GRANDE
Marinha em

Revista Municipal
EDIÇÃO 03 . AGOSTO 2013

Nota de abertura
Caros munícipes,
Aproximando-se o termo do presente mandato autárquico é
adequado, como vem sendo prática habitual de todos os
executivos, enunciar os projetos mais significativos que
foram concretizados neste período de 4 anos.
O nosso propósito não é o de evidenciar resultados
contrapostos a períodos anteriores ou de assumir a exclusiva
autoria de toda a ação municipal. Pelo contrário, como
assinalámos diversas vezes, os projetos e obras realizados
não são o resultado do esforço de uma única pessoa ou de um
conjunto restrito de intervenientes. Os resultados
evidenciados na presente publicação foram possíveis graças
ao esforço e empenho de todos quantos quiseram
disponibilizar o seu contributo. Neste raio incluem-se, como
não pode deixar de ser, os agentes sociais, culturais,
económicos e desportivos do concelho, aos quais muito se
deve.
Parece-nos devido, neste momento, prestar contas da ação
desenvolvida e da afetação dos recursos financeiros
municipais no período em apreço pelos diferentes eixos
prioritários da atividade municipal.
A organização desta publicação agrega por secções as
principais áreas de intervenção municipal, com menção às
principais iniciativas e obras concretizadas. Merecem aqui
especial referência as obras de requalificação do Património
Stephens que enobrecem a nossa cidade e honram a
memória do seu patrono.
Não podemos também deixar de referir o resultado
alcançado ao nível da rede pública de saneamento, com
intervenções superiores a 22 Km, elevando o grau de
cobertura dos alojamentos existentes no concelho.
O critério que preside a esta publicação assenta, como se
poderá constatar, na observância escrupulosa das
determinações emanadas pela Comissão Nacional de
Eleições, no passado dia 26 de junho.

Álvaro Manuel Marques Pereira
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande
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intervenção social
A Câmara Municipal da
Marinha Grande tem
implementado diversas
medidas de apoio social, que
visam contribuir para a
melhoria da qualidade de vida
da população. Desde o
nascimento à terceira idade,
todas as faixas etárias são
alvo de atenção e
acompanhamento.

marinha em grande - informação ao munícipe
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NASCIMENTO
Incentivo à natalidade
Estiveram em vigor de 1 de julho de 2010 a 30 de junho de 2013, medidas de
incentivo à natalidade e apoio à família, que visaram incentivar o aumento da
natalidade e a fixação e melhoria das condições de vida de jovens famílias.
O apoio efetuou-se através da atribuição de um subsídio, dividido em duas
prestações, por ocasião do nascimento de cada criança no concelho.
As despesas elegíveis teriam de ser realizadas no comércio local, o que se traduziu
simultaneamente num contributo para o seu desenvolvimento.
Foram atribuídos apoios no valor de 148.400,00€

marinha em grande - informação ao munícipe
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INFÂNCIA
Manuais escolares
A Câmara Municipal assegurou a cedência
dos manuais escolares a todos os alunos
do 1º ciclo do ensino básico da rede pública
do concelho.
Esta medida pretende apoiar as famílias
com crianças em idade escolar e constitui
uma aposta na educação das novas
gerações.

Escolas na era digital

Em 2012, a Câmara Municipal procedeu à
instalação de quadros interativos em escolas do 1º
ciclo do concelho. A medida inseriu-se no âmbito
das políticas públicas para as áreas da Sociedade
de Informação e Conhecimento.
O objetivo foi tornar o ensino mais interativo e
motivador para as crianças.
No concelho da Marinha Grande os quadros
interativos foram instalados nos seguintes
estabelecimentos de ensino: EB António Vitorino,
EB Engenho, EB + JI Várzea, EB Francisco
Veríssimo, EB + JI Casal de Malta, EB João Beare,
EB Picassinos e EB Moita.
A Câmara instalou ainda equipamentos informáticos e sistemas de acesso à internet sem fios
(Wireless).
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do
programa Mais Centro e da União Europeia
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Mensalidades para refeições
escolares
Desde o ano letivo de 2011/2012 que
existe a possibilidade de aquisição das
refeições através de uma mensalidade,
beneficiando de uma redução no valor a
pagar.
Criou-se um sistema alternativo às
senhas individuais de refeições, o que
contribuiu para simplificar o procedimento de aquisição a que estavam
sujeitas, no âmbito do processo de
racionalização e desburocratização.

Funcionamento das cantinas nas férias escolares
Desde 2012 que a Câmara Municipal abriu as cantinas escolares a crianças do pré-escolar e 1º ciclo
do ensino básico, para fornecimento de almoços, durante as férias letivas da Páscoa e do Natal.
Tratou-se de um programa de complemento da ação educativa, de forma a garantir a todas as
crianças uma refeição completa, constituída por sopa, pão, prato principal e sobremesa.

marinha em grande - informação ao munícipe
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APOIO ÀS FAMÍLIAS

Atribuição de habitações sociais
A Câmara Municipal procedeu à atribuição de fogos sociais das
tipologias T1, T2 e T3, no Bairro Social do Camarnal, na Avenida da
Liberdade, Rua Prof. Melo Vieira, Rua António Lopes e Rua Adriano
Marques Nobre.

Loja Social
A Loja Social funciona no centro tradicional da cidade, desde o dia 17 de outubro de 2010. Trata-se
de uma iniciativa da Câmara Municipal e da Associação Novo Olhar, contando com diversos
parceiros do concelho.
A Loja Social visa potenciar a criação de respostas mais adequadas aos problemas sociais,
rentabilizando os recursos existentes. Para o efeito disponibiliza vestuário, brinquedos, material
didático, livros, mobiliário, equipamento doméstico, pequenos eletrodomésticos e artigos de
puericultura. A Loja contempla, por exemplo, valências de costura, eletricidade, mecânica,
passagem de roupa a ferro, limpezas.
Desde a sua entrada em funcionamento, foram apoiadas 4032 pessoas, doados 23.764 bens e
envolvidos 13 voluntários.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Tarifas social e para famílias
numerosas
O regulamento de tarifas de distribuição de
água do concelho prevê que os agregados
familiares com um rendimento bruto
englobável para efeitos de Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Singulares que não
ultrapasse o valor anual da retribuição mínima
mensal garantida e com consumos que se
situem no segundo escalão, com rede pública
exclusiva, estão isentos da tarifa fixa de
disponibilidade.
Aos consumos de água dos agregados
familiares com três ou mais filhos e
equiparados, menores de idade, é aplicável o
quarto escalão a todos os consumos que se
situem acima desse patamar. Estes agregados
familiares estão ainda isentos da tarifa fixa de
disponibilidade.
Relativamente às tarifas da drenagem de águas
residuais e de recolha e tratamento de resíduos
sólidos urbanos, os agregados familiares com
um rendimento bruto englobável para efeitos
de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Singulares que não ultrapasse 75 % do valor
anual da retribuição mínima mensal garantida e

com consumos de água, registados nos 12
meses anteriores ou no período de duração do
contrato, se inferior, que se situem no primeiro
escalão, com rede pública exclusiva, têm direito
a uma redução de 50 % da tarifa fixa de
saneamento e da tarifa fixa de resíduos sólidos
urbanos, por períodos de três anos.

Imposto Municipal sobre Imóveis
A taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
do ano 2012, a liquidar em 2013, foi fixado pelo
Município em 0,50% para os prédios urbanos e
em 0,30% para os prédios urbanos avaliados.
Estas percentagens correspondem aos valores
mais baixos legalmente permitidos.
De acordo com a deliberação da Câmara,
aprovada pela Assembleia Municipal, os valores
têm em conta “atual conjuntura económica e
social do país e todo o esforço que está a ser
requerido à população em geral e em especial
aos munícipes da Marinha Grande”.
Esta receita municipal destina-se a custear os
“investimentos em curso e que se perspetivam
lançar no concelho da Marinha Grande nas
áreas das infraestruturas de redes municipais e
requalificação urbana, cuja execução financeira
terá um forte impacto na estrutura da despesa
do orçamento camarário do ano de 2013”.

marinha em grande - informação ao munícipe
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TERCEIRA IDADE
Serviço de apoio a idosos
A Câmara Municipal tem a funcionar, desde 21 de janeiro de 2011, um serviço designado por “Apoio
Social a Idosos”, que se dirige à população com idade igual ou superior a 65 anos de idade, residente
no concelho da Marinha Grande, que se encontre em situação de fragilidade e de
abandono/isolamento familiar.
Os objetivos deste projeto assentam no acompanhamento dos idosos quer na deslocação junto de
diversos serviços, com vista à resolução de questões diversas, quer na satisfação das suas
necessidades básicas e atividades da vida diária, a interligação com o serviço local da Segurança
Social, com instituições particulares de solidariedade social locais ligadas à área da terceira idade,
sempre que tal é necessário e ainda o colmatar de situações de solidão.
Através deste serviço, a Câmara Municipal já acompanhou 33 idosos. Atualmente, estão a beneficiar
do apoio social 20 idosos.

Passes sociais nos transportes urbanos
A Câmara Municipal assumiu a diferença de preço
praticado pela TUMG para os passes seniores,
permitindo que os mais velhos possam utilizar as
linhas de transporte urbano a um preço mais
acessível. O preço do passe sénior é de 7,50 euros.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Programa de atividade física para seniores
A Câmara Municipal implementou o Programa de Atividade Física
para a Terceira Idade.
O programa destina-se a pessoas com idade superior a 65 anos,
com o objetivo de promover a prática de hábitos de vida saudáveis,
facilitando, em parceria, o acesso da população idosa à prática de
atividades físicas e desportivas.
O programa de atividade física para a 3.ª idade funciona em regime
de parceria com as entidades locais predispostas a desenvolver
projetos nesta área.
Neste âmbito foram atribuídos subsídios no valor de 60 000 euros.

marinha em grande - informação ao munícipe
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cultura
A Marinha Grande conta com
novos espaços culturais.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Bienal Internacional de Artes Plásticas e Design Industrial

Decorreu de 22 a 31 de outubro de 2010, no Parque Municipal de Exposições, a Bienal Internacional
de Artes Plásticas e Design Industrial, sob a temática “Artes Plásticas: O Vidro e o Design Industrial”.
Este certame acolheu também a 1ª Feira Internacional de Arte Contemporânea e Design Industrial,
com a apresentação inédita de uma exposição sobre o movimento da “Nouvelle Figuration”, a
exibição de uma instalação interativa – multimédia do artista Miguel Chevalier e as homenagens ao
Mestre Vidreiro Diamantino dos Santos e ao Artista Artur de Cruzeiro Seixas, nome maior do
surrealismo português.
O escultor José Aurélio foi o vencedor do “Prémio Fernando de Azevedo”, no valor de 15 mil euros,
com o trabalho “Homenagem a Fernando de Azevedo”. Concorreram 316 obras de 117 artistas
nacionais e estrangeiros, das quais o júri selecionou 92 obras de 81 artistas.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Design na Marinha Grande

As 1ªs Conferências Internacionais de Design, que decorreram de 22 a 30 de outubro de 2011, no
Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande, foram visitadas e participadas por cerca de 9000
pessoas. O certame exibiu projetos de inovação e vanguarda tecnológica e discutiu soluções para o
futuro da indústria e do design.
Paralelamente à realização das conferências, decorreu uma mostra de projetos de design,
engenharia e inovação; uma exposição de "Food Design"; workshops e demonstrações sobre a
temática. A informação completa pode ser consultada em www.cidesign.cm-mgrande.pt
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

marinha em grande - informação ao munícipe

CULTURA

15

REVISTA MUNICIPAL “MARINHA EM GRANDE” . AGOSTO 2013

Criativ(a)rte nos parques da cidade
1.ª edição
A primeira edição da Criativ(a)rte – Feira de
Artes realizou-se no Parque Mártires do
Colonialismo, a 29 de setembro de 2012.
Na primeira edição estiveram presentes
cerca de 70 expositores com artesanato
tradicional e contemporâneo, pintura,
animação, produtos reciclados, produtos e
artigos em segunda mão, produtos da terra e
gastronomia.
A Criativ(a)rte contou com a participação
dos Gaiteiros dos Tocándar, ações de
capoeira, yoga do riso, aulas de yoga, aula de
ritmos africanos e zumba fitness, dança
contemporânea, animação infantil e teatro.
2.ª edição
A segunda edição da Criativ(a)rte – Feira de
Artes, decorreu no Parque da Cerca, no dia
25 de abril de 2013 e integrou o programa das
comemorações do 25 de Abril de 1974.
A Feira contou com a participação de 136
expositores (oriundos de vários pontos do
País), 99 dos quais de artesanato tradicional
e urbano, 30 de gastronomia e 7 de
animação/workshops.
Foram realizadas atividades de animação,
como: air bungee, ginástica aeróbica,
pinturas faciais e modelagem de balões,
giravolei e xadrez, shooting ball, patinagem
de velocidade e espetáculos culturais.

Música (2010 a 2013)

- Jazz à Marinha, novembro de 2010
- Concertos de Natal, 2010, 2011 e 2012
- Música no Parque Mártires do
Colonialismo, setembro 2011
- Orquestra da Noruega, 23/06/2012
- Cantos e Recantos da Marinha Grande, Dia
Mundial da Música, 06/10/2012
- Oficina de canto tradicional com Celina da
Piedade, 2013

Ano Internacional das Florestas

- Exposição de Rua “Pinhal do Rei”, 11/03 a
29/05/2011
- Exposição Factos e Personalidades do
Pinhal do Rei - Galeria Municipal 2011

marinha em grande - informação ao munícipe
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MUSEUS
Museu do Vidro
Museu do Vidro reabriu portas
O Museu do Vidro reabriu ao público no dia 13 de julho de 2013, após a conclusão da requalificação do
espaço da receção, dos serviços educativos, de oficinas de demonstração de fabrico ao vivo do vidro
e de uma cafetaria de apoio aos diversos equipamentos culturais integrados nesta zona. O
investimento foi superior a 320 mil euros.
O Museu do Vidro está aberto ao público de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00.

Vidro de La Granja em exposição
O Museu do Vidro reabriu ao público exibindo, para além da exposição permanente, uma exposição
temporária “Real Fábrica de Cristales de La Granja”, que estará em exibição até 16 de fevereiro de
2014.
Através desta exposição é retratado um longo percurso de mais de dois séculos, onde se pretende
deixar patente o compromisso da Fundação do Centro Nacional de Vidro de promover, potenciar e
divulgar a história, a arte e a técnica do vidro.
São exibidas peças originais do século XVIII, de grande valor histórico, bem como peças que
atualmente se fabricam na Real Fábrica, para além de peças experimentais, realizadas pelos alunos
da Escola Superior do Vidro.
Exposições temporárias:
- Mestres da Marinha Grande/Artesanato de Maçarico
- Vilma Libana – Arte da Gravura em Vidro

marinha em grande - informação ao munícipe
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Museu Joaquim Correia

Casa-Museu Afonso Lopes Vieira

Pavilhão de Exposições
No dia 26 de julho de 2010, a Câmara Municipal
homenageou publicamente Joaquim Correia,
por ocasião do seu 90º aniversário, e inaugurou
o Pavilhão de Exposições de Escultura do
Museu.

O “Circuito Museológico da Casa-Museu Afonso
Lopes Vieira – Lugar Literário”, foi apresentado
no dia 18 de junho de 2011, em São Pedro de
Moel.
O Roteiro Museológico foi realizado no âmbito
da requalificação da Casa-Museu Afonso Lopes
Vieira, associada à implementação do circuito
interpretativo dos elementos decorativos
aplicados na arquitetura. O roteiro disponibiliza
informação mais detalhada do que os painéis
informativos/interpretativos sobre cada um dos
elementos decorativos tratados. Os textos e as
fotografias foram utilizados para a produção
dos painéis interpretativos de exterior e de
interior da Casa-Museu e Roteiro Museológico.
A informação foi disponibilizada em Português e
Inglês em ambos os tipos de suportes.

Homenagem ao escultor Joaquim Correia
A Marinha Grande despediu-se do escultor
Joaquim Correia, falecido no dia 7 de fevereiro
de 2013. A cidade, que ostenta desde 1997 um
Museu com o nome deste artista marinhense,
situado no Largo 5 de Outubro, continua a
evocar a sua obra, cujo relevo é reconhecido a
nível nacional e internacional.
Joaquim Correia nasceu na Marinha Grande a 26
de julho de 1920, neto e filho de uma família de
velhos mestres vidreiros. Foi um ilustre
marinhense que muito fez pela arte do País,
tendo as suas obras espalhadas por todos os
cantos do mundo.
Ateliês educativos no Museu Joaquim Correia
O Museu Joaquim Correia foi palco de diversas
atividades pedagógicas, cujo objetivo foi
incentivar a criação de hábitos culturais e de
novos públicos, através de ações direcionadas
para diferentes públicos-alvo.
Destacam-se os atêlies educativos: “Um do li tá,
a escultura onde está?”, “Retratos”, “Há gregos
no museu”, “Pim, pam, pum, dois traços menos
um”, entre outros.
Estas ações contaram, no total, com 1838
participantes.
Exposições temporárias
O Museu Joaquim Correia acolheu inúmeras
exposições temporárias, destacando-se as
seguintes:
- “Dignidade” Exposição Internacional de
Cartoon, abril 2011
- “Figuras do 18 janeiro de 1934”, janeiro 2013
- "Gravuras sobre São Pedro de Moel" de
Joaquim Correia, outubro 2011
- «Mulher, cavalo e árvore» de Carlos Reys,
dezembro 2011
- "Bioriqueza" de Gonçalo Lemos, maio 2013
- "Caras em Grande» de Varatojo", outubro 2012
- “Sensibilidades 25” - novembro 2012

A autarquia apresentou o CD de poesia, dita por
Nuno Miguel Henriques, no dia 6 de agosto de
2011, na Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, em
São Pedro de Moel, que contribui para a
divulgação e valorização da obra de Afonso
Lopes Vieira, de São Pedro de Moel e da
Casa-Museu.
Projetos cofinanciados pelo QREN, no âmbito
do programa Mais Centro e da União Europeia
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional.
“Lugar Literário” apresentado na Casa-Museu
No dia em que se assinalaram 135 anos sobre o
nascimento e 67 anos sobre a morte do poeta
Afonso Lopes Vieira - 26 de janeiro de 2013 - a
Casa-Museu, acolheu a apresentação da obra
“Lugar Literário – Inventário do Espólio da
Casa-Museu Afonso Lopes Vieira”.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Comemorações do 25 de Abril de 1974

2010

2011

2012

2013

Norberto Barroca homenageado

O encenador marinhense Norberto Barroca foi homenageado pela Câmara Municipal, como forma
de assinalar os seus 50 anos de carreira, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, no dia 15 de maio de 2010, que contou com a presença de cerca de centena e meia de
pessoas, de entre as quais se destacam personalidades da cultura nacional bem conhecidas do
grande público.

marinha em grande - informação ao munícipe
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economia
Apoio ao investimento industrial
A Câmara Municipal tem em vigor o Programa de Apoio ao Investimento Industrial no concelho da
Marinha Grande, desde o dia 21 de fevereiro de 2013. A medida prevê a isenção ou redução de taxas
municipais e prazos reduzidos de apreciação das operações urbanísticas relativas a unidades
industriais.
O Programa de Apoio ao Investimento Industrial visa, no âmbito das atribuições municipais,
incentivar os empreendedores a investirem no concelho da Marinha Grande e, simultaneamente, a
criarem emprego.
Estão consagradas a isenção ou redução de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas
relativas à instalação, remodelação ou ampliação de unidades industriais. A medida é graduada em
função do número de postos de trabalho a criar.
Estabelece-se um prazo reduzido para apreciação e decisão de todas as operações urbanísticas que
visem a concretização de investimentos de natureza industrial. A Câmara Municipal assume, ainda,
os encargos com a execução dos ramais domiciliários de água e águas residuais.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Zona Industrial alargada

A expansão da Zona Industrial da Marinha Grande foi desbloqueada, na sequência da assinatura da
escritura de permuta, que ocorreu no dia 3 de maio de 2013.
O Estado entregou ao Município da Marinha Grande uma parcela de terreno, sita na Mata Nacional
do Casal de Lebre, com área de 13,69 hectares (ha), bem como, conjuntamente com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional, IP, os imóveis onde funcionava a antiga Fábrica de Vidros J.
Ferreira Custódio.
O Município da Marinha Grande entregou ao Estado as parcelas de terreno, sitas no Pinhal do
Concelho/Pinhal da Boa Esperança, com 53,48 ha, assim como 338.000,00 euros.
As negociações com o Estado atravessaram diversos executivos municipais e decorreram durante
mais de uma década, tendo sido necessário assegurar uma plataforma de entendimento que não
impedisse a capacidade de execução das infraestruturas necessárias à futura constituição dos lotes
destinados às unidades industriais.

Rede de apoio ao empreendedorismo

A Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral (CIMPL) e os municípios de Marinha Grande,
Batalha, Leiria, Pombal e Porto de Mós estão a implementar o projeto “Operação Imaterial de
Promoção do Empreendedorismo”, que dará lugar à constituição da Rede Regional de Apoio ao
Empreendedorismo.
O objetivo é garantir lógicas de atuação em rede na região, com a otimização de dinâmicas
existentes e proposta de novas dinâmicas concertadas entre todos e orientadas para a captação,
mobilização e apoio efetivo de todos os que considerem criar ou reinventar um negócio de base
local.
No concelho da Marinha Grande, a Rede foi apresentada a cerca de duas dezenas de instituições do
concelho da área económica, social e educativa, no dia 7 de março de 2012, nas instalações da
incubadora de empresas OPEN, situadas na Zona Industrial da Marinha Grande.

marinha em grande - informação ao munícipe
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rede viária
A Câmara Municipal realizou obras de beneficiação
da rede viária num investimento total superior
a 3 milhões de euros.
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Arruamento paralelo à Estrada do Guilherme
Em 2010 procedeu-se à abertura do arruamento paralelo à Estrada do Guilherme e de duas
interseções giratórias, junto à Zona Industrial da Marinha Grande.
A intervenção consistiu na requalificação do espaço público marginal à Estrada do Guilherme,
incluindo a definição e delimitação da faixa de rodagem dos acessos, dos passeios e da ciclovia.
Foram eliminadas as viragens à esquerda no sentido Norte-Sul, dotando a via, com elevada
intensidade de tráfego ligeiro e pesado, de melhores condições de segurança rodoviárias.
A empreitada contemplou ainda a remodelação da rede de abastecimento de água, a realização
de trabalhos diversos ao nível das redes de drenagem pluvial e doméstica, a construção de
infraestruturas elétricas e telefónicas. Foi repavimentada a totalidade da área do arruamento.
O investimento total foi superior a 750.000,00€.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Rua das Acácias - Comeira

Rua do Azambuja - Marinha Grande

Rua Manuel Dinis Parreira - Vieira

Travessa de Fonte Santa - Vieira

Rua do Lamarão - Ordem

Rua Jornal “O Correio” - Embra

Rua Jornal “O Regional” - Embra

Rua Jornal “A Autonomia” - Embra

marinha em grande - informação ao munícipe
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Requalificação de arruamentos na Várzea
Entre 2010 e 2011, foi assegurada a requalificação de diversos arruamentos no lugar da Várzea,
nomeadamente Rua Natália Correia e troço da Rua Miguel Torga (antiga Rua 4).
A empreitada visou a reorganização do espaço público com vista à consolidação de passeios,
remodelação das redes de abastecimento de águas e criação de redes de drenagem de águas
residuais, domésticas e pluvial.
Foram investidos 378.000,00€.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Rua Augusto Oliveira Guerra - Ordem

Rua das Piscinas - Marinha Grande

Rua da Quemgosta - Moita

Ponte pedonal - Camarnal

Rua Guilhermino Marques - Marinha Grande

Rua dos Agostinhos - Portela

Travessa da Fonte de Albergaria - Albergaria

Rua do Açude - Albergaria

marinha em grande - informação ao munícipe

REDE VIÁRIA

26

REVISTA MUNICIPAL “MARINHA EM GRANDE” . AGOSTO 2013

Rua do Repouso
A Rua do Repouso, em Casal Galego, foi alvo de beneficiação ao longo de toda a sua extensão,
superior a 3 Km.
Os trabalhos mais significativos consistiram na reorganização do espaço público com vista à
consolidação de passeios e criação de ciclovia; remodelação das redes de abastecimento de
águas e criação de redes de drenagem de águas residuais, doméstica e pluvial.
Esta intervenção implicou um investimento superior a 700.000,00€.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Rua Sociedade União de Albergaria

Rua da Marinha Pequena

Rua das Laranjeiras - Marinha Pequena

Rua da Quinta das Nespereiras - Mª Grande

Rua Santo António - Marinha Grande

Rua Quinta da Warnhagem

Rua David Mourão Ferreira - Várzea

Rua da Boavista - Praia da Vieira

marinha em grande - informação ao munícipe
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Rua António Maria da Silva
A requalificação da Rua António Maria da Silva, na Comeira, numa extensão de 2,092 Km, visou
aumentar a segurança viária e pedonal com a construção de passeios nos locais onde foram viáveis
face aos constrangimentos consolidados na rua; melhorar os pavimentos; ordenar o trânsito;
promover a hierarquização viária; melhorar os conflitos dos cruzamentos dotando-os de
sinalização e sinalética adequadas; e dotar as vias de todas as infraestruturas, nomeadamente de
construção de rede de drenagem pluvial e remodelação da rede de abastecimento de água.
Os trabalhos implicaram um investimento superior a 600.000,00€. (início 2009 / termo 2012)
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Rua Professor Virgílio de Morais - Mª Grande

Rua da Restauração - Marinha Grande

Rua da Portela

Rua das Raízes - Embra / Casal Galego

Rua Ilídio Oliveira Guerra - Ordem

Rua das Fontaínhas - Comeira

Rua da Indústria Metalúrgica - Pedrulheira

Rua Soc. e Benificência 1º de Janeiro - Ordem

marinha em grande - informação ao munícipe
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Rua da Indústria
A Rua da Indústria, na freguesia de Vieira de Leiria, foi beneficiada entre abril de 2011 e julho de
2012.
A obra incluiu o alargamento e requalificação da plataforma existente, a redefinição e delimitação
da faixa de rodagem e dos passeios, a remodelação da rede de abastecimento de água, a criação
de redes de drenagem pluvial e doméstica e a repavimentação da totalidade do arruamento. Foi
ainda criada uma ciclovia, com uma extensão de cerca de 675 metros.
A obra representou um investimento superior a 930.000,00€.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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rede de abastecimento de água
O sistema público de abastecimento de água
cobre atualmente 99,7 % dos alojamentos do
concelho. Esta situação de quase total
cobertura, que não inclui apenas casos de
habitações isoladas servidas por sistemas
autónomos, significa que os investimentos
realizados incidem especialmente na
remodelação das redes existentes.
Neste período foram realizados investimentos
de cerca de 1 milhão de euros, com incidência
numa extensão de 13 Km de rede pública.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Foram realizadas as seguintes intervenções que consistiram na remodelação
de redes existentes:

Rua do Azambuja | 290,00m | 27 ramais
Rua Dinis Parreira | 1027,00m | 32,00 ramais
Rua do Repouso | 1568,95m | 136 ramais
Rua António Maria da Silva - Comeira | 1892,00m | 116 ramais
Rua das Piscinas e Rua da Fonte Santa | 590,00m | 18 ramais
Rua Natália Correia e troço da Rua Miguel Torga | 1237,00m | 84 ramais
Rua da Indústria - Vieira de Leiria | 2306,00m | 129 ramais
Rua dos Agostinhos | 248,00m | 20 ramais
Rua da Ponte de Pedreanes e Travessa dos Pimentas Norte | 512,00m | 25 ramais
Avenida 1º Maio, Rua Eng.º André Navarro, Rua e Beco da Restauração | 1027,00m | 104 ramais
Remodelação da rede de abastecimento de água em diversos arruamentos na freguesia de Marinha
Grande | 600,00m | 25 ramais

Foram ainda realizados outros investimentos, tais como:

Válvulas redutoras de pressão em Albergaria, Pero Neto, Trutas e Amieira
Vedação do terreno do depósito da estação
Vedação das cabines dos furos AC4 e HO6
Vedação do terreno dos depósitos de Vieira de Leiria
Construção de reservatórios e câmara de manobras em Vieira de Leiria
Equipamento elétrico e eletromecânico para a estação elevatória na freguesia de Vieira de Leiria
Rede de abastecimento de águas na Rua Moinho d' Amélia e Rua Vila da Batalha

Ampliação da rede de abastecimento
Extensão: 1710 metros lineares
Ramais: 26
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marinha em grande - informação ao munícipe

33

REVISTA MUNICIPAL “MARINHA EM GRANDE” . AGOSTO 2013

rede de saneamento
O sistema público de recolha de águas
residuais cobre atualmente 84,5 % dos
alojamentos do concelho. Os dados do INE
indicam que dos 21 969 alojamentos existentes
18 568 dispõem deste serviço. É de assinalar
que a rede de coletores tem uma extensão de
247,16 Km.
Os investimentos realizados neste período
incluíram, por isso, a construção de redes em
zonas onde não existia e a remodelação de
outros troços. A rede intervencionada ascendeu
a 22 Km e a um investimento superior a 1
milhão de euros.
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Rede de saneamento no lugar de Escoura
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Extensão: 3160 metros lineares
Ramais: 197
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Rede de saneamento no lugar de Albergaria
Extensão: 1133 metros lineares
Ramais: 65
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Rede de saneamento no lugar de
Fonte Santa

Extensão: 1993 metros lineares
Ramais: 111

Rede de saneamento na Moita

Extensão: 576 metros lineares
Ramais: 30
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Rede de saneamento no
lugar de Passagem
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Extensão: 7455 metros lineares
Ramais: 266
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edifícios municipais
A Câmara Municipal concluiu a requalificação do
Património Stephens, num valor superior a 2
milhões e meio de euros, e a requalificação do
edifício da antiga Fábrica da Resinagem, num
investimento superior a 4 milhões de euros, ambas
as intervenções contaram com financiamentos
comunitários.
Foram realizadas intervenções de beneficiação em
fogos de habitação social, em equipamentos
desportivos, nas escolas, no Museu Joaquim Correia
e no Parque de Campismo da Praia da Vieira.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Edifício da Resinagem

O edifício da antiga Fábrica da Resinagem foi alvo de requalificação, que se cifrou num investimento
de cerca de quatro milhões de euros, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Centro.
A empreitada visou a recuperação, mantendo a estrutura atualmente existente, atribuindo-lhe uma
nova função adaptada à atualidade (espaços multifuncionais destinados a comércio, serviços e à
área cultural).
No edifício estarão instalados serviços da autarquia, numa zona de atendimento ao público e noutra
de apoio de retaguarda. A autarquia ocupa ainda o novo edifício - o “cubo” em vidro – destinado ao
Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Casa da Cultura

A criação da Casa da Cultura pretende dar continuidade a um conjunto de intervenções de
regeneração urbana, com vista à requalificação e animação do património edificado e ao
desenvolvimento cultural, turístico e económico deste conjunto patrimonial de grande relevância
nacional, o Património Stephens.
Este espaço multifacetado dispõe de uma capacidade para 262 lugares sentados, dos quais 4 são
destinados a pessoas com mobilidade condicionada.
A ligação física do teatro com os edifícios contíguos foi concebida numa lógica multifuncional e de
complementaridade de usos assumindo funções de auditório para o Museu do Vidro, de espaço de
exposição através da galeria de arte municipal – localizada entre o foyer do auditório e o espaço de
bilheteira.
A obra representa um investimento de cerca de 2 milhões de euros.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Revitalização do Património Stephens – 1ª Fase

Foram executadas obras de revitalização do Património Stephens, que abrangeram a Galeria
Municipal, os serviços educativos e a receção do Museu do Vidro. O investimento foi superior a
350.000,00€.
A proposta procurou valorizar a imagem do conjunto edificado, conferindo-lhe alguma unidade
dentro da sua imagem um pouco heterogénea. Nesse âmbito procedeu-se à intervenção na receção
do Museu do Vidro, foyer e instalações sanitárias do museu, serviços educativos (edifício a Norte da
entrada da antiga Real Fábrica de Vidros) e Galeria Municipal.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Património Stephens

Oficinas de demonstração - trabalho em vidro

Serviços Educativos

Serviços Educativos
marinha em grande - informação ao munícipe
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Habitação social

Substituição de banheiras por bases de duche em diversas habitações | 5.299,96 €
Substituição de coberturas nos bairros sociais de Casal d' Anja e Camarnal (bairro velho)
Reparação de coberturas no bairro do Camarnal (velho) | 20.479,20 €
Requalificação rede predial de saneamento doméstico do bloco 1 Rua Prof. Melo Vieira | 4.547,40 €
Requalificação do Bairro do Camarnal (bairro novo) | 26.444,88 €

Equipamentos desportivos

Substituição da cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo de Vieira de Leiria | 88.006,50€
Requalificação do espaço envolvente aos campos de ténis em São Pedro | 47.069,50€
Beneficiação da Piscina de Vieira de Leiria – Equipamento electromecânico e rede de abastecimento
de água | 39.386,00€
Substituição da rede predial de abastecimento de água do Pavilhão Gimnodesportivo de Vieira de
Leiria | 9.595,12 €
Requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo Prof. Nery Capucho | 11.674,84 €
Retificação das juntas na cuba e cais da Piscina Municipal da Marinha Grande e aplicação de grelha
caleira tipo finlandês | 20.935,13 €

Escolas

Aplicação de pavimento sintético em diversos recintos escolares - 2ª fase | 10.642,39 €
Aplicação de pavimento sintético em diversos recintos escolares – 3ª fase | 10.040,00€
Substituição de redes prediais de abastecimento de água de vários edifícios escolares | 8.328,95 €
Reparação da cobertura e instalações sanitárias dos jardins-de-infância de Outeiros - Vieira de Leiria,
Pilado n.º 2 e Pilado n.º 3 | 12.859,47 €
Requalificação da Escola da Moita | 25.646,41 €
Requalificação da Escola Básica da Praia da Vieira | 2.852,13 €
Requalificação da Escola Básica da Amieira | 6.021,15 €
Requalificação do Jardim de infância da Ordem | 5.107,88 €
Requalificação do Jardim-de-Infância de Casal de Malta | 3.727,49 €

Museu Joaquim Correia

Requalificação do Museu Joaquim Correia | 53.981,27€
Execução de caixilharias para o pavilhão de exposições do Museu Joaquim Correia | 49.353,74€

Museu Joaquim Correia

Requalificação da entrada
Parque de Campismo Praia da Vieira
marinha em grande - informação ao munícipe
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Pavilhão Gimnodesportivo - Vieira de Leiria

Caixilharias no edifício dos Paços do Concelho

Pilado

Outeiros - Vieira de Leiria

Moita

Fonte Santa

Amieira

Engenho
marinha em grande - informação ao munícipe
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As entidades que integram os circuitos industriais são:
Empresas da área do vidro:
CCSIMÕES, CRISAL, GALLOVIDRO, MORAIS MATIAS e
NORMAX.
Empresas da área dos moldes:
MOLDOESTE e PLANIMOLDE.
Empresas da área dos plásticos:
BOURBON, PLIMAT e VIPEX.
Outras instituições:
CENTIMFE – CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE
MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS e
MUSEU DO VIDRO.

turismoMarinha
industrial
Grande

Obtenha mais informações em
www.turismoindustrial.cm-mgrande.pt

turismo
Turismo industrial dá a conhecer empresas do
concelho, que se associaram à Câmara
Municipal, para a dinamização dos Circuitos
Industriais da Marinha Grande. O objetivo é o
de preservar o espólio industrial e divulgar a
atividade de unidades fabris e centros
tecnológicos, bem como dinamizar a nossa
economia e o potencial turístico local.
Através da marcação prévia e gratuita da
visita, é possível conhecer processos de fabrico
e constatar que produtos comercializados por
marcas internacionais são produzidos na
Marinha Grande, com recurso a tecnologia de
ponta.
marinha em grande - informação ao munícipe
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Guia Turístico da Marinha Grande

A Câmara Municipal publicou o Guia Turístico da
Marinha Grande, por ocasião da comemoração
do Dia Mundial do Turismo, ocorrida no dia 27
de setembro de 2012, no Museu Joaquim
Correia.
É feita a caracterização do concelho e são
apresentados diversos pontos de visita, como
monumentos, igrejas, postos de vigia, praças,
património natural, património histórico, entre
outros.
O Guia pode ser adquirido nos museus
municipais ou obtido gratuitamente através de
download do respectivo ficheiro, no endereço
www.cm-mgrande.pt.

“Guia da Natureza”

A Câmara Municipal editou o “Guia da Natureza
de São Pedro de Moel – A Biodiversidade do
Pinhal do Rei”, em julho de 2011.
Realizado em 2010, no âmbito do Plano da
Valorização Ambiental e Turística de São Pedro
de Moel, o Guia da Natureza dá a conhecer as
características naturais de São Pedro de Moel,
nomeadamente da Mata Nacional de Leiria –
Pinhal do Rei (das dunas do cordão dunar litoral,
arribas, matagais e ribeiro). Os conteúdos do
Guia fazem ainda referência aos aspetos mais
relevantes da fauna, flora e vegetação
presentes na região.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do
programa Mais Centro e da União Europeia
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional.
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espaço público
A criação e a requalificação de espaços verdes,
a eliminação de barreiras arquitetónicas e a
substituição de mobiliário urbano visam tornar
mais acolhedor o espaço público.
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Jardim central Stephens
Requalificação
do Jardim Stephens
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Requalificação do espaço envolvente ao Bambi
Requalificação
da áreapelo
envolvente
aoâmbito
Bambi do programa Mais Centro e da União Europeia através
Projeto
cofinanciado
QREN, no
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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Requalificação do espaço envolvente aos campos de ténis de S. Pedro de Moel
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Requalificação da Ribeira das Bernardas – Montante de Casal de Malta (2007/2011)
Programa Polis
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Avenida D. Dinis

Avenida Vitor Gallo

Rotunda Arala Pinto

Estrada Atlântica

Jardim Avenida Vitor Gallo (junto ao cemitério)
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Eliminação de barreiras arquitetónicas

A eliminação de barreiras arquitetónicas visa conferir condições de segurança e comodidade aos
utilizadores dos espaços públicos, garantindo a correta acessibilidade a pessoas em situação de
mobilidade condicionada.

Avenida Vitor Gallo

Rua João Pereira Venâncio

Varanda - São Pedro de Moel

Acessos à praia - São Pedro de Moel

São Pedro de Moel
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Substituição de mobiliário urbano

A substituição de mobiliário urbano visa proporcionar melhores condições de usufruto dos espaços
públicos.

Avenida D. Dinis

Largo 5 de Outubro

Rua Machado Santos

Praça Afonso Lopes Vieira - S. Pedro de Moel

Jardim Luís de Camões

marinha em grande - informação ao munícipe
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bombeiros e proteção civil
Bombeiros apoiados em mais de 700 mil euros
No período de 2010 a 2013, foram atribuídos às associações humanitárias de bombeiros voluntários
de Marinha Grande e de Vieira de Leiria subsídios de valor superior a 700.000,00€.
Os apoios concedidos destinaram-se, no caso dos Bombeiros da Marinha Grande, à cobertura de
despesas de funcionamento com as atividades de missão de proteção civil dos corpos de bombeiros
e do pessoal que integra as Equipas de Intervenção Permanente.
O valor total ascendeu a cerca de 550.000,00€.
Aos Bombeiros de Vieira de Leiria foram concedidos apoios no valor de 172.500,00€, destinados à
cobertura de despesas de funcionamento com as atividades de missão de proteção civil dos corpos
de bombeiros e à comparticipação na aquisição de uma ambulância de transportes múltiplos.
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Plano Municipal de Emergência aprovado

A Comissão Nacional de Proteção Civil aprovou no dia 14 de dezembro de 2011, o Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil da Marinha Grande (1.ª Revisão), que havia obtido o parecer prévio
favorável da Comissão Municipal de Proteção Civil da Marinha Grande.
Este é mais um passo marcante do processo contínuo do planeamento de emergência de proteção
civil no concelho da Marinha Grande, matéria que a todas as entidades coletivas e a todos os
cidadãos diz respeito.
O documento define formas de atuação das entidades aquando da ocorrência de acidente grave ou
catástrofe, indica locais de abrigo para as populações e informa sobre os principais riscos existentes
no concelho, tratando-se de matéria transversal a todas as áreas da atividade diária de todos nós.

GrandEx testa Plano de Emergência

No dia 4 de maio de 2013, na Av. John Beare, junto ao Parque da Cerca, na Marinha Grande,
realizou-se o “GrandEx ‘13”, que consistiu na simulação da queda de uma aeronave militar, F-16.
A iniciativa foi organizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e envolveu cerca de 20 serviços e
agentes de âmbito municipal, distrital e regional e serviu para testar procedimentos definidos no
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e avaliar a coordenação entre as entidades
intervenientes.

Plano Operacional Municipal aprovado

O Plano Operacional Municipal 2013 da Marinha Grande foi aprovado no passado dia 7 de maio, em
reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Trata-se de um documento no qual se enumeram, descrevem e contabilizam os meios e recursos
humanos incluídos no Dispositivo Operacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios para o
concelho.
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educação
A Câmara Municipal investiu cerca de seis
milhões de euros na Educação.
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Câmara investe mais de 5,8 milhões de euros em educação

Entre os anos 2010 e a primeira metade de 2013, a Câmara Municipal realizou despesas de
5.820.437,57€ com a educação. Este valor engloba as componentes do fundo social municipal que
compreende despesas com pessoal, alimentação escolar, transporte escolar, prolongamento de
horário, atividades de enriquecimento curricular e outras despesas correntes e de investimento.

Subsídios a alunos carenciados e apoios para aquisição de material didático

Nos anos letivos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, a Câmara Municipal subsidiou os
Agrupamentos de Escolas em mais de 400.000,00€.
Essas verbas destinaram-se a subsídios escolares para alunos carenciados e ao apoio para aquisição
de material didático, de recreio, consumíveis e outros bens para jardins-de-infância e escolas do 1º
ciclo do ensino básico.
No período em referência, os subsídios para alunos carenciados ascenderam a 96.350,00€.
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modernização
Medalha de prata do Simplex Autárquico
A Câmara Municipal obteve a medalha de prata do programa Simplex Autárquico 2010/2011, que
visou a reorganização e reestruturação do atendimento ao público com grande enfoque no
munícipe e nas empresas.
A adesão do Município ao programa teve como objetivo principal a simplificação administrativa de
processos para facilitar a vida aos cidadãos e às empresas, bem como a diminuição dos custos de
contexto e modernização da Administração Pública.
As medidas municipais foram desenvolvidas e coordenadas pelo próprio Município, enquanto que as
medidas intersetoriais envolvem o Município e a Administração Central.
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As ações constantes do programa foram as seguintes:
IS01 – BALCÃO DO EMPREENDEDOR – DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS
O Balcão do Empreendedor, acessível através do Portal da Empresa, é o ponto único de contacto que
deve permitir a qualquer prestador ou destinatário de serviços, de todos os Estados-Membros da
União Europeia, o cumprimento direto e imediato de atos e formalidades necessárias para aceder e
exercer uma atividade de serviços, incluindo meios de pagamento eletrónico, bem como o
acompanhamento e consulta dos respetivos procedimentos.
IS06 – LICENCIAMENTO INDUSTRIAL – REGISTO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA REAI
As autarquias participantes nesta medida pediram adesão e têm já acesso à plataforma do Regime
de Exercício da Atividade Industrial (REAI).
IS10 – COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA COMUNITÁRIA
O Sistema de Informação do Mercado Interno (IMI) é uma ferramenta eletrónica concebida para
ajudar as entidades competentes do Espaço Económico Europeu (EEE) na troca de informações com
as entidades homólogas de outros Estados-Membros.
MGR01 – DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
A implementação desta medida envolveu a desburocratização de processos administrativos
padronizados, permitindo que algumas licenças e respetivas renovações sejam efetuadas de forma
imediata.
MGR02 – DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS DOS TRABALHADORES
Encontra-se em processo de digitalização progressiva toda a documentação que consta dos
processos individuais dos trabalhadores do município, o que facilitará a consulta deste tipo de
informação.
MGR03 – VIA VERDE DO EMPRESÁRIO – ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
Esta medida pressupõe o agendamento, no prazo de 24 horas, a contar da data do pedido, do
atendimento do empresário para que seja esclarecido acerca das questões sobre as quais tenha
dúvidas, receber o seu processo e encaminhá-lo dentro dos prazos legais, até à sua conclusão.
MGR04 – GABINETE DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE
A plataforma eletrónica de atendimento personalizado ao público já está a funcionar internamente.
MGR05 – SANEAMENTO LIMINAR DOS PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
Para evitar a entrada de pedidos incorretos ou indevidamente instruídos, o Município especializou
um trabalhador para efetuar a verificação de todos os elementos instrutórios dos pedidos de
realização de operações urbanísticas e de urbanização.
MGR06 – ASSINATURA ELETRÓNICA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
O Município implementou o processo de assinatura eletrónica dos contratos administrativos que
devam ser reduzidos a escrito, o que se traduz numa real redução de custos de deslocação por parte
das entidades que contratam com a autarquia.
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transportes urbanos
Transportes Urbanos da Marinha Grande
A empresa municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande implementou as duas
primeiras linhas urbanas de transportes públicos, em julho de 2009. A Linha Verde entrou em
funcionamento ligando o cemitério municipal de Casal Galego, Figueiras, Av. José Gregório, Centro
Tradicional, Correios, Av.ª da Liberdade, Escola Guilherme Stephens, Escola Calazans Duarte,
Estrada da Nazaré, Estrada dos Guilhermes e Zona Industrial. A Linha Azul foi projetada para o
itinerário entre a Rua 9 de Abril (próximo do Largo Ilídio de Carvalho), Av.ª Vitor Gallo, cemitério da
Marinha Grande, Estrada de São Pedro de Moel, Ordem, Amieirinha, Rotunda do Vidraceiro,
Comeira, Pedrulheira, Casal dos Ossos, Escola Guilherme Stephens.
Em julho de 2011, ocorreu o primeiro alargamento das linhas com a implementação de duas novas
circulares e ajustamentos ao traçado existente. Esse alargamento permitiu com apenas mais dois
autocarros cobrir 80% da freguesia da Marinha Grande. Esta medida possibilitou um crescimento
de 48% de utilizadores.
No dia 1 de março de 2012, foi concretizado o segundo alargamento aos lugares do Pilado, Escoura
e Garcia, com ligação a uma circular já em funcionamento. Esta extensão da Linha Verde permitiu
servir mais de 1.000 pessoas.
Na mesma data entrou em funcionamento outro prolongamento, que ligou a Amieira à circular
vermelha que passa no lugar das Trutas.
A 11 de março de 2013, foi inaugurada a extensão da Linha Azul aos lugares de Pedra da Cima,
Pedra de Baixo, Fonte Santa, Camarnal e Ordem.
Os preços praticados pela TUMG (passe normal: 15 euros; passes sénior e jovem: 7,5 euros; bilhete:
0,80 euros), que não cobrem o custo real do serviço prestado, apenas são possíveis pelo facto de a
Câmara Municipal suportar a diferença. As transferências nos anos de 2010 a 2012 ascenderam a
757.000,00€.
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desporto
A Câmara Municipal atribui subsídios aos
diferentes clubes desportivos, que são uma
parte essencial no desenvolvimento de
atividades desportivas e no envolvimento dos
jovens nesse âmbito.
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Financiamento à atividade desportiva e apoio de diversos eventos

Associação Cultural e Recreativa da Comeira | 7.500,00 €
Atlético Clube Marinhense | 75.354,44 €
Casa do Benfica de Moita e Marinha Grande | 350,00 €
Apoio à realização do 1.º Festival Hípico
Centro Recreativo e Cultural da Juventude Casal d'Anja | 4.200,00 €
Clube Automóvel da Marinha Grande | 40.000,00€
Rallye Vidreiro, Rallye Centro de Portugal
Clube de Atletismo da Marinha Grande | 43.600,00 €
Corta-Mato Jovem “Rota do Vidro”, Milha de Cristal
Clube Desportivo da Garcia | 4.600,00 €
Clube Desportivo Moitense | 5.202,00 €
Circuito de Ciclismo da Moita
Desportivo Náutico da Marinha Grande | 6678,00€
E.A.S. - Academia de Futebol da Marinha Grande | 6200,00 €
Escola de Judo Estrela Marinhense | 12.050,00€
Futebol Clube "Os Belenenses" | 10.890,00 €
Grupo Desportivo Casa Águia Competição | 500,00€
Participação no Campeonato Nacional de Clubes Mar Surf-Casting
Grupo Desportivo da Praia da Vieira | 5.404,06€
Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras | 6.000,00 €
Meia Maratona e Figo Jovem, apoio à participação no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Norte Clubes Mar
Surf-Casting
Grupo Desportivo "Os Vidreiros" | 8.106,86€
Industrial Desportivo Vieirense | 49.811,72 €
Grande Prémio de Atletismo de Vieira de Leiria 2010
Judo Clube da Marinha Grande | 15.400,00 €
Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro | 1.550,00 €
V Passeio BTT
Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – Picassinos | 113.655,26€
Torneio de Andebol de Praia de São Pedro de Moel
Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura | 15.906,86 €
Sport Lisboa e Marinha | 42.613,72€
Sport Operário Marinhense | 31.412,63€
Torneio de Voleibol de Praia de São Pedro de Moel
Sporting Clube Marinhense | 151.358,32 €
Apoio à aquisição de materiais necessários à construção de uma garagem para as duas viaturas do clube e às
obras de melhoramento do pavilhão desportivo
Nota: Os valores indicados incluem o financiamento à atividade desportiva os apoios aos eventos identificados.
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Percursos pedestres de São Pedro de Moel

Foram dinamizados percursos pedestres em São Pedro de Moel, em 2011 e 2012.
Os percursos tiveram como objetivo promover a valorização ambiental e turística de São Pedro de
Moel e do espaço florestal onde se integra este aglomerado urbano com características únicas na
costa portuguesa.
Projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do programa Mais Centro e da União Europeia através
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Passeios solidários

Em 2012, realizaram-se três passeios solidários “Pense em Si, Pense nos Outros”, nos dias 28 de
janeiro, 24 de março e 19 de maio.
O desafio foi fazer um passeio com um propósito solidário. Simbolicamente, a inscrição consistiu na
doação de bens diversos, que foram posteriormente entregues pela Câmara Municipal à Loja Social
da Marinha Grande, Banco Alimentar Contra a Fome e campanha “Tampinhas & Companhia”.

Crianças do 1º ciclo participaram em passeios pedestres

Foram realizados todos os anos, entre os meses de abril e junho, passeios pedestres na orla costeira
dirigidos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho.
A iniciativa abrangeu as cerca de duas mil crianças das escolas do concelho e visou fomentar hábitos
de vida saudáveis e dar a conhecer os recantos e beleza da nossa mata e praias.

Inter-escolas fomenta futebol

No final de cada ano letivo, foi organizado o Torneio de Futebol Inter-Escolas para alunos do 1º ciclo
do ensino básico. Este ano, pela primeira vez, a iniciativa decorreu no Estádio Municipal e coincidiu
com a comemoração do Dia Mundial da Criança.
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Corta-Mato Escolar

A prova de Corta-Mato Escolar, realizada no primeiro trimestre de cada ano, continua a fomentar a
prática de atletismo junto dos alunos dos 1º e 2º ciclos.
Esta é a mais antiga iniciativa desportiva organizada pela Câmara Municipal, que conta
habitualmente com o apoio do Centro de Saúde e dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande.

Orientação em família

No dia 19 de maio de 2013, realizou-se no Parque da Cerca, a prova “Orientação em família”,
organizada pelo COC – Clube de Orientação do Centro, com o apoio da Câmara Municipal.
Esta prova foi direcionada para as crianças do 1.º ciclo do, tendo registado a participação de 250
crianças.

Meeting de Orientação

O XIII Meeting de Orientação do Centro realizou-se nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2012, no Pinhal
do Rei, sob organização do Clube de Orientação do Centro e o apoio do Município.
Participaram os melhores atletas mundiais da especialidade. Durante os dois dias de competição
foram realizadas três etapas, sendo que duas ocorreram na mata e uma na zona urbana, que ligou a
Zona Histórica (centro tradicional) da cidade ao Parque da Cerca e ao Parque Mártires do
Colonialismo.
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Revisão

PDM

PLANO
DIRETOR
MUNICIPAL
MARINHA GRANDE

urbanismo
PDM em revisão
O Plano Diretor Municipal da Marinha Grande (PDM) encontra-se em processo de revisão desde
janeiro de 2013.
O processo de revisão foi precedido da elaboração de um relatório fundamentado de avaliação da
execução do PDM, durante o ano 2012, que foi alvo da realização de fóruns de cidadania para
discussão com a população.
Decorridos 16 anos sobre o início da sua vigência, constata-se uma profunda alteração entre a
realidade do concelho no ano de 1995 e a situação atual, encontrando-se temporalmente e
espacialmente distante das atuais condições económicas, sociais, políticas, jurídico - institucionais,
demográficas e de desenvolvimento que estiveram na base da sua elaboração e na base da
definição das estratégias de desenvolvimento para o concelho.
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Relatório avalia níveis de execução do PDM

O relatório pode ser consultado no sítio de internet da Câmara Municipal, através do endereço
www.cm-mgrande.pt, e incide sobre os seguintes aspetos: níveis de execução do PDM,
nomeadamente em termos de ocupação do solo, compromissos urbanísticos, reservas disponíveis
de solo urbano, níveis de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, condicionantes e outros
critérios de avaliação relevantes para o município; identificação dos fatores de mudança da estrutura
do território; definição de novos objetivos de desenvolvimento para o município e identificação dos
critérios de sustentabilidade a adotar.

Fóruns de Cidadania – Marinha Grande: Que Futuro?

A autarquia realizou os “Fóruns de Cidadania - Marinha Grande: Que Futuro?”, durante o ano de
2012, no âmbito do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, dirigidos à população do
concelho, decisores, agentes e atores locais.
As sessões pretenderam debater os objetivos estratégicos que estão na base da futura revisão do
PDM no sentido de permitir não só uma reflexão temática, como um espaço de esclarecimento e
formulação de sugestões.

RMEU

Em 30 de abril de 2010, foi aprovado o Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização, na
sequência de alterações legais ao Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e da imposição
decorrente do Regime Geral das Taxas Municipais. O propósito essencial consistiu na clarificação dos
critérios de análise de projetos e na melhoria do grau de satisfação dos particulares.

RMEU alterado em 2013

O RMEU foi alvo da primeira alteração, aprovada a 30 de maio de 2013. Esta modificação surge na
sequência da recente legislação relativa ao “Licenciamento Zero”. Abre-se a possibilidade dos
estabelecimentos industriais poderem ser instalados em edifícios cujo alvará de utilização admita
comércio ou serviços e ainda em prédios urbanos destinados à habitação, desde que salvaguardado
o equilíbrio urbano e ambiental.

Cartografia homologada

O concelho da Marinha Grande dispõe de cartografia devidamente atualizada e homologada pela
Autoridade Nacional de Cartografia – Instituto Geográfico Português. Foi homologada em agosto
deste ano a cartografia à escala 1/2000 de toda a área urbana.
A Câmara Municipal dispõe ainda de cartografia homologada, em março de 2011, à escala 1/10 000
para a totalidade do concelho.

Atlas Municipal” em exposição

Durante os meses de maio e junho de 2012, a Biblioteca Municipal teve patente a exposição “Atlas
Municipal”. A exposição retratou as inúmeras mutações que se registaram no concelho ao longo dos
últimos 36 anos.
O “Atlas Municipal” é um documento que reúne um denso conjunto de informação e constitui um
instrumento pedagógico que permite ter um conhecimento profundo do território centrado em
quatro temáticas: “Conhecimento físico” (localização geográfica, hipsometria, hidrografia, geologia,
solos, climatologia, paisagem e ambiente); “Conhecimento humano” (origens do povoamento:
histórias de um povo, demografia, parque habitacional, atividades económicas, educação,
comunicação e sistemas de transporte, turismo e cultura); “Conhecimento e crescimento urbano”
(etapas da evolução administrativa, dinâmica territorial e o concelho); e “Voar sobre a Marinha
Grande”.
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juntas de freguesia
Entre 2010 e junho de 2013, foram transferidos
para as Juntas de Freguesia de Marinha
Grande, Moita e Vieira de Leiria mais de um
milhão e seiscentos mil euros, no âmbito dos
Protocolos de Delegação de Competências
celebrados.
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A Junta de Freguesia da Marinha Grande
executou, no âmbito da delegação de
competências da Câmara Municipal, o
asfaltamento das seguintes ruas:

Rua Jacinto Fazendeiro

Rua dos Grilos

Rua dos Sabugueiros

Travessa da Rua 1

Rua do Ribeiro

Rua 2 - Fagundo

Rua do Cemitério
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A Junta de Freguesia da Moita
assegurou, no âmbito da delegação de
competências da Câmara Municipal, a
pavimentação das seguintes ruas:

Travessa da Faia

Rua da Faia

Rua das Oliveiras

Rua do Fetal

Rua do Brejo

Rua do Campo

Beco da Alegria
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A Junta de Freguesia de Vieira de Leiria
efetuou, no âmbito da delegação de
competências da Câmara Municipal, o
asfaltamento das seguintes ruas:

Rua da Meia Calçada

Rua Manuel Balseiro Guerra

Rua do Pinhal

Rua do Sol

Rua Sombras do Poente

Rua Adelino Gouveia Pedrosa

Rua Gente da Vieira
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situação financeira
Os indicadores financeiros demonstram a
melhoria contínua da situação financeira
municipal.

marinha em grande - informação ao munícipe

SITUAÇÃO FINANCEIRA

70

REVISTA MUNICIPAL “MARINHA EM GRANDE” . AGOSTO 2013

Indicadores Financeiros
Liquidez Geral (mede a cobertura do ativo circulante pelo passivo circulante)
Ano de 2010 – 0,80
Ano de 2011 – 1,16
Ano de 2012 – 2,92
Liquidez Imediata (mede a capacidade do Município fazer face às suas dívidas de curto prazo
recorrendo exclusivamente às suas disponibilidades)
Ano de 2010 – 0,45
Ano de 2011 – 0,43
Ano de 2012 – 1,28
Solvabilidade (mede a capacidade financeira global para solver a totalidade dos compromissos
da autarquia)
Ano de 2010 – 2,27
Ano de 2011 – 2,47
Ano de 2012 – 2,55
Autonomia Financeira (evidencia a parte do ativo que é coberto pelo fundo patrimonial)
Ano de 2010 – 0,69
Ano de 2011 – 0,71
Ano de 2012 – 0,72
Endividamento (mede o peso dos capitais alheios no financiamento das atividades da autarquia)
Ano de 2010 – 0,31
Ano de 2011 – 0,29
Ano de 2012 – 0,28
Endividamento Médio e Longo Prazo (mede o grau de dependência do ativo liquido total
relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo contraídos pelo Município)
Ano de 2010 – 0,05
Ano de 2011 – 0,04
Ano de 2012 – 0,03

Prazo médio de pagamento aos fornecedores
Ano de 2010 – 50 dias
Ano de 2011 – 28 dias
Ano de 2012 – 18 dias

Dívida bancária
Ano de 2010
A dívida bancária a 31.12.2010 ascende a 5.589.096,44 euros, sendo que a amortização nesse ano foi
de 956.593,29 euros, o que corresponde a uma amortização de 14,61% face ao valor em dívida a
01.01.2010 (6.545.689,73 euros).
Ano de 2011
A dívida bancária a 31.12.2011 ascende a 4.649.853,23 euros, sendo que a amortização nesse ano foi
de 939.243,21 euros, o que corresponde a uma amortização de 16,80% face ao valor em dívida a
01.01.2011 (5.589.096,44 euros).
Ano de 2012
A dívida bancária a 31.12.2012 ascende a 3.757.638,95 euros, sendo que a amortização nesse ano foi
de 892.214,28 euros, o que corresponde a uma amortização de 19,19% face ao valor em dívida a
01.01.2012 (4.649.853,23 euros).
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marinha grande,
território de inovação
Num contexto de elevada competitividade, acelerada
evolução tecnológica e forte globalização dos mercados, é
necessário apoiar tecnicamente as empresas na otimização
dos processos produtivos, ambiente, higiene e segurança,
criação de produtos, inovação, disseminação de
conhecimento ou promoção da indústria.
O concelho da Marinha Grande dispõe de infraestruturas que
potenciam a investigação científica e tecnológica, o que
contribui para o desenvolvimento económico e constitui
valor acrescentado para as empresas e instituições da
região.

Esta secção destina-se a abordar aspetos positivos do concelho,
sem dependência direta de ação municipal.
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Centimfe aposta na antecipação
tecnológica
O Centro Tecnológico da Indústria de Moldes,
Ferramentas Especiais e Plásticos (CENTIMFE)
foi criado em 1991, contando atualmente com
mais de 200 organizações associadas, entre
empresas industriais e instituições públicas
(entre as quais a Câmara Municipal da Marinha
Grande). Está localizado na Rua de Espanha, na
Zona Industrial da Marinha Grande.
Tem como missão apoiar a indústria de moldes,
ferramentas especiais e plásticos em áreas
como engenharia de produto e de processo,
desenvolvimento de produto, maquinações e
ensaios, design, gestão, qualidade, ambiente,
higiene e segurança, laboratórios de
metrologia, vigilância tecnológica, inovação,
formação, entre outras.
Como destaca o diretor do Centro, Rui Tocha,
“apoiamos as empresas na antecipação
tecnológica, através da identificação das
tendências para suportar as empresas no
desenvolvimento de projetos de inovação”.
Para garantir a melhor assessoria à indústria, o
CENTIMFE serve-se de recursos humanos
altamente qualificados e da sua componente
tecnologicamente avançada, que obrigou a um
investimento recente de 1,3 milhões de euros.
“Faz sentido que estes equipamentos estejam
localizados num centro como este, para que
sejam usados em rede pela indústria e que é
apresentada como mais-valia ao cliente”,
acrescenta.

Para o diretor, “o nível tecnológico e de
modernização que a nossa indústria atingiu faz
com que «jogue» na primeira divisão e assim
tem de continuar a manter-se, sob pena da
indústria ter de ficar para trás”.

Rui Tocha adverte que “criámos um conjunto de
referências que agora potenciam serviços do
CENTIMFE e da indústria que ajudam as
empresas a posicionar-se nos mercados”. Deve
haver “a capacidade de apresentar bons
projetos que permitam que as nossas empresas
sejam mais competitivas, tenham os melhores
colaboradores, possam formá-los e continuar a
investir naquilo que é a nossa capacidade
instalada”, continua.
Nos últimos três anos, “as indústrias de moldes
e plásticos tiveram mais de 90 milhões de euros
de investimento de projetos aprovados, tendo a
grande maioria contado com a intervenção do
CENTIMFE”, elogia.

Trabalho em rede pela
internacionalização
O CENTIMFE trabalha “em rede de uma forma
dinâmica envolvendo as empresas, os nossos
parceiros internacionais, as universidades, os
politécnicos e as escolas”, sendo que os
principais mercados estrangeiros desta
indústria, são Alemanha, França, Espanha e
Inglaterra, isto é mercados sofisticados e de
grande exigência.
Para Rui Tocha, os resultados deste trabalho
promovido pelos empresários “estão visíveis no
aumento da produção, em que ultrapassámos
os 500 milhões de euros no ano passado, onde
mais de 90% foi para exportação”.
“O CENTIMFE e demais instituições do cluster e
as empresas, são embaixadores de Portugal no
estrangeiro. A indústria está a fazer um trabalho
importantíssimo, afirmando a marca Portugal
no mercado internacional e as empresas estão a
lutar para se afirmarem no mercado global”,
enaltece o responsável.
Para Rui Tocha, “na nossa região devemos ser
capazes de encontrar um modelo de
desenvolvimento alinhado e integrador”, até
porque “temos infraestruturas que são pilares
de desenvolvimento”.
De entre os vários projetos desenvolvidos pelo
Centro, o diretor destaca um ligado ao ensino e
cujos efeitos são mais difíceis de mensurar.
Trata-se do “Pense Indústria”, criado em 1996 e
“que tem um impacto muito grande na
preparação dos jovens para as profissões do
futuro, na sua sensibilização para o modo como
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funciona uma fábrica e na interiorização de
conceitos como o empreendedorismo”, admite.
“Do ponto de vista social, pedagógico e de
desenvolvimento é um projeto fundamental,
com reflexo na região, visível no aumento de
escolhas de cursos tecnológicos e de
engenharias por parte dos jovens”, salienta.

Pool-net prepara PME’s para
mercados estratégicos
As indústrias de moldes e plásticos estão
envolvidas no Pólo de Competitividade
Engineering & Tooling, dinamizado pela
associação Pool-net, da qual faz parte o
CENTIMFE e a CEFAMOL, e outras instituições e
as empresas do cluster.
Sedeada no edifício OPEN, na Rua da Bélgica,
na Zona Industrial da Marinha Grande, a
associação pretende que dentro de 10 anos o
cluster de Engineering & Tooling, seja
“reconhecido mundialmente como um dos mais
avançados do ponto de vista tecnológico e da
oferta de valor acrescentado na conceção e
produção de moldes, ferramentas especiais e
peças maquinadas de alta precisão, bem como
no fornecimento de peças e componentes,
numa perspetiva integradora ”.
O
Pólo
“tem
uma
estratégia
de
desenvolvimento de médio e longo prazo, onde
se pretende reduzir o peso da indústria
automóvel, fazendo incrementar a oferta desta
indústria para outros setores, como a
aeronáutica, a saúde, a energia e ambiente, a
eletrónica, a embalagem”, destaca Rui Tocha,
diretor da Pool-net. Assim, o cluster tem vindo a
desenvolver “um conjunto de projetos com as
empresas para ajudá-las a posicionarem-se e a
entrarem nesses mercados”, continua.
“Tooling Edge” é um dos projetos âncora do
Cluster. Envolve mais de 20 parceiros do meio
científico, tecnológico e empresarial e visa
preparar as PME’s do setor para uma atuação
competitivamente sustentável em mercados
considerados
estratégicos:
aeronáutico,
automóvel, saúde, eletrónica e da embalagem.
São desenvolvidos mecanismos e metodologias
de monitorização, vigilância e de inteligência
competitiva que alimentem o setor com
informação relevante, de forma a facilitar uma
estratégia empresarial proativa e a visibilidade

REVISTA MUNICIPAL “MARINHA EM GRANDE” . AGOSTO 2013

no mercado internacional.
Ou seja, “procuramos metodologias que
permitam o desenvolvimento do conceito da
empresa tooling do futuro, o que passa pela
adaptação de normas de determinados setores
e tornar as empresas mais ágeis”.
É uma estratégia agregadora, que gira em torno
de uma marca coletiva “Engineering & Tooling
from Portugal”. Rui Tocha admite que “o que
estamos a vender é a capacidade que Portugal
tem, com base nesta indústria que aqui está
instalada e que dificilmente encontra noutros
países, de desenvolver e industrializar qualquer
produto à escala global”.

Incubadora de empreendedorismo
A OPEN – Oportunidades Específicas de
Negócio é uma incubadora de empresas
sediada na Rua da Bélgica, na Zona Industrial da
Marinha Grande, desde 2005.
Este Centro de Incubação de Oportunidades de
Negócio “visa contribuir para a promoção da
inovação, do empreendedorismo e a criação de
emprego, através do lançamento de empresas
com conceitos inovadores e do estímulo à
cooperação empresarial, com impacto na
produtividade e na competitividade regional e
nacional”.

As incubadoras de empresas “devem ser
utilizadas, estimuladas por parte dos nossos
governantes,
como
ferramentas
para
desenvolver o País, para a criação de novos
empregos e atração de investimento direto
estrangeiro”, admite Rui Tocha, diretor do
CENTIMFE, entidade fundadora da OPEN. As
incubadoras estão a fazer esse trabalho, “é um
trabalho estruturante, mas muito solitário, com
grandes dificuldades de enquadramento dos
programas de apoio”.
As incubadoras “devem ser encaradas pelos
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agentes de desenvolvimento da região, como
plataformas de promoção, captação e fixação
de investimento e emprego”, diz.
Sob o lema "Empreender Inovando", “temos
desenvolvido atividades de estímulo ao
empreendedorismo nas escolas”, informa Rui
Tocha. Estão em causa “atividades de
promoção da indústria e pré-competitivas, em
que estamos a assegurar uma função do Estado
de criação na região e no País de condições
ex-ante para o desenvolvimento da nova
indústria e de profissões do futuro”, reflete.
Desde este ano está em curso a iniciativa “Dá-te
a Conhecer”, proposta pela OPEN –
Oportunidades Especificas de Negócio, e que
tem contado com o apoio do Município da
Marinha Grande e de um conjunto de agentes e
personalidades locais.
Através desta iniciativa, pretende-se conferir
maior notoriedade às oportunidades da
Marinha Grande, numa perspetiva de
consolidação da sua competitividade territorial
e visibilidade externa, através da articulação
ativa com outros concelhos.
Além da Marinha Grande, estão envolvidos
outros concelhos geminados, como Fundão e
Montemor-o-Novo, por exemplo.
Para Rui Tocha, “Dá-te a Conhecer” “é
extremamente importante porque explora
sinergias, facilita o diálogo e fomenta trocas
comerciais/sociais, entre regiões, e tendo esta
iniciativa sido dinamizada por um empresário
da Marinha Grande, no contexto da OPEN,
representa também um exemplo claro de que
todos nós podemos e devemos fazer um pouco
mais pelo nosso País/região, se conseguirmos
trabalhar em rede e de forma articulada”.

CDRsp onde a investigação rima com
inovação
O Centro para o Desenvolvimento Rápido e
Sustentado do Produto (CDRsp) do Instituto
Politécnico de Leiria está instalado no Centro
Empresarial, localizado na Zona Industrial da
Marinha Grande, desde abril de 2009.
No passado dia 21 de maio, foi lançada a
primeira pedra do seu edifício sede, que está a
ser construído num terreno cedido pela Câmara
Municipal da Marinha Grande, situado ao lado
do Centro Empresarial. Com o novo edifício

será possível criar novos laboratórios e dotar o
centro de capacidades técnicas hoje não
existentes. Ao nível da investigação no domínio
da medicina regenerativa serão criados novos
laboratórios para caracterização biológica e
caracterização de biomateriais atualmente
inexistentes.

O CDRsp é um centro de investigação de
excelência - avaliado pela Fundação de Ciência
e Tecnologia – no campo da engenharia
mecânica, reconhecimento que o Centro
alcançou através da liderança em investigação
interdisciplinar e inovadora.
O CDRSP pretende contribuir para o avanço da
ciência e da tecnologia, que conduza a
produtos, materiais e processos mais
adequados, eficazes e eficientes. Desta forma,
gera valor acrescido para a indústria e promove
a sensibilização da sociedade para o papel e
importância do desenvolvimento rápido e
sustentável do produto.
O CDRsp está atualmente envolvido em
projetos de investigação que abrangem áreas
tão diversas como os moldes, aplicações
médicas
e
biomédicas,
automóvel,
desenvolvimento de produtos, que são
financiados pela Comissão Europeia, Agência
Nacional de Inovação, pela FCT, IAPMEI e
indústria.
É o terceiro centro de investigação ligado ao
ensino superior que mais investimento capta no
setor privado, mais de 8,3 milhões de euros, e o
segundo centro, dos classificados como
excelente pela FCT, que mais investimento
global consegue (FCT e privado), com mais de
614 mil euros por docente doutorado.
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