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“... o Dá-te a Conhecer é um projeto que
nos honra, enquanto Município e enquanto
parceiros das nossas Cidades geminadas.
Como projeto conjunto, ajudará a estreitar
ainda mais as relações de cooperação
entre todas as nossas comunidades.”

Cidália Ferreira
Presidente do Município da Marinha Grande
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Caracterização
do território
A Marinha Grande é uma cidade situada na
região centro de Portugal, pertencente ao distrito
de Leiria, NUT III Pinhal Litoral e Comunidade
Intermunicipal da Região de Leiria. O município
da Marinha Grande subdivide-se em 3 freguesias:
Freguesia da Marinha Grande, Freguesia de Vieira
de Leiria e Freguesia da Moita.
Considerada o berço da indústria do vidro, a
Marinha Grande abrange uma área muito próxima
dos 185,25 km2, e faz fronteira a norte e leste
com o município de Leiria, a sul com o município
de Alcobaça e é limitado, a oeste, pelo Oceano
Atlântico.
Este concelho, assume uma posição estratégica
localizando-se na zona litoral do país e no
centro da faixa compreendida entre as áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto.
Encontrando-se a 140km (1h20) de distância de
Lisboa e a 193km (1h45) do Porto, a sua localização
geográfica é, um forte poder de atração, pois

origina um intenso dinamismo empresarial e
demográfico neste território, bem como, uma
crescente intensidade de relações.
No que diz respeito a um panorama regional,
encontra-se também muito próximo dos dois
municípios da Região de Leiria com maior número
de população residente e com maior volume de
negócios: Leiria e Pombal, sendo a própria região
da Marinha Grande um polo de atração
de atividade económica.
A distância entre este município e Leiria é de
aproximadamente 12km, traduzindo-se numa
deslocação de aproximadamente 10 minutos.
Já no que diz respeito ao município de Pombal,
encontra-se a 37km de distância, que representa
uma viagem com cerca de 30 minutos.
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Figura I.1
Localização do município da Marinha Grande
(Panorama Nacional).
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Figura I.2
Localização do município da Marinha Grande
(Panorama Regional).
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Segundo o INE, no ano de 2017, a população residente do concelho da Marinha Grande atingiu os
38 527 habitantes. Analisando os dados com mais detalhe, verifica-se que o género feminino representa
52,68% da população, com 20 296 mulheres, superando os indivíduos do sexo masculino com 47,32% dos
habitantes, ou seja, 18 231 homens.
A estrutura etária da população, é desenhada por uma pirâmide adulta, com a base e topo visivelmente
mais estreitos, onde se pode verificar que os habitantes entre os 15 e os 64 anos, representam 58% da
população do concelho, destacando o grupo etário dos 40 aos 44 anos que corresponde a 8,6% da
população.
De acordo com as estatísticas mais recentes, a densidade populacional no concelho da Marinha Grande
é de 205 habitantes por km2, um valor bem superior à média do distrito de Leiria que se encontra nos
117 habitantes por km2.

Tabela I.1
Nº habitantes no Município por género.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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Figura I.4
Pirâmide etária da Marinha Grande em 2017.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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Áreas de acolhimento
empresarial
ZONAS INDUSTRIAIS
Marinha Grande (Casal da Lebre)
A Zona Industrial Casal da Lebre, encontra-se a
sul do aglomerado urbano. Aqui, predominam as
indústrias de moldes, vidro e plásticos, sendo estes
os principais setores que dinamizam a atividade
económica da região. Contudo, outras atividades
económicas vão emergindo tais como, o cartão, a
borracha e estruturas em aço.
O seu prazo médio de licenciamento é de 20 dias,
de acordo com a RJUE.

Com uma área de 62,2 Há, esta Zona Industrial
é servida, em termos de acessibilidade, por:
Autoestrada A8 (a 200 metros), Estrada Nacional
n.º 242 (a 500 metros), IC2 (a 10 km) e a A1 (a 25
minutos).
Tem uma área de expansão, localizada a oeste do
concelho, composta por terrenos privados, para
instalação de novas unidades industriais.
As infraestruturas incluem: Redes de energia
elétrica; Gás natural; ETAR; Wi-Fi por fibra ótica;
Água e saneamento; Centros Tecnológicos
e de Apoio às Empresas.

Figura I.5
Planta da Zona Industrial
da Marinha Grande
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Vieira de Leiria
A Área Industrial de Vieira de Leiria está localizada
a 14km da sede do concelho e a 4km da Praia da
Vieira de Leiria.
Com uma área de 18,8 Ha tem como principais
acessibilidades: Autoestrada A8 (a 3km), Estrada
Nacional n.º 242-1 (a 800 metros) e IC2 (a 16km).
Possui uma área de expansão já definida. Para
além das redes de energia elétrica, água e
saneamento, as infraestruturas incluem redes
de Wi-Fi por fibra ótica, gás natural, água e
saneamento. De acordo com a RJUE, o prazo
médio de licenciamento é de 20 dias.

Marinha Pequena
A área Industrial da Marinha Pequena, no Lugar
do Pêro Neto, tem uma dimensão de 61,2 Ha, sendo
os projetos a enquadrar nesta área, analisados de
acordo com a especificidade de cada caso.
O seu prazo médio licenciamento é de 45 dias,
de acordo com o RJUE.

Figura I.6
Planta da Zona Industrial de Vieira de Leiria
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.

Figura I.7
Planta da Zona Industrial da Marinha Pequena.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística.
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APOIO AO EMPREENDEDORISMO
E ATIVIDADE EMPRESARIAL

dinamização e desenvolvimento sustentável.

ACIMG - Associação Comercial e Industrial
da Marinha Grande
www.acimg.pt
A ACIMG é uma associação empresarial que
abrange os setores comercial, industrial e de
serviços.
Enquanto entidade certificada dispõe de um
Plano de Formação.
Contribui para um projeto global de valorização
dos recursos humanos no sentido de aumentar
as competências da população ativa e
desempregada.

Centro Empresarial da Marinha Grande
Esta infraestrutura municipal, edificada na Zona
Industrial da Marinha Grande, destina-se a dar
apoio às Associações Empresariais, Empresas
e Empreendedores. Disponibiliza espaços de
reunião, conferências, formação e serviços com
restaurante/cafetaria e um auditório num edifício
municipal com uma dimensão de 2 pisos, com área
aproximada de 3 320 m2.

CEFAMOL - Associação Nacional da Indústria
de Moldes
www.cefamol.pt
A CEFAMOL, Associação Empresarial
com relevância nacional, que promove o
desenvolvimento e expansão do sector de moldes,
a cooperação e investigação tecnológica e a
formação técnico-profissional. Organiza ações de
marketing internacional na procura de mercados
tradicionais e novos mercados, promovendo a
competitividade internacional das empresas do
sector.
A instituição é considerada uma referência e
permite a definição e implementação de uma
estratégia concertada que promova o seu
reconhecimento e notoriedade tanto a nível
nacional e como internacional, bem como a sua

OPEN - Associação para Oportunidades
Específicas de Negócio
www.open.pt
A OPEN é uma incubadora de empresas sediada
na Rua da Bélgica, na Zona Industrial Casal
da Lebre, desde 2005. Enquanto Centro de
Incubação, 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. O seu edifício,
permite acolher simultaneamente empresas
de carácter industrial (até 8) e empresas de
serviços (até 24). O edifício acondiciona, ainda,
ao longo de três pisos, áreas de uso comum,
como por exemplo, átrio e recepção, zona para
arquivos, comunicações, salas de reuniões, sala de
informática, sala de videoconferência e sala multiusos.

Imagem I.1
OPEN – Oportunidades Especificas de Negócio
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Principais setores
de atividades
Moldes
O setor dos moldes, que cresceu inicialmente com
base na necessidade de moldes para a indústria
vidreira, teve um grande crescimento
e desenvolvimento e é, atualmente, um dos mais
inovadores e de alta tecnologia em Portugal. O seu
crescimento tem sido notório em vários mercados
internacionais. Esta evolução deve-se à procura
externa, em mercados que valorizam a competitiva
relação qualidade - preço - prazos de entrega, do
setor de moldes português.
O setor possui um Centro de Investigação, o
CENTIMFE, que dá um forte apoio às empresas
nas áreas de conceção, desenvolvimento e fabrico
com utilização de tecnologias de ponta.

Presentemente, os principais clientes do setor são
da indústria automóvel, que representa cerca de
82%.
A quase totalidade da produção destina-se à
exportação, direta ou indireta. Embora o número
de mercados de destino seja muito elevado e
diversificado, a maior parte das vendas dirige-se
aos mercados da Alemanha, Espanha, França,
Brasil e República Checa.

Imagem I.2
Molde de injeção
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Imagem I.3
Indústria vidreira

Plástico
No seguimento da cadeia de valor da indústria
de moldes surge a indústria da transformação de
Plásticos. Os seus preços competitivos têm sido
importantes para a produção cada vez maior na
região da Marinha Grande, representando 60%
do mercado nacional.
O plástico é desenvolvido através da extrusão,
sopro, filme e tubo, injeção e compressão.
As suas áreas principais são desenvolvidas pelas
embalagens, peças para a indústria automóvel,
peças técnicas, material elétrico e eletrónico,
material médico-hospitalar, plásticos reforçados
com fibra de vidro, artigos domésticos e sanitários,
artigos para desporto, calçado e vestuário, material
para automação e transporte.

Vidro
Este setor foi o motor principal de desenvolvimento
da cidade e da sua zona de influência, sendo que
a Marinha Grande assegura mais de metade da
produção nacional de vidro de embalagem, um dos
subsetores da indústria.
O mercado externo tem vindo a aumentar ao longo
dos anos devido à sua competitividade e evolução
tecnológica. Os seus principais parceiros a nível
internacional são a Espanha, França e Itália.
Tipos de vidro: Vidro de embalagem; Cristalaria;
Vidro modelado.

Modos de produção: Insuflação; Injeção; Extrusão;
Termoformagem.
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Sistemas de incentivos fiscais e outros,
bem como fontes de financiamento
A taxa de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC) aplicável sobre a
generalidade das sociedades no Concelho da
Marinha Grande em 2019 é a taxa geral de 21%,
sendo que alguns gastos não são considerados
gastos fiscalmente aceites e outros estão sujeitos
a tributação autónoma.
Para as PME, a para os primeiros 15.000€ de
matéria coletável a taxa aplicável é de 17%.
Nos termos do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º
73/2013 de 3 de setembro, os municípios têm
direito, em cada ano, a uma participação variável
até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio
fiscal no respetivo Concelho, podendo criar um
incentivo à residência no Concelho se optarem por
reduzir esta participação. No Município da Marinha
Grande, em 2018 este incentivo não existe.
De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º da
Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, os municípios
podem deliberar lançar anualmente uma
derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de IRC que
corresponda à proporção do rendimento gerado
na sua área geográfica por sujeitos passivos
residentes em território português que exerçam,
a título principal, uma atividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola e não residentes
com estabelecimento estável nesse território. No
Município da Marinha Grande, em 2018, a taxa de
derrama era de 1,5% para sujeitos passivos com
volume de negócio superior a 150.000€ e de 0,75%
para sujeitos passivos com volume de negócios
inferior a este montante.
Conforme o disposto no art.º 112.º do Código do
Impostos Municipal sobre os Imóveis (CIMI), a taxa
de Imposto Municipal sobre os Imóveis para os
prédios urbanos pode variar entre 0,3% a 0,45%, de
acordo com deliberação da Assembleia Municipal.
Em 2018 no Concelho da Marinha Grande essa taxa
era de 0,3%.
Para além dos incentivos acima referidos (redução
da taxa de IRC para os primeiros 15.000€ da
matéria coletável de PME, diminuição da derrama
para sujeitos passivos com volume de negócios
inferior a 150.000€ e taxa mínima de IMI sobre
os prédios urbanos), os incentivos fiscais mais
significativos são:
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SIFIDE II (Sistema de Incentivos Fiscais em
Investigação e Desenvolvimento Empresarial II) –
Dedução à coleta de despesas em investigação e
desenvolvimento (I&D).
Aplica-se a sujeitos passivos de IRC residentes
em território português que exerçam, a título
principal ou não, uma atividade de natureza
agrícola, industrial, comercial e de serviços e os
não residentes com estabelecimento estável nesse
território, que tenham despesas com I&D.
RFAI (Regime Fiscal de Apoio ao Investimento) –
Dedução à coleta de IRC de uma percentagem do
investimento realizado em ativos não correntes
tangíveis e intangíveis.
O RFAI é aplicável aos sujeitos passivos de IRC
que exerçam uma atividade inserida nos códigos
da Classificação Portuguesa de Atividades
Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3) indicados no
diploma que o instituiu.
DLRR (Dedução por lucros retidos e reinvestidos)
- Permite às PME a dedução à coleta do IRC
dos lucros retidos que sejam reinvestidos, em
aplicações relevantes
O DLRR aplica-se às PME que sejam sujeitos
passivos de IRC residentes em território português,
bem como os sujeitos passivos não residentes
com estabelecimento estável neste território,
que exerçam a título principal, uma atividade de
natureza comercial, industrial ou agrícola.
Remuneração Convencional do Capital Social
- Consiste na dedução ao lucro tributável de uma
parte das entradas de capital efetuadas pelos
detentores de capital às sociedades.
Dedução ao lucro tributável de 7% das entradas
realizadas em cada exercício, com o limite de
2.000.000,00€, aplicando-se a sociedades
comerciais, sociedades comerciais civis sob a
forma comercial, cooperativas, empresas públicas
e outras pessoas coletivas de direito público ou
privado com sede ou direção efetiva em território
português.
As empresas com sede ou atividade no Concelho
da Marinha Grande podem concorrer aos incentivos
no âmbito do Programa 2020.
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Imagem I.4
Apoio ao empreendedorismo

Podem também concorrer aos incentivos geridos pelo IEFP, nomeadamente, apoio à contratação, apoio à
conversão de contratos de trabalho com termo em contratos de trabalho sem termo e cheques formação.
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Infraestruturas de apoio
ao conhecimento e tecnologia
ENSINO SUPERIOR
Politécnico de Leiria
www.ipleiria.pt
O Politécnico de Leiria é uma instituição pública
de ensino superior, que iniciou a sua atividade
em 1980, e que disponibiliza atualmente uma
oferta formativa diversificada composta por 49
licenciaturas, 49 mestrados, 26 pós-graduações
e 39 cursos técnico superior profissional (TeSP).
É a instituição de ensino mais influente na região
de Leiria e Oeste, localizando os seus campus
universitários em diversas cidades do distrito:
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão - Leiria;
- Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
- Leiria;
- Escola Superior de Saúde de Leiria - Leiria;
- Escola Superior de Artes e Design - Caldas da
Rainha;
- Escola Superior de Turismo e Tecnologia do
Mar - Peniche.
A oferta formativa é direcionada para as
necessidades da região, existindo cursos
lecionados em regime diurno, regime pós-laboral
e à distância. Além disso, alguns cursos são
também lecionados em inglês, acompanhando
assim o processo de internacionalização das
empresas da região.
Ano após ano o número de alunos diplomados
pela instituição tem aumentado e é superior
a 2 200/ano. É de salientar os programas
de mobilidade e cooperação internacional
promovidos pelo IPL. No ano letivo 2017/2018,
331 alunos tiveram a experiência de estudarem
numa instituição de ensino estrangeira, mas o
inverso também se verificou recebendo 441 alunos
provenientes dos
“4 cantos do mundo”.
As atividades de I&D desenvolvidas, encontram-se
distribuídas por 15 unidades de investigação, que
incluem o Centro para o Desenvolvimento Rápido
e Sustentado de Produto (CDRSP) situado na zona
industrial da Marinha Grande (Casal da Lebre).
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ISDOM - Instituto Superior D. Dinis
www.isdom.pt
O ISDOM - Instituto Superior D. Dinis da Marinha
Grande é um estabelecimento de ensino superior
politécnico, não integrado, que apresenta uma
oferta formativa adaptada às necessidades da
região, fortemente ligada à atividade industrial
e empresarial.
Com o objetivo de dar resposta às necessidades
do tecido empresarial da região são lecionados:
- 5 Cursos Técnicos Superior Profissional (CTSP),
salientando os cursos de Automação e Produção
Industrial e Contabilidade e Gestão;
- 3 Licenciaturas, com destaque para a licenciatura
em Engenharia de Produção Industrial e Gestão de
Recursos Humanos;
- 10 Pós-graduações, realçando as especializações
em Produção e inovação industrial e Gestão e
Estratégia de Internacionalização.
ISLA - Instituto Superior de Gestão
e Administração de Leiria
www.islaleiria.pt
O ISLA - Leiria obteve o seu reconhecimento legal,
enquanto estabelecimento de ensino superior,
em 1990. Era, assim, autorizado o funcionamento
dos primeiros cursos superiores, de Gestão de
Empresas, Informática de Gestão, Secretariado
e de Tradutores, que conferiam o grau de
bacharelato. Nos anos seguintes, ganhou relevo
a sua natureza universitária e passou a conferir
o grau de licenciatura, ministrando ainda outras
formações pós-graduadas.
Atualmente:
- 4 Licenciaturas: Engenharia da segurança do
trabalho, Gestão comercial, Gestão de empresas
e Gestão de recursos humanos;
- 1 Mestrado em Gestão de recursos humanos;
- 17 Pós-graduações/MBA, a maioria na área da
Gestão de organizações e Gestão fiscal.
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Imagem I.5
Infraestruturas de apoio
ao conhecimento e tecnologia
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ENTIDADES DO SISTEMA CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO
CDRSP - Centro de Desenvolvimento Rápido
e Sustentado de Produto (Politécnico de Leiria).
www.cdrsp.ipleiria.pt
O CDRSP é um Centro de Investigação do
Politécnico de Leiria localizado na Marinha Grande
Contribui para o desenvolvimento de pesquisas
científicas e tecnológicas, conduzindo a
novos produtos, materiais e processos mais
adequados, mais eficazes e mais eficientes.
Ao mesmo tempo pretende promover ações
de divulgação, treino e consultoria em áreas
estratégicas no desenvolvimento de produtos
para a conscientização sobre a importância do
desenvolvimento rápido e sustentável de produtos
na sociedade.
O CDRSP tem uma equipa e formada por
investigadores de diferentes áreas de Investigação
Científica e é líder nacional da investigação
científica sobre o fabrico aditivo. O seu
desenvolvimento é apoiado por 3 pilares científicos
interconectados: a geometria e simulação
computacional, os materiais avançados e os novos
processos de fabricação.
O centro conta ainda com protocolos com
universidades reconhecidas, como a de Oxford,
o Ensino Superior do Cazaquistão, núcleos
de investigação nacionais, como o Centro
Champalimaud, e grandes empresas, das quais
a Lusiaves, GLN Moldes, Matcerâmica, Periplast
e Distrim, todas elas situadas no distrito de Leiria.
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria
de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos.
www.centimfe.com
O CENTIMFE criado em 1991 é uma instituição de
Utilidade Pública sem fins lucrativos que promove
a capacidade tecnológica da indústria dos moldes
com mais de 230 associados e parceiros públicos,
como, IAPMEI, o IPQ e as Câmaras Municipais da
Marinha Grande, de Leiria, da Batalha, e de Oliveira
de Azeméis.
Os seus principais focos posicionam-se no apoio
aos empresários em processos que vão desde a
assistência técnica ao I&D.
Pretende ser um agente facilitador do
desenvolvimento de indústrias de Moldes,
Ferramentas Especiais e de Plásticos através da
interação entre as empresas do setor nas suas
diferentes funções, atua como elo de transferência
de tecnologia entre o Sistema Científico e
Tecnológico, desenvolvendo investigação
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aplicada e experimental, passando pela formação
especializada, criando fortes bases para a
competitividade Industrial.

FORMAÇÃO
CENCAL - Centro de Formação Profissional para
a Indústria Cerâmica.
www.cencal.pt
O CENCAL foi criado em dezembro de 1981, nas
Caldas da Rainha, com o objetivo de apoiar o setor
da indústria cerâmica portuguesa. Em outubro de
1985 iniciaram-se as ações formativas, priorizando
a área das novas tecnologias, de forma a dar
resposta às necessidades sentidas pelo tecido
empresarial da região.
Também presente em Alcobaça, desde 2008,
no decorrer do ano de 2011, por decisão
governamental, o CENCAL alargou o seu campo
de ação ao setor do vidro implementando um
novo centro na Marinha Grande. As suas
instalações, neste concelho são compostas por:
- 1 Circuito fabril para vidro, onde se simula uma
empresa de cristalaria, onde se podem utilizar
as várias técnicas de produção desde o vidro
industrial, ao vidro soprado e às técnicas mais
recentes como fusing, kiln casting, por exemplo.
- 1 Laboratório vidro;
- 2 Salas de formação devidamente equipadas
com todos os meios audiovisuais.
CENFIM - Centro de Formação Profissional da
Indústria Metalúrgica e Metalomecânica.
www.cenfim.pt
O CENFIM da Marinha Grande, promove a
formação, orientação e valorização profissional
dos Recursos Humanos do Sector Metalúrgico,
Metalomecânico e Eletromecânico da região,
de forma a apoiar e responder às contínuas
necessidades, mais propriamente da indústria
de moldes. A qualidade dos cursos ministrados
e a empregabilidade são elevadas.
Para além da Marinha Grande, a zona abrangente
com maior influência passa por Leiria, Alcobaça,
Batalha, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós.
EPAMG - Escola Profissional e Artística da
Marinha Grande.
www.epamg.pt
A EPAMG foi criada 1991 e é desde essa época a
única escola profissional do concelho, sendo uma
opção ao ensino secundário. Tem como princípio
fundamental o desenvolvimento do aluno,
privilegiando uma formação sobretudo técnica.
A EPAMG possui uma oferta formativa ligada à
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realidade empresarial da região desenvolvida por:
- Curso Profissional de Nível IV – Técnico de
desenho de construções mecânicas – Moldes;
- Curso Profissional de Nível IV – Técnico de
eletrónica, automação e comando;
- Curso Profissional de Nível IV – Técnico de
comunicação, marketing, relações públicas
e publicidade.
IEFP - Instituto do Emprego e Formação
Profissional.
www.iefp.pt
O IEFP é um serviço público de emprego nacional,
associado também ao Estado Português, que tem
por missão promover a criação e a qualidade do
emprego através de políticas ativas e combater
o desemprego, onde se destacam formações
profissionais, estágios profissionais, contratos

de emprego-inserção e outras medidas de apoio
ao empreendedorismo.
O IEFP está sediado em Lisboa e tem delegações
regionais em vários pontos do país. Está integrado
na administração indireta do Estado com
autonomia administrativa e financeira, sendo
atualmente tutelado pelo Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social. Além de gerir
a oferta de emprego, promove as relações entre
trabalhadores e entidades empregadoras e
disponibiliza formação profissional.
O centro da Marinha Grande conta com formação,
contratação, empreendedorismo, estágios
emprego e emprego-inserção, de maneira a apoiar
os vários Centros de Formação e Instituições
presentes na área, facilitando a existência de
pessoas formadas para os principais setores
de atividade da cidade e arredores.

Imagem I.6
Marinha Grande
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Informação
turística
TURISMO INDUSTRIAL
Esta vertente refere-se ao ato dos empresários
abrirem as suas instalações para grupos de
pessoas interessadas em conhecer as unidades
produtivas, a forma de produção e a tecnologia
nela empregada. Os circuitos na área industrial
da cidade pretendem projetar a cidade através
de uma nova dimensão turística que visa juntar
dois setores distintos, a indústria e o turismo.
Os setores mais representados são o vidro, os
moldes e os plásticos. Apresenta-se na indústria
com visitas sistematizadas através de um roteiro
específico, com horários específicos em que
os empresários criam espaços de circulação
dentro das unidades de trabalho para com isso
conhecerem os processos produtivos e formas
de o desempenhar.
Para ser apreciado por todos e potenciar o turismo
juntamente com a promoção de atratividade da
cidade, os seus principais percursos turísticos
passam pelas praias envolventes e pela Mata
Nacional de Leiria, detida como Património
Natural.

TURISMO DE LAZER

Praia da Concha, uma pequena praia abrigada
entre falésias, onde se pratica pesca à linha e
apanha de percebes;
Praia Velha com areal extenso, onde se encontra
o mar em oposição à Mata Nacional de Leiria,
criando caraterísticas paisagísticas distintas;
Praia das Pedras Negras, procurada pelos
praticantes e surf e de bodyboard devido às
condições que o mar oferece. Nesta praia surgem
bastantes placas de gesso, sendo dos materiais
rochosos são dos mais antigos da região;
Praia da Vieira, com uma extensa panorâmica,
com pequenas linhas de água pura e riachos que
nascem no pinhal. Com uma grande oferta de
restaurantes típicos, esta instância conta ainda
com um parque aquático.
De salientar, que a Praia de São Pedro de Moel
e a Praia da Vieira, possuem a distinção de “Praia
Acessível”, pois apresentam todas as condições
de acesso e de infraestruturas de apoio, a pessoas
com mobilidade condicionada.

Praia de São Pedro de Moel, inserida na Mata
Nacional de Leiria, é uma zona balnear de elevada
beleza, frequentada todo o ano para a prática de
atividades desportivas, onde se destaca o surf
e o bodyboard;

Imagem I.7
Casa da Cultura e Museu do Vidro
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Imagem I.8
Praia da Vieira
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TURISMO CULTURAL
Museu do Vidro, instituição permanente sem
personalidade jurídica e sem fins lucrativos.
Possui coleções da atividade industrial, artesanal
e artística vidreira portuguesa, tratando-se
do único museu especificamente vocacionado
para o estudo da arte, artesanato e da indústria
vidreira em Portugal. Este museu encontra-se
aberto ao público durante 6 dias por semana com
um programa cultural diversificado no que diz
respeito ao vidro, atrações de lazer e turismo da
região. No domínio das artes plásticas, dá ênfase
às tendências artísticas e de design expondo
uma coleção internacional de vidro artístico
contemporâneo com obras de artistas portugueses
e estrangeiros.
Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do
Vidro, situado no Edifício da Resinagem, conhecido
por “cubo de vidro” e também constituído por vidro,
é assim dedicado à arte contemporânea. Conta
com obras com cerca de 25 anos de vidros de
expressão plástica contemporânea, uma seleção
de obras de vidros de artistas internacionais.
Coleção Visitável da Indústria de Moldes
inaugurada no Edifício da Resinagem na Marinha
Grande. Com uma exposição “Esculpir o Aço”,
a exposição é organizada em torno da coleção
do Museu da Indústria de Moldes que tem por
principal objetivo a valorização do património
dos moldes. A exposição é feita através de meios
escritos e audiovisuais, com fotografia e vídeo,
mostrando máquinas, ferramentas e instrumentos
de apoio ao trabalho, desde o produto inicial
ao final.

históricos, de maneira a incentivar a população
local e os visitantes do concelho. A Casa permitiu
uma utilização que possibilita a realização de
espetáculos, projeção de cinema, seminários,
conferências e exposições, e uma oferta cultural
de qualidade na Marinha Grande.
Museu Santos Barosa, é um museu industrial
instalado no antigo edifício dos escritórios da
fábrica. A empresa ao longo da sua vida produziu
vários tipos de vidro, desde a cristalaria, artigos
prensados, tubos de vidro até artigos para
iluminação e, nos dias de hoje dedicando-se
exclusivamente ao vidro para embalagem.
Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, localizada
em São Pedro de Moel num edifício residencial,
onde Afonso Lopes Vieira escreveu grande parte
das suas obras literárias, ensaios, conferências e
artigos. Após o seu falecimento, no testamento,
legou a sua casa à Câmara Municipal da Marinha
Grande, para que aqui fosse instalada uma Colónia
Balnear Infantil, para os filhos dos operários
vidreiros, bombeiros e trabalhadores das Matas
Nacionais. Encontra-se a funcionar desde 1949,
podendo as crianças aí passar as suas férias com
atividades no local e na praia, visto estar junto
a praia. O visitante pode deter-se com a vida
literária do poeta com as suas obras, vivências e
objetos pessoais, como exemplares da sua obra
e vida literária. Além disso, a Casa possui uma
capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima, com
elementos alusivos ao mar através de azulejos
e conchas da praia.

Museu Joaquim Correia, situado no centro
tradicional da Marinha Grande, consagrando obras
e bens artísticos de um dos maiores expoentes no
campo da criação artística, o Professor Escultor
Joaquim Correia. O objetivo do museu passa pelo
estudo, preservação e divulgação de obras do
escultor nas artes plásticas. Encontra-se aberto
ao público durante a semana, com um programa
diversificado que constitui importantes centros
de valorização e promoção cultural.
Casa da Cultura encontra-se inserida no centro
tradicional da Marinha Grande, onde reside a
maior parte do património Stephens. Em memória
à sua doação, o município comprometeu-se a
zelar pela manutenção, criando áreas de lazer
com base na integração dos espaços e edifícios
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