 

Andrinos - Gândara 16 4 
        

5 
Azóia - Pinheiros 14 2 

Pinheiros - Azóia  13 4 
        

6 Leiria - Pousos - Vidigal - Leiria 11 - 
        

7 Leiria - Cortes 4 2 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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Quadro 40. Número de circulações por circuito e percurso em dias úteis - mobilis 

Circuito/Linha  Percurso 
Frequência 

Diária Sábados 

mobilis 1 
Largo Comendador José Lúcio da Silva - Centro de Saúde Gorjão 

Henriques 
47 9 

 

mobilis 2 
Largo Comendador José Lúcio da Silva - Centro de Saúde Gorjão 
Henriques 

47 9 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Tendo em conta os horários de partida e chegada, o gráfico seguinte representa os períodos horários 

em que existem partidas e chegadas de autocarros, efetuando-se a divisão entre as circulações que 

partem ou chegam ao Terminal e as que ocorrem no Largo Comendador José Lúcio da Silva. Desta 

forma, é possível identificar quais as horas em que se verifica um maior número de circulações, 

tendo-se, para este efeito, efetuado a subdivisão do dia em períodos distintos, a saber: 

 Período da manhã: entre as 07:00 e as 12:59; 

 Período da tarde: entre as 13:00 e as 19:59: 

 Período noturno: entre as 20:00 e as 23:59; 

 Período da madrugada: entre a 00:00 e as 06:59. 

Analisando-se os dados recolhidos, identificaram-se os seguintes picos no que concerne ao número 

de circulações efetuadas: 

 Período da manhã: entre as 10:00 e as 11:00; 

 Período da tarde: entre as 17:00 e as 18:00; 

 Período noturno: entre as 20:00 e as 21:00 

 Período da madrugada: entre as 02:00 e as 03:00. 

De notar, que entre a 00:00 e as 02:00 e entre as 03:00 e as 06:00, não existe qualquer partida ou 

chegada ao Terminal Rodoviário de Leiria.  



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

266 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
0

0
:0

0
-0

1
:0

0

0
1

:0
0

-0
2

:0
0

0
2

:0
0

-0
3

:0
0

0
3

:0
0

-0
4

:0
0

0
4

:0
0

-0
5

:0
0

0
5

:0
0

-0
6

:0
0

0
6

:0
0

-0
7

:0
0

0
7

:0
0

-0
8

:0
0

0
8

:0
0

-0
9

:0
0

0
9

:0
0

-1
0

:0
0

1
0

:0
0

-1
1

:0
0

1
1

:0
0

-1
2

:0
0

1
2

:0
0

-1
3

:0
0

1
3

:0
0

-1
4

:0
0

1
4

:0
0

-1
5

:0
0

1
5

:0
0

-1
6

:0
0

1
6

:0
0

-1
7

:0
0

1
7

:0
0

-1
8

:0
0

1
8

:0
0

-1
9

:0
0

1
9

:0
0

-2
0

:0
0

2
0

:0
0

-2
1

:0
0

2
1

:0
0

-2
2

:0
0

2
2

:0
0

-2
3

:0
0

2
3

:0
0

-0
0

:0
0

Partidas - Largo Comendador José Lúcio da Silva 

Chegadas - Largo Comendador José Lúcio da Silva 

Paragem intermédia - Largo Comendador José Lúcio da Silva 

Partidas - Terminal Rodoviário

Chegadas - Terminal Rodoviário

 

Gráfico 50. Número de partidas e chegadas, por período horário e local 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Adicionalmente aos serviços descritos importa referenciar a existência de uma praça de táxis, na 

lateral do Terminal Rodoviário, no Largo Comendador José Lúcio da Silva (Figura 123), com 14 

lugares de estacionamento, permitindo, ainda que de forma não imediata, o transbordo entre estes 

modos de deslocação. 

  

Figura 123. Praça de Táxis - Largo Comendador José Lúcio da Silva 

Fonte: mpt®, 2015 
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6.2.2. Oferta de estacionamento 

O Terminal Rodoviário de Leiria dispõe, nas proximidades, como já referido, de dois parque de 

estacionamento, O Paço (105 lugares) e o Park Pingo Doce (42 lugares). Na via pública envolvente 

ao Terminal, o estacionamento é tarifado e de duração limitada. 

   

Figura 124. Estacionamento tarifado junto ao terminal 

Fonte: mpt®, 2015 

O número de lugares de estacionamento demarcados para autocarros no interior do terminal são 

doze, coincidindo com o número de zonas de embarque, sendo alguns cais destinados a mais do que 

uma linha (Figura 125). No entanto, costumam estacionar em paralelo mais dois autocarros numa das 

duas portas de saída.  

  

Figura 125. Vista parcial dos lugares de estacionamento e embarque 

Fonte: mpt®, 2015 
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As três primeiras plataformas são dedicadas aos veículos afetos ao serviço expresso, contudo 

verificou-se que em determinados períodos horários a oferta de estacionamento é insuficiente para a 

procura existente.  

Existe um local de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida, junto á entrada do 

terminal na Avenida Heróis de Angola, este lugar não está no entanto em regularidade legislativa, a 

sinalização vertical e horizontal não está em conformidade, parte das marcações horizontais 

coincidem com o local de saída de autocarros e não existe faixa de acesso lateral, que permita ao 

utilizador sair do veículo em segurança e aceder ao passeio anexo. 

 

Figura 126. Lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida, junto ao Terminal 

Fonte: mpt®, 2015 

6.2.3. Acesso Interior/Exterior 

O acesso ao interior do terminal pode realizar-se de duas formas, pela entrada junto Jardim Luís de 

Camões, que permite aceder diretamente às bilheteiras ou às zonas de embarque e pela Avenida 

Heróis de Angola, coincidindo com o local de saída dos autocarros do Terminal ( Figura 127). Estes 

locais possuem passeios amplos e não apresentam problemas evidentes de acessibilidade. No que 

diz respeito à circulação interior, o percurso entre as bilheteiras e as diferentes zonas de embarque 

não apresenta obstáculos, a mesma situação não se verifica caso o acesso seja realizado pela 

Avenida Heróis de Angola, o percurso não é linear, existem diversos impedimentos, nomeadamente 

desníveis, e apesar de existir sinalização direcional de percurso, esta, para além de não ser 

respeitada, não é garantia de segurança. 
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Figura 127. Acesso ao interior do terminal, pelo Jardim Luís de Camões e pela Avenida Heróis de Angola, 

respetivamente 

Fonte: mpt®, 2015 

O acesso à zona de embarque de passageiros nos autocarros realiza-se no interior do Terminal, 

contudo existe um conjunto de carreiras cuja paragem é efetuada no Largo Comendador José Lúcio, 

junto ao Terminal, provocando obstruções na normal circulação rodoviária. Estas ocorrências poderão 

ser justificadas pela insuficiência de espaço no Terminal Rodoviário face ao número de circulações 

que utilizam esta infraestrutura, podendo, uma eventual deslocalização do terminal rodoviários 

solucionar os constrangimentos causados pela paragem e estacionamento de veículos pesados nesta 

área nobre da cidade de Leiria. 

6.2.4. Serviços e avaliação qualitativa da interface 

O Terminal Rodoviário possui duas zonas de espera agregadas às zonas de embarque ( Figura 128). 

A primeira caracteriza-se por apresentar um espaço deficitário, com mobiliário desadequado e 

bastante degradado, piso em visível degradação e com iluminação insuficiente. A segunda zona foi 
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sujeita a obras de beneficiação, dispondo de mobiliário em boas condições, piso em bom estado de 

conservação, sendo, este espaço, bem iluminado por meio de luz natural. O passeio para os 

passageiros é bem dimensionado. Ambas as zonas têm cerca de 18 metros de extensão. No que 

concerne às infraestruturas de apoio, existe, bar/cafetaria. 

  

Figura 128. Áreas de espera junto aos cais de embarque 

Fonte: mpt®, 2015 

6.2.4.1. Condições de acessibilidade 

Não existem, porém, acessos para pessoas com mobilidade condicionada, nem máquina de venda 

automática de bilhetes para os passageiros que se deslocam nos períodos em que o Terminal se 

encontra encerrado. Salienta-se também que a informação ao público, no que concerne aos horários, 

encontra-se afixada num painel para o efeito, embora apresente lacunas na disponibilização de 

informações sobre os tarifários. 

6.2.4.2. Informação 

No respeitante ao sistema de comunicação, este Terminal possui sinalização de plataformas, 

informação sonora e ecrãs. Não existe disponibilização de informação de transportes 

complementares, tais como os táxis. 
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Figura 129. Exemplos da informação disponibilizada 

Fonte: mpt®, 2015 

As zonas de embarque encontram-se devidamente assinaladas por meio de painéis informativos. De 

realçar que toda a central é fechada, inclusive a zona dedicada aos autocarros, causando 

frequentemente uma concentração elevada de gases poluentes provenientes dos motores em 

funcionamento dos veículos. O ambiente fechado também proporciona uma maior concentração de 

ruído resultante dos motores dos autocarros. O espaço caracteriza-se, ainda, por ter iluminação 

insuficiente, em alguns locais. Outra situação a referir é a falta de qualidade de som da informação 

prestada aos utentes, que gera situações potenciais de confusão por parte dos utilizadores. 

6.2.4.3. Dependências interiores 

i. As casas de banho de acesso público que são pouco iluminadas, com limpeza deficiente, 

tendo em conta o número diário de utilizadores e em razoável estado de conservação, os 

funcionários do terminal dispõem de casa de banho própria. Existe casa de banho para 

pessoas com mobilidade reduzida, mas esta é inacessível, as portas não possuem as 
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dimensões regulamentares e o percurso de acesso ao interior da casa de banho, é feito 

através de uma rampa com um desnível, muito superior ao permito por lei. 

   

Figura 130. Acesso às casas de banho 

Fonte: mpt®, 2015 

ii. O bar apresenta iluminação artificial insuficiente, o espaço não permite a colocação de mesas 

e cadeiras e o mobiliário e piso existentes encontram-se em mau estado de conservação. 

  

Figura 131. Bar/ cafetaria 

Fonte: mpt®, 2015 

iii. As bilheteiras encontram-se no acesso direto dos utentes à Central Rodoviária. São quatro 

bilheteiras que para além de prestarem o serviço de venda de bilhetes e de passes, dispõem, 

ainda, do serviço de informações diversas. Existe um balcão afeto ao serviço de expedição 

de encomendas. O espaço oferece ainda algumas cadeiras de apoio para situações de 

espera. Não existe informação afixada nas paredes. No entanto a Central dispõe de folhetos 
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informativos relativos a cada carreira existente para fornecimento ao público quando 

solicitado. 

  

Figura 132. Bilheteiras, balcão de expedição e balcão de informações 

Fonte: mpt®, 2015 

iv. A sala de espera localiza-se junto às bilheteiras. O mobiliário (cadeiras e papeleiras) está em 

bom estado. O pavimento do piso necessita de intervenções de regularização. O espaço tem 

cerca de 12 cadeiras à disposição dos utentes, o que parece, à primeira vista, insuficiente. No 

entanto estes lugares nunca se encontram lotados. Esta situação deve-se ao facto de 

provavelmente não existir a perceção da informação oral prestada pelo operador (condições 

sonoras débeis conforme anteriormente referido) e das zonas de embarque e de espera 

disporem de uma oferta de cadeiras razoável. Existem, ainda, dois painéis informativos, um 

relativo ao serviço da Rede Expressos e, outro, relativo à informação das zonas de 

embarque. Relativamente às condições de luminosidade e arejamento, trata-se de uma área 

bem iluminada (luz natural complementada com luz artificial) e bem arejada por meio das 

portas de acesso direto ao exterior.  



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

274 

 

  

Figura 133. Sala de espera e balcão de informações 

Fonte: mpt®, 2015 

Da análise efetuada no presente ponto podem ser sintetizados os seguintes aspetos: 

 A localização central do Terminal Rodoviário facilita a interligação com os diversos modos de 

deslocação, nomeadamente transporte individual, transporte público rodoviário e modo 

pedonal. No entanto, apresenta uma vertente negativa dado todo o tráfego gerado 

designadamente, pelos serviços expressos e interurbanos, colocam pressão numa zona 

central da cidade; 

 Não existem nas proximidades da central locais de estacionamento que possam fomentar 

deslocações intraurbanas do tipo Park and Ride; 

 Por outro lado, os parques de estacionamento limítrofes que permitem uma integração com o 

transporte individual são menos favoráveis em virtude de se tratarem de estacionamentos de 

utilização onerosa e de duração limitada; 

 Relativamente às instalações e serviços de apoio colocados à disposição dos utentes verifica-

se que estes podem ser alvo de melhoria de modo a melhorar o funcionamento do sistema. 
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6.3. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LEIRIA 

A cidade de Leiria é servida pela Linha do Oeste da rede ferroviária nacional. Esta linha caracteriza-

se pelo número reduzido de circulações diárias e consequente baixo volume de tráfego ferroviário 

registado atualmente e com uma oferta de ligações de carácter nacional praticamente inexistente, o 

que condiciona a escolha deste modo de transporte, nas saídas e entradas na cidade. 

A localização da linha e da estação, visível na Figura 134, constitui igualmente um fator dissuasor da 

utilização deste modo de transporte, uma vez que se encontra a mais de 2 km do centro da cidade. 

A CP Regional é o único operador ferroviário que realiza serviços (interregionais e regionais) nesta 

estação. 

 

  

Figura 134. Identificação da interface – Estação Ferroviária de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 
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6.3.1. Oferta de transporte coletivo 

Em termos de oferta de circulações, o percurso Figueira da Foz> Coimbra> Leiria> Caldas da Rainha 

efetua uma circulação diária em cada sentido, o percurso Leiria> Caldas da Rainha realiza apenas 

uma circulação diária neste sentido, o percurso Figueira da Foz> Coimbra> Leiria> Lisboa efetua 

duas circulações diárias neste sentido e no sentido inverso, e a ligação Leiria> Lisboa realiza duas 

circulações diárias e 3 no sentido inverso, como é visível no Quadro 41. 

Quadro 41. Número de circulações, por tipologia de serviço, percurso e frequência 

Serviço Percurso Frequência Diária 

Comboios 
Regionais 

Figueira da Foz> Coimbra> Leiria> Caldas da Rainha 1 

Caldas da Rainha> Leiria> Coimbra> Figueira da Foz 1 

Leiria> Caldas da Rainha  1 

Figueira da Foz> Coimbra> Leiria> Lisboa 2 

Lisboa> Leiria> Coimbra> Figueira da Foz 2 

Leiria> Lisboa 2 

Lisboa> Leiria 3 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 

Em termos de ligações rápidas, não existe serviço Intercidades com destino em Lisboa, só sendo 

possível através da ligação a Coimbra. Contudo, esta ligação ferroviária por Coimbra demora cerca 

de 2 horas devido aos transbordos necessários efetuar. Este facto é dissuasor da utilização do 

comboio pois no mesmo período de tempo é possível chegar a Lisboa através das ligações 

rodoviárias expresso ou automóvel. 

No que diz respeito ao transporte rodoviário, a estação de Leiria é servida por uma linha urbana 

(Urbana 4) e por duas linhas interurbanas (linha 6 – Casal da Pilha/Leiria e linha 7 – Leiria/Milagres). 

A maioria das frequências da linha urbana 4, não se encontram compatíveis com as frequências do 

modo ferroviário (chegadas e partidas), tendo em conta o valor de referência teórico de 10-15 minutos 

de intervalo. 

Importa ressalvar também que os circuitos Mobilis, atualmente, não servem a estação ferroviária, não 

existindo, portanto, esta relação mais rápida e frequente entre a cidade e a estação. 

A informação disponível no Quadro 42 permite verificar que as chegadas/partidas do modo ferroviário 

iniciam antes das frequências do transporte urbano rodoviário. Assim, o circuito com sentido Estação 
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- Cidade inicia 27 minutos após a primeira chegada ferroviária proveniente das Caldas da Rainha. No 

sentido Cidade – Estação, o transporte urbano rodoviário inicia 50 minutos após a primeira partida 

que permite a ligação ferroviária Coimbra> Figueira da Foz. 

Quadro 42. Relação oferta – entre o transporte ferroviário/ transporte público coletivo - urbano 

06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00

Chegadas (06:57) - - (09:30) (10:09) (11:57) - -

Partidas (06:58) (07:13) - - (10:10) (11:58) (12:13) -

Sentido Estação - 

Cidade
- (07:24)

(08:09)  

(08:54)
(09:39) (10:24) (11:54) (12:39) (13:24)

Sentido Cidade - 

Estação 
- (07:48) (08:23) (09:18) (10:03) (11:33) (12:18) (13:03)

14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00

Chegadas -
(15:09) 

(15:30) 
(16:57) - - -

(20:09) 

(20:30)

Partidas - (15:10) (16:58) (18:13) - (20:10) 

Sentido Estação - 

Cidade
(14:54) - (16:24)

(17:09)  

(17:54)
(18:44)

(19:21)  

(19:58)
-

Sentido Cidade - 

Estação 
(14:33) -

(16:03)  

(16:48)
(17:33) (18:18)

(19:03)  

(19:40)
-

TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO 

(ESTAÇÃO DE 

LEIRIA)

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

RODOVIÁRIO 

(URBANA 4)

TRANSPORTE 

PÚBLICO 

RODOVIÁRIO 

(URBANA 4)

TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO 

(ESTAÇÃO DE 

LEIRIA)

 

Fonte: http://www.cp.pt, página consultada em fevereiro de 2015 e Câmara Municipal de Leiria 

As duas ligações ferroviárias com partida em Leiria e destino Lisboa (Santa Apolónia), 

nomeadamente os horários das 12:13 e 18:13, quando comparadas com as frequências da linha 

urbana 4 no sentido Cidade-Estação, permitem verificar que servem a estação 40 minutos antes e 5 

minutos após as partidas indicadas.  

Tendo ainda presente os dados do Quadro 42, é possível verificar que a ligação ferroviária com 

destino (chegada) a Leiria às 15:30 encontra-se servida pela linha urbana 4 - sentido Estação-Cidade, 

cerca de 54 minutos após a chegada (16:24). 

Outra evidência é de que nos períodos com maior número de circulações ferroviárias na estação de 

Leiria (15:00-16:00 e 20:00-21:00) não há coincidência com a maior frequência do transporte urbano 

(08:00-09:00, 17:00-18:00, 19:00-20:00). Acresce ainda a este facto, que o último comboio com 

chegada a Leiria às 20:30, não é servido pela linha urbana, uma vez que após as 20:00 não existem 

circulações nesta linha. 

A estação de Leiria dispõe de bilheteira e esta funciona no seguinte horário: 

 segunda a sexta-feira das 06:30 - 12:30 e 14:00 - 17:30; 

 aos sábados e feriados das 06:15 - 11:15 e das 13:15 - 18:15; 

 aos domingos das 08:40 - 11:15 e das 13:15 - 18:15. 
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Destaca-se ainda a existência de uma praça de táxis no Largo da Estação, com 3 lugares de 

estacionamento reservado. 

6.3.2. Oferta de Estacionamento 

Esta infraestrutura possui, no Largo da Estação, parque de estacionamento geral com cerca de 20 

lugares, dois lugares de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade reduzida, dois postos 

de carregamento de veículos elétricos e estacionamento para bicicletas. 

  

  

Figura 135. Lugares de estacionamento geral e reservado  

Fonte: mpt®, 2015 
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6.3.3. Acesso Interior/Exterior 

O acesso ao cais de embarque pode ser realizado pela entrada principal existente no edifício da 

estação, ou, em alternativa, por um acesso exterior localizado na lateral do edifício. O acesso lateral 

apresenta condições menos propícias para a circulação pedonal. 

  

Figura 136. Acessos interior e exterior às plataformas de embarque 

Fonte: mpt®, 2015 

A estação é constituída por três plataformas de embarque efetuando-se a ligação entre estas por 

meio de uma passagem de nível, o que implica o atravessamento da linha pelos utentes. 

  

Figura 137. Indicação dos cais de embarque (esq.) e passagem de nível (dir.) 

Fonte: mpt®, 2015 
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6.3.4. Serviços e avaliação qualitativa da interface 

De forma geral, a Estação Ferroviária oferece condições razoáveis ao nível das áreas de espera 

(quer interior, quer exterior, com bancos em ambos os locais), bem como ao nível da informação ao 

público sobre serviços regionais (horários e tarifários). Possui também bilheteira, instalações 

sanitárias, acessos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, apresentando ainda, uma 

pequena papelaria e um café dentro do edifício da Estação. Possui também outros serviços 

complementares, como informação sonora ao público e cabines telefónicas. 

É de realçar a inexistência de equipamentos de apoio, como sejam máquina de multibanco e 

máquinas de venda automática de títulos. 

   

Figura 138. Interior da Estação Ferroviária de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 

6.4. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MONTE REAL E DE MONTE 

REDONDO 

De forma geral, as estações ferroviárias de Leiria abrangem uma percentagem populacional pouco 

expressiva (cerca de 8%) face ao total de indivíduos residentes do concelho (126 897 habitantes). A 

estação de Monte Real e Monte Redondo destacam-se pelo valor residual, ambas com cerca de 2%. 

O fraco valor de cobertura populacional para estações/apeadeiros analisados poderá ser justificado 

pela localização periférica destas infraestrutura face aos principais aglomerados. 

A estação de Leiria dista 12Km da estação de Monte Real e a estação de Monte Redondo dista 

aproximadamente 6km da estação de Monte Real. 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

281 

 

 

  

  

Figura 139. Identificação – Estação Ferroviária de Monte Real  

Fonte: mpt®, 2015 
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Figura 140. Identificação – Estação Ferroviária de Monte Redondo 

Fonte: mpt®, 2015 

Tendo em conta fatores como a localização periférica, o reduzido número de indivíduos servidos por 

este serviço, bem como a inexistência de outros serviços de transporte nas proximidades, como táxis 

(não existe nenhum contingente associado a estas estações) e transportes coletivos rodoviários (as 

paragens existentes localizam-se a distâncias superiores a 400m), estas duas infraestruturas não 

serão ser consideradas como interfaces, facto evidenciado pela desarticulação existente entre os 

diversos modos de transporte. 
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6.5. SÍNTESE 

Um Interface é uma infraestrutura com uma importância vital numa rede de transportes, pela 

flexibilidade que traz à rede permitindo multiplicar as alternativas de mobilidade de cada passageiro 

da rede de transporte coletivo. 

O bom funcionamento das interfaces de transporte, com reduzidas distâncias a percorrer entre modos 

de transporte, uma boa coordenação de horários, reduzindo os tempos de espera, aliado ao conforto 

na transferência, a segurança e a qualidade dos serviços de informação, são fundamentais para o 

sucesso do Interface enquanto ponto de transferência na rede, permitindo maior atratividade dos 

sistemas de transporte público, em detrimento da utilização do transporte individual. 

Conceptualmente, no município de Leiria identificaram-se quatro infraestruturas, embora nenhuma 

delas se constitua como uma verdadeira interface, estando três delas diretamente relacionados com o 

modo ferroviário e outra com o modo rodoviário. 

O desempenho apresentado por estas infraestruturas é diferenciado, no que concerne aos modos 

presentes, ao número de serviços apresentados e ao fluxo de passageiros. 

Neste sentido, no modo rodoviário identificou-se o Terminal Rodoviário, infraestrutura com uma 

localização central, que lhe confere boas acessibilidades pedonais e em transportes coletivos, 

contudo, a sua localização e configuração atual acarretam alguns constrangimentos, nomeadamente 

ao nível do impacto nas condições de circulação e na imagem da cidade. Por outro lado, a sua 

configuração atual e espaço interior disponível acarretam algumas limitações no que concerne ao 

estacionamento/paragem de viaturas. 

No modo ferroviário identificou-se a Estação Ferroviária de Leiria, infraestrutura servida por serviços 

regionais e Interregionais que possibilitam a ligação da cidade de Leiria com as cidades mais 

próximas, como Caldas da Rainha e Figueira da Foz, bem como com Coimbra, Lisboa e Porto. Para 

além da distância da estação ao centro da cidade, detetou-se, neste particular, também alguma 

desarticulação horária entre os horários dos comboios e dos transportes urbanos. 

Ainda no que concerne ao modo ferroviário, identificou-se a estação de Monte Real, servida por 

comboios Regionais e Interregionais, e a Estação de Monte Redondo que é servida apenas por 

comboios regionais. Junto a estas infraestruturas não existem serviços de transporte coletivo 

rodoviário, nem praça de táxis e, por esse motivo, não foi realizada a sua avaliação como interface. 

A localização da linha ferroviária e as respetivas infraestruturas, relativamente ao centro da cidade, 

dificultam a criação de uma grande interface onde se pudesse conjugar os diversos tipos de 

transportes existentes no concelho de Leiria. 
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7. ESTACIONAMENTO 
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7.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

O estacionamento é encarado, nos dias de hoje, como uma das principais componentes de qualquer 

Política de Mobilidade Urbana e, a sua correta gestão, poderá contribuir para regular a utilização do 

automóvel privado. Diversos autores afirmam que as principais razões dos congestionamentos 

urbanos se devem à problemática relacionada com o estacionamento e não, como muitas vezes se 

pensa, apenas com a circulação. 

Atualmente, o automóvel apresenta-se como o principal modo de deslocação da população residente 

no município de Leiria, condicionando a circulação no espaço público e, por inerência, na pressão 

exercida pela procura de estacionamento. Neste sentido, as políticas de estacionamento 

desenvolvidas pelo Município de Leiria deverão ter em conta este facto, incentivando uma menor 

utilização do veículo automóvel e criando condições mais favoráveis para uma maior repartição 

modal, com especial destaque na utilização de transportes públicos e modos suaves. 

Adicionalmente deverão ser garantidos níveis de oferta estratégicos e adequados, sem descurar as 

necessidades legítimas dos residentes e das geradas pelas atividades económicas. 

Neste capítulo é caracterizada a oferta de estacionamento no Município de Leiria, que pode ser 

desagregada em função dos regimes de acesso (público ou privado), do regime de pagamento 

(gratuito ou pago) ou da sua localização (na via ou fora desta). A oferta pode ser ainda caraterizada 

em função dos seus atributos e em função da capacidade, das modalidades de exploração, do regime 

tarifário ou do tempo máximo de permanência. 

A correta gestão destes atributos de oferta de estacionamento deve constituir-se como um dos 

instrumentos de gestão do sistema de mobilidade, contribuindo para promover a transferência modal 

do transporte individual para o transporte coletivo, aumentar o ganho de eficiência na circulação e na 

realização das operações de cargas e descargas, bem como, na facilidade de encontrar 

estacionamento de curta duração. 

Seguidamente, apresentam-se dados referentes à oferta de estacionamento, tendo em consideração 

o regime de acesso, a localização do estacionamento e a ocorrência de pagamento. 

A informação para a realização desta análise teve em conta os dados cedidos pelo Município de 

Leiria e nos levantamentos de estacionamento efetuados em abril de 2015, mediante uma área de 

intervenção previamente definida. 
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7.2. OFERTA DE ESTACIONAMENTO GRATUITO – VIA PÚBLICA 

E EM PARQUE 

As políticas locais das cidades apoiam-se numa doutrina constante: há que limitar a invasão da 

cidade pelo carro. Os danos reconhecidos ou suspeitados de um número sempre crescente de 

veículos justificam esta posição. Espaços públicos, outrora locais de lazer e de encontro são 

transformados em espaços funcionais reservados à circulação e ao estacionamento do automóvel 

(DUPEY, 1998). 

Os problemas de estacionamento são agravados quando a procura por um lugar de estacionamento 

excede a oferta existente. Normalmente, estes problemas ocorrem nos centros das cidades e 

localidades e a partir daí se propagam. Se existe um incremento do número de veículos a circular 

numa localidade ou cidade, acresce também a procura por lugares de estacionamento. 

A motorização está relacionada com os problemas de congestionamento, de poluição do ar, e de um 

modo geral, de todas as implicações negativas resultantes do uso do automóvel. A ausência de 

políticas eficazes na racionalização do uso do automóvel, em muitas cidades portuguesas, levou a 

que o fenómeno da motorização não fosse efetivamente contido. Em contrapartida, níveis 

relativamente baixos de posse de veículos em muitas cidades da Europa, como Munique ou Londres, 

são em parte, resultado da existência de fortes restrições do estacionamento na via pública e de 

níveis acima da média, de acessibilidade e serviço do transporte público. 
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Gráfico 51.Taxas de motorização em Leiria e concelhos limítrofes, em 2011 

Fonte: ISP - Estatísticas-  Parque automóvel Seguro, 2011 

O princípio de qualidade urbana de uma cidade vai para além de uma elevada oferta de 

estacionamento. Este princípio requer uma oferta equilibrada de estacionamento, vias, transporte 

público, infraestruturas para modos suaves (bicicletas e peões) e espaços livres. Há a necessidade 

de ajustar a oferta de estacionamento à procura existente, oferecendo apenas os lugares necessários 

e introduzindo uma política racional de preços, ou seja, os lugares de estacionamento mais escassos 

e desejados devem apresentar o preço mais elevado. 

A caraterização da oferta de estacionamento público na cidade de Leiria é realizada para o 

estacionamento existente na via pública e em parques de estacionamento. Os dados sobre a oferta 

de estacionamento resultaram de trabalhos de campo que permitiram contabilizar os lugares de 

estacionamento, complementados pelos dados cedidos pelo Município de Leiria. 

No total da oferta foram identificados 7 207 lugares de estacionamento (em via publica e em 

parques), sendo que 50% da oferta é tarifada, 45% é gratuita e 4% reservados a lugares de cargas e 

descargas, pessoas com mobilidade reduzida e determinados utilizadores e/ou entidades. 
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Figura 141. Oferta total de estacionamento na via pública e em parques 

Fonte: mpt®, 2015/Câmara Municipal de Leiria 

Na oferta de estacionamento na via pública foram considerados todos os lugares que se encontravam 

demarcados nos arruamentos, com sinalização vertical ou horizontal, através de pintura ou 

diferenciação de piso e tendo como pressupostos as disposições existentes no Código da Estrada na 

“Subsecção VI – Paragem e estacionamento”, e respetivos artigos. 

Se a quantificação dos lugares em alguns arruamentos foi facilitada pela marcação dos lugares no 

pavimento, noutros arruamentos, em que os lugares não estão marcados, é mais difícil, estando 

sujeitos a erros resultantes da interpretação dos operadores de campo sobre o espaço efetivamente 

necessário para o veículo estacionar. 
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Os lugares registados referem-se aos locais onde o estacionamento é legal, não incluindo os lugares 

de uso reservado (exemplo: entidades públicas e privadas, cargas e descargas, para pessoas com 

mobilidade reduzida, cartão residente, entre outros). Globalmente, e mediante a área definida para o 

levantamento do estacionamento, foi possível identificar cerca de 3 261 lugares de estacionamento 

gratuitos, 1 424 em via pública e 1 837 em parques, os quais se distribuem conforme apresentado na 

Figura 142. 

 

Figura 142. Estacionamento gratuito na via pública 

Fonte: mpt®, 2015/Câmara Municipal de Leiria 

Da análise da figura é possível constatar que é na zona mais central da cidade de Leiria (nas 

proximidades do Largo 5 de Outubro) que a oferta de lugares gratuitos na via é mais escassa, o que 

se afigura normal devido à procura aí existente, tendo sido tomada a medida correta de tarifar estes 
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locais para possibilitar uma maior rotação. Em contrapartida, a zona mais a norte da cidade regista 

uma oferta considerável de estacionamento gratuito, pautado pela oferta de 1 750 lugares de 

estacionamento nos parques existentes entre o Estádio, Piscinas e a norte do Mercado Municipal. 

Na cidade de Leiria são identificados um conjunto de problemas inerentes ao estacionamento que, de 

uma forma geral, se prendem com o congestionamento e insegurança, bloqueio das faixas de 

rodagem para a realização de manobras, redução da visibilidade do transeunte, obrigando, em 

algumas situações, os peões a andarem na rua juntamente com os automóveis. 

Para além dos danos causados ao meio físico pelo automóvel, existem danos causados ao meio 

humano. O automóvel perturba as normas de acessibilidade que regem a utilização do espaço 

urbano. Desde que possamos dispor de um carro, surgem muitas possibilidades. Se assim não for, a 

acessibilidade é muito reduzida. Pessoas idosas, crianças, pessoas com poucos recursos, são 

vítimas de tais situações (DUPEY, 1998). 

Uma das problemáticas identificadas na cidade de Leiria foi o estacionamento ilegal. A forma como os 

carros se apropriam dos espaços dos peões, faz com que as continuidades pedonais sejam 

constantemente interrompidas, retirando qualidade de vida aos transeuntes e perturbando a imagem 

das cidades. A ocupação dos passeios pelos automóveis torna-se um obstáculo particularmente difícil 

para pais com carrinhos de bebés e pessoas em cadeiras de rodas, uma vez que não têm alternativas 

de circulação. 

Foram ainda identificados arruamentos onde é autorizado estacionamento nos passeios, parcial ou 

total. Contudo, este facto condiciona a circulação pedonal segura, confortável e contínua dos 

transeuntes. Estas situações traduzem a forte procura de estacionamento ao qual se encontram 

sujeitos determinados arruamentos e que conjuntamente com a insuficiência de oferta de lugares 

permitem este tipo de situações que, muito embora estejam devidamente autorizadas, não são de 

todo aconselhadas. 

Importa ainda sublinhar a importância da insuficiente ou total ausência de fiscalização, 

nomeadamente do estacionamento gratuito na via e fora da via, a qual suscita constantes abusos na 

utilização de lugares, sendo muito frequentes nestas zonas, a prática de estacionamento em locais 

proibidos, por exemplo, na proximidade de curvas e de passadeiras, noutros locais expressamente 

proibidos quer por sinalização vertical, quer horizontal, bem como pelas disposições do Regulamento 

do Código da Estrada, com quase total garantia de impunidade, uma vez que as entidades 

competentes não conseguem fiscalizar todo o território. 

A Policia de Segurança Pública (PSP) é responsável pela fiscalização do estacionamento no 

município de Leiria. Esta insuficiência na fiscalização dos veículos mal estacionados nos arruamentos 
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do centro da cidade deve-se em parte, a uma maior fiscalização que é efetuada, pela mesma 

entidade, nos arruamentos com tarifas de estacionamento. 

A insuficiente fiscalização dos veículos estacionados em lugares inadequados ou proibidos gera 

situações de desequilíbrio no espaço público e degradação da paisagem urbana. O ambiente urbano 

torna-se, assim, menos atrativo e consequentemente, reduz-se a atividade económica. 

  

Figura 143. Exemplos de estacionamento autorizado nos passeios 

Fonte: mpt®, 2015 

  

Figura 144. Exemplos de estacionamento ilegal, parte 1/2  

Fonte: mpt®, 2015 
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Figura 145. Exemplos de estacionamento ilegal, parte 2/2  

Fonte: mpt®, 2015 

Neste sentido, parece-nos importante a necessidade de ordenamento do estacionamento, onde, em 

determinados arruamentos, a oferta de lugares poderá aumentar significativamente, mediante 

sinalização adequada e respetivo ordenamento do tráfego. 

No total da oferta de estacionamento gerida pelo município que é efetivamente de acesso público, 

acresce a oferta de 311 lugares reservados a entidades públicas e privadas, pessoas com mobilidade 

reduzida, cargas e descargas, motos e cartão de residente (não foram considerados os lugares de 

estacionamento reservados a BUS e táxis uma vez que a sua identificação é feita nos capítulos do 

transporte coletivo). 

O estacionamento reservado é principalmente destinado a cargas e descargas e para pessoas com 

mobilidade reduzida, com pesos individuais de 28%, respetivamente, 88 lugares e 87 lugares, do total 

da oferta reservada identificada na cidade de Leiria, como se pode verificar no Gráfico 52. 
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Nos lugares reservados a entidades público/privadas, com um peso de 24% do total da oferta, 

destaca-se o Largo da República com 12 lugares afetos à câmara municipal e autoridades, bem 

como, os 14 lugares afetos ao tribunal. 

Dos 74 lugares de estacionamento reservados a determinados utilizadores e/ou entidades, para além 

dos atribuídos ao município de Leiria, foram considerados lugares afetos aos Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras (S.E.F), PSP, GNR, ambulâncias, Mobilidade Elétrica (MOBI.E), entre 

outros.  

Com um peso inferior às restantes tipologias de estacionamento reservado, identificamos 29 lugares 

destinados aos portadores do dístico de “cartão de utente”, predominantemente atribuídos no centro 

histórico, e 33 lugares reservados a motos. 

28%
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Gráfico 52. Oferta de estacionamento reservado, na cidade de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 
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Figura 146. Exemplos de estacionamento reservado na via pública, parte 1/2 

Fonte: mpt®, 2015 

  

Figura 147. Exemplos de estacionamento reservado na via pública, parte 2/2 

Fonte: mpt®, 2015 

 

7.3. OFERTA DE ESTACIONAMENTO TARIFADO 

O crescimento do parque automóvel verificado nos últimos anos e o consequente aumento da 

utilização do automóvel nas deslocações pendulares com destino à zona central da cidade, 

agravaram problema de estacionamento na via pública, o que levou à implementação de um conjunto 

de medidas mitigadoras. 

Uma das medidas mitigadoras adotadas, está patente no regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Leiria que coloca um conjunto de disposições obrigatórias no parqueamento em estrutura e na via 
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pública, aplicáveis aos edifícios para habitação, edifícios e áreas destinadas a comércio, serviços, 

indústria, armazéns, etc. Esta obrigatoriedade de criação de estacionamento, de um modo geral, 

assentava em garantir que as necessidades fossem resolvidas, em parte, por quem as criava. 

Posteriormente, com o objetivo de permitir uma utilização racional e disciplinada do espaço público e, 

consequentemente facilitar o acesso a estacionamento, existe, na cidade, uma delimitação de zonas 

de estacionamento tarifadas. 

A aplicação de tarifas no estacionamento pode condicionar a utilização de lugares, bem como o tipo 

de utilizador, promovendo a rotatividade de lugares e o estacionamento de certos grupos de 

utilizadores (residentes). Por outro lado, a aplicação de tarifas poderá assegurar verbas para 

despesas de operação e controlo de infraestruturas de estacionamento, bem como subsidiar a 

operação de outros modos de transporte mais sustentáveis. 

Contudo, a utilização de estacionamento tarifado deve ser utilizado com precaução já que deverá ser 

aplicado de forma a não privilegiar determinado tipo de utilizador, não excluindo os restantes. 

Adicionalmente, o aumento da tarifa pode não ter o efeito desejado se os utilizadores mudarem de 

destino
19

. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Leiria, o total da oferta de 

lugares tarifados na cidade de Leiria é de 3 635 lugares. 

As zonas de estacionamento de duração limitada (ZEDL), em via pública e em parque, encontram-se 

integradas na cidade de Leiria. Na figura seguinte, quantifica-se o número de lugares tarifados e 

verifica-se que existe uma maior oferta de lugares tarifados em parque (82%), quando comparado 

com a oferta de lugares tarifados em via pública (18%). 

                                                      
19

 CCDRN – “Manual de planeamento das Acessibilidades e Gestão Viária – 09 Estacionamento”, dezembro 2008 
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Gráfico 53. Oferta tarifada de estacionamento em via pública e em parque 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

  

Figura 148. Exemplos de vias públicas tarifadas 

Fonte: mpt®, 2015 

Entre as zonas com oferta de estacionamento tarifado identificadas na Figura 149, verifica-se que 

junto à ZEDL do Largo da República e à ZEDL A, com uma oferta de 342 lugares na via pública, 

existe apenas uma oferta de 45 lugares em parque (parque Auto D. Dinis). Nas restantes ZEDL (B e 

C) a oferta em parque é bastante superior à oferta em via pública. 
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Figura 149. Oferta tarifada de estacionamento em via pública e em parque 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

7.3.1. Oferta de estacionamento tarifado – via pública 

Na Figura 150, apresentam-se as áreas de estacionamento tarifadas na via pública da cidade de 

Leiria. No total da oferta de estacionamento tarifado, a cidade de Leiria apresenta uma oferta de 659 

lugares, repartidos em 516 lugares geridos pela Câmara Municipal de Leiria e cerca de 22% do total 

da oferta em via pública, geridos pela empresa Saba (143 lugares). 
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Figura 150. Oferta tarifada de estacionamento em via pública, segundo a concessão 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

O estacionamento tarifado na via pública de Leiria localiza-se em zonas estruturantes da cidade, 

nomeadamente, nos principais eixos viários urbanos e zonas terciarizadas, bem como em alguns 

locais de lazer e de permanência onde se pretende uma maior rotatividade por parte dos utentes. São 

exemplo a Avenida Marques de Pombal, Largo da República, Avenida Heróis de Angola, Rua de São 

Francisco e Avenida Combatentes da Grande Guerra. 

Na análise da figura seguinte, é possível identificar o número de lugares por zona de tarifa, e concluir 

que existem quatro zonas de estacionamento de duração limitada, nas quais a câmara municipal tem 

a seu cargo a totalidade de lugares tarifados ZEDL A, C e do Largo da República. Em contrapartida, a 

Saba tem a totalidade de lugares de estacionamentos tarifados, identificados como ZEDL B. 
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Figura 151. Oferta tarifada de estacionamento em via pública, segundo zona de tarifa 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Do conjunto de arruamentos identificados com a maior oferta de estacionamento tarifado geridos pelo 

município, identificados no Gráfico 54, destacamos a Avenida Marquês de Pombal com 171 lugares 

(ZEDL A),a Avenida Heróis de Angola com 72 lugares (ZEDL C) e o ZEDL do Largo da República 

com 67 lugares. Com menor número de oferta de estacionamento, identificamos a Rua D. Maria 

Graça Lúcio da Silva com 4 lugares e o Largo Comendador José Lúcio da Silva com 6 lugares, 

situados na ZEDL C.  
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Gráfico 54. Número de lugares de estacionamento tarifado, por arruamento e zona de tarifa 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Considerando o total da população de Leiria (126.897
20

), o número de lugares de estacionamento 

tarifado em via pública (acesso ao público) corresponde a um rácio de 5 lugares pagos por cada mil 

habitantes, o que constitui um valor diminuto quando comparado à cidade de Lisboa com um rácio de 

63 lugares pagos por cada mil habitantes e a outras cidades europeias como sejam Turim (55/1000 

hab.), Roma (16/1000 hab.) ou Milão (7/1000 hab.)
21

 

                                                      
20

 Dados disponibilizados pelo INE referente ao período de 2011   

21
 “Lisboa: o desafio da Mobilidade” – Câmara Municipal de Lisboa, julho de 2004 
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7.3.1.1. Sistema tarifário 

Segundo o “Regulamento Municipal de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do Município 

de Leiria”, com respetiva publicação em Diário da República, 2.ª Série, número 227, de 23 de 

novembro de 2012, e de acordo com o disposto no Capítulo VI – Fiscalização, no seu artigo 23.º, “A 

fiscalização do cumprimento das disposições constantes do presente Regulamento será exercida por 

agentes das autoridades policiais” e “poderá ser também exercida pela Câmara Municipal de Leiria, 

através de pessoal de fiscalização designado para o efeito, devidamente identificado” e 

desempenhará o papel de “zelar pelo cumprimento do presente Regulamento”. De acordo com o 

mesmo, os períodos e os limites máximos de estacionamento são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 43. Períodos e limites máximos de estacionamento, na pública 

Zona Período de estacionamento tarifado Período máximo

Dias da semana - 08h00 às 19h00 

Sábados - 08h00 às 13h00

Dias da semana - 08h00 às 20h00 

Sábados - 08h00 às 15h00

Dias da semana - 08h00 às 19h00 

Sábados - 08h00 às 13h00

Dias da semana - 08h00 às 19h00 

Sábados - 08h00 às 13h00

Dias da semana - 08h00 às 19h00 

Sábados - 08h00 às 13h00

Zona F Dias da semana - 08h00 às 19h00 2 horas

Dias da semana - 08h00 às 19h00 

Sábados - 08h00 às 13h00

ZRSB Dias da semana - 08h00 às 19h00 8 horas

2 horas

2 horas

Zona E

ESTACIONAMENTO DOS 

PAÇOS DO CONCELHO

Zona A 2 horas

Zona B 2 horas

Zona C

Zona D

2 horas

2 horas

 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

As tarifas de estacionamento atualmente praticadas pelo município de Leiria são as apresentadas no 

Quadro 44, de acordo com o “Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Leiria”. Nas zonas de 

estacionamento sob exploração municipal, as tarifas são cobradas todos os dias úteis entre as 8h00 e 

as 19h00, e aos sábados entre as 8h00 e as 13h00. Na zona de estacionamento concessionada 

(ZEDL B), as tarifas são cobradas todos os dias úteis entre as 8h00 e as 20h00, e aos sábados entre 

as 8h00 e as 15h00, mais uma hora em dia útil e mais duas horas aos sábados que as praticadas nas 

zonas sob exploração municipal. A duração máxima de permanência para a totalidade da oferta é de 

2 horas, excetuando a ZRSB que apresenta um período máximo admitido de 8 horas. 
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Quadro 44. Taxas para parcómetros a aplicar em cada uma das zonas de estacionamento limitado 

Zona Período de estacionamento Taxas

0:15 0,15 €              

0:30 0,30 €              

1:00 0,60 €              

2:00 1,20 €              

0:15 0,21 €              

0:30 0,42 €              

1:00 0,84 €              

2:00 1,68 €              

ZEDL A,C,D,E,F,PAÇOS 

DO CONCELHO e ZRSB 

(Exploração municipal)

ZEDL B 

(Concessionada) 

 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

As taxas praticadas em Leiria são progressivamente crescentes, aumentando em função do tempo de 

permanência, isto é, com a 1ª hora a custar 0,60€ e a 2ª hora a custar 1,20€. Na zona de 

estacionamento concessionado, as taxas são também progressivamente crescentes, isto é, com a 1ª 

hora a custar 0,84€ e a 2ª hora a custar 1,68€. Quando comparados os dois regimes de cobrança de 

tarifas de estacionamento, os aplicados pela concessionária (ZEDL B) apresentam um acréscimo na 

ordem dos 40%, quando comparados com as tarifas aplicadas sob exploração municipal. 

A existência de apenas dois regimes tarifários torna clara uma fraqueza da prática atual neste 

domínio: a tarifa aplicada ainda é pouco relacionada com os fatores que devem ter mais influência na 

definição de uma política tarifária, nomeadamente a pressão da procura, o tipo de procura que se 

pretende servir, a qualidade de serviço do transporte coletivo ou a existência ou não da oferta de 

estacionamento tarifado fora da via. 

Ainda segundo o “Regulamento Municipal de Zonas de Estacionamento de Duração Limitada do 

Município de Leiria” em vigor, prevê-se, para os residentes, a emissão de um “cartão de residente” 

que confere a possibilidade de estacionar gratuitamente em qualquer lugar tarifado, dentro da 

respetiva zona de estacionamento onde reside, sem limite de tempo, desde que comprove a 

qualidade de residente. 
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0:15 0:30 1:00 2:00

ZEDL  (Exploração municipal) 0,15 € 0,30 € 0,60 € 1,20 €

ZEDL (Concessionada) 0,21 € 0,42 € 0,84 € 1,68 €

- €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1,80 €

ZEDL  (Exploração municipal) ZEDL (Concessionada)

 

Gráfico 55. Evolução das tarifas horárias aplicadas nas zonas de estacionamento de exploração municipal e 

concessionada, na via pública 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

 

7.3.1.2. Zonas de estacionamento tarifado a implementar 

Segundo a informação fornecida pelo município de Leiria, existe a necessidade de proteger 

determinadas áreas da cidade colocando condicionantes à acessibilidade em transporte individual, 

fomentando outros modos de transporte, nomeadamente dos modos suaves, através da melhoria das 

condições para as deslocações a pé e em bicicleta, e reduzindo o espaço ocupado pelo 

estacionamento ilegal. Neste sentido, o município pretende num futuro próximo proceder à 

implementação e expansão das zonas tarifadas atuais, de forma a garantir a homogeneidade no 

regime de utilização do estacionamento em espaços que constituem uma unidade urbana funcional. 

Tendo em consideração a informação disponibilizada pelo município de Leiria, estima-se que a 

implementação/expansão de lugares de estacionamento na via, pagos, irá representar um acréscimo 

de 103%, face ao atual modelo de oferta existente na cidade de Leiria. 
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Globalmente, foi possível contabilizar cerca de 676 lugares de estacionamento propostos, os quais se 

distribuem conforme o representado na Figura 152. 

Da análise da figura, é possível constatar que é proposta a implementação de mais três zonas 

tarifadas designadas de ZEDL D, ZEDL E e ZEDL F, e a expansão da existente ZEDL A e ZEDL C.  

Do total de lugares propostos, o maior número de oferta ocorre na ZEDL C (202 lugares), seguido da 

ZEDL A (198 lugares) e ZEDL E (115 lugares). No que concerne aos arruamentos, destacam-se a 

Rua Anzebino da Cruz Saraiva (115 lugares) e a Rua Sá de Miranda (80 lugares) como os 

arruamentos que registam maior número de lugares propostos. 

A introdução deste novo modelo de oferta de estacionamento tarifado desenvolver-se-á em dois 

segmentos: 

 A implementação de novos arruamentos tarifados, na zona central da cidade, onde se localiza 

uma parte significativa de atividades de comércio, serviço e equipamentos, como são a 

Avenida Cidade de Maringá, Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Praça do Emigrante, Rua 

da Europa, Rua Camilo Korrodi e Rua de São Francisco. 

 A expansão do número de lugares em arruamentos que já se encontram tarifados, exemplo 

disso é a Avenida Marques de Pombal, que registará um acréscimo de 25% do número de 

lugares tarifados (mais 43 lugares) e a Rua de São Francisco, que atualmente detém uma 

oferta de 27 lugares e passará a ter uma oferta total de 74 lugares tarifados. 
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Figura 152. Oferta tarifada de estacionamento em via pública proposto, segundo zona de tarifa (%) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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Gráfico 56. Oferta tarifada de estacionamento em via pública proposto, por arruamento e zona de tarifa 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

O que se propõe de seguida na escala territorial em análise, e com os atuais e propostos lugares de 

estacionamento, é, de uma forma geral, caraterizar o novo modelo de oferta de estacionamento 

proposto. 

Desta forma, a nova oferta de estacionamento tarifado será de 1 335 lugares, repartidos em oito 

zonas de estacionamento limitado (ZEDL A, B, C, D, E, F, Largo da República e ZRSB). 

Efetivamente, este acréscimo proposto do número de lugares de estacionamento tarifado, em via 

pública (acesso ao público), permite que o rácio ascenda para os 9 lugares pagos por cada mil 

habitantes, encontrando-se assim mais próximo aos registados noutras cidades europeias. 

Do total de lugares de estacionamento tarifados, destacam-se as zonas de estacionamento de 

duração limitada A e C, com uma oferta de 35% e 28% do total de lugares (473 e 376 lugares), 

respetivamente. Em contrapartida, a ZEDL E e ZRSB sobressaem pelo menor número de lugares 

tarifados, com 42 e 43 lugares. 

Neste novo modelo de oferta de estacionamento, a Avenida Marques de Pombal (ZEDL A) e a Rua 

Anzebino da Cruz Saraiva (ZEDL E) destacam-se pela maior oferta de lugares tarifados, com 214 e 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

307 

 

115 lugares, respetivamente. Com menor número de oferta de estacionamento, identificamos a Rua 

D. Maria Graça Lúcio da Silva, com 4 lugares (ZEDL C), Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho, com 5 

lugares (ZEDL A) e Largo Comendador José Lúcio da Silva, com 6 lugares (ZEDL C). 

35%

11%28%

3%

9%

6%

5%

3%

ZEDL A ZELD B ZEDL C ZEDL D ZEDL E ZEDL F ZEDL LARGO DA REPÚBLICA ZRSB  

Gráfico 57. Oferta tarifada de estacionamento em via pública proposto, por zona de tarifa 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

 

7.3.2. Oferta de estacionamento tarifado – em parques 

A oferta de estacionamento tarifado de acesso público completa-se com a oferta em parques de 

estacionamento. A caracterização da oferta de estacionamento fora da via pública é baseada na 

informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Leiria. 

Foram identificados 16 parques de estacionamento de utilização pública, cuja localização é 

apresentada na Figura 153. No município de Leiria quantificou-se uma oferta total de 4 813 lugares em 

parques. Deste total de lugares de estacionamento em parques, 2 976 são tarifados, sendo que 1 837 

são gratuitos. 

Analisando o regime de oferta na cidade de Leiria, 62% da oferta em parques é tarifada e os 

restantes 38 % são gratuitos. 
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Figura 153. Oferta tarifada/gratuita de estacionamento em parques 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

No total dos parques tarifados identificamos três regimes de exploração: 

 Municipal – A Câmara Municipal de Leiria é responsável pela gestão, manutenção e 

funcionamento ao parque de estacionamento da Fonte Quente e ao parque de estacionamento 

do Mercado de Sant `Ana. 

 Concessionados – parque de estacionamento da Fonte Luminosa (Saba), Largo Infantaria 7 

(Lusitanos Parque) e Maringá (Empark). 
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 Privados – Os parques associados a usos específicos (privados), como supermercados e 

superfícies comerciais, como seja o parque de estacionamento do Pingo Doce, Eurosol, Auto. 

D. Dinis, Central Park, Beira-rio, entre outros. Inclui também os lugares em edifícios públicos 

de acesso privado, como é o exemplo do parque de estacionamento do Hospital Distrital de 

Leiria. Embora estes parques estejam associados a usos específicos, constituem uma 

alternativa válida de oferta de estacionamento. 

 

Figura 154. Oferta tarifada de estacionamento em parques, por regime de exploração 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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Figura 155. Exemplos de parques tarifados e gratuitos, na cidade de Leiria  

Fonte: mpt®, 2015 

No total de oferta tarifada em parques, representando a maior oferta de lugares tarifados, foram 

identificados o parque tarifado de estacionamento Maringá, junto ao mercado municipal, com 402 

lugares; o parque “Fonte Luminosa” localizado junto ao Largo 5 de Outubro com 308 lugares; e o 

parque “Fonte Quente” com 246 lugares. Acresce a esta informação, o parque de uso específico ao 

hospital com uma oferta de 1 005 lugares tarifados, embora a sua localização seja mais distante do 

centro da cidade. 

No que se refere à oferta gratuita em parques, destacamos a oferta associada ao Estádio e piscinas 

municipais de Leiria, apresentando a maior oferta de lugares gratuitos, com 1 400 lugares. Existe 

ainda, oferta gratuita em frente ao Mercado Municipal, com 350 lugares. 

De referir ainda a existência de 350 lugares no parque subterrâneo do estádio, mas que atualmente 

não se encontra em funcionamento, não tendo sido considerados na contabilização total da oferta em 

parques. 
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Gráfico 58. Número de lugares de oferta de estacionamento tarifada/gratuita de estacionamento em parques 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Os parques de estacionamento gratuitos referidos anteriormente, constituem-se como importantes 

pontos de oferta de estacionamento a norte da cidade de Leiria e de apoio à zona de comércio e 

serviços localizada na cota baixa da cidade. Apesar da sua localização próxima ao centro da cidade, 

em que as deslocações pedonais são passíveis de se realizarem em cerca de 10 minutos, verifica-se 

um desaproveitamento do potencial dos parques por parte dos utilizadores. Este facto poderá ser 

potenciado pela possibilidade de estacionamento na via pública, muitas vezes infringindo a lei mas 

sem qualquer consequência para o utilizador. 

Uma maior utilização destes parques pelos utentes deverá ser fomentada, para além de uma maior 

fiscalização nos estacionamentos gratuitos da via pública, através da implementação de restrições 

viárias ao centro da cidade, do alcance de níveis de eficiência mais elevados na gestão do segmento 

de oferta de estacionamento tarifado, a partir de um regime de progressividade dos preços de 

estacionamento em cada zona, para que se consigam observar níveis de ocupação e taxas de 

rotatividade próximas aos valores desejados. 
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7.3.2.1. Sistema tarifário 

No sentido de se compararem os preços praticados pelos diferentes tipos de oferta de 

estacionamento em parque, no centro da cidade de Leiria, selecionaram-se os parques de 

estacionamento com os valores mais representativos de oferta, nomeadamente o parque de 

estacionamento de Sant’Ana, Fonte Quente, Fonte Luminosa, O Paço, Maringá e Largo da Infantaria 

7. 

Como já foi referido, apenas o parque de estacionamento de Sant’Ana e Fonte Quente estão em 

regime de exploração municipal, estando próximo de equipamentos e serviços estruturantes do centro 

urbano de Leiria, nomeadamente, Mercado de Santana, Posto de Turismo, CTT, bancos, entre 

outros. 

O parque de estacionamento de Sant’Ana apresenta uma capacidade de 45 lugares de 

estacionamento (31 rotativos, 10 para avençados, 2 afetos a pessoas com mobilidade reduzida e 2 ao 

Teatro Miguel Franco), enquanto o parque de estacionamento da Fonte Quente detém 246 lugares, 

sendo que 82 são à superfície (4 lugares afetos a pessoas com mobilidade reduzida) e 164 são no 

piso subterrâneo. 

Os parques de estacionamento da Fonte Luminosa e do Maringá estão, respetivamente, 

concessionados à Saba e à Empark, enquanto o parque de estacionamento O Paço e Largo da 

Infantaria 7 estão concessionados a Rui Reis e Lusitanos Parque, respetivamente. 

Os parques de estacionamento identificados encontram-se em funcionamento 24 horas e as tarifas 

praticadas são apresentados no Quadro 45. 

As tarifas dos parques concessionados, como seja o parque de estacionamento da Fonte Luminosa e 

Maringá, são as mais caras do total de parques analisados, pois, por hora a taxa é de 1,85€ e 1,60€, 

respetivamente. Numa análise comparativa destas tarifas com as praticadas noutros concelhos do 

país, Leiria regista um lugar de destaque pelos preços mais elevados. 

De seguida, identificam-se alguns exemplos de municípios portugueses e respetivas taxas praticadas 

nalguns parques de estacionamento subterrâneos: 

 Em Viana do Castelo, a taxa é de 1,20€ por hora no parque de estacionamento subterrâneo da 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra; 

 No município de Braga, a tarifa é de 0,90€ por hora no parque de estacionamento existente na 

Avenida da Liberdade; 

 No Porto, a tarifa do parque subterrâneo da Praça dos Poveiros é de 1,80€ por hora; 
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 Em Guimarães, a tarifa do parque de estacionamento “Mumadona” (concessionaria Vitrus) é de 

1,00€ por hora; 

 No município de Aveiro, a tarifa do parque de estacionamento existente na Travessa do 

Mercado (empresa municipal MoveAveiro) é de 0,75€ por hora; 

 Em Coimbra, o parque subterrâneo situado na Avenida Fernão Magalhães (concessionária 

BragaParques) a taxa é de 1,30€ por hora. 

Quadro 45. Taxas aplicadas nos parques de estacionamento 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO PERÍODO DE ESTACIONAMENTO TAXAS

0:15 0,25 €      

0:30 0,40 €      

1:00 0,80 €      

2:00 1,60 €      

0:15 0,20 €      

0:30 0,30 €      

1:00 0,60 €      

2:00 1,20 €      

0:15 0,65 €      

0:30 1,05 €      

1:00 1,85 €      

2:00 3,45 €      

0:15 0,40 €      

0:30 0,80 €      

1:00 1,60 €      

2:00 3,20 €      

0:15 0,35 €      

0:30 0,70 €      

1:00 1,00 €      

2:00 2,00 €      

0:15 0,20 €      

0:30 0,40 €      

1:00 0,80 €      

2:00 1,60 €      

SANT `ANA

FONTE QUENTE

FONTE LUMINOSA

MARINGÁ

O PAÇO

LARGO DA INFANTARIA

 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 

Em contrapartida, os parques pertencentes ao município de Leiria, nomeadamente os parques de 

estacionamento de Sant`Ana e Fonte Quente, apresentam as tarifas mais baixas. A tarifa do parque 

de estacionamento mais caro (Fonte Luminosa) é 131% superior à tarifa do parque de 

estacionamento de Sant’Ana, ambos localizados nas proximidades do Largo 5 de Outubro. 
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Da análise do Gráfico 59, podem retirar-se as seguintes conclusões sobre os preços praticados pelos 

diferentes tipos de oferta de estacionamento, em via pública ou em parque: 

 As taxas praticadas em parquímetros são progressivamente crescentes, quer sob exploração 

municipal ou concessionada, aumentando a taxa em função do tempo de permanência, isto é, 

com a 1ª hora a custar 0,60€ e a 2ª hora a custar 1,20€; 

 As tarifas nos parques da “Fonte de Luminosa” e “O Paço” são regressivas, significando que o 

preço do estacionamento vai reduzindo à medida que o tempo de permanência vai 

aumentando, penalizando sobretudo os estacionamentos de muito curta duração e 

incentivando à não utilização nestas circunstâncias; 

 As tarifas praticadas em parques de estacionamento e em via pública pertencentes ao 

município, são regra geral, mais baixas que as praticadas pelas concessionárias. 
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Gráfico 59. Evolução das tarifas horárias aplicadas na via pública e em parques 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2015 
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7.4. OFERTA DE ESTACIONAMENTO RESERVADO – 

MOBILIDADE REDUZIDA  

No que se refere à oferta do número de lugares de estacionamento para utentes com mobilidade 

reduzida, o município conta com 87 lugares identificados na cidade, como se pode visualizar na Figura 

156. 

 

Figura 156. Número de lugares de estacionamento para utentes com mobilidade reduzida 

Fonte: mpt®, 2015 
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Analisando a distribuição da oferta de lugares reservados para pessoas com mobilidade reduzida, o 

parque do estádio de Leiria detém a maior oferta com 34 lugares, seguido da Avenida Marquês de 

Pombal, com 6 lugares. A Praça do Emigrante apresenta 4 lugares de oferta e a Rua Mouzinho de 

Albuquerque e Avenida Heróis de Angola detêm uma oferta de 3 lugares, cada uma. Os restantes 

arruamentos apresentam 2 ou 1 lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, 

identificados na Praça da República, Largo Cândido dos Reis, Largo Dr. Serafim Lopes Vieira, Largo 

Rainha Santa Isabel. Rua de Alcobaça, Rua de São Francisco, Rua da Restauração e Avenida 

Ernesto Korrodi, entre outros locais. 

  

  

  

Figura 157. Exemplos de lugares  de estacionamento para utentes com mobilidade reduzida 

Fonte: mpt®, 2015 
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7.5. SÍNTESE 

O estudo e análise do estacionamento na cidade de Leiria teve em conta a oferta de estacionamento 

gratuito e tarifado na via pública e em parques. 

Globalmente, na oferta de estacionamento, foram identificados 7 207 lugares de estacionamento (em 

via pública e em parques), sendo que 50% da oferta é tarifada, 45% é gratuita e 4% reservada a 

outros, nomeadamente, lugares de cargas e descargas, pessoas com mobilidade reduzida e 

determinados utilizadores e/ou entidades. 

Na via pública, foi identificada uma oferta de estacionamento gratuita superior a 1 424 lugares, face 

ao total de 659 lugares tarifados. Em contrapartida, em parques de estacionamento, o número de 

lugares tarifados é superior, com cerca de 2 976 lugares, quando comparados aos 1 837 lugares de 

oferta gratuita. 

Acresce à oferta referida anteriormente, 311 lugares reservados a outros, como são as entidades 

públicas e privadas, pessoas com mobilidade reduzida, cargas e descargas, motos, cartão de utentes, 

etc. Com o peso mais significativo, identificou-se a oferta reservada a cargas e descargas e a 

pessoas com mobilidade reduzida, com pesos individuais de 28%, respetivamente, 88 lugares e 87 

lugares. 

De acordo com a informação disponibilizada pelo município de Leiria, proceder-se-á, no futuro, à 

implementação/expansão de lugares de estacionamento tarifado na via, que representarão um 

acréscimo de 103% (mais 676 lugares) face ao atual modelo de oferta tarifada existente na cidade de 

Leiria. A Rua Anzebino da Cruz Saraiva (115 lugares) e a Rua Sá de Miranda (80 lugares), destacam-

se como os arruamentos que registam maior número de lugares propostos. 

No que se refere às taxas praticadas na cidade de Leiria, quer em via pública, quer em parque, 

conclui-se que: 

 As taxas praticadas na cidade de Leiria na via pública são progressivamente crescentes, 

aumentando em função do tempo de permanência, isto é, com a 1ª hora a custar 0,60€ e a 2ª 

hora a custar 1,20€. Na zona de estacionamento concessionado (ZELD B), as taxas são 

também progressivamente crescentes, isto é, com a 1ª hora a custar 0,84€, e a 2ª hora a 

custar 1,68€; 

 Quando comparados os dois regimes de cobrança de tarifas de estacionamento na via pública, 

as tarifas aplicadas pela concessionária (ZEDL B), apresentam um acréscimo na ordem dos 

40%, quando comparadas com as tarifas aplicadas sob exploração municipal; 
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 As tarifas nos parques da “Fonte de Luminosa” e “O Paço” são regressivas, significando que o 

preço do estacionamento vai reduzindo à medida que o tempo de permanência vai 

aumentando, penalizando sobretudo os estacionamentos de muito curta duração e 

incentivando à não utilização nestas circunstâncias; 

 As tarifas dos parques concessionados, como seja o parque de estacionamento da Fonte 

Luminosa e Maringá, são as mais caras do total de parques analisados. Por hora, a taxa é de 

1,85€ e 1,60€, respetivamente; 

 As tarifas praticadas em parques de estacionamento e em via pública pertencentes ao 

município, são regra geral, mais baixas que as praticadas pelas concessionárias; 

 O parque de estacionamento Fonte Luminosa apresenta o preço/hora mais alto de entre os 

parques de estacionamento da cidade de Leiria, e, comparativamente com outras cidades 

portuguesas, apresenta igualmente um preço bastante elevado, ao nível dos mais caros do 

país. 
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8. LOGÍSTICA URBANA 
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8.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Vitor Campos, Diretor-geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, em 2011, no 

sexto volume da Série Política de Cidades da DGOTDU dedicado ao “Desenvolvimento Urbano 

Acessibilidade, Mobilidade e Logística Urbana”, refere que “Não é hoje possível conceber as cidades 

europeias modernas sem espaços públicos de qualidade. Mas também não é possível conceber as 

cidades europeias modernas sem ter em consideração o papel determinante que os sistemas de 

acessibilidade, mobilidade e logística têm na sua afirmação económica e competitividade, no 

funcionamento dos seus tecidos urbanos, na conformação, apropriação e vivência dos espaços 

públicos pelos seus cidadãos e na eficiência energética e desempenho ambiental dos respectivos 

territórios.” Esta expressão atesta a importância nos territórios da mobilidade urbana e 

especificamente da logística urbana. 

Define-se logística como “processo de coordenar o fluxo, material e de informações, do ponto 

fornecedor ao ponto de consumo, de forma eficiente e efetiva, em correspondência às necessidades 

dos clientes.” (TABOADA, 2006, sp) Esse fluxo, ao interagir com o cenário urbano, passou a sofrer 

com o caos urbano de congestionamento, que acarreta a perda de tempo e gasto de combustível, 

desgaste do veículo, maior emissão de poluentes, entre outros. 

As cidades são, nos dias de hoje, grandes consumidoras de bens e serviços, representando o 

transporte de mercadorias cerca de 20% do total de tráfego rodoviário, e, adicionalmente, as políticas 

urbanas têm menosprezado o transporte de mercadorias, quer por omissão nas políticas de 

circulação e transportes, quer pelos efeitos colaterais provocados no abastecimento. A criação de 

eixos com acesso automóvel condicionado ou interdito (caso das ruas pedonais) limita os períodos 

das entregas. Estas ficam comprometidas quando a retenção no tráfego motiva atrasos, o que exige a 

seleção de percursos menos congestionados e a redução do número de deslocações. 

As vias de sentido único tendem a alongar os percursos ou comprometer as cargas/descargas, 

sobretudo quando o perfil transversal é reduzido e não há espaços reservados para o efeito. As áreas 

condicionadas induzem alterações dos percursos de abastecimento mesmo para além dos seus 

limites. As restrições podem incidir apenas sobre os veículos que ultrapassam determinadas 

dimensões ou capacidade de carga, obrigando a desvio dos percursos ou adaptação da frota, com 

perdas de tempo e aumento de custos. 

Por vezes ocorrem também situações de conflito entre o transporte coletivo e o de mercadorias (a 

criação de faixas de bus retira capacidade de escoamento dos restantes veículos, incluindo os de 

carga, tornando a sua circulação mais difícil, lenta e dispendiosa; as faixas próprias impedem ainda a 
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paragem dos veículos na vizinhança dos estabelecimentos, imprimindo morosidade à operação de 

carga/descarga). 

Alguns dos problemas da circulação viária e de estacionamento dos territórios são agravados pelos 

movimentos dos transportes de mercadorias colocando, por vezes, em causa a atratividade e 

qualidade de vida que determinado território pode proporcionar. 

A morfologia das cidades interfere diretamente com a sua mobilidade urbana. Leiria é uma cidade 

com dicotomias, possui ruas com perfis transversais muito reduzidos e grandes avenidas, o que 

origina dificuldade na gestão dos fluxos urbanos de mercadorias, às quais acrescem as necessidades 

logísticas díspares diretamente associadas à natureza e tipo de atividade (por exemplo as diferentes 

necessidades quando se trata de comércio a retalho ou grossista).  

O município de Leiria concentra importantes polos que geram movimentos de transporte de 

mercadorias (Figura 160) e são responsáveis pelo elevado volume de viagens nos períodos de 

entrada e saída dos colaboradores, com necessidades logísticas inerentes à atividade, 

designadamente operações de cargas e descargas de materiais e produtos. Torna-se, portanto, vital 

a existência de espaços disponíveis para a realização destas operações no espaço público, 

devidamente regulamentados. 

Neste sentido, o presente tema visa identificar as principais vias afetas ao transporte de mercadorias, 

bem como a identificação e quantificação dos espaços destinados a operações de cargas e 

descargas. É ainda realizada uma análise da regulamentação específica que define a forma como 

são realizadas as operações de logística urbana no município de Leiria. 

Neste sentido, o presente tema visa identificar as principais vias afetas ao transporte de mercadorias, 

bem como a identificação e quantificação dos espaços destinados a operações de cargas e 

descargas. É ainda realizada uma análise da regulamentação específica que define a forma como 

são realizadas as operações de logística urbana no município de Leiria. 

 

 

 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

322 

 

8.2. ESTACIONAMENTO PARA AS OPERAÇÕES DE CARGAS E 

DESCARGAS 

8.2.1. Regulamentação municipal para a logística urbana 

O concelho de Leiria não possui regulamentação específica que defina a forma como são realizadas 

as operações de logística urbana, nomeadamente o estacionamento para as operações de cargas e 

descargas e a circulação de veículos pesados. 

Contudo, no “Regulamento de zonas de estacionamento de duração limitada do município de Leiria”, 

publicado no n.º 480/2012 do Diário da República n." 227, II Série, de 23-11-2012, faz-se referência 

ao artigo 5º, relativo à “Composição das zonas de estacionamento de duração limitada”, em que na 

alínea b, refere que os “lugares reservados a operações de carga e descarga de utilização gratuita”, 

fazem parte integrante das zonas de estacionamento de duração limitada estabelecidas pelo 

município de Leiria. O artigo 6º, alínea b, refere que “os veículos automóveis de mercadorias e mistos 

de peso bruto até 3.500 Kg, para operações de carga e descarga, podem estacionar nas zonas de 

estacionamento de duração limitada, nos lugares a eles destinados. O artigo 10º, refere-se à isenção 

de pagamento de taxas, destinada a “condutores dos veículos envolvidos em operações de carga e 

descarga dentro dos horários fixados e lugares destinados a esse fim “. 

No Projeto de Regulamento do Centro Histórico de Leiria não existe qualquer referência à circulação 

no centro histórico, bem como regulamentação para cargas e descargas. 

8.2.2. Oferta de Estacionamento para cargas e descargas 

Segundo o “Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária – Estacionamento”
22

, as 

condições sobre as quais o transporte de mercadorias é realizado em meio urbano são muito 

diferentes das realizadas na periferia do centro urbano. No centro urbano, as restrições espaciais são 

mais acentuadas, a distribuição é geralmente realizada em veículos com limites de capacidade de 

carga, implicando mais viagens e maiores volumes de tráfego para a rede rodoviária urbana. Para 

além disso, as operações de cargas/descargas devem ser realizadas num curto espaço de tempo. 

                                                      

22
 CCDRN – “Manual de planeamento das Acessibilidades e Gestão Viária – 09 Estacionamento”, dezembro 2008 
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Para a caraterização e diagnóstico do estacionamento existente na cidade de Leiria, foi definida uma 

área de estudo, visível na figura seguinte. Nesta área foi possível identificar e localizar 88 locais de 

carga e descarga. O maior número de lugares de cargas e descargas concentra-se na Avenida Heróis 

de Angola, em que foram identificados 14 lugares, e na Rua de São Francisco em que foram 

assinalados 11 lugares. 

Pela análise da Figura 158 verifica-se que existe uma maior concentração de lugares de cargas e 

descargas, na área que engloba as seguintes ruas: Rua Coronel Teles Sampaio, Rua Mouzinho de 

Albuquerque, Avenida Heróis de Angola, Rua São Francisco, Avenida Cidade de Maringá e Rua Dr. 

Américo Cortês Pinto, nesta área contabilizaram-se 45 lugares, o que equivale a 51% do total de 

lugares identificados em levantamento. Esta elevada densidade evidencia a concentração de 

comércios e serviços nestes locais. 
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Figura 158. Localização de cargas e descargas na cidade de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 

A grande procura a que as vias urbanas estão sujeitas, aliada à limitada oferta, propicia o 

congestionamento rodoviário, que provoca, consequentemente, atrasos no transporte de 

mercadorias. Não podemos descurar o facto destas áreas urbanas serem ambientalmente mais 

sensíveis, pelo que deverão ser impostas restrições ao uso de determinados veículos de transporte 

de mercadorias, essencialmente pelo ruído provocado e também pelos gases poluentes emitidos.  

Neste sentido, existe a necessidade de considerar o transporte de mercadorias como parte integrante 

do sistema de transportes e possuir uma regulamentação de determinados aspetos relativos à 

atividade logística: dimensão dos veículos utilizados, níveis de emissão de gases poluentes 

permitidos, restrições nos períodos de acesso às cidades para realização de cargas e descargas, 
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imposição de locais próprios e exclusivos para cargas e descargas e ainda restrições de uso de 

determinadas vias de acesso já congestionadas. 

Um exemplo da desregulação vigente em termos de sinalização vertical é visível na figura seguinte, 

em que se permite que se realizem cargas e descargas, nos dias úteis das 08:00 às 20:00, entre as 

09:00 e as 19:00, entre as 08:00 e as 19:00. Acresce à regulamentação já referida, os locais 

reservados a cargas e descargas que não tem horário associado e sinalização temporária, que no 

caso específico, indica que as cargas e descargas são permitidas entre as 09:00 e as 11:00 e entre 

as 16:00 e as 18:00. 

Verificaram-se situações em que no mesmo troço de rua, esta uniformização de horário não se 

verifica, exemplo disso é a Rua de São Francisco, que permite em 4 lugares cargas e descargas 

entre as 09:00 e as 19:00 e mais 7 lugares em que este horário é entre as 08:00 e as 19:00. 

De referir que os períodos horários indicados para a realização de cargas e descargas, propiciam a 

utilização destes lugares de forma abusiva por privados e os próprios comerciantes e lojistas, que 

utilizam estes locais, para estacionamentos de longa duração, sem que exista fiscalização efetiva, 

como é visível nas imagens seguintes. 
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Figura 159. Exemplos de sinalização vertical de cargas e descargas 

Fonte: mpt®, 2015 

A identificação e localização das principais operações de cargas e descargas no centro urbano de 

Leiria constituem-se como um importante elemento para a caraterização da logística urbana do 

município. 
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8.2.3. Polos geradores/atractores de viagens 

O Guia para a elaboração de Planos de Mobilidade e Transportes (IMTT; 2011) refere que as áreas 

urbanas assistiram nos últimos anos a mudanças associadas à mobilidade das populações, 

originando um crescimento nas necessidades de mobilidade, consequência do desenvolvimento 

económico e social, da dispersão populacional e da deslocalização das atividades e serviços para 

áreas com deficits de oferta de transportes públicos e que não acompanharam estas alterações nas 

necessidades de mobilidade das populações. Tendo em conta estas mudanças nas estruturas 

funcionais das cidades, é necessária uma nova perspetiva da logística urbana e da sua importância 

nas dinâmicas das cidades. 

As alterações estruturais nas cidades verificaram-se essencialmente com o aumento do perímetro 

urbano, a redução da acessibilidade às áreas centrais e o aumento do congestionamento do tráfego, 

perdendo, assim, as áreas centrais a sua atratividade. Os núcleos centrais das cidades possuem 

morfologias que não são compatíveis com as pressões atuais da circulação automóvel, 

estabelecendo de forma quase permanente conflitos entre veículos e peões. 

Assim, áreas industriais, comerciais e outras atividades que necessitam de espaço e de boas 

acessibilidades, optam pela localização na periferia dos centros urbanos, normalmente junto a nós de 

grande acessibilidade rodoviária, como é visível na Figura 160. 

Também equipamentos estruturantes (educação, saúde, serviços públicos, entre outros), parques 

empresariais/parques tecnológicos e infraestruturas comerciais e logísticas têm acompanhado a 

deslocalização de indústrias e serviços. Estes equipamentos que anteriormente se localizavam, 

tendencialmente, no centro das cidades, nos dias de hoje optam por instalar-se em áreas 

periurbanas. 

Estas deslocalizações, originam uma alteração de polos geradores/atractores de viagens e um 

aumento do número de viagens casa/trabalho que, em muito tem contribuído para uma maior 

complexidade e diversidade dos padrões de mobilidade. Todas estas dinâmicas recentes explicam a 

predileção pelo uso do transporte individual, acentuada pela ineficiência do transporte coletivo, muitas 

vezes incapaz de se adaptar a esta tendência e de assegurar adequadamente as novas 

necessidades, no que respeita a percursos, horários, frequência de serviço e adequação tarifária. 

Na Figura 160, é assim visível que a localização das áreas de indústrias e serviços no concelho de 

Leiria, caracteriza-se por uma elevada dispersão, existindo uma maior concentração de indústrias e 

serviços ao longo de uma parte do traçado do IC2 / EN1 e acompanhando a EN109, sendo por isso 

as vias com maior propensão ao tráfego de transporte de mercadorias. É possível verificar também 
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que as áreas de comércio e serviços, localizam-se maioritariamente no centro da cidade de Leiria e 

nos núcleos mais centrais das freguesias do concelho. 

 

Figura 160. Localização dos polos geradores/atractores de viagens a nível municipal 

 

Fonte: mpt®, 2015 
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Como já referido, as alterações no planeamento e ordenamento dos territórios, que levou à 

deslocalização de muitas indústrias e serviços, originaram mais dificuldades associadas às 

deslocações pendulares (casa-trabalho e casa-escola) e à mobilidade relacionada com novos polos 

geradores/atractores de viagens. Em consequência disso, acentuaram-se os desequilíbrios na 

escolha do modo de deslocação, em que se evidencia a utilização do transporte individual, 

influenciando negativamente a sustentabilidade do município em termos económicos, sociais e 

ambientais. 

A concentração de estabelecimentos industriais na área designada de “nebulosa” empresarial de 

Leiria, ou seja, o território situado na envolvente ao troço nordeste da EN1 (IC2), engloba as 

freguesias de Bidoeira de Cima, Milagres, União das freguesias de Colmeias e Memória e União das 

freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista. Nesta área, como seria expectável, são conhecidos os 

problemas de acessibilidade, os conflitos com os aglomerados populacionais, a inexistência de 

infraestruturas de suporte e os graves problemas de ordem ambiental, a grande densidade de 

suiniculturas e aviários com todas as suas problemáticas associadas. 

Acompanhando uma parte do traçado da EN1/IC2 encontra-se também uma forte concentração de 

explorações de inertes, onde é indistinta a mistura entre estes e o espaço habitacional. Este cenário 

poderá obrigar à elaboração de um plano municipal de maior pormenor ao nível do solo rural. 

Atualmente é reconhecido que a mobilidade se trata de um fator indissociável para a melhoria da 

qualidade de vida das populações e para a sustentabilidade das cidades. Apesar da deslocalização 

de diversas atividades comerciais, industriais e de serviços, o centro da cidade de Leiria mantém a 

atratividade com a aglomeração de diversas atividades de comércio, restauração e serviços, como é 

possível verificar na Figura 161. 

Nesta figura, é também visível a cobertura das linhas de transporte coletivo rodoviário, em que se 

verifica que a maior parte dos polos geradores/atractores de viagens são servidos por transportes 

públicos rodoviários, o que pressupõe que os problemas de deslocações não estejam relacionados 

com a cobertura da rede, mas sim com a oferta existente. 
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Figura 161. Localização dos polos geradores/atractores de viagens no centro urbano de Leiria 

Fonte: mpt®, 2015 
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8.3. SÍNTESE 

A atividade económica de um território pode verificar-se pelo aumento ou diminuição do fluxo de 

mercadorias, no entanto o crescimento exponencial é muitas vezes limitado pela morfologia urbana, 

originando pressão de tráfego e congestionamentos que influenciam, pela negativa, quer a 

produtividade das empresas, quer a qualidade do ambiente urbano, quer a imagem do próprio 

território influenciando diretamente a atratividade dos centros urbanos. 

Pelo diagnóstico das cargas e descargas realizado ficou evidenciada a necessidade de 

regulamentação e reordenamento do sistema logístico da cidade de Leiria. As estratégias de 

intervenção neste sistema devem suprir o maior número de necessidades quer públicas, quer 

privadas, indo de encontro às necessidades económicas dos territórios sem descurar as pretensões 

de sustentabilidade de empresas e cidadãos, promovendo a eficiência em todas as vertentes, 

económica, social, ambiental, etc. para que este território se promova em termos de equidade para 

empresas e cidadãos. 

Na regulamentação a elaborar devem ser minorados os desfasamentos entre as restrições impostas 

e os interesses de comerciantes, empresas, operadores logísticos e todas as atividades do sistema 

de logística urbana. A implementação destes regulamentos deve ser acompanhada com campanhas 

de informação e sensibilização de forma a aumentar os níveis de respeito pelos novos regulamentos, 

acompanhados quando necessário por ações de fiscalização preventiva. 

Para além disso é mais que evidente que as cargas e descargas nos centros das cidades necessitam 

de mais do que regulamentações de trânsito, aumento de lugares do estacionamento de curta 

duração, limitação de horários ou a implementação de lugares exclusivos. A implementação destas 

medidas em diversas cidades portuguesas é reveladora da sua insuficiência para a redução dos 

constrangimentos associados ao transporte rodoviário de mercadorias. Deve ter-se em conta, 

também, que todos os envolvidos no sistema logístico, e que tanto podem ser entidades públicas 

como privadas, evidenciam a complexidade da logística urbana e as dificuldades no seu controlo e 

regulamentação. 

Salvaguarda-se, no entanto, a necessidade de criar uma base que estabeleça as diretrizes do 

sistema logístico, podendo para isso ser criado um plano de gestão logística que regulamente as 

cargas e descargas e ao mesmo tempo regule a problemática do acesso à zona urbana central pelos 

diversos tipos de serviços logísticos. 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

332 

 

 

 

9. SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
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9.1. BREVE ENQUADRAMENTO 

Tendo em conta o contexto nacional, em que se verificava uma elevada sinistralidade, foi aprovado em 

2003, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária (PNPR), com o principal objetivo de reduzir para 

metade o número de mortos e feridos graves, até 2010. 

As metas propostas, na generalidade, foram atingidas e nesse sentido, foi estabelecida, em 2008, a 

Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), tendo sido definido o período de 2008-2015 

como horizonte temporal para implementação desta mesma estratégia. Deste modo, a ENSR tem 

como principal objetivo “colocar Portugal entre os 10 países da U.E. com mais baixa sinistralidade 

rodoviária”, de forma a reduzir o número de mortos até 2015, “62 mortos por milhão de habitantes, 

equivalente a uma redução de 31,9%”
23.

 

O presente capítulo tem como objetivo caracterizar os acidentes com vítimas ocorridos entre os anos 

de 2008 e 2014, no concelho de Leiria. A informação disponível relativamente a esta matéria não 

possibilita a construção de uma planta com georreferenciação dos acidentes, com vista a uma melhor 

visualização da dispersão dos acidentes pelo território concelhio, uma vez que existe uma quantidade 

de dados substanciais onde não é referenciado o Número de polícia e/ou o Km da ocorrência (cerca 

de 1 049 acidentes). Contudo, são indicados os arruamentos com um número de ocorrências igual ou 

superior a 10. 

Os dados fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) permitiram extrair 

elementos que nos permitem caracterizar, com fiabilidade, os acidentes ocorridos no concelho de 

Leiria. Para além disso, permitiram ainda estabelecer inter-relações entre: 

 a data e a hora; 

 os indicadores de gravidade; 

 o número de vítimas (mortos, feridos graves e feridos leves); 

 o arruamento onde ocorreram os acidentes (localizado ao número de polícia e/ou ao Km); 

 a freguesia onde ocorreram os acidentes; 

 se os acidentes ocorreram dentro ou fora da localidade; 

 quanto à existência ou não de interseção de vias; 

 quanto aos tipos de traçado (tipo 1, 2, 3 e 4); 

 quanto à existência ou não de sinalização vertical, horizontal ou luminosa; 

 quanto às condições de aderência; 

                                                      
23

 Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – 2008-2015”- Março 2009 
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 quanto ao estado de conservação dos arruamentos; 

 quanto à natureza dos acidentes. 

 

9.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

9.2.1. Evolução dos acidentes rodoviários 

A informação exposta no Gráfico 60, apresenta a evolução do número de acidentes com vítimas no 

concelho de Leiria, entre 2008 e 2014, utilizando os dados oficiais disponibilizados pela ANSR – 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.  

Entre 2008- 2013, em Portugal Continental registou-se uma diminuição na ordem dos 18% de 

acidentes rodoviários. Ainda que o número de acidentes tenha continuado a decrescer, o ritmo dessa 

evolução não foi constante, tendo-se verificado algumas oscilações referentes ao aumento do número 

de acidentes registados nos períodos 2008-2009 e 2012-2013.  

O distrito de Leiria acompanha a tendência nacional registando assim, um decréscimo na ordem dos 

22% de acidentes, muito embora apresente para o período entre 2008-2009 um aumento residual de 

1% do número de acidentes. 

O concelho de Leiria, de uma forma geral, registou a diminuição mais significativa do número de 

acidentes, em 29%, comparativamente às diminuições registadas em Portugal Continental e no 

distrito de Leiria, entre 2008-2013. Esta diminuição foi registada em todos os períodos analisados, à 

exceção do período de 2008-2009 onde o valor se manteve constante (648 acidentes). A diminuição 

mais significativa do número de acidentes foi registada entre 2010-2011, com uma redução de 12% 

do número de acidentes. 

No ano de 2014 são disponibilizados apenas os dados referentes ao período de janeiro a outubro 

pelo que, como não são absolutos, não permitem uma análise comparativa referentes ao total do ano. 

Contudo, se compararmos com o ano de 2014 (janeiro a outubro), verificamos que existe um aumento 

de 11% face ao ano de 2013 (mais 43 acidentes). Porém, este aumento do número de acidentes 

deve ser entendido com as devidas reservas, na medida em que como não são referentes ao total do 

ano, será precipitado revelar que o ano de 2014 registará um aumento do número de acidentes face 

ao ano anterior. 
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Gráfico 60. Número de acidentes ao nível nacional, distrital e concelhio, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

No que concerne às freguesias, a maioria acompanha a tendência do município na diminuição do 

número de acidentes, sendo que entre 2008-2013 a diminuição mais significativa, com valores acima 

dos 45%, foi registada na freguesia de Caranguejeira (58%), União de Freguesias das Colmeias e 

Memória (55%), União de Freguesias de Marrazes e Barosa (46%) e União de Freguesias de Santa 

Catarina da Serra e Chaínça (58%). As freguesias de Bajouca, Bidoeira de Cima, Coimbrão e União 

das Freguesias de Monte Redondo e Carreira registam um aumento do número de acidentes, sendo 

que os valores mais significativos registam-se na freguesia de Bajouca e Coimbrão, com 33% e 30% 

respetivamente.  

De referir, ainda, que a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e a União de 

Freguesias de Marrazes e Barosa apresentam, entre 2008-2013, os valores mais significativos do 

número de acidentes, com 773 e 502 respetivamente. O ano de 2009 apresenta o maior número de 

número de acidentes para as Uniões de freguesias, com uma percentagem de 21% do total de 

acidentes. Contrariamente, as freguesias de Bajouca e Milagres apresentam os valores mais baixos 

(47 e 65 acidentes, respetivamente).  
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Quadro 46. Evolução do Número total de acidentes nas freguesias do município de Leiria 

AMOR 24 18 20 8 13 18 14 115

ARRABAL 17 19 25 15 12 15 20 123

BAJOUCA 6 10 7 8 8 8 4 51

BIDOEIRA DE CIMA 9 13 14 9 11 11 4 71

CARANGUEJEIRA 24 15 23 13 20 10 14 119

COIMBRÃO 10 18 14 10 7 13 8 80

MACEIRA 43 58 48 37 39 35 23 283

MILAGRES 13 6 13 9 5 9 7 62

REGUEIRA DE PONTES 14 13 14 7 15 8 9 80

COLMEIAS 32 20 29 35 21 12

MEMÓRIA 1 2 4 2 0 3

LEIRIA 90 109 76 83 51 69

POUSOS 37 38 37 34 38 26

BARREIRA 5 4 8 4 6 1

CORTES 9 11 12 9 10 6

MARRAZES 78 89 72 66 72 47

BAROSA 22 14 13 9 13 7

MONTE REAL 19 5 5 9 6 16

CARVIDE 12 14 8 10 11 8

MONTE REDONDO 29 24 24 33 32 37

CARREIRA 7 4 2 5 2 2

PARCEIROS 19 28 33 35 17 17

AZOIA 22 17 10 11 15 12

STA. CATARINA DA SERRA 38 33 33 19 32 16

CHAINÇA 0 2 0 3 0 0

STA. EUFÉMIA 13 14 11 9 9 10

BOA VISTA 22 27 30 23 27 23

SOUTO DA CARPALHOSA 16 16 11 12 13 12

ORTIGOSA 17 7 10 9 4 11

* Dados referentes de janeiro a outubro

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

2008 2009 2010 2011FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

UNIÃO DE 

FREGUESIAS

NÚMERO TOTAL DOS ACIDENTES RODOVIÁRIOS

184

2012 2013 2014*

TOTAL 648 648 606 536
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Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Gráfico 61. Evolução do Número total de acidentes nas freguesias do município de Leiria (%) 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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No que concerne aos índices de gravidade (número de mortos por 100 acidentes com vítimas), o 

valor médio no concelho no período em análise, é de 2,2, abaixo do valor médio verificado no distrito, 

que é de 2,4, porém acima do valor registado a nível nacional (2,0).  

Ao nível do distrito de Leiria, constata-se que, embora o número de vítimas mortais tenha vindo a 

diminuir, o valor médio do índice de gravidade ao nível do distrito é superior ao valor médio a nível 

nacional.  

No que concerne ao concelho de Leiria, os índices de gravidade registados nos anos 2010, 2012 e 

2013 situam-se abaixo dos valores verificados ao nível distrital. Em contrapartida, no ano de 2008, o 

valor foi bastante superior ao registado ao nível distrital, situando-se nos 3,1. No ano de 2009 e 2011, 

os índices de gravidade foram semelhantes, 2,6 e 2,8 respetivamente, quer a nível do concelho de 

Leiria quer ao nível distrital. Comparativamente aos valores registados a nível nacional, o índice de 

gravidade foi superior no concelho de Leiria, no ano de 2008, 2009 (2,6%) e 2011 (2,8%). 
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Gráfico 62. Índice de gravidade ao nível nacional, distrital e concelhio, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

9.2.2. Tipologia das vítimas nos acidentes 

A tipologia das vítimas em acidentes rodoviários no município de Leiria, entre 2008 e 2013, 

apresenta-se ilustrada no Gráfico 63, o qual ilustra a evolução das vítimas mortais, feridos graves e 

feridos leves resultantes dos acidentes ocorridos nestas datas. 

Do total de 3 409 acidentes rodoviários registados entre 2008 e 2013, identificaram-se 75 vítimas 

mortais, 253 feridos graves e 4 043 feridos ligeiros. Neste período, o ano de 2008 corresponde ao 
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período em que se registou o maior número de vítimas mortais (20 mortes), sendo o ano de 2009 o 

que apresenta o maior número de feridos graves (57 feridos).  

Analisando estes dados, verificou-se, de forma geral, uma descida no número de vítimas resultantes 

dos acidentes rodoviários, tanto vítimas mortais, como feridos graves e feridos leves. Neste sentido, 

as vítimas mortais foram as que registaram um maior decréscimo com 65%, seguindo-se igualmente 

uma diminuição nos feridos leves com 34%, e por fim os feridos graves com 24%. 
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Gráfico 63. Tipologia das vítimas em acidentes rodoviários no município de Leiria, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

Na análise do total das vítimas nas freguesias do município de Leiria, entre 2008 e 2013, verificámos 

que o maior número de vítimas ocorre na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

com 906 pessoas, e o menor número de vítimas ocorre em Bajouca, com 65 pessoas.  

Quanto à tipologia das vítimas por freguesia, o maior número de vítimas mortais ocorre na União das 

Freguesias de Colmeias e Memória com 12 mortos, enquanto o maior número de feridos graves e 

feridos leves ocorreram na União de Freguesias de Marrazes e Barosa e União de Freguesias de 

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, com 37 e 875 feridos, respetivamente.  
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Na freguesia de Coimbrão e na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, 97% e 

95%das vítimas da freguesia são feridos leves, respetivamente e cerca de 3% e 4% correspondem a 

feridos graves. 

Na União de Freguesias de Colmeia e Memória, dos 242 acidentados, 87% são feridos leves, 8% são 

feridos graves e 5%, vítimas mortais. Por outro lado, na Freguesias de Bajouca 6% das vítimas, são 

vítimas mortais. 

Na freguesia de Regueira de Pontes e na União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, 

11% e 13% respetivamente, das vítimas da freguesia são feridos graves. Na freguesia de Coimbrão, 

na União de Freguesia de Monte Real e Carvide e na União de Freguesia de Monte Redondo e 

Carreira 3% das vítimas, são feridos graves. 

As freguesias de Amor, Coimbrão e Milagres destacam-se pelo facto do total de vítimas da freguesia 

nenhuma ser mortal.  

Quadro 47. Tipologia das vítimas em acidentes rodoviários, nas freguesias do município do Leiria 

VM FG FL VM FG FL VM FG FL VM FG FL VM FG FL VM FG FL

AMOR 0 0 34 0 0 21 0 1 25 0 1 7 0 2 13 0 2 20 126

ARRABAL 0 2 22 2 3 27 0 4 25 0 0 18 0 0 15 0 3 20 141

BAJOUCA 0 0 7 2 3 9 0 0 8 1 0 9 0 0 10 1 1 14 65

BIDOEIRA DE CIMA 0 0 10 1 0 14 0 2 15 0 1 13 0 1 13 1 1 10 82

CARANGUEJEIRA 1 4 28 1 1 15 1 1 28 0 2 20 1 2 24 0 0 17 146

COIMBRÃO 0 0 11 0 0 25 0 0 16 0 0 15 0 1 6 0 2 12 88

MACEIRA 2 4 53 1 6 70 2 8 54 1 0 50 1 1 46 1 1 39 340

MILAGRES 0 2 12 0 1 7 0 1 19 0 1 8 0 0 5 0 0 10 66

REGUEIRA DE PONTES 0 3 13 2 0 16 0 2 19 1 3 9 0 0 17 0 3 9 97

COLMEIAS 1 1 43 0 2 26 1 3 39 6 9 45 3 2 30 0 1 13

MEMÓRIA 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 1 4

LEIRIA 0 1 102 2 5 121 0 4 82 1 3 90 0 1 59 0 3 74

POUSOS 0 4 47 1 1 42 0 3 43 0 1 41 0 1 50 1 2 26

BARREIRA 0 0 6 0 1 4 0 1 8 0 0 5 0 0 7 0 0 1

CORTES 0 0 10 0 1 10 0 0 14 0 0 13 0 2 14 0 2 6

MARRAZES 0 4 97 1 3 96 0 5 75 0 4 77 1 4 91 0 3 53

BAROSA 3 4 28 1 6 20 0 2 13 0 1 9 0 0 20 1 1 5

MONTE REAL 0 0 22 1 3 5 1 0 6 0 2 8 0 0 6 0 0 18

CARVIDE 1 0 15 0 0 15 0 0 13 0 0 11 0 0 14 0 0 9

MONTE REDONDO 4 1 34 1 0 25 0 0 32 4 0 43 0 4 34 0 2 44

CARREIRA 0 0 8 0 0 4 0 0 3 0 0 5 0 0 3 0 1 2

PARCEIROS 1 6 26 0 6 31 0 3 46 0 1 40 0 2 17 1 0 18

AZOIA 3 2 24 0 0 23 3 0 14 0 0 13 0 0 24 0 1 15

STA. CATARINA DA SERRA 2 3 48 0 3 42 0 3 47 0 3 26 0 2 42 0 0 22

CHAINÇA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

STA. EUFÉMIA 0 2 13 0 2 15 0 0 16 1 0 9 1 2 13 0 1 10

BOA VISTA 0 0 29 1 1 34 0 5 39 0 1 24 0 0 39 0 0 28

SOUTO DA CARPALHOSA 1 2 17 0 0 19 1 1 12 0 0 12 0 5 10 0 1 12

ORTIGOSA 1 0 22 0 9 6 0 1 17 0 2 9 0 0 4 0 2 9
175

UNIÃO DE 
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FREGUESIAS

FREGUESIAS
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Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Figura 162. Tipologia das vítimas em acidentes rodoviários nas freguesias de Leiria, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Introduzimos ainda no presente capítulo, o conceito das “vítimas mortais a 30 dias”, que corresponde 

ao número de vítimas cujo óbito ocorre durante o período de 30 dias após ocorrência do acidente, e 

“vítimas mortais a 24 horas” que corresponde ao número de vítimas cujo óbito ocorre no local do 

acidente ou durante o percurso até à unidade de saúde. 

Dos elementos disponíveis relativamente às “vítimas mortais a 30 dias” e “vítimas mortais a 24 horas”, 

os dados existentes referem-se ao período entre 2010 e 2013. 

Em 2011, dos 509 acidentes rodoviários ocorridos, resultaram 15 vítimas mortais nas 24 horas 

seguintes à ocorrência do acidente e um acréscimo de 4 vítimas mortais nos 30 dias subsequentes à 

ocorrência do acidente. 

Da análise do Gráfico 64, é possível verificar a existência de um acréscimo substancial no período 

entre 2010 e 2013 de “vítimas mortais a 30 dias” em relação às vítimas de “24horas”. Assim, em 2010 

existiu um acréscimo de 33%, em 2011 existiu um acréscimo de 27% e em 2012 existiu um acréscimo 

de cerca de 14%. O ano de 2013 destaca-se pelo acréscimo mais significativo de “vítimas mortais a 

30 dias” em relação às vítimas de “24horas”, com cerca de 71%. 

 

Gráfico 64. Número total vítimas mortais 24h/30 dias,no município de Leiria 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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9.2.3. Acidentes ocorridos quanto à sua localização 

O número de acidentes ocorridos quanto à sua localização, entre 2008 e 2013, é agora representado 

no Gráfico 65, o qual torna evidente o número de acidentes com vítimas, dentro e fora das localidades 

do município de Leiria, nessas datas.  

Conforme se pode constatar através do gráfico mencionado, o maior número de acidentes verifica-se 

dentro das localidades, com 76% do total de acidentes ocorridos. O ano de 2008 destaca-se pelo 

maior número de acidentes registados dentro das localidades com 19% do total de acidentes 

ocorridos entre 2008 e 2013. Por outro lado, o ano de 2009 destaca-se pelo maior número de 

acidentes registados fora das localidades, cujo valor percentual atinge os 22% do total de acidentes 

ocorridos no mesmo período.  

O ano de 2013, constitui-se como um dos anos em que há um menor número de acidentes quer 

dentro, quer fora das localidades, com 14% e 12%, respetivamente. Salienta-se ainda que, para os 

dados relativos ao ano de 2014 (janeiro-outubro), regista-se um aumento do número de acidentes 

fora das localidades (112 acidentes) face ao ano de 2013, em 17%.  
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 Gráfico 65. Número de acidentes ocorridos quanto à sua localização, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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9.2.4. Acidentes ocorridos quanto ao tipo de via 

A percentagem do total de acidentes por tipo de via, entre 2008 e 2013, presente no Gráfico 66, ilustra 

o número de acidentes com vítimas que se registaram no município de Leiria, nessas datas, por tipo 

de via em que ocorreram.  

Desta forma, os acidentes foram classificados em função da sua ocorrência em “autoestrada”, 

“arruamentos”, “estrada nacional”, “estrada municipal”, “estrada regional”, “itinerário complementar”, 

“variante” e em “outra via”. Na categoria “outra via” incluem-se as estradas que não se enquadram em 

nenhuma das restantes categorias. 
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Gráfico 66. Percentagem do total de acidentes por tipo de via , entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

Os “arruamentos” destacam-se pelo seu elevado número de acidentes entre 2008 e 2013, com cerca 

de 1 960 acidentes (58%), relativamente aos restantes tipos de via. Os acidentes ocorridos em 

“estrada florestal”, “estrada regional” e “Variante” não se encontram representados pois apresentam 

um número residual de acidentes entre 2008 e 2013, com cerca de 9 acidentes. 
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De uma forma geral, nos “arruamentos” não se circula com velocidades elevadas como acontece nas 

autoestradas e estradas nacionais mas, em contrapartida, há um volume superior de tráfego pedonal 

e intersecções com outros tipos de via e de modos de transporte que tornam os “arruamentos” mais 

suscetíveis e vulneráveis à ocorrência de acidentes.  

Da análise do Gráfico 66, é possível ainda verificar que as estradas nacionais e as autoestradas 

concentram cerca de 28% e 6% dos acidentes ocorridos, respetivamente. As restantes vias 

concentram apenas 8% do total de acidentes. 

Relativamente às vítimas nos tipos de via identificados, entre 2008 e 2013 verificou-se que 42% e 

38% dos feridos graves no concelho foram consequência de acidentes ocorridos em “arruamentos” e 

“estradas nacionais”. Identicamente, foi nos “ arruamentos” e “estradas nacionais” que se registaram 

o maior número de vítimas mortais com 29% e 43%, respetivamente. 

De salientar, o número de vítimas resultantes dos acidentes ocorridos no IP1/A1 com 7 mortos e 19 

feridos graves, e na EN 109, com 7 mortos e 26 feridos graves. 
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Gráfico 67. Número total de vítimas mortais e feridos graves por tipo de via, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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9.2.5. Acidentes ocorridos quanto ao tipo de interseção das vias 

No que concerne ao número de acidentes ocorridos por tipo de interseção das vias, no período em 

análise, dados visíveis no Gráfico 68, verificou-se que a maioria dos acidentes, cerca de 71%, se 

registou em situações “fora das interseções”. Nos acidentes ocorridos nas interseções das vias, a 

maior frequência de acidentes ocorre em “entroncamentos” e em “cruzamentos”, com 16% e 8%, 

respetivamente. Os acidentes ocorridos nas restantes tipologias de interseções representam 5% do 

número total de acidentes. 

De referir ainda que, as tipologias de interseções definidas como em “passagem de nível”, em “ramo 

de ligação – entrada e saída” e em “ramo de aceleração e desaceleração”, não apresentam valores 

expressivos no total dos acidentes ocorridos. 
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Gráfico 68. Acidentes por tipo de interseção das vias (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

Constata-se também, no período em análise, que o maior número dos acidentes ocorridos em 

“arruamentos”, “estradas nacionais”, “autoestrada”, “estrada municipal”, “itinerário complementar” e 

“outras vias” localizaram-se, na maioria, fora da interseção de vias. 
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No que concerne às vítimas, o maior número resultou de acidentes “fora das interseções”, com cerca 

de 71% (3 111 vítimas), sendo que 62 foram vítimas mortais, 207 feridos graves e 2 842 feridos leves 

(Gráfico 69).  

Nos acidentes ocorridos em “entroncamentos” e “cruzamentos” verificou-se a existência de um menor 

número de vítimas, representando estes locais, cerca de 16% e 8% respetivamente, do total de 

vítimas (1 055 vítimas). Do total de vítimas resultantes destes acidentes, 8 foram vítimas mortais (6 

ocorreram em “entroncamentos”), 39 foram feridos graves (23 ocorreram em “cruzamentos”) e 1 008 

foram feridos leves. 

Acresce ainda, o facto do maior número de mortos que ocorreram em “estradas nacionais” 

localizaram-se fora interseções das vias, com 26 vítimas mortais. Nos acidentes ocorridos em 

“arruamentos” salienta-se que o maior número de feridos graves ocorreram nas intersecções de vias, 

nomeadamente, em “cruzamento” e em “entroncamento”, resultando 24 vítimas.  
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Gráfico 69. Número de acidentes e vítimas por tipo de interseção das vias, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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9.2.6. Acidentes ocorridos quanto ao tipo de traçado 

A informação existente permite verificar a influência do tipo de traçado na origem dos acidentes 

rodoviários. Deste modo, tendo por base os dados dos acidentes ocorridos entre 2008 e 2013 no 

município de Leiria, foram identificados quatro tipos de traçados, a saber:  

 Traçado tipo 1: Em reta ou em curva;  

 Traçado tipo 2: Com inclinação, em lomba ou em patamar;  

 Traçado tipo 3: Com berma não pavimentada, berma pavimentada, sem berma ou 

impraticável;  

 Traçado tipo 4: Em parque de estacionamento, em plena via, em via/pista reservada, em 

berma ou em passeio.  

Da análise dos dados (Gráfico 70), verificámos que a maioria dos acidentes ocorridos no “traçado tipo 

1”, cerca de 72%, acontecem em “reta”, o que leva a crer que o tipo de traçado não deverá ser uma 

causa direta dos acidentes, mas sim as velocidades elevadas de circulação aqui praticadas, surgindo, 

de seguida e com valores menos expressivos, a ocorrência de acidentes em “curva”. Salienta-se 

ainda, que os acidentes que ocorreram quer em “reta” quer em “curva”, localizam-se maioritariamente 

em “arruamentos “e em “estradas nacionais”, com 57% e 60% respetivamente. Quanto às vítimas, os 

acidentes que ocorreram em “reta” de via tiveram consequências mais funestas, com 60% (45) e 72% 

(183) do total de vítimas mortais e feridos graves, respetivamente.  
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Gráfico 70. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 1” (nº/%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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No que concerne ao “traçado tipo 2” (Gráfico 71), 64% dos acidentes ocorreram em “patamar”, sendo 

que cerca de 35% ocorreram em vias com “inclinação”. Contudo, nos acidentes ocorridos em troços 

com “inclinação”, registou-se o maior número de vítimas mortais, cerca de 51% (38 mortos), enquanto 

que o maior número de feridos graves e leves (163 e 2 064 feridos) resulta em troços com “patamar”, 

ambos com respetivamente 64% do total de vítimas. 
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Gráfico 71. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 2” (nº/%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

No que se refere à influência do tipo de traçados na origem dos acidentes, no “traçado tipo 3” (Gráfico 

72) e no “traçado tipo 4” (Gráfico 73), cerca de 47% dos acidentes ocorrem em vias “sem berma ou 

impraticável” e cerca de 87% em “plena via”, respetivamente. Embora o maior número de acidentes 

tenha ocorrido em vias “sem berma ou impraticável”, os acidentes ocorridos na “berma” da via tiveram 

consequências mais graves no que concerne às vítimas, resultando 40 mortos (53%) e 105 (42%) 

feridos graves. Das vítimas mortais resultantes dos acidentes que ocorreram na “berma”, destacam-

se os localizados nas “estradas nacionais” e “autoestrada”, com 22 e 10 mortos, respetivamente. 
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Gráfico 72. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 3” (nº/%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Gráfico 73. Tipologia de acidentes ocorridos em “traçado tipo 4” (nº/%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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9.2.7. Acidentes ocorridos quanto à existência de sinais de trânsito 

A seguinte análise possibilita perceber perante que tipologia de sinalização ocorrem mais acidentes. 

Neste particular, decorrente da análise dos dados, importa desde já referir que a tipologia “não 

definido”, com cerca de 47%, é a que agrega o maior número de acidentes, facto que pode ocorrer 

pelo indevido preenchimento das fichas de caracterização do acidente. De salientar ainda, a tipologia 

referentes a “outros” tipos de sinalização agregar 31% do total de acidentes em Leiria. 

Relativamente às tipologias de sinalização identificadas verifica-se um número substancial de 

acidentes no caso da perda de prioridade, nomeadamente onde existe a sinalização “STOP”, com 

10% dos acidentes. O número de acidentes ocorridos quanto à existência de sinalização de 

passagem de peões e cedência de passagem concentra 7% e 4% do total de acidentes (Gráfico 74). 

O maior número de acidentes localizados em “arruamentos” e “estradas nacionais” ocorrem onde 

existe a sinalização “STOP”, cerca de 11% e 10% respetivamente. Nos “itinerários complementares” e 

“outras vias”, cerca de 11% e 10% dos acidentes ocorreram quanto à existência de sinalização de 

cedência de passagem. 
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Gráfico 74. Ocorrência de acidentes quanto à existência de sinalização, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Numa análise mais detalhada sobre a existência de sinalização luminosa nos locais de ocorrência dos 

acidentes, verifica-se que a maior percentagem de acidentes ocorre em locais onde não existe 

sinalização luminosa, com cerca de 3 162 acidentes (93%). Destes acidentes, 55% e 24% 

localizaram-se em “arruamentos” e “estradas nacionais” respetivamente. Ainda no que concerne a 

estes acidentes, em cerca de 92% resultaram vítimas, num total de 4 042. 

6%

1%
1%

93%

EM FUNCIONAMENTO

INTERMITENTES

DESLIGADOS

INEXISTENTES

 

Gráfico 75. Acidentes ocorridos quanto à existência de sinalização luminosa (%) 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

9.2.8. Acidentes ocorridos quanto às condições de aderência e 

estado de conservação das vias 

A análise dos dados referentes à tipologia de acidentes no que concerne às condições de aderência 

revela, de alguma forma, as possíveis causas para uma maior ocorrência dos mesmos. Assim, da 

informação analisada para o período temporal já mencionado, verificou-se que a maioria dos 

acidentes ocorreu com o piso “seco e limpo”, correspondendo a cerca de 68% e apenas cerca de 

16% em piso “molhado”.  

O facto de a maioria dos acidentes ocorrer em piso “seco e limpo”, indicia que a causa principal dos 

acidentes não é relativa às condições de aderência mas sim devido a uma eventual prática de 

velocidades mais elevadas, a utilização de equipamentos móveis durante a condução ou eventual 

distração  
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Gráfico 76. Acidentes ocorridos quanto às condições de aderência (n.º/%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

No que concerne ao estado de conservação das vias, cerca de 60% dos acidentes ocorreram em vias 

em “bom estado” de conservação e 37% em vias em “estado regular”. Apenas 3% dos acidentes 

ocorreram em vias em “mau estado” de conservação, permitindo concluir que o estado de 

conservação das vias não influenciou diretamente o número de acidentes ocorridos. 

Mais de 50% dos acidentes localizados nos “arruamentos”, “estradas nacionais”, “autoestradas”, 

“itinerários complementares” e “outras vias” ocorreram em vias em “bom estado”. Destes, destacamos 

claramente, os acidentem ocorridos em “arruamentos” e “estradas nacionais” com 1 023 e 635 

acidentes. As “estradas municipais” e “outras vias” apresentam cerca de 18% dos acidentes que 

ocorreram em vias em “mau estado”. 
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Gráfico 77. Acidentes ocorridos quanto ao estado de conservação das vias (nº), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

 

9.2.9. Acidentes ocorridos quanto à sua natureza 

Os acidentes, no âmbito da presente análise, encontram-se classificados quando à sua natureza, 

representando acidentes por atropelamento, por colisão ou por despiste, tal como se pode verificar no 

Gráfico 78. 

Através da informação analisada, foi possível verificar que o tipo de acidente mais frequente é 

causado pela colisão entre veículos, correspondendo a 53% do total de acidentes. Embora a colisão 

entre veículos seja o tipo de acidente mais frequente, entre 2008 e 2013, houve uma significativa 

redução de cerca de 30% dos acidentes por colisão, entre 2008 e 2013.  

O segundo tipo de acidente mais comum é causado por despiste das viaturas, correspondendo a 

35% do total de acidentes. No ano de 2008, registou-se o maior número de despistes, com 231 

despistes, em contrapartida, o ano de 2013 registou o menor número, com 161 despistes.  

Por último, os acidentes por atropelamento representam cerca de 12% do total e são, regra geral, os 

de consequências mais graves. O número de acidentes por atropelamento, no período de 2009 a 

2012, diminui em cerca de 28%, sendo que entre 2012 e 2013 o valor manteve-se constante em 58 

acidentes. Assim, no período em análise, o valor mais elevado registou-se em 2009 com um total de 
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80 acidentes por atropelamento, registando-se o valor mínimo em 2012 e 2013, ambos com 58 

atropelamentos. 

No que respeita ao número de vítimas quanto à natureza do acidente, visível no Gráfico 79, sendo as 

colisões o tipo de acidentes que mais ocorre entre 2008 e 2013, com 57% das vítimas totais, é 

compreensível que seja esta tipologia a que maior número de vítimas provoca, nomeadamente 

vítimas mortais e feridos graves, relativamente às restantes tipologias de acidente.  

Neste sentido, no que respeita a vítimas mortais e feridos graves, entre 2008 e 2013, estas 

ocorreram, sobretudo, em acidentes por colisão, com 34 e 135 vítimas, respetivamente. No entanto, 

salientamos também, o número expressivo de vítimas mortais resultantes de acidentes por “despiste”, 

com 27 mortos. 
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Gráfico 78. Acidentes ocorridos quanto à sua natureza (n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Gráfico 79. Acidentes e vítimas ocorridos quanto à sua natureza (Nº/%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

Numa análise mais detalhada no que concerne aos acidentes ocorridos por atropelamento, é possível 

verificar a elevada percentagem de atropelamento de peões (95%) ocorrendo estes, maioritariamente 

dentro das localidades, com uma percentagem, também, na ordem dos 95% (358 acidentes). Importa 

ressalvar também que os “atropelamentos com fuga” e os “atropelamentos de peões” ocorreram 

maioritariamente nos “arruamentos” e em “estradas nacionais”, com 85% e 13%, respetivamente 

(Gráfico 80).  

No que concerne às vítimas provocadas por atropelamentos, entre 2008 e 2013 registaram-se 14 

vítimas mortais, 38 feridos graves e 374 feridos leves. Importa vincar que, no período analisado, em 

todos os anos, houve sempre um atropelamento que resultou numa vítima mortal. 

A maioria das vítimas mortais, resultantes de acidentes por atropelamento ocorreu em “estradas 

nacionais”, com 7 vítimas. No que diz respeito, aos feridos graves e ligeiros o maior número ocorreu 

em “arruamentos” com 28 e 331 vítimas, respetivamente. 
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Gráfico 80. Acidentes ocorridos por atropelamento (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

No que diz respeito às colisões, pelos dados visíveis no Gráfico 81, a “colisão lateral com outro veículo 

em movimento” e a “colisão traseira com outro veículo em movimento” são os mais representativos 

totalizando cerca de 39% e 25%, respetivamente. 

 

Gráfico 81. Acidentes ocorridos por tipologia de colisão (Nº), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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A maioria dos acidentes resultantes de colisões ocorre em “ arruamentos” e “estradas nacionais”, com 

53% e 35% dos acidentes. Dos valores apurados, destacam-se 455 acidentes localizados em 

“arruamentos” resultantes de “colisão lateral com outro veículo em movimento”. Nas “estradas 

nacionais” e “autoestradas” destacam-se os acidentes de “colisão traseira com outro veículo em 

movimento”, com 209 e 45 acidentes respetivamente. 

No que concerne às vítimas, o maior número resulta, como seria expetável, de acidentes de “colisão 

lateral com outro veículo em movimento”, “colisão traseira com outro veículo em movimento” e 

“colisão frontal”, com 38%, 23% e 23% respetivamente. Os acidentes por colisão localizados em 

“arruamentos” e “estradas nacionais” concentram o maior número de vítimas com 86% (1 194 e 944 

respetivamente). 
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Gráfico 82. Localização dos acidentes e vítimas ocorridos por tipologia de colisão (Nº), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Para além dos “atropelamentos” e “colisões”, a terceira e última tipologia de acidente verificada 

quanto à sua natureza refere-se aos “despistes”. Neste particular, 44% corresponde a “despistes 

simples”, seguido de “despistes com capotamento”, “ despiste com colisão com veículo imobilizado ou 

obstáculo” e “despiste sem dispositivo de retenção”, correspondendo a 21%,13% e 13%, 

respetivamente (Gráfico 83).  

Tal como acontece nas outras tipologias de acidentes diagnosticadas anteriormente, os acidentes por 

despiste ocorrem maioritariamente em “arruamentos” e “estradas nacionais”, com cerca de 56% (676) 

e 23% (273) dos despistes.  

Cerca de 42% das vítimas resultam de acidentes por “despiste simples”, com 6 mortos, 24 feridos 

graves e 591 feridos leves. Seguidamente, com maior número de vítimas identificaram-se os 

acidentes por “despiste com capotamento”, com cerca de 23%. Destes acidentes, resultaram 8 

vítimas mortais e 28 feridos graves.  
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Gráfico 83. Acidentes ocorridos por tipologia de despiste (%), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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Gráfico 84. Localização dos acidentes e vítimas ocorridos por tipologia de despiste (Nº), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

Em suma, desta análise, importa reter que no município de Leiria, entre 2008 e 2013, 74% (2 532) 

dos acidentes por “colisão” e “despiste” localizaram-se em “arruamentos” e estradas nacionais”. 

Destes acidentes, resultaram 75% do total das vítimas. Nos acidentes por “atropelamento” resultaram 

19% (14) das vítimas mortais do município. 

 

9.2.10. Acidentes por distribuição mensal e horária 

O Número (%) de acidentes distribuídos por mês de ocorrência, apresentado no Gráfico 85, 

representa a evolução, ao longo dos meses do ano, dos acidentes ocorridos entre 2008 e 2013. 

De uma forma geral, os meses com maior ocorrência de acidentes correspondem à época balnear, 

em torno dos meses de junho, julho, agosto, setembro (1 225 acidentes). Por outro lado, os meses 

com menor concentração de acidentes correspondem aos meses de fevereiro e março, podendo aqui 

assumir-se o impacto que a sazonalidade provoca em termos de acidentes rodoviários.  
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Como anteriormente referido, o maior número de ocorrências surge em época balnear, representando 

cerca de 36% do total de acidentes. Nesta época, a maioria dos acidentes contabilizados deu-se por 

colisão e por despiste, com 671 e 452 acidentados, respetivamente. 
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Gráfico 85. Número (%) de acidentes distribuídos por mês de ocorrência, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

No que concerne às vítimas, os meses em que se registaram mais acidentes com vítimas foram 

agosto e setembro, com 20% do total de vítimas no município. No entanto, foi em março que se 

registaram mais acidentes com vítimas mortais, com cerca de 19% das vítimas (14 mortos). 

Segundo os dados da ANSR, em 2014 (dados referentes de janeiro a outubro), o mês com maior 

número de acidentes e de vítimas ocorreu em setembro (59 acidentes e 91 vítimas). No entanto, 

destes acidentes não resultou nenhuma vítima mortal. 
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Gráfico 86. Número (%) de vítimas distribuídas por mês de ocorrência, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

A análise da ocorrência dos acidentes por dia da semana permite-nos concluir que a sexta-feira é o 

dia da semana em que ocorreram mais acidentes, cerca de 546. É uma tendência que se observou 

nos períodos de 2009, 2010 e 2012, em estudo. Dos acidentes ocorridos às sextas-feiras resultaram 

também, no maior número de vítimas, cerca de 709.  

Nos domingos e terças-feiras registaram-se o maior número de acidentes com mortos, ambos com 13 

mortos respetivamente.  
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Gráfico 87. Número de vítimas e acidentes (%)distribuídos por dia da semana, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

O Gráfico 88 ilustra o número de acidentes referentes a cada período horário sendo possível verificar 

que o maior número de acidentes se concentra, no período da tarde entre as 12:00 e as 18:00, com 

41% do total, equivalendo a 1 563 acidentes.  

A divisão dos acidentados pelas horas de ponta da manhã (07:00-10:00) e da tarde (17:00-20:00) 

corresponde a 21 % e 27% respetivamente, podendo estar relacionadas com os horários de entrada 

e saída por motivos de trabalho ou estudo. 

Adicionalmente, no que se refere ao número de vítimas para as horas da ponta da manhã e da tarde 

resultaram 16% (678) e 22% (958) respetivamente. Quanto à tipologia das vítimas, verificou-se que 

nos acidentes ocorridos nas horas de ponta da tarde resultaram maior número de vítimas mortais, 

feridos graves e leves, com cerca de 14, 56 e 888 vítimas respetivamente.  
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Ainda nesta análise, é possível concluir que, entre 2008 e 2013, houve uma redução do número de 

acidentes ocorridos à noite (20:00-00:00) e de madrugada (00:00-06:00), em cerca de 38% e 45% 

respetivamente. Contudo, salienta-se o fato do ritmo desta redução não ter sido constante, tendo-se 

verificado algumas variações referentes ao aumento do número de acidentes registados à noite nos 

períodos 2009 e 2011, e de madrugada nos períodos 2009, 2011 e 2012. 
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Gráfico 88. Número de acidentes distribuídos por hora, entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

 

 

 

 

 

 

9.2.11. Acidentes na rede viária de Leiria 

As vias onde ocorreram um número de acidentes igual ou superior a 10, no período compreendido 

entre 2008 e 2013 apresentam-se, agora, no Gráfico 89 e Figura 163. Assim, dos 3 409 acidentes 
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ocorridos na rede viária de Leiria no referido período, 2 037 acidentes, cerca de 60% do total, 

ocorreram nas vias mencionadas. 

 

Gráfico 89. Acidentes (=>10) distribuídos pela rede viária de Leiria (n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

Da análise dos dados sobressaem a IC2/EN1 e a EN109 pelo maior número de acidentes registados 

(cerca de 314 e 224 acidentes, respetivamente) em comparação com as restantes vias do município, 

importando aqui referir que estas duas vias concentram em si 16% dos acidentes ocorridos. Destes 

acidentes resultaram 19 vítimas mortais. 

Para além das vias mencionadas, destacamos aqui o IP1/A1 e a EN113 que reúnem cerca de 8% 

(265 acidentes) dos acidentes ocorridos entre 2008 e 2013. Contudo, importa realçar a diferenciação 

existente entre ambas as vias, no que diz respeito à tipologia dos acidentes e às vítimas resultantes 

desses mesmos acidentes.  
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Neste sentido, na EN113, dos 136 acidentes, 60% (82) são por colisão, 33% por despiste e 7% por 

atropelamento. No que concerne às vítimas, resultaram 14 feridos graves e 166 feridos leves. Em 

contrapartida, no IP1/A1, dos 129 acidentes, 81 são por despiste e 45 por colisão, resultando 7 

vítimas mortais e 19 feridos graves.  

As estradas EN242, EN356, EN356-1, EN357 e EN350 constituem-se como importantes eixos de 

ligação entre o concelho de Leiria e os concelhos da Marinha Grande/ Alcobaça/Ourém/Pombal. Este 

facto poderá justificar o número considerável de acidentes que ocorreram nestas vias, concentrando 

em si cerca de 251 acidentes. Quanto à tipologia destes acidentes, 143 são por colisão, 91 por 

despiste e 17 por atropelamento, tendo resultado 17 vítimas mortais e 24 feridos graves.  

 

Figura 163. Acidentes (=>10) distribuídos pela rede viária do município de Leiria (n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 

Na cidade de Leiria destacam-se alguns arruamentos pelo maior número de acidentes ocorridos, 

entre 2008 e 2013. Neste contexto, identificamos a Avenida da Comunidade Europeia (incluindo a 

rotunda D. Dinis, Praça Rotária e rotunda Stº André) com 63 acidentes, sendo que 33 são por colisão, 

25 por despiste e 5 por atropelamento de peões. 
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Seguidamente, destaca-se a Rua Paulo VI com 36 acidentes registados, não tendo resultado 

nenhuma vítima mortal, contudo identificaram-se 44 feridos leves e 1 ferido grave.  

Nas Avenidas 25 de Abril, Francisco Sá Carneiro, Marquês de Pombal e Nossa Senhora de Fátima, 

40 ocorrências são acidentes por atropelamento de peões e 36 por colisão, tendo resultado 1 ferido 

grave, 42 feridos leves, não se tendo registado nenhuma vítima mortal.  

 

Figura 164. Acidentes (=>10) distribuídos pela rede viária da cidade de Leiria (n.º), entre 2008 e 2013 

Fonte: ANSR, 2008-2013 
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9.3. SÍNTESE 

A análise da presente informação permitiu caracterizar a sinistralidade no concelho de Leiria, 

possibilitando identificar os principais pontos negros nestas matérias, para que haja oportunidade, em 

fases subsequentes do trabalho, desenvolver propostas específicas para a diminuição da 

sinistralidade nas vias do concelho. 

A análise efetuada permitiu aferir que uma percentagem elevada dos boletins não dispõe de 

informação suficiente que possibilite a georreferenciação dos acidentes, o que prejudica, de certo 

modo, a análise da sinistralidade nomeadamente quanto à exatidão da identificação dos “pontos 

negros” e dos locais de acumulação de acidentes. Ainda assim, através da informação existente é 

possível identificar alguns arruamentos importantes com um elevado número de acidentes ocorridos. 

Assim, decorrente da análise, ressalta a necessidade de serem implementadas algumas medidas 

com vista à diminuição da sinistralidade verificada, nomeadamente a realização de um estudo mais 

localizado e de pormenor em alguns arruamentos, quanto ao aspeto do seu ambiente rodoviário e 

meio envolvente. 

“Quando as estradas eram apenas estradas, não havia os problemas que há hoje.” (DOMINGUES, 

2009). Neste particular importa não esquecer que alguns dos arruamentos eram, até há bem pouco 

tempo, “Estradas Nacionais”, onde o comportamento dos automobilistas perante este tipo de via 

diferia do praticado em arruamentos de cariz urbano. Por outro lado, alguns dos arruamentos servem 

zonas rurais e pouco urbanizadas pelo que em muitos casos não existem passeios, o que dificulta a 

separação física do trânsito entre veículos e peões. Sabendo-se que nalguns destes casos o trânsito 

pedonal é significativo pela existência de escolas e outros equipamentos, e que no concelho de 

Leiria, no período em análise, verificaram-se cerca de 390 acidentes com atropelamento de peões, 

importa atuar nesta matéria. 

Outras medidas deverão passar naturalmente pela melhoria da sinalização vertical e horizontal, a 

regulação de fluxos de trânsito, algumas correções geométricas nos traçados e nas interseções, 

introdução de mecanismos de “acalmia de tráfego”, implementação de mecanismos de fiscalização 

tais como instalação de equipamentos de controlo de velocidade e respetiva ação punitiva, educação 

rodoviária para os diversos públicos, entre um vasto leque de ações a promover. 

Como nota final, verificou-se que cerca de 43% (1 477 acidentes) da  incidência dos acidentes 

ocorrem nas seguintes situações: 

 dentro das localidades; 

 estradas nacionais, estradas municipais e arruamentos; 
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 em plena via, com boas condições de aderência (piso seco e limpo)  e bom estado de 

conservação. 

Em suma, ressalta dos dados analisados que uma percentagem elevada dos acidentes terá como 

causa principal o desrespeito pelo disposto no Código da Estrada, nomeadamente excesso de 

velocidade, e não tanto as caracteristicas físicas da via ou condições meteorológicas adversas. 
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10. ANÁLISE SWOT 
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10.1. MODOS DE DESLOCAÇÃO -TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO (PASSAGEIROS) 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A existência de transportes urbanos 
(mobilis) operados por mini bus que 
efetuam circulações pela cidade 
durante todo o dia, abrangendo os 
principais polos geradores. 

> A inexistência de ligação do serviço 
mobilis à estação ferroviária. 

> O Plano de Mobilidade de Leiria 
possibilitará repensar a integração 
tarifária e horária dos diversos modos 
de transporte público. 

> O transporte individual continuará a 
ter uma utilização elevada se as 
políticas vigentes, nos diversos níveis 
da governação, não forem alteradas. 

> O serviço mobilis tem registado um 
aumento gradual do número de 
passageiros transportados, com 
exceção do ano de 2012. 

> A fraca integração horária e 
inexistente integração tarifária entre os 
diferentes modos de transportes. 

> O novo Regime Jurídico do Serviço 
Público de Transporte de Passageiros 
(ainda em discussão) servirá como 
oportunidade para repensar a rede de 
transportes urbanos e impor novos 
critérios de qualidade do serviço (p. ex.: 
novos veículos, mais acessíveis, mais 
confortáveis e menos poluentes). 

> A necessidade de garantir a 
sustentabilidade económica dos 
transportes poderá originar a criação de 
redes de transportes que, para cumprir 
a sua função económica, não cumprem 
a sua função de serviço público. 

> A cidade de Leiria apresenta boa 
cobertura espacial em termos de 
ligações interurbanas e expresso (nível 
nacional). 

> O serviço mobilis apresenta uma 
procura superior a oferta em horas de 
ponta. 

> O Portugal 2020 prevê investimentos 
nas redes de transportes coletivos 
rodoviários e introdução de novas 
tecnologias para a sua gestão e 
informação ao público. 

> A unidade administrativa definida 
para a articulação do transporte público 
interurbano está definida ao nível da 
NUT III, podendo originar problemas ao 
nível da articulação entre municípios 
vizinhos (p. ex.: relação Leiria-Ourém; 
CIM Região de Leiria-CIM Médio Tejo). 

> A rede de transportes urbanos 
apresenta uma boa cobertura espacial 
pelos núcleos populacionais da sua 
área de abrangência. 

> A taxa de utilização do transporte 
público rodoviário é de 7,5%, inferior à 
média nacional (11,6%). 
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10.2. MODOS DE DESLOCAÇÃO - TRANSPORTE FERROVIÁRIO (PASSAGEIROS E 

MERCADORIAS) 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A existência de ligação à rede 
ferroviária nacional de passageiros e de 
mercadorias. 

> As estações encontram-se afastadas 
dos principais núcleos urbanos (p. ex.: 
estação de Leiria localiza-se a cerca de 
3km do centro da cidade) 

> A promoção do modo ferroviário e 
sua compatibilização com os restantes 
modos de transporte da cidade poderá 
resultar no aumento da sua utilização. 

> O desinvestimento na linha do Oeste, 
levará à deterioração dos 
equipamentos e infraestruturas, 
diminuindo o grau de satisfação dos 
utentes e, consequentemente, 
justificando o encerramento da linha. 

> A linha do Oeste localiza-se numa 
das áreas mais densamente povoadas 
do país. 

> As estações de Monte Redondo e 
Monte Real encontram-se encerradas 
grande parte do tempo funcionando 
quase como apeadeiros. 

> O aproveitamento do potencial 
existente em termos de infraestruturas 
e equipamentos, procedendo à sua 
valorização e aumentando os seus 
níveis de utilização, tendo em conta 
que se trata de um modo de transporte 
menos poluente. 

> A concretizar-se o projeto da alta 
velocidade nos moldes definidos, o 
projeto prevê a relocalização de parte 
da linha do Oeste e da estação de 
Leiria para uma localização ainda mais 
afastada da cidade. 

>É uma linha importante para o 
transporte ferroviário de mercadorias 
(p. ex.: importância no transporte de 
cimento produzido em Maceira). 

> Grande parte da linha do Oeste não é 
eletrificada e é em via única. 

> O Plano de Mobilidade de Leiria, o 
Portugal 2020 e a necessidade de 
revisão das concessões de transporte 
urbanos são uma oportunidade para 
proceder à integração do modo 
ferroviário com os demais. 
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Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

  
> O número de circulações afetas ao 
transporte de passageiros é reduzido. 

> A intervenção prevista no PETI3+ 
2014-2020 prevê a eletrificação da 
linha do Oeste na extensão em falta, 
beneficiando, também o transporte de 
mercadorias. Este facto permitirá 
melhorar as condições do serviço 
prestado, nomeadamente, em termos 
de redução do tempo de viagem. 

  

  
> O tempo de viagem para ligação a 
Lisboa ou Coimbra é elevado. 

> A possibilidade de construção da 
linha de alta velocidade e a existência 
de uma estação em Leiria. 

  

  

>O material circulante apresenta 
reduzidas condições de atratibilidade, 
pois é constituído por veículos antigos, 
muitos deles vandalizados. 

    

  

> O transporte ferroviário apresenta 
desarticulação modal, horária e tarifária 
com o transporte rodoviário de 
passageiros. 

    

  
> A taxa de utilização do transporte 
ferroviário de passageiros é de apenas 
0,1%, inferior à média nacional (3,1%). 
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10.3. MODOS DE DESLOCAÇÃO -TRANSPORTE INDIVIDUAL 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A existência de um conjunto de 
itinerários principais, complementares e 
estradas nacionais que proporcionam 
boa acessibilidade ao município. 

> O atual esquema de circulação não 
dificulta o tráfego de atravessamento 
na cidade de Leiria. 

> A alteração de alguns sentidos de 
circulação e implementação de 
sentidos únicos possibilitará reduzir o 
tráfego de atravessamento, reduzindo a 
carga do tráfego rodoviário em 
determinadas artérias. 

> O eventual aumento do preço dos 
combustíveis refletir-se-á no orçamento 
das famílias podendo originar uma 
diminuição da utilização do transporte 
individual. 

> A existência de um conjunto de vias 
circulares à cidade que possibilitam, de 
forma teórica, reduzir o tráfego de 
atravessamento. 

> A criação de vias rápidas para acesso 
ao centro da cidade (p. ex.: Variante 
dos Capuchos) vai introduzir maior 
volume de tráfego automóvel em 
determinados pontos da cidade, 
nomeadamente junto à Câmara 
Municipal. 

> As novas políticas europeias 
desincentivam a utilização e o 
investimento neste modo de transporte, 
reduzindo, inclusive, os financiamentos 
nesta matéria. 

> A alteração das políticas atuais para 
políticas de fomento da utilização do 
transporte público e dos modos suaves, 
podendo originar uma diminuição da 
utilização do transporte individual. 

>A existência de diversos pontos de 
carregamento de veículos elétricos 
(mobi.e) na cidade de Leiria. 

> A sinalética direcional não facilita a 
correta orientação do tráfego 
automóvel. 

> O Plano de Mobilidade contribuirá 
para alteração e melhoria do esquema 
de circulação, desincentivando a 
utilização do automóvel. 

> Os financiamentos do Portugal 2020 
são orientados para a mobilidade 
sustentável, desincentivando a 
utilização do transporte individual. 

  

> A taxa de motorização do município 
de Leiria é das mais elevadas a nível 
nacional, com 76,4%, cerca de 15% 
acima da média nacional. 

> A promoção europeia de políticas de 
utilização de veículos menos poluentes 
poderá levar ao incremento do número 
de pontos de carregamento e respetiva 
utilização deste tipo de veículos. 
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10.4. MODOS DE DESLOCAÇÃO - MODOS SUAVES – PEDONAL 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A maioria dos principais 
equipamentos e serviços encontram-se 
a uma distância de cerca de 15 minutos 
a pé do centro da cidade, considerando 
o Jardim de Camões como ponto de 
partida. 

> O modo pedonal é o segundo modo 
mais utilizado no município, contudo 
apenas com 11% da taxa de utilização. 

>Aumentar os percursos pedonais 
acessíveis na cidade e pedonalizar o 
centro histórico. 

> A ausência de continuidade dos 
percursos pedonais, nomeadamente 
para pessoas de mobilidade 
condicionada, não contribui para o 
incremento da utilização do modo 
pedonal. 

> As ruas que compõem o centro 
histórico são claramente os locais 
preferenciais para as deslocações a pé. 

> Nos últimos anos verificou-se uma 
redução do número de viagens 
realizadas a pé. 

> Estratégias de racionalização da 
oferta de estacionamento no centro da 
cidade, em particular, no centro 
histórico e estratégias para a utilização 
dos parques de estacionamento de 
periferia podem potenciar o andar a pé. 

> A utilização de outros modos de 
transporte poluentes em detrimento do 
andar a pé levará ao consequente 
aumento de emissões de GEE. 

  

> A degradação que a calçada 
apresenta em algumas áreas do centro, 
confere muita irregularidade ao piso, 
desconforto e, por inerência, dificuldade 
de locomoção para a população em 
geral. 

> A aposta no modo pedonal poderá 
valorizar o comércio tradicional 
(esplanadas e sombreamentos). 

  

  

> Na generalidade das ruas do centro 
histórico, algumas de dimensão 
reduzida e de utilização frequente pelos 
peões, é permitida a circulação 
automóvel, nomeadamente por fluxos 
de atravessamento, principalmente 
quando as vias circulares se encontram 
mais congestionadas. 

> Os diversos projetos de 
requalificação do espaço público 
apontam para a melhoria das 
condições de circulação pedonal em 
detrimento da circulação automóvel. 

  

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  
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> Identificaram-se ruas no centro histórico da 
cidade que, pelas dimensões do seu perfil e 
morfologia urbana, apresentam barreiras 
associadas a perfis de rua reduzidos, como a 
total ausência de percursos pedonais acessíveis, 
a existência de passeios subdimensionados e 
grandes extensões de pavimento irregular ou 
degradado. 

> A existência de projeto de ligação Estádio-
Castelo-Zona Histórica através de meios 
mecânicos favorecerá a utilização do modo 
pedonal. 

  

  
> A orografia acidentada da cidade condiciona as 
deslocações pedonais da zona baixa do centro 
da cidade à zona alta do castelo. 

> A elaboração do Plano de Regeneração 
Urbana de Leiria poderá fomentar e impulsionar 
novas ideias para este espaço, melhorando as 
condições de circulação pedonal. 

  

  

> Nas áreas de expansão da cidade, os 
arruamentos, de perfil médio a alargado, 
possuem inúmeras barreiras 
arquitetónicas/urbanísticas a obstruir os passeios 
existentes e ainda ausência de atravessamentos. 

> A introdução do acesso condicionado a 
residentes em algumas ruas, a marcação dos 
espaços de estacionamento e a introdução de 
delimitadores pode beneficiar a qualidade do 
espaço pedonal no centro histórico. 

  

    

> A Câmara Municipal desenvolveu um Plano 
de Promoção de Acessibilidade, dispondo de 
base de dados com a identificação das 
barreiras urbanísticas e arquitetónicas a corrigir, 
possibilitando a sua aplicação prática no 
terreno. 

  

    

> O Portugal 2020 aponta como uma das 
medidas-chave no âmbito da mobilidade 
sustentável a promoção dos modos suaves, a 
criação e/ou melhoria da plataforma de 
circulação pedonal. 
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10.5. MODOS DE DESLOCAÇÃO - MODOS SUAVES – CICLÁVEL 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A rede de ciclovias urbanas e de 
lazer existente em Leiria. 

> A descontinuidade da rede de 
ciclovias existente e heterogeneidade 
dos materiais e sinalização. 

> A elaboração de um Plano Municipal 
de Ciclovias e de promoção do uso da 
bicicleta. 

> A utilização de outros modos de 
transporte em detrimento da bicicleta 
levará ao consequente aumento de 
emissões de GEE. 

> As características biofísicas, relevo e 
clima, propícias para o uso de 
bicicletas. 

>A inexistência de bike stations e 
outros sistemas de promoção do uso 
da bicicleta (bike sharing/aluguer ou 
empréstimo de bicicletas). 

>O reforço das ligações regionais. 

>A continuação da atual cultura de 
mobilidade das populações, não 
originará, a curto prazo, o incremento 
do número de utilizadores da bicicleta 
para uso quotidiano. 

>O aproveitamento do potencial 
paisagístico da frente de mar, Lagoa da 
Ervedeira e zona de pinhal, na vertente 
lúdica de utilização da bicicleta. 

>A falta de sinalética e comunicação 
associada à rede de ciclovias. 

>A criação de um sistema de partilha 
de bicicletas públicas ou retoma do 
sistema de partilha de bicicletas 
públicas de Leiria, BICLIS - Bicicleta da 
Cidade do LIS, repensando-se o 
sistema utilizado. 

>A agressividade do automobilista para 
com o ciclista, reduz a perceção de 
segurança aquando da partilha do 
canal de circulação, sendo também um 
fator determinante na escolha do modo 
de transporte a utilizar. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  
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> O modo ciclável permite obter uma 
visão diferente da cidade, daquela a 
que se está habituado quando se 
circula de automóvel. 

> O incorreto dimensionamento e 
sinalização de ciclovias bidirecionais 
existentes. 

> A disponibilização de mais 
cicloparques pela cidade, nos principais 
polos atrativos e edifícios públicos. 

  

  

> A ausência de compatibilização das 
ciclovias e utilização da bicicleta com 
os transportes públicos e interfaces 
(intermodalidade). 

> A promoção do "andar de bicicleta" 
nas comunidades escolares. 

  

  

> A ausência de resolução dos 
atravessamentos/pontos de conflito nos 
cruzamentos do trânsito viário com as 
ciclovias existentes. 

> O potencial número de utilizadores, 
pela presença do Instituto Politécnico, 
serviços e potencial turístico. 

  

    

> O Portugal 2020 aponta como uma 
das medidas-chave no âmbito da 
mobilidade sustentável a promoção dos 
modos suaves e na melhoria da 
plataforma de circulação pedonal. 

  

 



PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

FASE I: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

 

 

378 

 

10.6. INTERFACES 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A localização central do terminal 
rodoviário. 

> As instalações do terminal rodoviário 
são praticamente fechadas, coabitando 
passageiros e veículos num local com 
elevada concentração de gases 
poluentes. 

> A existência de espaço disponível 
para relocalização do terminal 
rodoviário, dotando-o de melhores 
condições, nomeadamente instalações 
de estadia, estacionamento, 
manutenção, na articulação com outros 
modos, etc. 

> A continuação da localização atual do 
terminal rodoviário continuará a colocar 
pressão nas condições de circulação 
viária local, no conflito com peões, na 
degradação da imagem do local, etc. 

> A existência de diversos modos de 
transporte na estação ferroviária de 
Leiria. 

> As condições de circulação pedonal 
no interior do terminal rodoviário não 
são as mais desejáveis. 

> O financiamento do Portugal 2020 
contemplam a criação/melhoramento 
de interfaces e respetivos 
estacionamentos de apoio bem como 
tecnologias de apoio aos TP (bilhética, 
sistemas de informação em tempo real, 
etc.). 

> 

  
> A escassa capacidade de expansão 
das atuais instalações. 

    

  
> Na estação ferroviária, apesar da 
multiplicidade de modos de deslocação, 
eles não estão totalmente articulados. 

    

  
> A inexistência de um verdadeiro 
interface com integração dos diversos 
modos de transporte a todos os níveis. 

    

  

> A distância da linha férrea à cidade, 
dificulta a criação de uma grande 
interface que associe o TP ferroviário, o 
TP rodoviário, os modos suaves e o 
transporte individual. 
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10.7. ESTACIONAMENTO 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A existência de diversos parques de 
estacionamento gratuito pela cidade, 
com dimensão considerável. 

> Alguns parques de estacionamento 
apresentam tarifas relativamente 
elevadas. 

> A criação de parque de estacionamento 
subterrâneo para apoio à área envolvente 
à câmara municipal. 

> A continuação da situação atual 
não possibilitará a redução do 
tráfego associado à procura de 
estacionamento, muitas vezes o 
principal motivo de 
congestionamento das cidades. 

> A existência de zonas de 
estacionamento de duração limitada 
devidamente fiscalizada, possibilitam 
garantir o cumprimento das tarifas e 
respetiva rotatividade. 

> A existência de diversas zonas de 
estacionamento gratuito na via pública 
originam, em locais nobres da cidade, 
uma pressão excessiva em termos de 
procura de estacionamento, 
deteriorando a qualidade do ambiente 
urbano. 

> A criação de parques periféricos, mais 
económicos, de apoio à cidade e 
possibilidade de correlação com as linhas 
mobilis. 

> A manterem-se os atuais hábitos 
de mobilidade, fortemente assentes 
na utilização do automóvel privado, 
ou o eventual aumento da utilização 
do automóvel, originarão maior 
pressão na procura de 
estacionamento. 

  

> A permissão, através de sinalização 
vertical, de estacionamento em cima 
dos passeios, eliminando a totalidade o 
percurso pedonal. 

> A expansão das zonas de 
estacionamento de duração limitada. 

  

  
> A sinalização vertical e horizontal 
insuficiente fomenta o aumento do 
estacionamento ilegal. 

> O Portugal 2020 financia a execução de 
novos estacionamentos desde que 
associados a interfaces, bem como a 
inserção das tecnologias associadas à 
gestão da mobilidade. 

  

  
> A existência de estacionamento ilegal 
em locais de elevada procura. 

> A criação de política de gestão do 
estacionamento abrangendo todas as 
novas concessões a criar bem como a 
possibilidade de integração das existentes 
sob o mesmo "chapéu" orientador. 

  

  
> A insuficiência de fiscalização fora 
das zonas de estacionamento de 
duração limitada. 
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10.8. LOGÍSTICA 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

> A existência de diversos espaços 
destinados às cargas e descargas, nos 
locais de maior concentração de 
comércio e serviços. 

> A inexistência de regulamentação de 
cargas e descargas. 

> A criação de regulamentação de 
cargas e descargas possibilita a 
definição de regras que influem na 
imagem da cidade e na melhoria das 
condições de circulação rodoviária. 

>A inexistência de regulamentação de 
cargas e descargas aumenta o número 
de situações de conflito, sobretudo em 
períodos de ponta. 

>As principais zonas industriais 
encontram-se relativamente afastadas 
do centro da cidade, ao longo dos eixos 
estruturantes do município, não 
provocando constrangimentos na 
circulação viária da cidade. 

>A heterogeneidade nos horários das 
cargas e descargas estipulados para o 
centro da cidade (sem restrição horária, 
das 8h-20h, etc.) 
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10.9. SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças  

>O decréscimo do número de acidentes 
entre 2008 e 2013. 

> A maioria dos acidentes ocorre dentro 
das localidades, nomeadamente nas 
estradas nacionais e arruamentos. 

> A introdução de sentidos únicos, com 
consequente redução da plataforma 
dedicada ao automóvel e aumento da 
dedicada ao peão, possibilitará reduzir 
os pontos de conflito peão/automóvel. 

> A inoperância no caso do IC2 
continuará a prejudicar os utilizadores e 
a aumentar o número de vítimas 
mortais provocadas pelos acidentes 
rodoviários. 

> A utilização de passadeiras 
sobrelevadas como método de acalmia 
de tráfego, possibilitando também o 
atravessamento pedonal de nível. 

> A estrada EN1/IC2 e a EN109 
registam o maior número de acidentes 
e também de vítimas mortais. 

> Os projetos de requalificação em 
elaboração possibilitarão a introdução 
de restrições físicas à circulação do 
automóvel e redução dos pontos de 
conflito. 

  

  

> Na Av. 25 de Abril, Francisco Sá 
Carneiro, Marquês de Pombal e Nossa 
Senhora de Fátima, a maior 
percentagem de acidentes corresponde 
a atropelamentos de peões. 

> O Portugal 2020 aponta como uma 
das medidas-chave no âmbito da 
mobilidade sustentável a eliminação 
dos pontos de conflito. 
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NOTA: o presente documento corresponde à versão em atualização da Fase I - Caracterização e Diagnóstico, 

passível de alterações decorrentes dos processos participativos em curso e de eventuais alterações 

significativas, nomeadamente licenciamentos de dimensão relevante, alteração da localização ou implantação de 

novos grandes geradores/atratores de viagens, entre outros. 


