JOSÉ MANUEL
CARRAÇA DA SILVA

Assinado de forma digital por JOSÉ MANUEL CARRAÇA
DA SILVA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português,
ou=Autenticação do Cidadão, sn=CARRAÇA DA SILVA,
givenName=JOSÉ MANUEL, serialNumber=BI011057599,
cn=JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA
Dados: 2015.07.13 15:00:56 +01'00'

ATAS E PARECERES DA REVISÃO DO PDM

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA

Maio 2015 | Município de Leiria | Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura

1ª reunião da Comissão de Acompanhamento

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria

1.a Reunião da Comissão Acompanhamento
ACTA

Aos dezoito dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas dez horas e trinta minutos, nas instalações da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), teve início a 1.a Reunião Plenária~wtv
da Comissão de Acompanhamento (CA) da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, presidida pela
representante da CCDRC, para a qual foram convocadas todas as entidades que integram a CA da revisão do
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PDML.
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Estiveram representadas as seguintes entidades:
- Comissão

de Coordenação

e Desenvolvimento

Regional

do Centro (CCDRC)

- Dr.a Carla Velado; Eng.a

Maria Francelina Fino e Arqt." Graça Gabriel.

CC}v

- Câmara Municipal de leiria - Sr. Presidente, Dr. Raul Castro (em parte da reunião), Sr. Vereador Lino Pereira,

Arq. Fernando dos Santos Almeida, Dr." Sandra Cadima.
- Assembleia

Municipal de leiria - Dr. Paulo Pedrosa Pedro

- Autoridade

Florestal Nacional-

- Autoridade

Nacional de Comunicações

- Autoridade

Nacional de Protecção Civil - Dr." Alda Lisboa

~
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Eng.a Rita Matos Gomes
- Eng.oCarlos Marques

do Centro, I.P. - Dr." Susana Augusto

- Administração

da Região Hidrográfica

- Administração

Regional de Saúde do Centro - Dr. Jorge Cordeiro da Costa e Eng.a Paula Fernandes

- Direção Geral de Agricultura
- Direção

e Desenvolvimento

Geral de Armamento

e Infra-Estruturas

Rural - Eng.a Beatriz Janela Paz
de Defesa

- Dr. Pedro Pinto Ramalhete e Eng.a Maria

Conceição Ezequiel

~
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- Direção Regional da Agricultura

e Pescas do Centro - Eng.a Margarida Marques Teixeira

- Direção Regional de Cultura do Centro - Eng.a Maria Glória Fernandes
- Direção Regional de Economia do Centro - Eng.o Paulo Jorge Dias da Silva
- Direção Regional de Educação do Centro - Enq." Maria Alexandra Monteiro Salvador Quelhas
- Estradas de Portugal (EP), EPE (SA) - Eng.o Ricardo Manuel Espírito Santo Lacerda
- Guarda Nacional Republicana
- Instituto Geográfico

- Major Carlos Armando Moreira Ramos

Português - Eng.oJoão Cordeiro Fernandes

- Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
- Instituto de Infra-estruturas

Rodoviárias,

e Arqueológico,

I.P. - Dr.a Sandra Lourenço

I.P. - Eng.a Sílvia Cristina Dias

- Instituto do Desporto de Portugal - Direção Regional do Centro - Dr. Francisco José Saraiva Rodrigues
- Instituto da Habitação e da Reabilitação
- Polícia de Segurança
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Urbana, I.P. - Arq. Maria Margarida Colaço

Pública - Comissário Nuno Miguel Carocha
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REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E - Eng.a Sofia Carvalho

- Câmara Municipal de Alcobaça - Arq. Manuel Ferro
- Câmara Municipal da Batalha - Dr.a Patrícia Nascimento
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Câmara Municipal de Ourém - Eng.a Eugénia Oliveira Lopes

v _ Câmara Municipal da Marinha Grande - Dr.a Inês Marrazes

Não compareceram,

mas apresentaram

justificação

prévia as seguintes entidades:

- Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.
- Turismo de Portugal
- CM Porto de Mós
- Direção Geral de Energia e Geologia

Não estiveram

presentes, nem apresentaram

- Administração

da Região Hidrográfica

justificação

as seguintes entidades:

do Tejo, I.P.

- Direção Geral do Ensino Superior
- Instituto da Conservação
- Instituto da Mobilidade
- Câmara Municipal

da Natureza e Biodiversidade,

e dos Transportes

Terrestres,

I.P.

IP

de Pombal

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Informações
2 - Aprovação

gerais;
do regulamento

3 - Apresentação,

interno da CA;

pela Câmara Municipal de Leiria, da deliberação

respetiva

fundamentação,

territorial

do concelho,

que determinou

a revisão do plano e da

bem como do ponto de situação dos estudos, do enquadramento

das respetivas

opções estratégicas

para o concelho,

estratégico

bem como da proposta

e
do

Âmbito da Avaliação Ambiental;
4 - Apresentação,

pela Câmara Municipal de Leiria, da metodologia

POM, incluindo o respetivo cronograma,
5 - Identificação,
indireta

bem como as bases cartográficas

pelos membros da CA que representem

do Estado, dos planos, programas

incidência

nos

responsabilidades

trabalhos
ambientais

a

e do programa de trabalhos da revisão do

desenvolver,
específicas,

a utilizar;

serviços ou entidades

da administração

e projetos setoriais, das orientações
bem

como

dos aspetos

o

esclarecimento,

relacionados

direta ou

de política setorial com
pelas

com a proposta

entidades
de definição

com
do

âmbito da avaliação ambiental e do alcance da informação a incluir no Relatório Ambiental;
6 - Aprovação
Municipal,

do programa de trabalhos da CA em articulação com a programação

apresentada

pela Câmara

incluindo sempre que possível as reuniões setoriais a que haja lugar.
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A Dr.a Carla Velado, Chefe de Divisão do Ordenamento
deu

à reunião

início

Acompanhamento

congratulando-se

com

a

do Território e da Conservação

decisão

em Comissão de Acompanhamento,

da

CM

concretizada

de

converter

da Natureza, da C~
a Comissão

através do Despacho

~

Técnica

n." 2729/2011,

de

do Sr.

Presidente da CCDRC, publicado no Diário da República, 2.a série, N.o 27, de 8 de Fevereiro de 2011.
Apresentou

as técnicas

representantes

da CCDRC na CA da revisão do PDM de Leiria, presidente

e SUPlente~W'

Eng.a Maria Francelina Alves Fino e Arqt." Maria da Graça Gabriel.

respetivamente

Em seguida passou a palavra à Eng.a Francelina Fino que conduziu a reunião.
A Eng.a

Francelina

envolvimento
Referiu

Fino deu as boas vindas

/

?

(:90

das entidades

presentes,

solicitando

o

de todos, no sentido do processo ser eficaz e célere.

o facto desta

representantes
20479/98,

aos representantes

60

.
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revisão já ter sido iniciada

presentes

que faziam

em 1998, conforme

parte da Comissão

Técnica

era do conhecimento

(CT), constituída

de 4 de Novembro de 1998, do Sr. Secretário de Estado e da Administração

através

de alguns
do Despacho

dos
n.?

Local e do Ordenamento

do Território, e ao longo do trabalho já elaborado, tema que a Câmara Municipal iria abordar nos pontos seguintes.
Solicitou a todos os representantes

a assinatura da folha de presenças e a verificação

dos endereços e contactos

e informou que a AFN, a CML e a ARH -Tejo não tinham ainda nomeado os seus representantes.
seria importante
impedimentos

que todas as entidades

do representante

nomeassem

um suplente que acompanhasse

~

Disse ainda, que

os trabalhos

nas faltas e

efetivo.

Informou que, de acordo com a legislação em vigor, estão previstas, no mínimo, 4 reuniões plenárias da CA e que
por uma questão

de maior operacionalidade

os assuntos

mais específicos

devem

ser tratados

~

em reuniões

setoriais.
Salientou que a ordem de trabalhos desta 1.a reunião da CA resulta, em grande medida, do que está estabelecido
na Portaria n.? 1474/2007,
antecedentes

de 16 de Novembro,

com as adaptações

que foi necessário

introduzir,

face aos

do processo.

Apelou para que as intervenções

fossem objetivas e sucintas, considerando

que fosse possível terminar a reunião no período da manhã e considerando

que esta CA é muito extensa,

para

ainda que é necessário elaborar uma

ata destas reuniões.
Deste modo, propôs que a apresentação

dos membros da CA, dos representantes

da CM e da Equipa do plano

fosse feita no momento das intervenções.
Foi, de seguida,

posta à consideração

enviado com a convocatória,
para o bom funcionamento
nos representantes

para recolha de contributos,
da CA, nomeadamente

projetos, ações e orientações
apresentados

das entidades

o regulamento

da CA, previamente

tendo enfatizado alguns aspetos que são determinantes

no que se refere à delegação

das entidades, para efeitos de vinculação

deverem comunicar imediatamente

documentos

dos representantes

ou sub delegação

das mesmas; à necessidade

dos poderes,

de os membros da CA

à CA qualquer alteração substancial que venha a ocorrer a programas, planos,

de política setorial, servidões e restrições

e nas orientações

que, eventualmente,

de utilidade pública, com incidência

já tenham sido transmitidas

::g:~a:se::::~::r:::: ~:u:::~::~::açõesteremporbase

documentos

Em seguida deu a palavra à CML para desenvolvimento
A Dr." Sandra Cadima procedeu à apresentação

anteriormente;

ao~

detrabalhoepropostasescnta~

dos pontos 3 e 4 da ordem de trabalhos.

destes pontos, estruturada

nos {\

do seguinte modo:
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- Enquadramento do processo de revisão,
- Enquadramento territorial do concelho;
- Enquadramento estratégico do concelho
- Orientações estratégicas Municipais;
- Avaliação sumária da execução do PDM em vigor.
No primeiro ponto evidenciou a deliberação da Assembleia Municipal que aprovou o PDM em vigor, em

~

26.09.1994, na qual ficou patente o descontentamento com a solução proposta, em particular devido às inúmeras
reclamações sobre a REN e a RAN, tendo a Câmara Municipal assumido o compromisso de diligenciar a revisão
do plano, logo de seguida à sua aprovação pela AM.
Foram expostas as alterações ao PDM, entretanto ocorridas (4), bem como as que se encontram em curso (3).
Foi feita também a abordagem à deliberação da Câmara Municipal que fundamentou o início da revisão do PDM,
de que se destaca a necessidade de rever a delimitação da REN e da RAN, em espaços urbanos; conseguir um
regulamento menos exaustivo e pormenorizado; utilizar cartografia atualizada; rever os limites dos espaços
urbanos, industriais e de equipamentos, adaptando-os à realidade atual e atualização da planta de servidões.
Referiu ainda a necessidade de reformulação do processo de revisão do PDM, a qual decorre essencialmente do
facto de o início da revisão ter ocorrido há mais de 10 anos e terem, entretanto, ocorrido significativas alterações
legislativas em matéria de ordenamento do território que obrigam à atualização e à adaptação dos trabalhos já
desenvolvidos.
Foi apresentada a metodologia a seguir, bem como o cronograma indicativo do processo da revisão no qual se
prevê que a 2.a reunião plenária da CA seja efetuada em Dezembro de 2011; a 3.a em Junho de 2012; a 4.a em
Outubro de 2012 e a aprovação da Assembleia Municipal em Julho de 2013.
Sobre a cartografia, a CM informou que a cartografia da região de Leiria, à escala 1/10000, promovida pela AMLEI
e os Municípios associados, foi homologada, por despacho do Diretor-Geral do IGP, de 16 de Março de 2011.
Havendo uma área do concelho a nascente que não está coberta por esta cartografia, há necessidade de
proceder à atualização das cartas oficiais do IGP de 1999, à mesma escala.
Foi, de seguida, feito o enquadramento territorial do concelho tendo presente o quadro regional e sub-regional e
foram apontados os principais indicadores demográficos e outros que permitiram perceber a importância de Leiria
relativamente ao desenvolvimento e dinâmica populacional.
Passando ao enquadramento estratégico do concelho de Leiria foram identificados os principais planos e
programas de âmbito nacional, regional e supramunicipal, bem como os planos e estudos setoriais de âmbito
municipal.
Foram também identificadas as principais orientações estratégicas municipais, nomeadamente os objetivos
estratégicos que conduziram ao processo de revisão.
Foram apresentadas as conclusões que resultaram da auscultação dos principais agentes e atores locais, tendo
sido dado especial desenvolvimento às posições das 29 Juntas de Freguesia em especial quanto aos
constrangimentos do PDM em vigor e às propostas estratégicas preconizadas pelas mesmas.
Foi apontado como principal entrave ao desenvolvimento das freguesias, as limitações introduzidas pelo PDM às
construções fora dos perímetros urbanos, bem como a desadequação dos referidos limites às necessidades de
construção e as condicionantes decorrentes da REN e da RAN.
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Foi ainda dito que outros aspetos problemáticos, mais frequentemente facadas pelos autareas,
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envelhecimento da população, ao abandono dos jovens, à necessidade de equipamentos de apoio a idosos e a

!\

crianças, aos problemas associados à atividade agropecuária, em particular ao setor suinícola, à ausência de

~

saneamento, às deficientes condições das vias, à ausência de transportes públicos, ou ineficiência destes, à
ausência de zonas industriais mais próximas das freguesias, à conflitualidade da atividade extrativa com áreas

~

urbanas, à ausência de espaços verdes e à falta de apoios à requalificação do edificado.

~).

Como potencialidades, foram apontadas pelos autarcas a localização geográfica do concelho e as boas

~

acessibilidades, o dinamismo sociocultural, o empreendedorismo empresarial, os valores paisagísticos e naturais
do território e a vocação turística.

~~

No que diz respeito à avaliação do PDM em vigor, foi referido que a mesma irá ser desenvolvida em relatório ~
futuro, tendo sido levada a efeito apenas uma avaliação preliminar e sintética ao nível da carta de ordenamento e

~/

das ações e programas previstos no plano, tendo sido realçados os seguintes dados: Solo urbano -16.444,69ha;

i-

solo rural- 32.657,20ha; área de REN - 30207,97ha; área de RAN - 7801,69ha.
Dos sete planos de urbanização previstos, apenas dois foram iniciados; dos oito planos de pormenor propostos,
apenas três foram iniciados. Em contrapartida, foram iniciados dez planos não previstos no PDM, tendo sido

~

.-
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apenas aprovado um plano.
Foi referido que embora os estudos de conjunto constituam uma figura que não tem enquadramento no RJIGT,
dado que estão previstos no POM, foram aprovados quatro, estando em curso ainda o estudo de conjunto do

~

Centro de Cortes.

~I

Foi feita também uma abordagem às áreas edificadas, aos compromissos urbanísticos e aos equipamentos.

I!:-

No que diz respeito ao setor terciário, foi referido que o POM em vigor reservou 1909ha para solo urbano
industrial, incluindo área de indústria transformadora e extrativa, representando a ocupação apenas 12,7% do
espaço previsto.
Quanto à atividade agropecuária, foi apresentado um mapa com a localização das explorações suinícolas
aderentes à Recilis, verificando-se que das 321 unidades agropecuárias aderentes, 72 inserem-se em perímetros

'.-

urbanos considerados no POM em vigor. Outro dos graves problemas ambientais referido, associado às
suiniculturas, diz respeito aos efluentes.
Foi feita a caracterização geral das condições de acessibilidades em funcionamento, em construção e em projeto,
tendo sido referido que das 17 vias propostas foram executadas 6.
Foi feita a avaliação genérica do estado de execução das propostas relativas aos sistemas de transportes
coletivos e das restantes infraestruturas.
A Dr." Sandra Cadima passou a palavra ao Or. Ricardo Tomé para fazer uma apresentação sumária dos trabalhos
que estão a ser desenvolvidos, no âmbito da Revisão do POM, de delimitação da REN do concelho, ao abrigo do
OL 166/2009.
A apreciação do relatório apresentado foi remetida para uma reunião setorial, a realizar brevemente, com a
presença da CCORC e da ARH-C, para a análise detalhada dos documentos enviados.
Sobre o procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), apesar de já terem sido desenvolvidos alguns
estudos, a CML remeteu esta abordagem específica para uma próxima reunião.
A CM comunicou que os documentos da Revisão do POM se encontram disponíveis numa plataforma criada para
o efeito, pela CML, cujo endereço é o seguinte: hUp://www.cm-leiria.pt:!PageGen.aspx?WMCM Paginald=37846,
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estando já disponível o dossier sobre as servidões e restrições de utilidade pública em vigor, sobre o qual solicitou
os contributos da CA.
A representante da CCORC, Eng.a Francelina Fino, agradeceu à CM o interessante trabalho apresentado, tendo
dado a palavra aos representantes das entidades presentes para que transmitissem os seus contributos e
orientações:
AML - Assembleia Municipal de Leiria - O Or. Paulo Pedro referiu que este órgão representa os anseios das
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populações de Leiria e elencou as principais questões a considerar neste processo de revisão do POM,
nomeadamente:
- Processo de revisão muito alongado.
- No PDM em vigor, as zonas rurais estão prejudicadas em relação às zonas urbanas.
- Zonas rurais muito retalhadas por manchas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica
Nacional (REN) e aglomerados urbanos pouco homogéneos;
- Condicionalismos decorrentes do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que trata de forma desigual as áreas
litorais portuárias, estabelecendo regras muito exigentes para as populações ribeirinhas, comparativamente com o
estabelecido para as zonas portuárias. Considera que o POOC deverá prever medidas de defesa costeira na
frente marítima do concelho e deve abranger a área dos portos.
AFN - Autoridade Florestal Nacional - A Eng.a Rita transmitiu que esta entidade pretende dar continuidade ao

muito trabalho já desenvolvido com a CML no âmbito do processo de revisão deste PDM e garantir o cumprimento
da legislação em vigor relativa ao setor florestal.
DRAP Centro

- Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro - A Eng.a Margarida Marques Teixeira

informou que já se encontra a trabalhar, em conjunto com a CML, no sentido do cumprimento da nova legislação,
sugerindo que seja feito o ponto de situação dos referidos trabalhos já efetuados no âmbito da revisão do POM,
bem como no âmbito do Plano de Urbanização da Cidade de Leiria.
Propôs uma reunião setorial para discutir a matéria relacionada com a atividade agropecuária, dando seguimento
às propostas desta entidade apresentadas no âmbito da 6a alteração ao Regulamento do PDM.
A representante da CCDRC, concordando com a necessidade do assunto dever ser tratado numa reunião setorial,
pela sua importância e especificidade, questionou, no entanto, a oportunidade de tal reunião ser realizada já, face
ao resultado das reuniões realizadas sobre esta problemática e à falta de informação mais detalhada sobre este
setor de atividade.
A representante da CML esclareceu que necessita de concretizar os estudos de caracterização quanto a este
setor e, oportunamente, promoverá o agendamento da referida reunião.
Por fim, considerando que a Câmara Municipal irá propor uma nova delimitação da RAN ao abrigo do atual regime
jurídico, a representante da DRAPC referiu que estará disponível para prestar toda a colaboração necessária.
DGADR - Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - A Eng.a Beatriz Janela Paz informou que esta

entidade é a Autoridade Nacional de Regadio e que no concelho de Leiria tutela o Aproveitamento Hidroagrícola
do Vale do Lis (AHVL). Esclareceu que a Obra do Lis foi criada pelo Decreto-Lei nO35559, de 28 de Março de
1949, foi concluída em 1957 e foi entregue formalmente à Associação de Beneficiários do Vale do Lis em 1965,
após a execução de um vasto nOde obras complementares de rega e drenagem. Abrange uma área dominada de
2500 ha e área beneficiada de 2145 ha, beneficia cerca de 3600 proprietários.
Mais referiu que esta área e respetivas infraestruturas constituem condicionantes ao uso do solo, estando ainda
toda a área do perímetro de rega abrangida pelo Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional. Está, assim,
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vocacionada para a produção agrícola de regadio, como tal, deve ser classificada em solo rural, e qualificada com

#

espaço agrícola integrado na RAN.

Não obstante o trabalho já realizado nos estudos de revisão do PDM, tendo por base os elementos relativos ao
AHVL fornecidos à CM para delimitação da Condicionante AHVL, na cartografia do PDM e do PU da cidade de
Leiria, bem como para o Relatório do Plano, a DGADR irá fazer a verificação dos novos elementos que vierem a
ser apresentados.
Informou que a condicionante está delimitada no PDM em vigor, estando o AHVL na sua globalidade classificado
em solo rural, espaço agrícola RAN e que existem algumas áreas do AHVL reclassificadas como solo

0r;....,.#

urbano/urbanizável, a excluir do AHVL. Neste contexto, explicou os procedimentos que a DGADR segue, no caso

y

de serem propostas exclusões, e referiu que, a existirem, deverão ser propostas em bloco, por unidade de
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execução, e não caso a caso. Mais referiu que, tendo sempre presente o caráter excecional da reclassificação de

lrõ
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favorável do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, sob proposta da DGADR, em
momento anterior à aprovação do PMOT, quanto à reclassificação e requalificação e consequente exclusão

~

dessas área do AH, uma vez que, de acordo com o atual RJIGT os PDM não têm necessariamente de ser sujeitos ~
a ratificação do Conselho de Ministros.

'

A representante da DGADR considerou que para uma adequada salvaguarda do AHVL e respetivo uso agríco a
Plano de Urbanização, ou, a manterem-se aqueles limites, o AHVL deverá integrar solo rural e RAN.
Finalmente salientou que a DGADR está disponível para, no âmbito das competências da CA, prosseguir o
acompanhamento dos trabalhos de revisão do PDM de Leira e participar em eventuais reuniões setoriais com a
CM e/ou com a DRAP Centro, entidade regional que promove a implementação da política agrícola no concelho.
ANACOM

- Autoridade Nacional de Comunicações -

O Enq.? Carlos Marques transmitiu que a principal
-,

preocupação é garantir a referência às servidões radioelétricas, em vigor, que neste concelho tem duas.
condicionantes.
ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil - A Dr." Alda Lisboa referiu que deve ser acautelada a proteção a

~
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pessoas e bens e prevenidos os riscos naturais e tecnológicos.

&

ARS-C - Administração Regional de Saúde do Centro - O Dr. Jorge Costa transmitiu que a esta entidade cabe a

salvaguarda da saúde pública e que no caso de Leiria há uma preocupação relevante com as suiniculturas em

~

áreas urbanas. Referiu que na apresentação foram citados dados (cerca de 300 suiniculturas), que não
representam a realidade, pois na verdade, são em número muito superior, em solos urbanos e ilegais, portanto

~~

sem qualquer garantia para a saúde pública. Considerou que este setor de atividade representa o maior problema

'e{.

para a saúde pública do concelho.

4.

A representante da CCDRC constatou que na reunião setorial a realizar com a DRAPC, sobre esta matéria, seria
interessante contar com a participação da ARS.

~

OGAIEO - Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa - O Dr. Pedro Pinto Ramalhete fez referência

-..

às servidões militares informando que anteriormente já tinham sido fornecidos os elementos à CML, mas que
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posteriormente verificará a planta de condicionantes (servidões e restrições).
ORCC - Direção Regional de Cultura do Centro - A Enq." Maria Glória Fernandes transmitiu que iria entregar à

c:::::,

Câmara Municipal, nesta reunião, um documento com contributos relativos ao património classificado e em vias de ~
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classificação. Face à informação prestada pela Câmara Municipal sobre a disponibilização na plataforma de dados
sobre esta matéria, comprometeu-se a verificar se, de facto, o trabalho já estava atualizado.
ORE-C - Direção Regional Economia do Centro - O Eng.o Paulo Jorge Dias da Silva referiu um conjunto de

orientações a ter em atenção na revisão do PDM de Leiria, para os setores industrial e dos recursos geológicos,
que constam de um anexo à presente ata.

~

DREC- Direção Regional de Educação do Centro - A Eng.a Maria Alexandra Quelhas disponibilizou-se para enviar

os dados relativos à rede escolar e lembrou que o documento orientador nesta área é a Carta Educativa. Informou

~

que qualquer alteração a esta carta deverá ser comunicada à DREC.
EP - Estradas de Portugal (EP), EPE (SA) - O Eng.o Ricardo Manuel Espírito Santo Lacerda comunicou que não

havia muito a referir nesta fase dos trabalhos, até porque existe uma colaboração muito direta com a CML.
Recomendou que, no caso de novas propostas para áreas industriais, devem ser estudadas as ligações às
estradas nacionais, designadamente com estudos de tráfego, tendo ainda presente o cumprimento do Plano
Rodoviário Nacional. Referiu que existem ainda algumas dúvidas quanto ao traçado do IC2.
GNR - Guarda Nacional Republicana - O Sr. Major Carlos Armando Moreira Ramos informou que vai seguir com

atenção o desenvolvimento dos estudos e manifestou a inteira disponibilidade para os contributos considerados
necessários.
IGP - Instituto Geográfico Português -

O Eng.o João Cordeiro Fernandes transmitiu que deve ser dado

cumprimento ao Decreto Regulamentar n.? 10/2007, de 29 de Maio, e referiu que as atualizações de cartografia
têm que ser também sujeitas a homologação pelo IGP.
Relativamente aos limites administrativos disse estar disponível para prestar os esclarecimentos e contributos que
a CML entenda por necessário.
Sobre os marcos geodésicos referiu que a servidão é de 15m, sendo necessário preservar a sua visibilidade,
nomeadamente acautelando volumetrias que poderão obstar à referida visibilidade.
Outra preocupação prende-se com a preservação da rede de nivelamento geométrico de alta precisão, não
devendo ser destruídas as marcas sem prévio aviso ao IGP.
Sobre a cartografia apresentada referiu que está disponível a carta de ocupação de solo de 2007 e a carta de
risco de incêndio de 2010.
Informou ainda que a cartografia temática tem de ser elaborada por entidade registada, tendo chamado a atenção
para a necessidade de serem concretizados no regulamento do plano os elementos considerados nas cartas.
IGESPAR

- Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. - A Dr." Sandra Lourenço, no

âmbito do património arqueológico, informou seguinte:
Os Estudos de Caracterização e Diagnóstico, deverão integrar fichas individuais de caracterização dos elementos
patrimoniais arqueológicos, sendo que estas fichas de caracterização, de cada estação arqueológica, deverão ter
como base o descrito na Carta Arqueológica do Concelho de Leiria, trabalho que tem sido desenvolvido pela
Câmara Municipal de Leiria.
Os dados recolhidos devem ainda ser objeto de uma valoração com base em critérios previamente definidos e
respetiva escala de valoração, a qual suportará as medidas de salvaguarda a constar no Regulamento do Plano
Diretor Municipal.
No que concerne à cartografia deverá ser apresentada uma Carta do Património Arqueológico.
No Regulamento, deverão ser incluídos artigos sobre a proteção e salvaguarda do património arqueológico.
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o património arqueológico não classificado deverá constar da Planta de Ordenamento. O património arqueológico
classificado, ou, em vias de classificação, deverá constar da Planta de Condicionantes.
INIR - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P. - A Eng.a Sílvia Cristina Dias informou que irá enviar contributos

atualizados sobre o levantamento dos estudos/projetos e obras em curso no concelho.
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. - A Arq. Maria Margarida Colaço referiu que incumbe

a esta entidade procurar que sejam integradas nas políticas e instrumentos de gestão territorial, nas práticas de
ordenamento do território e nas ações urbanísticas, as políticas de habitação e de reabilitação urbana, no sentido
de poderem ser encontradas respostas equilibradas e articuladas para as necessidades de habitação e de
reabilitação urbana, considerando os meios e os instrumentos para isso disponíveis.

~rJo.k

Referiu ainda que, no caso dos Planos Diretores Municipais, importa ao IHRU fazer verter para os respetivos
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conteúdos as preocupações de âmbito nacional no que respeita à habitação e à reabilitação urbana, sendo

f'

atualmente clara uma forte orientação para a reabilitação urbana, procurando-se articular as disponibilidades do

~l
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parque habitacional e das infraestruturas existentes com uma desejável contenção de novas áreas habitacionais,
evitando-se a urbanização excessiva de solos não urbanos, com a consequente desvitalização e progressiva
degradação de áreas urbanas existentes.
A representante do IHRU manifestou a sua inteira disponibilidade para, caso assim se justifique, participar em
reuniões setoriais com o objetivo de contribuir para a concretização da política definida pelo governo para as áreas

S4
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de habitação e da reabilitação urbana, de forma articulada com a política de cidades.
A representante do CCDRC corroborou a intervenção anterior salientando que este aspeto foi sempre evidenciado

~

pela CT quando do acompanhamento dos trabalhos já realizados, referindo que julga que a CML estará também já
sensibilizada para esta problemática.
O Sr. Vereador, Lino Pereira, disse que esta CM é sensível a esta questão, mas considerou que Leiria faz parte de
um todo em que a expansão/crescimento durante anos se fez ao longo das vias infraestruturadas o que conduziu ~
a que as estradas do país passem pelos núcleos urbanos, não podendo ser esquecida esta realidade.
REFER EPE - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E - A Eng.a Sofia Carvalho informou que a rede ferroviária está

sujeita ao regime de proteção definido pelo Decreto-Lei nO 276/2003 de 4 de Novembro e alertou para a
complexidade da representação da área do Domínio Público Ferroviário e área sujeita à servidão inerente
sugerindo que apenas o eixo da Linha do Oeste seja representada na Planta de Condicionantes e que a servidão
seja tratada no regulamento do plano, onde deverá ser feita referência explícita que a servidão ferroviária não se
encontra representada na Planta de Condicionantes e que o seu regime legal prevalece sobre o regime do uso do
solo do PDM. Referiu que irá remeter, por e-mail, a informação necessária.
PSP - Polícia de Segurança Pública - O Sr. Comissário Nuno Miguel Carocha referiu que acompanha com

interesse a revisão do PDM e manifestou disponibilidade para a colaboração necessária na atualização dos riscos.

eM

Alcobaça

- Câmara Municipal de Alcobaça - O Arq. Manuel Ferro referiu que o concelho de Alcobaça tem a

revisão do PDM a decorrer e integra a CCDRLVT. Mais referiu que o PROT foi aprovado já há algum tempo e que
a experiência adquirida com a aplicação deste plano lhe permitia afirmar que o n.? de perímetros urbanos diminuiu
cerca de 1/3. Em termos de área, as contas sobre a redução de solo urbano ainda não foram feitas, mas está
convicto que existe também uma redução.
Transmitiu ainda a total disponibilidade para colaborar com a CML na articulação entre os dois municípios no que
se refere ao tratamento das áreas limítrofes, de forma a não serem criadas desigualdades, em particular no que se
refere a perímetros urbanos e condicionantes, bem como quanto aos limites administrativos sobre os quais se
manifestou disponível para uma reunião setorial.
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CM Ourém - Câmara Municipal de Ourém - A Eng.a Eugénia Oliveira Lopes referiu que em termos gerais partilha

as preocupações da CMA relativamente às zonas de fronteira do concelho e informou que a revisão do PDM de
Ourém está em curso. Disse ainda ter detetado alguns problemas ao nível dos limites administrativos e que deve
acautelada a continuidade entre os dois concelhos designadamente nas áreas industriais.
ÇM Batalha - Câmara Municipal da Batalha - A Dr.a Patrícia Nascimento mostrou particular preocupação com as

condicionantes e servidões relacionadas com os perímetros das captações de água no concelho da Batalha que
abrangem o

Município de Leiria. Manifestou também preocupação em garantir a continuidade territorial das

propostas nas zonas limítrofes dos concelhos. Relativamente aos limites administrativos referiu que essa questão
já estava ultrapassada.
CM Marinha Grande - Câmara Municipal da Marinha Grande - A Dr." Inês Marrazes, relativamente ao modelo de

desenvolvimento, considerou que deverá haver um reforço do Eixo Leiria/Marinha Grande. Quanto aos limites
administrativos informou que estão resolvidos. Disponibilizou-se para colaborar no que fosse necessário.
ARH do Centro - Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P.- A Dr." Susana Augusto transmitiu que

esta entidade vai analisar a documentação enviada previamente pela Câmara Municipal de Leiria sobre a
delimitação da REN e alertou para a necessidade de homologação da cartografia, reforçando que sem esta
questão estar resolvida não pode haver validação do processo.
CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional do Centro - A Dr." Carla Velado sugeriu,

relativamente à delimitação da REN, que esta matéria específica fosse tratada em reunião setorial, conjuntamente
com a ARH-C e a CML.
A Eng.a Francelina Fino referiu que a exposição da Câmara Municipal de Leiria focou, genericamente, os aspetos
essenciais a ter em conta nesta fase do processo, nomeadamente no que diz respeito à necessidade da
elaboração do plano, iniciado em 1998, se adequar à legislação atual, quer do ponto de vista procedimental, quer
do ponto de vista de conteúdo técnico, dos quais destacou a regulamentação que fixa os conceitos técnicos nos
domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos IGT; a cartografia a utilizar nos IGT, bem
como na representação das condicionantes publicadas; os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem
como os critérios e as categorias de qualificação do solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional, bem
como a informação quanto ao quadro de referência estratégico, a ter em conta na elaboração destes estudos, os
quais integram, nos termos do atual Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial uma Avaliação
Ambiental Estratégica. Enfatizou a necessária articulação do PDM com outros IGT em vigor para esta área e em
curso, como é o caso do PROT-C, tal como foi referido na exposição da CM.
Relativamente aos contributos a remeter pelas entidades, foi definido o prazo de 15 dias úteis, após a reunião,
para o envio dos mesmos, os quais serão anexados à presente ata.
De seguida a Enq." Francelina Fino passou a palavra ao Sr. Presidente da CML, Dr. Raul Castro, antes do
encerramento da reunião, que manifestou votos para que os trabalhos decorram de forma célere, tendo em conta
que o processo de revisão foi iniciado em 1998 e que há que dar respostas para criar condições de sobrevivência,
nomeadamente das empresas, dado que o tempo é de dificuldades. Terminou pedindo a colaboração de todas as
entidades e desejando a todos um bom trabalho.
A reunião foi encerrada quando eram treze horas e quarenta e cinco minutos.
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MINISTÉRIO

DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO
Direcção Regional da Economia do Centro

REVISÃO DO PDM DE LEI RIA
1,a REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

De forma sintética e relativamente às actividades económicas da área da competência desta Direcção
Regional, deixam-se aqui algumas orientações a ter em atenção na revisão do PDM de Leiria.
Sector Industrial:
- Salvaguardar a alteração/ampliação de estabelecimentos industriais existentes, e em particular ter em
atenção os pedidos de regularização apresentados por um conjunto significativo de empresas desse
concelho, ao abrigo do artO 69.0 do actual regime de exercício da actividade industrial (REAl), aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 209/2008, de 29/10, bem como do art° 24.0 do anterior regime (RELAI), no sentido
de permitir viabilizar a localização/edificação dos respectivos estabelecimentos industriais;
- Identificar necessidade de criação de novas zonas
deslocalização de e.i. localizados em espaços urbanos;

industriais,

prevendo
.

mecanismos

para a

- As zonas industriais a criar deverão, de forma a justificar a sua criação, ter em atenção as taxas de
ocupação das zonas industriais existentes, devendo salvaguardar-se a existência das infra-estruturas
adequadas para este tipo de espaços. Para as novas zonas industriais prever a criação de "zonas
tampão", sempre que estas se situarem próximas de zonas urbanas/urbanizáveis e de zonas sensíveis;
- Deverão prever-se para
actividades que não se
localização, compatíveis
resíduos; armazenagens,

as zonas industriais outros usos que não apenas industriais, uma vez que há
inserindo nas CAE's da industria transformadorai,
são, em termos de
com aquele tipo de espaços, nomeadamente
operações de gestão de
entre outros

- Alerta-se que o actual regime de licenciamento industrial prevê a instalação de estabelecimentos
industriais da tipologia 3, nomeadamente actividades produtivas locais e similares, nos perímetros
urbanos (Art? 41 do REAl). Neste sentido importa atender ao que pretende a autarquia salvaguardar na
definição dos usos para estas classes de espaço, recorrendo se necessário à identificação de CAE's
compatíveis.

Sector dos recursos geológicos:
- Existindo no concelho áreas de reserva, as mesmas deverão constar na planta de condicionantes;
- Identificar as pedreiras existentes no concelho, prevendo áreas de expansão se for esse o
entendimento da CM, nomeadamente com a possibilidade de legalização dos pedidos de licenciamento
de pedreiras existentes não licenciadas, no âmbito do artO 5.0 do DL 340/07, de 12/10;
- Deverá ser salvaguardado todo o perímetro com potencial
actividade extractiva, solicitando parecer à DGEG;

de património

geológico

com fim de

- Em todos os locais onde se considere ou que os estudos efectuados pela CM identifiquem como
património geológico, deverão ser previstos na actual revisão do PDM, mecanismos que salvaguardem
a futura instalação de explorações de massas minerais.
- Deverá ainda ficar previsto a localização das áreas para aterros.

Nota final: Facultaremos, caso entendam como útil, listagens de estabelecimentos
pedreiras existentes no concelho.

industriais e/ou de

Sede: Av. 01'. Lourenço Peixinho, 42 - 2"

Rua Câmara Pestana, 74
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Município da Marinha Grande
Câmara Municipal

REVISÃO DO PDM LEIRIA

PLANTA DE CONDICIONANTES
ANÁLISE

C ON TR IBUT OS
Uma análise à planta de condicionantes que se encontra disponível para consulta e download
na plataforma criada na página da Câmara de Leiria, venho por este meio apresentar os
contributos do Município da Marinha Grande.
Constata-se de facto u ma inco rrecç ão ao nív el dos limites admin is tra tivos do conce lho ,
traduz indo -se na d efin ição de co ndicio nan te s pa ra u ma área qu e adminis tra tivamen te
pertence à Ma rinha Grande e po r ou tro la do a fa lta de d efin iç ão para á reas , que
pertence m ao Mun ic íp io de Le iria.
A necessidade de corrigir as discrepâncias
detectadas

nos

limites

administrativos

constantes da Carta Ad ministrativa Oficial
de Portugal (CAOP), levou a que a Câmara
Municipal

da

Marinha

Grande

desencadeasse o processo de validação
dos

seus

limites

a dministrativos

em

reunião de Câmara do dia 1 de Abril de
2010, tendo dado inicio ao Procedimento
de

Delimitação

Administrativa,

com

os

representantes das Juntas de Freguesia e
Câmaras

Municipais

envolvidas

processo: Câmara Municipal

no

de Leiria,

Câmara Municipal de Alcobaça, Junta de
Freguesia da Marinha Grande, Junta de

IDENTIFICAÇÃO

DAS DISCREPÂNCIAS EXISTENTES
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Freguesia da Moita, Junta de Freguesia de Martingança, Junta de Freguesia de Pataias e
Junta de Freguesia da M aceira.
De facto aquando do PD A desencadeado por Leiria em 2004 para correcção dos seus limites
administrativos e no qual o Município da Marinha Grande fez parte, houve acordo com todas as
freguesias excepto com a Freguesia da Maceira.
Deste modo, resulta da reunião de 22 de Setembro de 2010 na Junta de Freguesia da Moita,
entre as freguesias da Moita e Maceira, o acordo por parte dos presidentes tendo sido
demarcado o novo limite.
E das reuniões nos dias 29 de Setembro, 6 de Outubro e 30 de Novembro de 2010, na Junta
de Freguesia da Marinha Grande, entre as freg uesias da Marinha Grande e Maceira, houve
acordo entre os senho res presidentes de Junta, tendo sido acordado um novo limite
administrativo entre as duas freguesias.
Após a assinatura do novo limite as plantas onde se encontra assinaldo o novo limite
administrativo e a acta da reunião estiveram presentes nas respectivas Assembleias de
Freguesia e Assembleias Municipais.
Deste modo resultou a aprovação na Assembl eia de Freguesia da Moita a 27.10.2010, a
Assembleia de Freguesia Marinha Grande a 08.11.2010 e 09.12.2010, a Assembleia de
Freguesia da Maceira ap rovou os limites a 07.12.2010.
No que respeita às Assembleias Municipais, a Assembleia Municipal d e Leiria a 04.01.2011
aprovou os novo limites administrativos tendo a Assembleia Municipal da Marinha Grande
aprovado todo o process o na reunião de 17.06.2011.
Resulta de todo este processo a definição/actualização dos limites administrativos tal como
refere

o

IGP

que

“A

CAOP

deverá

ser

actualizada

sempre

que

detectadas

incorrecções/imprecisões, competindo às autarquias iniciar o processo de actualização dos
seus limites. Para tal é n ecessário que todos os intervenientes estejam de acordo e expressem
esse acordo através das suas assinaturas e selos brancos das autarquias envolvidas.”
Desta forma todo o processo foi entregue no IGP, tendo já recebido resposta desta entidade
de que as alterações irã o constar da nova publicação da CAOP vs 2011 a publicar em Agosto.

Após esta nota explicativa de enquadramento de todo o processo de delimitação administrativa
já finalizado, verifica-se deste modo a incorrecção ao nível dos limites administrativos dos
concelhos da Marinha Grande e de Leiria, traduzindo-se na Planta agora em análise, na
definição de condicionantes para áreas que administrativamente pertence m à Marinha Grande
e por outro lado a fa lta de definição dessas mesmas condicionantes para áreas, que
pertencem ao Município de Leiria.
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Limite administrativo definido na CAOP 2010
Novo limite administrativo acordado entre as Freguesias – Novo limite administrativo entre o
Concelho da Marinha Grande e o Concelho de Leiria
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Resulta assim e agora numa imagem com maior detalhe em situações, por exemplo:

Limite administrativo definido na CAOP 2010
Novo limite administrativo acordado entre as Freguesias – Novo limite administrativo entre o
Concelho da Marinha Grande e o Concelho de Leiria

C â ma ra Mu n i ci p a l d a Ma ri n h a Gr a n d e

Divisão de Ordenamento, Planeamento e Projectos

4/5

Quanto à parte norte do concelho, nada há a refe rir pois os limites foram os acordados no PDA
que foi desencadeado p elo Município de Leiria em 2004 e no qual houve acordo entre as
Freguesias envolvidas: Vieira de Leiria com o Coimbrão e Carvide; Marinha Grande com
Carvide, Amor e Barosa.

Mais informamos que dispomos do novo limite administrativo devidame nte georreferenciado,
podendo, caso assim o Município de Leiria entenda, disponibilizar.

É o que nos cumpre informar nesta fase.

A Chefe de Divisão de Ordenamento, Planeamento e Projectos,
representante do Município da Marinha Grande

(Inês Marrazes, Dr.ª)
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;i.:';3l.!il~C Revisão

do PDM de Leiria
La Reunião de Acompanhamento
Proc; PDM-LEí)S.OG/l-1l

F.ncontrando-se o Plano Director Muniàpal (PDM) de Leiria em processo de relAsão e estando o
I:;stituto das Iorra-Estruturas Rodo\iáriês,
Arompanhamento,

LP (lnIR) representado

na respectiva Comissão de

na sequênda do Ofício da CCDR-C, ref. OOTCN 726/11, de 2011/04/20, vimos

prestar as segui:tt!!s informações relati.ros à Rede Rodoviá,~a no concelho de Lelrla.

NotiJPrévia
Em 2007, deu-se uma alteração substmdal da intcrJCf1Ção e do papel do Estado no sector rodo\liário,
tendo sido definido um novo modelo de gestão e finandamento

que, modificando prdmdamente

a

relação do Estado com a Administração Rodoviária, se consubstandou na criação e atribuição a um
instituto públicn (Instituto das lnfTã-é;trut;uras

RodOVÍiÍriaSj das funções de regulação, de

fiscalização

e de representação do Estado como Concedente e na aiação de uma sociedade anooima de capitais

públicos (EP - Btradas de Portugal, 54, que resultou diJ transformação de uma entidade pública
emrresarial, a EP - Estradas de Portugal, EPE), com quem o Estado estabeleceu

um Cnntrato de

Concessão, para doravante a designar como ccncessonérta geral da Rede Rodoviária Nacional (RRlV).
A Concessão atribuída

à EP tem por objecto o fmandamento, conservação, exploração, requaHficação

e alargamento das vias que integram a Rede Rodoviária Nacional (RRN) e, ainda, a concepção,

p.--ojectn. construção, mandamento. conservação, exploração, rcqualificação e alargamento das vias
que integram a Rene Rodoviária Nacional Futura

tõeaeto-te: n.D 380/2007,

de 13 de Novembro, na

redacçJo do DeaetrrLei n. o 110j2()()!', de 18 de Maio, que altera e repub!;ca as Bases da Concessão
.. - .....•- .......•..•....

,

i
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modelo de gestilo e financJameltD do sector l'1Jdot.iáio, as competências da EP

Assim, neste ~

~

ciJ'cu1sa1tas às ~

lhe fui a~
nos

rocXMárIas que i'tteg'an o objecto da mnassão que

pelo EStado, mixando de te'

eon::lde

Conasão

>Igente;, mmo

mrie, Conc:essões

EPE (desi
ütaci e Alta,

~

ampetêndas próprias ou de n!preSentação do EstDcIo

sucedia

no âmbiln do _Ia

sem Beira Interior,

de PorWgaI,

EP- _

AJgarve. InterIar Norte, NcI'm litc:raf, Beiras

PnIta, e Coocessões Brisa, Oeste, Norte, Utorar Centro, Grande
.
Usboa, Douro l.ilxral, TCneI ó:> Mrio e T~
do Te;, • com ~
para a9ms aspectos
I.
relacionados ~ a Pmte 25 de Abrf), sencb doravante essas competi!ncjas exerddas pelo lnlR, ~
Porto e Costa de

I

é tmiJém o ~1smo
jurisdição Co_~
infroàJ2idas ~

de ~_

e de 1S:aIizaçãodo sector rodoviário, ã

~ ~.!!~ãc

a EP está sujeJta (~n.O 148/2007, de 27 de AbrIl, can as alterações
Detn!b:>--lein.0 132/2008, de 21 de Julho) •

.

1.
O ~

"

Nadona! C/!8tIl

~

- ~

~ __

.

por _

<JJe inll!gnm o Plano ~

nO 222/98, de 17 de

publicacb peJo ~lei

__

(PIIN),

.1ufho, rectiflcado pela Dedaração de Rectfflcação nO

19-0/98, dê 3. de Outubro, altErado pBa lei rfJ 98/99, de 26 de Julho e pelo

182/2003, de 1~ de Agcào: uma da rede ~,

Decreto-lei nO

o Itinerário Principaln.O 1 (IPl/Al) - ~e

I

intl!ga

a Rede ~

de At&Estradas

n.o 1 (lC1/A8/~7), e que também

faz

da rede complementar, o Imertro Complementar

- 001a

parte integante da Rede NacialaI de ~Estradas,

as

Estradas Nadonfls ENU3, EN 109, VIa de.Penebação de leiria, VaJiante de Monte Real, e as Estradas
~
fI{ 34t, m 3SO e ER 357.
j

Sentidões Adn~

e

te5Iriciie$ de tAirldade DÚbÜ@:

Em CXXlfamkladf mm o dispOsto na alilea c)

Setm1bi-o. com.~ redaa;ão corterfda peja O.L

m nO

nO

1 do ArtO Bfp do O.L. nO 380/rn,

de 21 .de

46/2000, de 20 de Feve'eiro, all:e"aOO pelo D.L

n!l

181/2009, de 7. ~ A/JOStD, a Planta de Condicionantes do POM deYerá contempiM ~ repn~sell~o

cartográfica das 2Pnas de seMdão '"non aedficaldl'" n;!jativas às infra-druturas

I,

rodoviárias.

!.

!

·1'
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A definição desta servi&o

deverá ainda ter tradução no Regulamento do PDM, devendo ser tomaca

em consideração, na proposta de dassificação e qualificação do solo, atendendo a preocupações em
matéria de protecção do ambiente !;oJ;oro.
Neste contexto há a saãcntar que, de acordo com o estabeíeddo no Regulamento

(aprovado pelo D.L.

nO

Geral do Ruído,

9/2007. ce 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação

fiO

18/2007, de 16 de Agosto e alterado pelo D.L nO 278/2007, de 1 de Agosto), compete aos municíçjos
acautelar 'l.) a Co(uP3ção dos solo; com usos susceptíveis de vir a detenninar a dassifka;;ão da área
como zona Serl:.:vel, verificada a proximidade

de

infra-estruturas de transporte existentes ou

programadas" (ponto .~co ArtO 60).
Oeste modo,
assegurar-se

na dr::fini;ão do modelo

de organização

que a d;S~i1Ôa entrE! as áreas

onde se prevêem usos do solo susceptivris de vir a

a sua da~ifcação como zona sensível (designadamente

~rminar

equipamentos colecuvos) e as rfre-estruturas
cumprimento

usos do tipo

rodoviárias será sufiàentc

para

habil:i3donal /
o

ãSSL'gUrar

dos valores limites impostos para aquele tipo de ocupação.

L

Conccssionári~contactadas

Foram

contactaces

prestarem

esoadat do territáio rnunidpal, deverá

todas as Concessionárias que operam no concelho de Leina, no sentido de
Informações rcfurentes é estudos, ~ojectose obras previ&os e em curso, além de outra

infonnação que considerassem
sentido foram

interpeladas

a

relevante

para esta fase de trabalhos

Brisa - Auto-Estradas

de POrWgõl,

da Revisão do PDM. Nesse

SA, a Brisal - Auto-Estradas

do

Utoral,SA, a Auto-Estradas do Atlântico, SA, e a EP - Estradas de Portugal, S. A••

'non aecf~nd!"

2.

Zona,s de Protecção

2.1

Concessão Brisa - Auto-Estradas

de Portugal,. S.A.

No que àiz resoeíto à AI, integrada ra Rede Nacional de Auto-Estradas,

concessionada à Brisa - Auto-

Estradas de portlJgai, SA. em termos das zonas de servidão non aedificandi,

o cUmpiime~to do

definido no Decreto-Lei n0294j97, de 24 de Outubro, com as modificações que lhe foram introduzidas
S9ae. R.Jados lI.si~
/l.0 9.4.' IOIt.13ro-3641J5boa
íde!:n!. .SSI-2136431,ôlr= ••.•..•
:lSHl3S4111S
E-fI\rl
••.•
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pelos ~

nO

1B7/!1J, de 28 de Julho,

110 326/01,

de 18 de Dezembro, nO 314-A/02, de 26 de

Dezembro, • pejo DecretD-lej nO 247</00, de 28 de 0e2embr0, que repubícw as Bases de

concessão e ~

de AutD-Esb'adas pe{a Brisa, SA, nos predsas termos dest2 título contrabJal e
e Dedal'i!lÇão de Rec:tiftcaçIo

que, dele, f82efl1 parte ~

dos doa..m~

nG 16-8/09, de 2J de

Feverei'o.

2.2

j

Corifpsslo 8risaI-~

do l.ib:nl, $.A.

As zonas d4t sen,;dão "00;, aedificanã", a

considerar no que an:eme à Auto-Estrada

à BrísaI- AutD-Estradas dO UtDrai, SA, são

concessi~

as fixadas no art°

4°,

A1],

nO 1, atfnea b) do.

Decreto-lei n,o 215-9/2004, de 16 de Setembro, CJle aprova e pttiica as Bases da Conc:eg;ão.

2.3

CoIlCr rio AutD-El4Jadas doAdlllllai~$.A.

As zonas de servidão

~

à

AutD-f:stradas

aed1fieard~, a considerar no que conceme

à Auto-Estrada AS,

do AtJâ1tioo, SA, são as ftxadas no art.o 40, nO 1; aKnEa b) do

n.p 39~A/2OO8, dé 4 de Dezembro, que aprova e pubUc.a as Bases da Conc:essão.

~í

2.4

"ntrt

Ccn ••

EP •Estradas de Portugal, S. A.

,

Para a rede

de jurisdição

das fstrcKfas de Pa1l.tgaI. S.A, as fabcas de ~

a

oonsiderar serão as

se enoontam definidas nas respectiws diplanas legais, dependendO da dassificação
0e:cretxHe1 nO in/7t de 23 de Janeiro Ou o 0ecretD-Iei nO 13/94 de lS de Janeiro.

que

=~",0

s..dIr:lU •••LusIaIias.

T~:~1-:;

E-nIiII:~.-ini'p!

da via, o

SI. 4..I'tt. 1D:.3&t lI5bo& - ~

1fi:::;;c~l5141~U11'J
..

.

l:: .. J "

3.

Informq~pes

De acordo com

adicionais

informação prestada pela Brisa, não está prevista qUul~

íntervenção no troço da Ai

que atravessa o Concelho de l..eina.

Também não estão previstas intevE!nçõe5 nos troços da A8 e A17 Que penetram o Concelho de tcine.
A EP têm alguns Estudos, Projectl:x; e Obras previstos e em corso, encontrando-se essa infomlaçito
erre

anexo (fax Ref. GRl-38).

.stc Instirutn à EP, no âmbito C€

Anexa-se também

esdareornentn suplementar solicitado pcr

4ormação

à Subconcessão UtoraJ Oeste, ambiente sonoro e indicações para proposta de

relativa

Plano.

Com os melhOfes cumprimentos,

o Director~aneamento
/'~\\.'\~
,/

~

..

~

\~~\
--- -
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Caríos Leitão
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PDM DE LEIRIA

1_

INTI'I{lOUÇA:)

do Piano Direlor MUnicipal (POM) ce Leiria pelo InlR. foi solicitado

No ârnb;io do accur,panhamenb

;'; EP informnçáo que o habitita,;se ã sua condição de mer:lbrn intagranle ca Comissão

de

ACOfOpõmhamentc (CA) do Plano_
Assim, nesta fase em '~,je ainda n~ se está perante .Jrr;p.Proposta de Plano, a EP te-n a info':T'a~
o seçuinte.

Sob a respor.sabili(!aciE> Ol"em da f:p. SA, informa-se que não

!,;9 (>"1contramem curso es!udo!

cj

projetes de execução [para conslnlção nova) com irleidéncia no concelho de Leria.
Aerê~rlf8-

que os Eo-:udos Previos do lC2 - Venda das RapariGas/S. Jorge e do IC2

{Sul)lCornbra (Sul), os
se encontrare"

são

':'_ilis

00

-lé·~I.j

Vosso connocmento. não chEgara-n a ser c:oncIJ..;ídospor ni.

as premissas para o cescnvolvmento

esfabiH7:1das

se perspoct'va. face

(O

dos mesmos.

seodo que r::t,

con~elClDat ral, a sua retoma a curto(méciio prazo nos moldes antenormento

definidos.

1.2.

SU8CONCESSÃOlITO~L

OEST.~

A Subconcessão Litoral Oeste foi ')bjeclO da assnanna de contrate em 26 de Fevereiro de 200::1
entre 3 EP - Estradas de Portugal, SA (concessío:'\Ciria
SubconccssiOnár:a

geral do Estado e S\Jbooncedente) e a

(AELO - Autoar.tr-odas doUtoral Oeste, SA~.

Com incidência no concelho de t eiria, a Subconcessão, por um período de 30 anos tem por
objee.o:

a) A conceeçáo,
exploração,

construção,

com cobrança

Leir a Su! (lC2)!Lcíria

aumento do n o de vias,

financiamemo,

manutenção

de portagem aos utentes, dos lanços de autoesírada

e

"IC36 -

Nascente' e "IC2 - Vansnte da Batalha". Ambos os íanços

apre sentam um Perfil Tram;versal Tipo (PTI) de 2:<2v.as. sendo que o fina! do traÇ8CO do
IC2 - Variante da Batalha flOSSt;i, entre o nó da Azóia e o nó com o lC 36, vias colectoras
da ambol'i os lados da plflna \1õ da autoessaoa. Encontram-se,
prevendo-se

a sua abertura ao t'àfego 1'0 ú!tmo trimestre oeste ano .

'

.

:;:t., .•

atualrnente, em obra.
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construção, aumento do n,O de vias, financiamento. maootenção

b) A ~.

~oração.

ENtlFim1a (A1)· e -.c9 - Fátima (A1yc>urém (AlburilBlr. Ambos oslanços possuem
PTT de h2
trá~

e

sem 00brança de portagem aos u!entes. dos fanços de autoesfrada "IC9 vias. Encontram-se,

a\lalmente.

\.IT1

Em obra. prevendo-se a sua abertura ao

no úllmo lri'nestre deste ano.

e) A e~

e manutençio,

sem oobrãnça de pot1agem aos utentes dos lanças em

serviço "'Via de Penetração de Leiria (VPL)" e Cirruar ~

ranças apresentam

lJTt PTT de

b2

de Leiria (Ca...)·.

Estes

vias.

d} A operação. manutenção e alargamento. sem cobrança de portagem aos utentss do lanr,.o
em serviço "L2

- Nó do IC36INõ da EN 109-. Os trabalhos de alargónento para um PTT

de 2.x3 vias já se encontram 8l!BQ.f1adas, tenclo a obra sido abena

aO tráfego em 24 de

D8.'OOmbm da 2010.

Urna. vez que já foram publícada$ Em Diário da República as 0ecIaJaç6es de Utl1dade Pública da
ejépropriaçlo das parcelas neoessátias à construçio das obras elo lC36 - Lefrfe Sul {1C2)t1..eiria
Nascente, do 1C2 - Variante da Batalha, do 1C2 - Nó do 1C36INó da EN 109, do 1C9 - EN11F'lrna

(A1)'8 do K;9- Fãtina (A1~m

CAIburiaI).as 2Of\8S de seMdão non aedIJc3ldí aplicáveis a

estas estradlas P8SSS'tl a ser ~

15 de Janeiro
termos do

NU

de acordo com o artigo 5.D do Oecreto-lel n.D 13194, de

(ficando sem efeito, nos casos aplicáveis.

13/71, de 23 de Jaleiro para as situaç6es .~
antarionnen~.

2.

INDICA~s

a servidão rodoviária que resultou. nos

artigo 3.0, da emissão da DIA e da ~

dos estudos) e com o Decreto- Lei
Ident/flcadas

no ~8

nO

legal re1erido

PARAA PROPOSTA DE PLAHO

No que respeita ao Regulamento, afigura-se adequado que se proceda. em secção prépría
elC'N

único re&pelta1te à Rede

arlgo

hief8tquinlção

para a legislação

(PRN), ~

Rodoviária

da mesma em oonformifade

Naàonsl

cem o dtspcsto

(RRN).

à ídentiflC8Çáo e

no Plano RodoviArio

em vigor os eondIcionalismos

específicos

Nacional

daseslnldas

da RRN. nomea:anente as zonas de serWiao non aediflCal1di aJÍCáIlels. Nessa lisiagem
deYetIo ifaar

parIe os Ianço$ projetados e os Ianço& desclassificados 8 1ntegf'8r na rede

rnunepal mas ainda sob jlrtsdiçlio da EP, SA.
Ainde

e/t'l

intervenção
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sede de Regulamento

deverá ficar consagrado

na Rede Rodoviá'-a Nacional. Estradas

que qualquer proposta de

Regionais e estradas desdassificadas

não
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Iransfefidas cara o palrim6nio
pormeocnzada jusP:caçáo,
no:maliv'ds

deve ser objecto ne estudo

municipal.

devendo

em 'Jigor, e ser previame.'1te

ar:licáveis

submetidos

entid::.c!es competeetss para o efeito, designadamente

Setembro. com

a redação

lega:s e

e aprovação

a parecer

das

da EP, SA.

Em confOMlidaoe con o disp:l!to na alínea c) do
380.199. de 22 ce

e ce

específico

os respectivos projetas c;';';lprir as dsposições

1 de anigo 86° do Docreto

:'1.0

conferida

pelo Decreto-lei

n:' 46.2009,

- Lei n

Q

de 20 de

Fovcre.ro, atteraoc pelo Oeaeb-lei n." 18112009,de 7 de Agosto, a Planta de Condicionan:es
a representação cortográflca das zonas de servidão

deVUl'ã conternpíar

non acdiffc;andi das

da RRN, dwendo a f95peCtiva legenda estar adequada ao articulado

estradas

do Re!J'I'i):""er.!.).
dos contratos

Para este efeIto,· deverá

de SU!'l<;l)!'ICes$ãl) tuteiados

pelo InlR, bem come oo Decrelo-Lel13194,

e ao coo.eódo

as é:sposivões

aplil.:áveis

pela EP, SA. dos contratos de concessâo

tutelado;.

~ç:t-se em con~ceração

de 15 de Janeiro

Q

CO

Oecrelo-lei

13171, de::'3

fI.o

de Jan.eiro (estradas dasclassiflCOOas 50!> Jurisdição da EP. SA).
A espaciatízeção da estratégia

deve comprometer .,
deseccnsc'hando-ss

nível de

grosso

prori-n:Qadt=: das estradas
corresccnoemes

modo.

serviÇQ e

função ine'1;nte

no âmbito

:::esta

que

poderão

funcional

advir <ias alterações

RRN

nomeadamenf.c

nos sistemas de drenagem

ao níVel

dos

as categorias

colectivos".

do solo, de~

à orografia

impel"r.eabi!iLação previstos.

consequenternenía,

estradas da

quafilicação,

a "espaços re&idenciais· e "espaços de equipamentos

natura:

e,

às

n<1(;

Quer a c;uallftCação op!'!ml~Ja de 'Soio Urbaniz~vel'm

da RRN. ~er.

Ainda no âm~,to das proposta!. de qualifICação

conseouêncías

municipal na Planta de Ordenamento

.:ie dcscrwolvmento

ser ponderadas

do terreno

ímpactes

asscciaoos

as

e níveis

de

na rede de drenagem
às vias, de modo

a não

prejudicar o bom funcionamentc destes.
Por fltr.,

consdera-se

oue no imbilo ca Proposta

sistema rodoviário deverá ser dovidamente

sendo

:mprescindivei

e proposta

que seja(n)

de

sistemalizada

aprcscntaóo(s)

Plano,

toda

a nformação referente ao

e svstentaca

descnho(s)

relafivo(s}

no respectivo Relatóno,
à rede viária existefltp.

no Piano

2.2. AMtW:liTE SONORO
EI1"

termos de ambiente

sonoro, as preocupações

da EP, SA prendem-se,

sobretudo.

CO:':1

qualificaçã0 funcional dos solo!. que venha a ser proposta no PDM para a envotvcnto
estraoas S~~ sua jurisdição,

na medida em Que poderá co~ll7.ir ao aparecimento

a

das

de novos

receptores sensíveIS em zonas onóe se venfiCatTI si~\lações de mcumprmento do Reg'..Jlamento

Geral ~ Rulco (RGR).
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Neste

CIOntex:to.

ac:mb

hã a salientar em prtnelro lugar que o POU deverá ter oomo base Wormação

adequada. que possa ser usada eomo' referência relaivamenlll

De fact).

às propostas de

pnMstas para o conoaIho. sob a brma de Mapa de Rukla.

orden_ento

a informação aaistic:a re&ada do Mapa é da mai:Jf ín~cia.

éf'lCafáda cuno lma aJfldicionante

a qualificaç.iilo f\n;io:lal

das es1radss'8QS níveis de ruído ambiente

ai rngislados.

As$lm sendo. nos Iocals onda O Mapa \'MIA àtUaÇOes de i1CIInPlt'nento. considefa·se
Oe\lMi tõer definida uma zona

ser

neceS&árta à compatibilização entre os níveis de ruído

ambiente existentes e 0$ usos do sdo previsiOs. permilíndo ~
do solo na envoivente

devendo

18mpio.

a resetWr em

funçio

Que

dos niveis de ruído ambit!n!e,

eYitando1e assim a ap/Icaç@ de futuras meãldas corretivas. Esta silUaçIo deverá merecer
.
.
pat1ic.Nr atmção. alendnio às disposições constantes no pontoS do ar1igo 12." do RGR.
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como necessárias para que
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OS

usos sensfveis propostos para a el'wolvente de uma dada via

Com os nfveis de ruido ambiente ai registados. serão da nteíra

responsabilidade do seu promoklr. nAo se .esponsabl2ando

ronftitM ~

recfarnaçiies

NestGil'nbm. há a~

q\M

a EP. SA por qualquer tipo de

dai resultam.

a referir que.tendo em vista a ar1iGulação do Regulamento

Geral de

Ruido com os Planos Di'elores Municipais, a Agência Portuguesa do Ambiente produziu em
Dezembro de 2010,

I..n c:foctnenio1

-

que abrange aspec10s reladonados
.

C\assifiQação de Zmas SeMiveis e Mistas, Mapas de Ruklo e ~os

com

a Carta de

Muoicipais de Redução

de Ruído e a forma de ilserçêo destas peça$ no POM.
Neste dKvmento. com o qual ooncotd..nos. do def'l'Iidos 0$ procedinenlots para a integração
dos mapas de ruldo e cartas de ciasülC8ÇlO

conformidade

das opç6es de plMeamento

Reg~to

Gerá

de Ruído. De

de zonas,

tendo

em vista assegurar a

com os valOl9s imite de ruldo fixados pelo

saJientar,

nes1e

contelltO,

a recomendação relativa à

desdabramanto da carta eM orderulllnanla, bam cama da íncludo doe aglornOllldos rumis

zonas a classifcar.
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Nes!e cor. Icxto

, há a referir que o IC2 - Batalha

(oi já alvo de Mapa Estratégico

Su/lPor

de Ruído, estando

c

ci,e a(:avessa

neste f\lJ":,,enlc

o concelho

a proceder-se

á

de Leiria,
elaboração

do respectivo Plano de Ação.
Anda neste âmbito,

há a salienlar

da

Nacional,

Rede Rodoviária

de estudo? especifico.

que qualquer

para efeitos

de intel'1lenção

a efe:uar

de Plane óe Rcd:Jç;ao de Ruido,

c de pOJl11€norizada justificação,

as dlSpos,çóes legais e nonnallvas

~arecer e aprovação

pronosta

aplicáveis

das entidades competentes

"".

em

deverá

um_:-do 0$ respectivos

~sor,

e s ' previamente

para o efeito, designadamente

nos tanços
ser objecto

projotos

cumprir

submetidos

da EP. SA.
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Ministério
da
Agricultura,
do Desenvolvlmanto

DGADR
ire~o-Geral
de Agricultura e
üesenvolvlmenlo

Rural e das Pescas

Breves Notas sobre o AHVL
1" reuniâo da CA da revisão do POM de Leiria
Dia 18 de Maio de 2011-05-17
CCDR C~ntro
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) é a Autoridade Nacional de
Regadio nos termos do Decreto-Regulamentar nO8/2007, de 27 de Fevereiro.
Missão e atribuição
A DGADR tem entre outras. por missão:
- Contr"buir para a execução das políticas nos domínios da agricultura, (",), do regadio e da
gestão dos aproveitamentos hid-oagrícolas, da protecção dos recursos naturais e da gestão
sustentável do território ( ... ).
A DGAOR prossegue entre outras atribuições:
- Dinamizar uma politica de sustenlabilídada dos recursos naturais, do regadio e do
desenvolvimento
dos aproveitamentos hidroagricolas, nomeadamente e sem prejuízo de
externauzaçâo, a promoção e acompaonarneoto e fiscalização da obra hidráulica,
No concelho de Leiria existe o AH Vale do Lis, obra de aproveitamento

hidroagrícola, que

envolve infra-estruturas de defesa contra-cheias (várias dezenas de Quilómetros de colectore s
de encosta), de drenagem (cerca de centena e meia de quilómetros de valas, 3 estações
elevatórias de drenagem e 2 sifões no Rio lis) e de rega (Canais Condutores Gerais I e 11. com
troços em conduta, na origem ca fonte de água (Açude do Arrabalde) e mais outros açudes e
derivações (20) , canais secundários (8) e regadeiras, bocas de rega. e estações e1evatórias de
rega (15) e vias de acesso, com as vias asfaltadas entregues aos municípios.
Por Decreto-Lei n° 35559, de 211de Março de 1949, é criada a Obra do Lis , cuja execução feli
entregue à Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos. para regularização fluvial e defesa dos
campos marginais dos rios lis, Lena e alguns dos seus afluentes. obra concluída em 1957.
entregue formalmente à ABVL em 1965, após a execução de um vasto nO de obra;
complementares de rega e drenagem. Abrange uma área dominada de 2500 há e área
beneficiada de 2145 ha. beneãc'a cerca de 3600 proprietários.
Esta área e respectivas infra-estrul'.lras consfituem condícionante ao uso do solo. vocacionado
para a produção agrícola deregadio, corno tal, classmcaco em solo rüíal. E; qualificado com
espaço agrícola integrado na RAN.

Está sujeito ao RJOAH. instituído pelo Oecreto-Lei nO 269/82, de 10 de Julho, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n° 8612OC2. de 6 de Abril. e demais legislação complementar, que institUi
um regime de protecção e simul:aneamente um regime contra-ordenacional.
Desta forma qualquer acção não) agricola dentro do perímetro hidroagrícola carece de parecer
prévio da DGAOR.
No PDM em vigor o AHVL na S .ra globalidade 1stá classificado em solo rural, espaço agrícola
RAN, Existem ainda áreas do A -tVL reclassiücadas como solo urbano1urbanizável, a excluir do

AHVL.

;

Retativamente a estas áreas deverá ser analisada a sua execução ao longo da vigência do
plano e face à execução deverão ser reavaliadas, na fase de proposta de ordenamento.
Tendo sempre presente o carácter excepcional da recíassincaçêo de soto rural em urbano.
cabe dizer que a rectassificação de áreas do AH de solo rural para solo urbano, e consequente
requalificação de agrícola para urbano ou cuja urbanização é possivel programar, carece do
parecer prévio favorável do MADRP. sob proposta da DGADR, em momento anterior a
aprovação do PMOT, quanto à reclassificação e requalificação e consequente exclusão dessas
área do AH

Av, Alonso Costa, 3· 1!)4!K)()2lISS01•• rC>IIUl)al •
1~iel0ne 21 844 22 (1). Fax. 218442:: 02 - 21 Íl44 ~3 1u. e-mail dgadr@d9<J(lr.pt
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D1~Geral
de Agriculturae
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A exclusão que será requerida em sede de execução das propostas veiculadas no PMOT
aprovado e publicado. deverão ser programadas. e propostas por unidade de execução.
envolvendo agloballdade da área a excluir do AH na respectiva unidade de execução.
As CM deverêo nos programas de execução dos PMOT programar e calendarizar a execução
das respectivas UOPG. e consequente accionamento do pedido de exclusão. para a totalidade
da área envolvida.
Relativamerê ao AHVl em tempo foram fornecidos à eM os elementos para delimitação da
Condicionaru AHVL, na cartografia do POM e do PU, bem como para o Relatório do Plano.
A eM podesIá solicitar os elementos que entender necessários ao desenvoMmento dos
trabalhos da revisão que agora vai encetar. promover reuniões sectoriais com a DGADR elou
com a ORA? Centro. entidade regional que promove a implementação da polftica agrícola no
concelho.
Retativam~
à área de intervenção do Plano de Urbanização. a DGADR dada a existência de
área beneficilida do AHVL. dentro do perlmetro urbano da cidade de Leiia. considera esta
situação inaqeQuada e lesiva para a prossecução do normal funcionamento da actividade
agrícola de regadio. No sentido da salvaguarda do AHVl e suas infra-estruturas, a DGADR
entende que .t! área beneficiada do AI-M... deve integrar solo rural, incluido na RAN.
Desta forma esta Oirecção-GeraI considera Que para uma adequada salvaguarda do AHVL e
respectivo uso agrfcola do solo. deverão ser revistos O limite do perfmetro urbano da cidade de
Leiria e consequentemente os Rmites do Plano de Urbanização. ou, a manterem-se aqueles
limites, o AHVL deverá como se disse integrar solo rural e RAN.
Finalmente cabe salientar que a OGADR está disponível para no âmbito das competências da
CA prossegtir o acompanhamento dos trabathos de revisão do POM de Lelra.
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2ª reunião da Comissão de Acompanhamento

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria

2.a Reunião da Comissão Acompanhamento
25.07.2012

ATA

integram a CA da revisão do PDML.

l
cr

Estiveram representadas

'~

Aos vinte e cinco dias do mês de Julho de dois mil e doze, teve início pelas dez horas, nas instalações
da Comissão

de Coordenação

Plenária da Comissão

e Desenvolvimento

de Acompanhamento

Leiria, presidida pela representante

Regional

(CCDRC),

a 2.a Reunião

(CA) da revisão do Plano Diretor Municipal

(PDM) de

da CCDRC, para a qual foram convocadas todas as entidades que

...,tJ

as seguintes entidades:

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Francelina Fino e Arqt." Graça Gabriel.
- Câmara Municipal

do Centro

de leiria

- Sr. Vereador

Regional

do Centro (CCDRC) - Eng.a Marij;

Lino Pereira, Eng.a Fernanda

illJl'I~1t

Guapo e Dr." Sandra

Cadima.
- Assembteia

~I
Municipal

de lei ria - Dr. Paulo Pedrosa Pedre

- Instituto da Conservação

da Natureza e Florestas,

I,P. - ex - Autoridade

~
Florestal Nacional

-

Eng. Octávio Ferreira
- Autoridade

Nacional de Comunicações

- Autoridade

Nacional de Proteção Civil-

da Região Hidrográfica do Centro, I,P. - Dr." Dulce Calado

- Administração

Regional de Saúde do Centro - Dr. Jorge Cordeiro da Costa
de Defesa - Dr. Pedro Pinto Ramalhete

- Direção Regional de Cultura do Centro - Eng.a Maria Glória Fernandes
- Estradas de Portugal (EP), EPE (SA) - Dr." Isabel Maria Inácio de Sousa
- Guarda Nacional Republicana - Major Carlos Armando Moreira Ramos
- Instituto

da Conservação

da Natureza

e Florestas,

I.P - ex- Instituto

da Conservação

Natureza e Florestas, I,P. - Dr. Luís António Ferreira
- Instituto Geográfico

Português - Eng.o Manuel Reis

- Instituto Português do Desporto e Juventude,

r
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Dr.a Alda Lisboa

e Infra-Estruturas

7J
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- Eng.o Carlos Manuel Marques

- Administração

- Direção Geral de Armamento

.

I.P. - Dr. José Cardoso

- REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E - Eng.a Ana Matos
- Câmara Municipal de Alcobaça - Arq. Ana Cláudia Vasconcelos
- Câmara Municipal da Batalha - Dr." Patrícia Nascimento
- Câmara Municipal da Marinha Grande - Dr." Inês Marrazes

1

da

- Câmara Municipal de Pombal - Arq. Celestino Mota

Não compareceram,

mas enviaram previamente contributos, as seguintes entidades:

- Direção Geral de Energia e Geologia
- Câmara Municipal de Porto de Mós
- Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

l-

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro
- Direção Regional de Educação do Centro

Não compareceram

as seguintes entidades:

- Turismo de Portugal, I.P.
- Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento

Rural

- Direção Regional de Economia do Centro
- Instituto de Infra-estruturas

Rodoviárias, I.P.

- Polícia de Segurança Pública
- Câmara Municipal de Ourém
- Direção Geral do Ensino Superior
- Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
- Administração

e Arqueológico,

I.P.

da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.

- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.

da CCDRC, Eng.a Francelina Fino, abriu a reunião e, após verificação do quórum, deu

A representante

a palavra ao Sr. Vereador Uno Pereira, que agradeceu a presença dos representantes
A representante

da CCDRC, de seguida, transmitiu as seguintes informações gerais:

O Instituto de Gestão do Património Arquitetónico

e Arqueológico,

I.P. informou que o processo transita

para a responsabilidade

da Direção Regional de Cultura do Centro, no seguimento

interna da Direção-Geral

do Património Cultural, ex - IGESPAR, I.P.

A Agência

do Ambiente

Portuguesa

Administração

da Região Hidrográfica

informou que a representante
do Centro,

âmbito do processo de reestruturação/fusão
as Administrações
O Instituto

da

das entidades.

da APA I.P. no processo

I.P. para a totalidade

do território

municipal,

é a
no

para a APA Agência Portuguesa do Ambiente I.P., em que

de Região Hidrográfica serão os serviços desconcentrados
Habitação

da reestruturação

e da Reabilitação

Urbana,

I.P. informou

que

da mesma.
não possui

interesses

patrimoniais no Município de Leiria, pelo que deixarão de integrar a Comissão de Acompanhamento.

2
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Deu conhecimento

dos pareceres de algumas entidades que foram enviados previamente

à presente

~

JJ

reunião, dos quais foram fornecidos cópias à Câmara Municipal de Leiria e que constarão de anexos à

r/)"

presente ata.
Informou que serão solicitados pareceres sobre os estudos apresentados

às entidades que não estão

presentes nem enviaram contributos.
De seguida colocou à consideração
Maio de 2011, tendo a mesma

Y

f.~

da CA a ata da primeira reunião plenária, realizada no dia 18 de

sido aprovada,

após o que foi posta a circular

para recolha

~

'91/
./

de

assinaturas.

~

:;;::n~:;:

:;:~~~u~::to da ordem de trabalhos deu a palavra à Câmara Municipalde Leiriapara ~

A equipa, representada

pelo Dr. Pedro Silva, iniciou a sua intervenção abordando o cronograma

trabalhos de revisão do POM, o qual foi aprovado

<-P
;If,

dos

em 1995, tendo logo de seguida, em 1998, sido

solicitada a revisão do mesmo. Evidenciou, a propósito, o caráter evolutivo dos PDM, referindo que em

~

;")I

2002 foram elaborados estudos, bem como a RAN e a REN; em 2003 foram elaboradas as propostas
de ordenamento;
legislação,

em 2004

a planta

em 2009 o processo

publicação da regulamentação

preliminar

de ordenamento/alteração.

teve um retrocesso

do Regime Jurídico dos Instrumentos

procedeu-se

à reanálise

incorporação

de dados da região, com relevância

::~:~~~:a,e

dos estudos

a apr:::~:::t:

produzidos

com

Face à alteração

as matérias

dos

para o enquadramento

dados

da
da

Em 201 ~

Abordou

q~: t:~~em~~r~~~;:

relevantes, a crise instalada do ponto

de que se revestem

estes estudos e, como tal, a abertura da equipa para

Fez referência ao PNPOT, que estabelece um conjunto de circunstâncias

de trabalho, mas não indica

os caminhos.
que decorre da ausência de uma lei de política de solos atual e a dificuldade

de, nestas condições, contrariar rapidamente as tendências de dispersão.
Neste contexto
deslocalização

referiu que um dos grandes
,das indústrias,

devem ser deslocalizadas

constatando

desafios

a existência

para áreas industriais.

que se coloca

neste concelho

de muitas indústrias

é fazer

a

em meio urbano que

Informou que a Câmara Municipal tem vindo já a

desenvolver esta política.
Relativamente

à avaliação do grau de execução do PDM em vigor referiu que deve incidir sobre os

planos em que a CM tem vindo a trabalhar
ocupação
carecem

e execução,
de passar

agropecuárias

sendo de considerar

para as áreas

e sobre loteamentos;
as indústrias

industriais;

tendo em atenção a componente

L
Y

U\

acolher novas realidades que vão sempre surgindo, em particular quanto à componente estratégica.

Referiu a problemática

1fpf

d

a enorme quantidade de micro empresas com alguma capacidade de resistência,

a dinâmica

.

os ~

mas que têm dificuldades na exportação do produto.
Evidenciou

~

I'~,

estatísticos

regional.

f:rt:o~::n;:~:~e

e económicas

decorrentes

de Gestão Territorial.

a atualização

:;~;t:~~;op~~ta~:s::v~:::~t:

polarizada em Fátima, as dinâmicas demográficas
de vista económico,

para incorporar

exploração

espaços

que se encontram
dos recursos

industriais

e grau de

em espaço urbano e

geológicos;

explorações

ambiental.

3

Referiu a necessidade de se refletir sobre os objetivos a atingir; para onde queremos ir; as
oportunidades

e ameaças e como se afirma a central idade de Leiria?

De seguida foi feita a apresentação
Estratégica

fÍ/-xtVWCí'P
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sucinta do Relatório de Definição e Âmbito da Avaliação Ambiental

(AAE) que corresponde

a

à 1.

fase da ME

e que acompanha

e dá sustentabilidade

ambiental às propostas do plano.
A representante

Eng.a

da CCDRC,

Francelina

intervenção do Dr. Pedro Silva, nomeadamente

Fino, tomou

a palavra

congratulando-se

com

a

atentos aos fatores de mudança, em

particular os que venham a ter implicações na estratégia e nas soluções, bem como com a referência a
que não viu vertidas

nos documentos

enviados

e que constituem

importante das matérias que constatou, na apreciação dos documentos,
ou que carecem de maior desenvolvimento,
seguida, sucintamente

já um diagnóstico

que não tinham sido tratadas

sendo esse o sentido do parecer da CCDRC que foi, de

abordado, e que será fornecido à Câmara Municipal de forma mais detalhada.

Assim, foi enfatizada a importância de serem acolhidas as orientações do PROT, que se encontra em
elaboração; a questão das complementaridades
necessidade

de aprofundar

a reflexão

concelhos, bem como a caracterização

e o aproveitamento

sobre a deslocalização

em particular

das sinergias que daí decorrem; a
de algumas

indústrias

para outros

deste setor e o da indústria extrativa; de igual modo o conteúdo

dos temas tratados no dossier sobre "Ordenamento
ser aprofundados,

no diz respeito

e Urbanismo",
à análise

bem como do "Ambiente"

dos aglomerados

devem

por freguesia

e aos

passivos ambientais.
Quanto à avaliação do grau de execução do PDM em vigor, foi referido que o documento apresentado,
para além de não dar cumprimento

ao exigido pelo Regime Jurídico dos Instrumentos

Territorial (RJIGT), constitui uma peça fundamental
deve ser completado

de Gestão

de suporte às propostas a apresentar e, como tal,

com o tratamento dos temas indicados com detalhe na informação da CCDRC,

os quais foram sucintamente enunciados.
Transmitiu que se constatou, em relação a alguns setores de atividade, tratamentos
estudos, nomeadamente
deve

ser

tida

em

descontextualizadas,

em termos de desenvolvimento

consideração

no

e aprofundamento

desenvolvimento

quer em termos de abrangência

dos

territorial,

mesmos,

diferenciados

nos

das matérias, situação que
bem

como

abordagens

quer em termos de conteúdo,

com

referência a situações que não constituem realidades deste concelho.
Quanto à proposta de definição de âmbito da AAE, foi referido que, embora se considere que, do ponto
de vista

metodológico,

metodológicos
estudos

de

prosseguimento

o Sr. Vereador

o documento

disponíveis,

encontra-se,

caracterização,

devendo,

e completamento

se coadune

com as orientações

estabelecidas

no entanto,

prejudicado

pelas deficiências

como

o

ser

tal,

mesmo

completada

nos

guias

apontadas
na

medida

aos
do

daqueles estudos.

Lino Pereira tomou a palavra referindo, sobre as indústrias, que o problema básico está

na lei dos solos. Os terrenos são de particulares e, como tal, a Autarquia não dispõe de mecanismos
expeditos para intervir e qualificar as áreas industriais. Referiu ainda que, relativamente
concelho

de Leiria apresenta

organizar zonas estratégicas,

às indústrias, o

um histórico de competitividade.

Porém, não é possível atualmente

de forma a permitir a relocalização

de indústrias a médio e, até, a longo

prazo. É de opinião que as condicionantes

~

com a ideia manifestada de que estes estudos devem-::Ja-

ser dinâmicos face à necessidade de estarmos permanentemente

reflexões

1,

também

são um dado relevante

que contribui

4

para a

f
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pulverização

de áreas industriais.

Referiu que as delimitações

da REN não assumem

os mesmos

~

tjJ.,

critérios em todos os concelhos e que é importante uniformizar o tratamento desta restrição em toda a
região.
Afirmou que Leiria tem que se afirmar pela região, e não apenas como concelho, sendo relevante
apostar em zonas do concelho
mecanismos preparatórios
A representante

com estratégias

e projetos intermunicipais

e em procedimentos

e

para assegurar as questões ambientais.

da CCDRC, evidenciou a importância dos estudos de caracterização

para acautelar as

fragilidades referidas e daí resultar uma boa proposta estratégica de ordenamento.
Dando a palavra aos representantes
Assembleia

Municipal

das entidades presentes informaram o seguinte:

de Leiria - O Dr. Paulo Pedrosa

Pedro referiu a problemática

delimitação da RAN e da REN, que se encontram, em alguns casos, mal delimitadas,
estudos adequados,

provocando

que ficaram completamente

muitos constrangimentos,

nomeadamente

contempladas

à

sem suporte em

em aglomerados

urbanos

retalhados, no seu interior, por estas reservas.

Também é exemplo da deficiente delimitação destas condicionantes
foram

relativa

nestas

delimitações,

daí resultando

grande

o caso das suiniculturas,
parte

das ilegalidades

que não
que se

~p

verificam neste setor de atividade.
Manifestou a esperança dos estúdios de caracterização

poderem contribuir para dirimir desigualda

~~

v

entre zonas rurais e zonas urbanas, devendo ser tão fácil construir em zonas rurais como em zonas

.

urbanas. Referiu que licenciar uma moradia numa zona rural é mais difícil do que um prédio em solo
urbano e que com estas situações as freguesias perdem população.
Sobre a Revisão do POOC alertou para a necessidade

~

de compatibilizar

a revisão do PDM com este

plano. Salientou as implicações da ampliação dos molhes da Figueira da Foz na orla costeira.
Realçou a importância da revisão do PDM ser terminada o mais rapidamente
A representante

possível.

da Câmara Municipal de Leiria, Dr." Sandra Cadima, informou que o plano cronológico

dos trabalhos está a ser cumprido.
Instituto da Conservação

da Natureza e Florestas.

I.P., ex- Autoridade

Eng. Octávio Ferreira acentuou o aspeto referido pelo representante

Florestal

da Assembleia

Nacional - O

Municipal sobre as

alterações da orla costeira, em particular sobre a duna do Pedrógão, fortemente erodida pelo mar nos
últimos 4 anos. Informou que parte da duna caiu e um caminho que existia a sul foi levado pelo mar.
Para além deste aspeto, existe uma ETAR mesmo ao lado, que pode ser fortemente afetada.
Sobre os documentos

apresentados,

informou ter já disponibilizado

os contributos

da entidade

que

representa, tendo resumido as questões levantadas.
Assim, considerou que o desenvolvimento

dado às matérias nos vários volumes não se apresenta bem

organizado, dificultando a leitura dos documentos.
Referiu que há elementos

desfasados

da realidade,

em relação a Leiria, como sejam as referências

feitas ao "Pinhal de Leiria" que não pertence a este território

municipal,

mas sim ao concelho

da

Marinha Grande. Existem referências incorretas às matas nacionais e ás áreas que ocupam e nada é
dito sobre os leitos das ribeiras. Esclareceu que em Leiria existem as Matas Nacionais do Pedrógão,
do Urso e da Galga.

5
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Chamou a atenção para o conceito de baldio e referiu que esta matéria terá que ser revista.

j);

Informou que as matas nacionais, que ocupam 6% do concelho, dispõem de planos de ordenamento,
Plano de Gestão Florestal da Mata do Urso e da Mata do Pedrógão, que estão publicados e onde se

r.q--

ff~

pode recolher importante informação para este trabalho.
Referiu a necessidade dos estudos focarem os investimentos feitos pelo programa AGRIS, conclu~
que outros do mesmo tipo serão uma mais valia.
Considerou

~
~

assim, que o parecer favorável é condicionado

ao completamento

Q

dos estudos conforme

parecer que será anexado à ata.
Autoridade

~

Nacional de Proteção Civil - A Dr." Alda Lisboa informou que os estudos se apresentam

pouco aprofundados,

em particular sobre a erosão do litoral. Considerou também que devem ser ainda

melhorados os estudos que dizem respeito à geologia e geomorfologia.
Mais referiu que não estão mencionados
civil e que os estudos

e localizados os equipamentos

podem ir recolher

informação

relacionados

ao Plano Municipal

com a proteção

de Emergência,

que se

encontra aprovado.
Considerou que os acidentes rodoviários referidos pelo Sr. Vereador não podem ser menosprezados

e

devem ter uma abordagem concreta.
Quanto à Definição de Âmbito no âmbito AAE salientou o facto de, para além dos aspetos referidos,
não ter sido abordada a erosão hídrica e a instabilidade de vertentes.
A equipa

responsável

pela AAE

referiu

que

vai ter em consideração

as recomendações

na

componente "riscos".
Administração

da Região

Hidrográfica

do Centro,

necessidade dos estudos de caracterização,
mais aprofundados,

A Dr." Dulce

Calado

transmitiu

a

pela sua importância, terem de ser melhor organizados

e

tendo em vista o suporte da proposta a apresentar na fase seguinte. Salientou

a

ausência da abordagem aos constrangimentos
Informou

I.P -

que irá enviar

parecer

escrito

relacionados com os recursos hídricos.

e disponibilizou-se

para prestar os esclarecimentos,

se

necessário, em reunião setorial.
Solicitou cartografia em "shapefile" ou DWG para sobrepor à cartografia que possui.
Direção Geral de Armamento

e Infra-Estruturas

de Defesa - O Dr. Pedro Pinto Ramalhete informou

nada ter a opor aos estudos. Referiu que estão a ser analisados os feixes hertzianos, de acordo com
solicitação da Câmara Municipal.
Direção Regional de Cultura do Centro - A Enq." Maria Glória Fernandes informou, relativamente
património,

que atualmente

arqueológico.

esta entidade

assume

também

a responsabilidade

pelo

ao

património

Nesta área não foi ainda possível analisar os estudos uma vez que o serviço se encontra

em reorganização.
Relativamente

ao património

arquitetónico

sugeriu

que fossem

imóveis, tal como se faz com o património arqueológico,
equipamentos

identificados,

na planta, os bens

bem como fossem também identificados

culturais.
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No que respeita às peças escritas

referiu a necessidade

do património

classificação ser atualizado e ser feito o respetivo enquadramento

classificado

e em vias de

legal. Mais referiu que a Sé de Leiria

não tem a ZEP delimitada.
Acentuou

que a informação

deve ser completada

com fichas contendo

a localização

e a zona de

proteção dos imóveis.
Referiu que a DRCC vai enviar um parecer, onde será integrado o parecer do ex - IGESPAR, ou seja,
relativo ao património arquitetónico

e arqueológico.

Guarda Nacional Republicana - O Major Carlos Armando Moreira Ramos comunicou que, em termos
gerais,

nada tem a opor,

caracterização

mas sugeriu que os estudos

fossem

melhorados

no que respeita

à

da problemática das suiniculturas e dos acidentes rodoviários.

Instituto

da Conservação

Natureza

e Florestas,

detalhadamente

da Natureza

e Florestas,

I,P - O Dr. Luís Ferreira

I,P - ex - Instituto

da Conservação

referiu que ainda se encontra

os estudos. Contudo, da análise efetuada aos documentos,

matérias tratadas não dão resposta ao exigível pelo Decreto Regulamentar

a analisar

da
mais

podia adiantar que as
~

n.? 11/2009.

Informou que irá remeter um conjunto de elementos relativos a áreas que devem fazer parte das áreas~
naturais e que ao nível do sítio da Rede Natura irá proceder à aferição dos respetivos limites.
Chamou a atenção para os espaços verdes da cidade, em particular relacionados

~

com o Rios Lis,

desde a ponte Hintze Ribeiro até ao Morro do Castelo, onde ocorrem valores naturais que devem

~
~

assegurar a função de corredores verdes integrados na Estrutura Ecológica Municipal.

~

Solicitou informação em formato vetorial com vista a aferir as diversas situações (carta de ocupação do

'"'{

solo, carta de declives, rede hidrográfica).
Instituto Geográfico

Português - O Eng.o Manuel Reis informou que enviou previamente

que deve ser anexado à presente ata. Referiu que, genericamente,

o parecer

o parecer é de cariz desfavorável

.h

0:f

até que sejam dadas respostas às questões técnicas referidas no mesmo. Alertou para o facto de a
ESGT não ser uma empresa acreditada

para elaboração

de cartografia

temática, como é o caso da

carta de ruído.
Instituto

Português

do Desporto

e Juventude,

I,P - O Dr. José

Cardoso

informou

que foi

previamente remetido parecer.
Relativamente

aos estudos de caracterização

com dados quantificáveis,
populacional,

referiu a necessidade

t

destes serem complementados

como por exemplo a área útil dos equipamentos

e sua relação com o índice

~~

por freguesia, para se perceber o grau de cobertura dos mesmos e avaliar as respetivas
~

necessidades.
Os estudos devem referir as pousadas da juventude existentes neste território.
A Eng.a Francelina referiu que até à presente data ainda não tinha sido recebido o citado parecer, o
qual será anexado à ata.
REFER - Rede Ferroviária

Nacional,

E.P.E - A Eng.a Ana Matos entregou

um parecer para ser

anexado à presente ata.
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mesmoscontinuara serconsideradosnaplantadeordenamento.
"4O Sr. Vereador

Lino Pereira manifestou

a sua discordância

sobre esta recomendação

que considera

não fazer sentido face à tomada de posição, por parte do governo, sobre esta matéria. Deste modo,
não irá afetar áreas de terreno a um uso que não tem previsão de concretização.
Câmara

Municipal

de Alcobaça

- A Arq. Ana Cláudia Vasconcelos

.JtJM1

P
g.
.

referiu nada ter a opor aos ~

estudos. Informou que o PDM de Alcobaça está em fase de proposta, que a delimitação da RAN foi já ~
aprovada, estando em fase de exclusões e que a REN bruta se encontra em fase de ajustamentos,
solicitados pela CCDRLVT e pela ARH.
Chamou a atenção para a existência de continuidade

para o concelho de Leiria de algumas manchas

destas reservas, situação que é necessário assegurar.
Mais informou que não se verifica continuidade

~

de áreas urbanas, residenciais ou industriais, entre os

territórios dos dois concelhos.
Câmara Municipal da Batalha - A Dr.a Patrícia Nascimento informou que enviou previamente parecer,
o qual é favorável.
Recomendou a articulação entre os concelhos relativamente

aos problemas ambientais.

Em matéria de Turismo referiu a importância do Mosteiro da Batalha, como âncora para o concelho de
Leiria, aspeto este omisso nos estudos.
Informou que a servidão aos furos de captação de água da Golpilheira, que afetam o concelho de
Leiria, já foi alterada.
Manifestou

disponibilidade

para

colaboração

em

eventuais

reuniões

setoriais

consideradas

necessárias.
Câmara Municipal

de Pombal - O Arq. Celestino Mota informou que já tinha emitido parecer aos

estudos.
Evidenciou, na sequência da intervenção do representante
salvaguarda

dos valores

defendidos

contribuição

para o ordenamento

da Assembleia Municipal, a importância

pela RAN e pela REN no processo de ordenamento

do solo rural e a contenção da dispersão. Acrescentou

existem áreas urbanas previstas para 50 milhões de pessoas, claramente
existissem algumas limitações, materializadas

excessivas,

da

e a sua

que no país
e que se não

nos diversos planos, o ordenamento do território estaria

ainda numa situação mais gravosa.
Salientou

ainda a necessidade

dos aglomerados

rurais e urbanos

terem de ser criteriosamente

definidos e bem ponderadas as expansões.
Por outro lado, manifestou-se

a favor da salvaguarda

do corredor do TGV, que será contemplado

na

revisão do PDM de Pombal, dado que há muitos outros espaços onde se pode construir e tratar-se de
uma infraestrutura
comprometimentos

da máxima

importância

f\tJf""

que não deve ser posta em causa,

no futuro,

do seu traçado.

8

por

Sobre as ideias chave para Leiria é de opinião que Leiria está completamente

afirmada como capital

de Distrito, tem uma dinâmica empresarial invejável e manifestou o seu desagrado pela designação

da

ideia "Leiria amigável e atrativa", sugerindo que fosse encontrada outra designação para o tema, como
por exemplo "Leiria Solidária".

o Sr.

quanto à estratégia proposta pela REFER de

Vereador Lino Pereira reiterou a sua discordância

continuar a reservar o corredor do TGV porquanto não concorda com a forma como está planeado o

t

TGV.
Autoridade

Nacional

de Comunicações

- O Eng.o Carlos

Manuel

Marques

informou

que

não

conseguiu abrir os ficheiros e que irá remeter o parecer.
Administração
manifestadas
do setor

Regional

de Saúde do Centro

- O Dr. Jorge Costa reiterou todas as preocupações

na reunião anterior sobre a Saúde Pública, em Leiria, e a responsabilidade

das

suiniculturas,

muitas

delas a funcionar

em construções

t

nesta matéria

que, nem sequer,

estão

licenciadas. Considerou que esta questão deve merecer nos estudos uma abordagem mais profunda.

~

Mais referiu que a contaminação

dos recursos

hídricos e a localização

m,1f

são

para participar em reuniões setoriais, se a Câmara Municipal achar necessário,

com

•..........

o modelo destas reuniões, por serem muito longas. Sugeriu que

g.

também motivo de preocupação.
Disponibilizou-se

~j6.

dos aterros sanitários

vista a encontrar soluções para estas questões.
Sugeriu ainda que se repensasse

primeiro fossem recolhidos os contributos e só depois se reunisse a Comissão de Acompanhamento

~

(CA).

:.:;:

A representante
concretizado

da CCDRC disse que o modelo do acompanhamento

no regulamento

da CA, que foi aprovado.

desta Comissão de Acompanhamento,
representantes
transporte
tarde.

que têm

Concordou

está definido na legislação

deslocações

mais

longas,

~

que, de facto, com a dimensão

a questão levantada era problemática,

de efetuar

e

na medida em que há

nomeadamente

para Lisboa,

em

<;21

público e, como tal, têm interesse em que a reunião não se prolongue para o período da l../'~//'"

Daí o esforço

pedido a todos

para que os trabalhos

sejam

desenvolvidos

sem qualquer

interrupção.
Câmara Municipal
Mais informou
Setembro,

da Marinha Grande - A

Municipal da Marinha Grande vai dar início à revisão do PDM em

que a Câmara

acentuando,

Ô:'

Dr." Inês Marrazes informou que irá remeter o parecer.

desde

logo, a importância

na colaboração

entre

os dois concelhos

na

estratégia do reforço do eixo Leiria Marinha Grande.
Estradas

de Portugal

(EP), EPE

- A Dr." Isabel Maria Inácio de Sousa informou que já enviou

parecer, mas que está em falta a análise da rede viária sobre a qual serão brevemente

remetidos

contributos.
Informou que a requalificação
Concluída

a intervenção

agradecer

a forma

do IC2 Leiria-Coimbra

de todas as entidades,

cordial

como

está em curso.
o representante

todas as entidades

colocaram

da equipa

pediu a palavra

as questões

para

que entenderam

pertinentes e salientou que a equipa tem adotado esta estratégia de atuação com bons resultados, ou

9

~I

r

seja, apresentando

uma primeira abordagem

aos estudos, ainda que não completa, como forma de

suscitar, desde logo, a recolha de contributos das entidades.
A representante

da Câmara Municipal de Leiria informou que se prevê que a 3.a reunião plenária da~

CA se realize no decorrer do mês de Outubro.
A representante

da CCDRC deu por terminada

a reunião, agradecendo

salientando o empenho e a evolução positiva do desenvolvimento
que os contributos
completamento

a colaboração

de todos e

dos trabalhos e fazendo votos para

desta reunião e os que vierem a ser entregues conduzam ao desenvolvimento

dos documentos

de forma a constituírem-se

como peça fundamental

ao suporte das

propostas a apresentar nas fases seguintes.
A reunião foi encerrada quando eram cerca de treze horas e quarenta e cinco minutos.
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Exma.Senhora
Ora.Maria Francelina Alves Fino rA~ct.-,
Presidente da Comissão de
Acompanhamento
CCDR-Centro
Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 COIMBRA

VI Reta DSRLeiria 411/12 de
26.06.2012

NI Reta TP/DQO/DOT/2012.SAI.14466

Proc". 14.01.9/110

ASSUNTO:

j'

30. 01. 2012

Plano Diretor Municipal de Leiria - 2a reunião da Comissão de
Acompanhamento

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da
Informação de Serviço deste Instituto, com o nO DQO/DOT/2012.INT.6049, bem
como dos despachos que sobre a mesma recaíram.
Com os melhores cumprimentos

o Diretor do Departamento de
Empreendimentos e Atividades

~~\~~\~~+)
Luís Boavida-Portugal
Clc C.M. Leiria

Em anexo: o mencionado

lip
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CCORCentro - Revisão do POM de Leiria 2" Reunião da Comissão de acompanhamento.(
(OOT)

Terna

Oficio 411/12)14.01.9/110

Qualificação da Oferta

Reunião
Despachos

d 1 Despacho
Despacho:
Concordo. 'Emita-se parecer favorável conforme proposto'
no despacho da Sr" Oiretora Coordenadora.
Por: Teresa Montelro
em: 27-07-20120:55:05

Anexos

o Anexos

Unidade Organlzacional

Qualificação da Oferta

Proposta

de Deliberação

Valor da PmllOsta
Resumo
Despacho

do Director

Face ao exposto na presente Informação de serviço, com a qual concordo, propõe-se a emissão de parecer favorável à
presente proposta de revisão do POMde Lelrla, condicionada às retificações mencionadas no ponto 111.2)da mesma, e
recomendar que a proposta de revisão do plano incorpore as disposições da proposta do Plano Regional de Ordenamento
do Território do Centro, nomeadamente no que se refere às modalidades de Instalação dos empreendimentos turísticos
em solo rural. Nestes termos proponho se remeta o presente parecer à CCOR Centro, com conhecimento à Câmara
Municipal de Lelrla. À consideração superior Maria Fernanda Vara Olretora Coordenadora da Dlreção da Qualificação da
Oferta
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DIREÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DA OFERTA
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Informação
de Serviço N° DQO/DOT 2012.1.6049
Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
Processo: 14.01.09/110

Face ao exposto na presente informação de serviço, com a qual concordo, propõe-se a emissão
de parecer favorável à presente proposta de revisão do PDM de Leiria, condicionada às
retificações mencionadas no ponto I1I.2) da mesma, e recomendar que a proposta de revisão do
plano incorpore as disposições da proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território do
Centro, nomeadamente
no que se refere às modalidades de instalação dos empreendimentos
turísticos em solo rural.
Nestes termos proponho se remeta
Çâmara Municipal de Leiria.

A

W-a--h: ~

o presente

parecer à CCDR Centro,

com conhecimento

à

QJ-c-~A...

V(~
Maria Fernanda Vara
Diretora Coordenadora
da Direção da Qualificação da Oferta

Lisboa, 20 de julho de 2012

Turismo de Portugal, IP
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DIREÇÁO DE QUALIDADE DA OFERTA
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Parecer:

Despacho:

Informação
Assunto:

Req.:

tl

pT~~~~:~L

de Serviço DQO/DOT N0 2012.INT.

6049

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria - 2.a reunião da Comissão de
Acompanhamento
Processo n.o 14.01.9/110
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Em cumprimento do despacho de 02/07/2012 da Sr.a Diretora do Departamento de
Ordenamento do Território, a presente informação procede à análise dos elementos
remetidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Centro, mediante o ofício n. o DSR_leiria 411/12, de 26/06/2012, correspondente ao registo
de entrada n.o 2012-E-20745, de 29/06/2012.
Estes elementos, referentes ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de
leiria (processo n.? 14.01.9/110, mencionado em epígrafe) correspondem a alguns dos
elementos que acompanham os PDM, conforme definidos no n.o 2 do art." 86.0 do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a saber: estudos de caracterização do
território municipal; quadro estratégico e relatório de avaliação ambiental estratégica
(primeira aproximação ao relatório ambiental); peças desenhadas anexas aos relatórios.
Foi também disponibilizado o relatório de avaliação da execução do PDM, conforme
definido no n.o 2 do art.?3.0 da Portaria n.o 1474/2007, de 16/11.

I. ANTECEDENTES E CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DE ALOJAMENTO TURíSTICO
Como antecedentes do presente processo, registam-se:
• Constituição da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) - Despacho n.?
20479/98, de 24/11;
• Conversão da CTA em Comissão de Acompanhamento (CA) - Despacho n.?
2729/2011, de 08/01;
• Receção, no Turismo de Portugal, I.P., do Relatório de Fatores Críticos de Decisão
para elaboração do Relatório Ambiental (ofício n.? 13496/2008, de 18/08). Foi
informado que a competência para a emissão deste parecer era apenas cometida
pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas (ERAE), não
detendo este Instituto competências para a emissão do parecer solicitado;
• 1.a reunião plenária da CA - 18/05/2011. O Turismo de Portugal, I.P. apresentou o
seu contributo, através através do envio de informação relevante para a
caracterização do sector do turismo: listagem dos empreendimentos classificados e
em funcionamento, listagem dos empreendimentos objeto de parecer favorável por
parte deste Instituto e listagem do inventário dos recursos turísticos. Foi também
dado conhecimento sobre a legislação enquadrante do sector (PENT, RJET e
portarias regulamentares) - ofício n.o 2011.S.9016/DQO/DOT;
Turismo de Portugal, IP
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• Pedido de parecer sobre planta de condicionantes (servidões administrativas e
restrições de utilidade pública) - este Instituto apresentou os seus contributos,
através da Informação de Serviço n.? DQOIDOT.2011.INT.8049,
de 15/07/2011,
que incluiu também um enquadramento territorial e a caracterização da oferta de
alojamento turístico do concelho de Leiria.
Relativamente
à oferta de alojamento
turístico
do concelho,
atualizam-se
as
informações previamente remetidas. De acordo os dados atuais, disponíveis neste
Instituto, encontram-se
classificados,
no concelho de Leiria, 31 empreendimentos
turísticos, dos quais: 14 estabelecimentos hoteleiros (13 hotéis e 1 hotel-apartamentos), 11
pensões (deverão ser convertidas numa das tipologias de empreendimentos turísticos ou
em alojamento local), 5 empreendimentos
de apartamentos turísticos e 1 parque de
campismo. Perfazem-se mais de 2100 camas (para além dos 1500 utentes do parque de
campismo), distribuídas
por mais de 300 unidades de alojamento.
Não existem
empreendimentos turísticos com categoria máxima (5**) e apenas dois possuem categoria
de 4**. Os empreendimentos turísticos localizam-se preferencialmente em duas zonas:
cidade de Leiria e freguesia de Monte Real.
Este Instituto emitiu pareceres favoráveis sobre o projeto de arquitetura e um pedido de
informação prévia relativos a dois hotéis, de 2** e 4**, perfazendo um acréscimo de 148
camas e 79 unidades de alojamento. De assinalar ainda que foram também emitidos
pareceres favoráveis sobre 3 projetos, relativos a empreendimentos classificados, (2 dos
quais respeitantes a conversões para tipologias do RJET), que resultaram, no global, na
redução de 77 camas e 40 unidades de alojamento.
O Turismo de Portugal, I.P apreciou ainda algumas propostas de Planos de Pormenor (PP)
e um pedido de licenciamento de loteamento (Quinta do Porto Moniz), que previam a
implantação de empreendimentos turísticos, designadamente: 3 lotes para hotéis no PP do
Arrabalde da Ponte; 1 hotel no PP2 de Santo Agostinho (Polis).

11.DESCRiÇÃO

DOS ELEMENTOS

REMETIDOS I DISPONIBILlZADOS

A análise incidiu em particular sobre os Estudos de caracterização socio-territorial,
Estratégico Nacional e Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica.
1)Estudos

Quadro

de caracterização

Os Estudos de Caracterização
consideram
6 tomos: Regional-Local,
Economia,
Sociocultural,
Ordenamento
e Urbanismo, Ambiente e Património Arquitetónico
e
Paisagístico.A presente análise centra-se no tomo Economia, o qual integra um volume
dedicado ao Turismo. Os principais aspetos a realçar são os seguintes:

• É apresentada

a caracterização da oferta de alojamento turístico no Pinhal Litoral,
em 2010, com base em Informação do Instituto Nacional de Estatística (Anuário
Estatístico da região Centro). Conclui-se que o concelho de Leiria absorve mais de
50% da "oferta hoteleira" da sub-região, ao nível do n.? de empreendimentos
turísticos, mantendo-se protagonismo idêntico nas taxas de ocupação. No entanto,
ao nível da capacidade, a sua predominância é menos significativa;

• No que diz respeito ao perfil do visitante, é maioritariamente de origem nacional, pelo
que o relatório refere a necessidade de desenvolver uma estratégia para captar
segmentos de visitantes com maior poder de compra, nomeadamente através da
componente cultural;
Turismo de Portugal, IP
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• Do lado da procura, constatou-se que o n.o médio dos hóspedes, no concelho de
Leiria, é superior à média da região. No entanto, realça-se que o n.o médio de
hóspedes estrangeiros é inferior a esta média;
• No que se refere aos produtos turísticos, foram selecionados

os seguintes:

o Touring cultural e paisagístico - é apresentada uma identificação e descrição
dos monumentos
de interesse público, museus, jardins, miradouros,
eventos culturais e roteiros turísticos disponíveis (nomeadamente "Ruas e
Ruelas, Leiria Queirosiana, Miguel Torga e circuito republicano);
o Turismo de Natureza - para além da importância do Pinhal de Leiria e da
Lagoa da Ervedeira, assim como vários percursos pedestres e de natureza;
o Sol & Mar - importância
associados a esta praia;

da praia do Pedrógão

o Saúde
e Bem-Estar
referência
às
empreendimentos turísticos associados;

e de vários

Termas

de

Monte

itinerários
Real

e

o Outros produtos com potencialidade: gastronomia e turismo de negócios.
• A caracterização da oferta de alojamento turístico no concelho de Leiria considera a
enumeração dos empreendimentos turísticos do concelho, respetiva categoria, n. o
de unidades de alojamento e n.? de camas. É também efetuada a caracterização de
alguns destes empreendimentos, no respeitante às suas comodidades, concluindose que a maior parte dos estabelecimentos hoteleiros de Leiria apresentam bons
serviços e grande variedade de oferta;
• Na análise SWOT do concelho, ressaltam-se: Forças - atrativos naturais (Pinhal,
praia, e áreas envolventes) e culturais (história e património arquitetónico, cultural e
artístico); Fraquezas - escassos empreendimentos
turísticos no espaço rural,
ausência de uma estratégia municipal de desenvolvimento turístico e insuficiente
"oferta hoteleira" de qualidade; Oportunidades - promoção da cidade para o
aumento do turismo e das atividades culturais, dinamização e potencialização de
áreas com características turísticas, incluindo o "turismo rural", assim como a
promoção do turismo científico; Ameaças - concorrência de outras regiões com
maior tradição turística;
• Em Anexo, é apresentado um modelo de "inquérito à hotelaria", para caracterização /
posicionamento das "unidades hoteleiras", embora o mesmo não seja mencionado
no relatório.

2)Quadro estratégico municipal
No quadro estratégico
concelho de Leiria:

municipal

foram definidas

três ideias-chave

para o futuro

do

• 1 - Leiria, Centro Geoestratégico de Portugal
Destaca-se, sob o ponto de vista do turismo, a estratégia B "Redefinir a infraestrutura
aeronáutica para o serviço do país, a partir de Leiria", sendo que uma das suas linhas de
desenvolvimento consiste no incremento do turismo de negócios.
De salientar ainda a estratégia C "Aproveitar os sistemas de acessibilidades e transportes,
nomeadamente
com o objetivo de recuperar a linha do Oeste para transportes de
passageiros e mercadorias, devendo esta linha ser considerada estratégica ao nível do
turismo.
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.2 - Leiria - Município Aberto
Trata-se da ideia-chave com maior importância, no respeitante ao setor do turismo.
Destacam-se a estratégia B (Leiria Cosmopolita, Turística e Cultura!), em particular as
seguintes linhas de desenvolvimento:
o Investimento turístico e cultural. Leiria beneficia de um vasto património cultural e
natural (Pinhal de Leiria, Praia do Pedrógão, Termas de Monte Real, rios Lis e
Lena, castelo de Leiria e herança cultural judaica). Encontra-se prevista a
elaboração e execução de um "programa para o turismo";
o Qualificação da praia do Pedrógão. Os principais objetivos são gerir a pressão
urbanística na faixa litoral/orla costeira, de forma a assegurar a exploração
sustentável dos recursos naturais e a qualificação da paisagem, assim como
reforçar e melhorar as infraestruturas e os equipamentos para promover uma
oferta turística de qualidade;
o Reforço do pólo de turismo Leiria-Fátima, nomeadamente através da promoção
do aumento do n.? de turistas e de dormidas, da diversificação da oferta
turística, da articulação com o Oeste e o Médio Tejo, da complementaridade
entre a oferta religiosa e a cultura, gastronomia e paisagem. Salientam-se
objetivos de qualificação e competitividade da oferta, nomeadamente pela
excelência ambiental e urbanística e pela aposta em fatores diferenciadores
(touring, turismo de natureza, saúde e bem-estar, gastronomia e vinhos);
o Criar formas de aproximação com o património da humanidade, designadamente
pela ligação aos roteiros turísticos do património mundial - Alcobaça, Batalha,
Tomar;
o Integração em redes internacionais como a rota das Judiarias de Portugal;
o Desenvolvimento das Termas de Monte Real, pelo aumento das infraestruturas
de qualidade, associadas à "oferta hoteleira" no município e na região;
•3 - Leiria da História e do Futuro
No âmbito do turismo, destacam-se as estratégias C5 e C6 (Município Plurissetorial Centro de Congressos e Parque de Exposições), tendo entre as suas linhas de
desenvolvimento o desenvolvimento do turismo de negócios. Salienta-se também a
estratégia E1 (Urbanidade - Centro Histórico), no respeitante ao reforço da atratividade
turística através da organização de roteiros.
Entre as Opções Estratégicas territoriais do município de Leiria, definidas na revisão do
PDM, salientam-se as seguintes, sob o ponto de vista do turismo:
• Transformação do aeródromo da Base Aérea de Monte Real em aeroporto (para
valências turísticas e de negócios);
• Potenciar a orla atlântica de Leiria com a qualificação de Pedrógão e a possibilidade
de surgimento de resorts turísticos ambientalmente sustentáveis;
• Revitalizar o centro histórico com funções vivificadoras (eventos culturais, medidas
estimuladoras à recuperação de imóveis, organização de roteiros turísticos e
culturais).
3)Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

Apesar de o Turismo de Portugal, I,P. não ser identificado como Entidade com
Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE), no DL n.o 232/2007, de 15/06, este
relatório propôs que fossem também consultadas outras entidades, nomeadamente este
Instituto. Deste modo, procedeu-se à análise sumária do documento.
Turismo de Portugal, IP
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Entre as Questões Estratégicas (QE) identificadas, em consequência da análise SWOT do
concelho de Leiria, destaca-se a QRE4: Valorização e qualificação do património cultural,
material e imaterial, promovendo a atratividade turística.
Assinala-se que o Quadro de Referência Estratégico (QRE) inclui o Plano Estratégico
Nacional do Turismo (PENT), sendo o mesmo considerado convergente com todas as QE
(convergência forte com a QRE4, mas também com a QRE3 - Potenciar, através da
ciência e do conhecimento, a empregabilidade).
Os Fatores Ambientais (FA) selecionados para a presente ME foram todos os seguintes:
Biodiversidade, População, Saúde Humana, Fauna, Flora, Solo, Água, Atmosfera, Fatores
Climáticos, Bens Materiais, Património Cultural (incluindo o património arquitetónico e
arqueológico) e Paisagem.
Foram definidos 4 Fatores Críticos de Decisão (FCD), a saber: Desenvolvimento
Socioeconómico Sustentável; Estrutura urbana e requalificação territorial; Qualificação
Ambiental e Recursos Naturais; Turismo e valorização do património cultural.
Relativamente ao FCD Turismo e valorização do património cultural, o quadro abaixo
apresenta os FA relacionados, objetivo geral, critérios, objetivos de sustentabilidade e
indicadores e unidades de medida.
FCD

FA

Objetivo

geral

Critérios
Enquadramento
das atividades
turfsticas

Bens
materiais
o

"C
0'111

~

~

:!::

Paisagem

c,>. ::I

::I
o u

'1:

Património

-111 .-o
> c
QI

'0

E

!:l

til

111

Garantir que as opções
que visem concretizar o
modelo de crescimento
socioeconómico
ancorado na atratividade
turlstica e cultural (. ..)
não coloca em causa o
próprio património
cultural e a paisagem.

Identidade
cultural

Objetivos de
sustentabilidade
Promover a eventual
insteteçé« de
equipamentos turfsticos,
através da devida
conskiereçêo, nas
propostas de plano, das
diferentes tipologias
possfveis de serem
suportadas no território.

Promoção e qualificaç~o
dos elementos
arquitetónicos e
arqueológicos, garantindo
a sua salvaguarda ao nfvel
da proposta do plano.

E

Un.medida

• Intensidade turfstica (dormidas
Ihab);
• Capacidade de alojamento
turfstico por categoria de
estabelecimento hoteleiro (n."):
• Percentagem de ocupação
hoteleira durante o período de
análise (%).
• Diversidade da oferta cultural /
produtos turfsticos (n.");
• Elementos patrimoniais
arqueológicos e arquitetónicos
classificados ou em vias de
classificação (n."):
• Imóveis ou conjuntos com
interesse patrimonial alvo de
operações urbanfsticas com
vista à valorização e
recuperação (n.O).

o ._
'1: C.

::I

I-

Atividades
económicas no
espaço rural

Indicadoresl

Promover a atratividade
furfstica em espaço rural e
a captação de produtos
turfsticos sustentáveis e
proteção e velottzeçêo da
paisagem rural

•Areas e infraestruturas de
recreio e lazer (m2 ou n.O);

• N.o de empresas de promoção
de atividades turfsticas em
espaço rural (n."):
• Empreendimentos turfsticos do
tipo: Turismo Rural, Turismo de
Habitação, Aldeamento
Turfstico, Hotel Rural ou Casa
de Campo (n."),
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111.APRECIAÇÃO
1) Apreciacão

global

O parecer solicitado enquadra-se nas competências do Turismo de Portugal, previstas na
alínea a) do n.? 2 do art.? 21.0 do Decreto-Lei n." 39/2008, de 7 de março, alterado n.?
228/2009, de 14 de setembro.
O concelho de Leiria integra o pólo de desenvolvimento turístico Leiria-Fátima, de acordo
com o Decreto-Lei n.? 67/2008, de 10 de Abril. Aquando da aprovação do Plano
Estratégico Nacional do Turismo (PENT), ainda não tinha sido criado este pólo de
desenvolvimento turístico, estando a sua área incluída na região Centro. Contudo, a
proposta de revisão do PENT contempla já o pólo de desenvolvimento turístico de LeiriaFátima, para o qual define um único produto estratégico: touring - turismo cultural e
religioso.
Como se constata, o touring cultural e paisagístico é a principal aposta, em termos de
produtos turísticos,
para o concelho de Leiria, pelo que se conclui que existe
enquadramento entre as estratégias do PDM e a proposta de revisão do PENT. Constatase que também é atribuída importância a outros produtos turísticos, nomeadamente
turismo de natureza, sol & mar e saúde e bem-estar, que se consideram conformes com as
características do concelho. Pensa-se que a estratégia preconizada para o concelho
também se encontra enquadrada com outras linhas de desenvolvimento do PENT, tais
como: sustentabilidade como modelo de desenvolvimento (preocupações de conservação
de património cultural e paisagem, qualificação do produto sol & mar) e qualidade urbana e
paisagística (por exemplo, através da opção estratégica de revitalização do centro
histórico, que passa por medidas estimuladoras à recuperação de imóveis).
Ainda no seguimento das orientações do PENT, considera-se que poderão estar mais
presentes outras preocupações,
nomeadamente a garantia de elevados padrões de
qualidade em novos projetos de empreendimentos turísticos, em especial em solo rural,
preocupações essas que poderão ser contempladas na proposta de plano a apresentar
futuramente (nomeadamente, através da definição de uma categoria mínima para estes
empreendimentos turísticos).
Igualmente deverá a proposta integrar as disposições presentes na proposta do Plano
Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro), adaptando-a às
características específicas do concelho, em especial no que concerne às modalidades de
inserção dos empreendimentos turísticos em solo rural.
Dos elementos analisados, constatou-se
que se descrevem nos pontos seguintes.
2) Deverá proceder-se

às seguintes

que existem questões a retificar ou ponderar, e

retificacões:

a) No relatório de Estudos de caracterização:
i. Na pág. 74 do tomo 111(Economia), é referido que a região Centro se caracteriza
pela ausência de projetos PIN. De acordo com a base de dados deste Instituto,
esta informação está incorreta, pois foram localizados 5 projetos PIN: Bom
Sucesso - Design Resort, Leisure, Golf & SPA (concelho de Óbidos), Falésia
D'EI Rei, Royal Óbidos Golf Resort (concelho de Óbidos), Campo Real (concelho
de Torres Vedras) e Lusolândia (parcialmente no concelho de Alenquer). A
situação deverá ser esclarecida;
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ii. A caracterização do lado da oferta de alojamento turístico da região Pinhal Litoral,
apresentada na tabela 44 (página 74), é baseada em informação do INE.
Considera-se que esta caracterização é muito incompleta, pois não está
desagregada por tipologia de empreendimento, ou por categoria. Será
aconselhável que a caracterização do lado da oferta seja suportada por
informação do Turismo de Portugal, I,P., mais atualizada e conforme com as
atuais tipologias de empreendimentos turísticos definidas no RJET (deverá esta
informação ser solicitada, formalmente, a este Instituto, se se entender
necessário). Quanto à caracterização do lado da procura, deverá ser baseada na
informação disponibilizada pelo INE;
iii. Ainda na página 74, assim como em todo o relatório, deverão ser evitadas
expressões como "oferta hoteleira" ou "capacidade hoteleira", visto que poderá
associar-se unicamente a uma tipologia de empreendimento turístico
(estabelecimento hoteleiro). Será preferível, em substituição destas expressões,
"oferta de alojamento turístico" e "capacidade dos empreendimentos turísticos";
iv. Algumas conclusões, relativas à tabela 48 (pág. 82) são contrárias aos dados da
mesma (constatou-se que Leiria apresenta sempre o primeiro lugar, quer no n."
de dormidas, quer no n.?de hóspedes, contrariamente ao que é referido);
v. Relativamente à tabela 52 (página 116), deverá atender-se às seguintes
retificações:
-O título deverá ser "Empreendimentos Turísticos" no concelho de Leiria e não
"unidades de alojamento";
-A coluna "capacidade" deverá respeitar ao n.° de camas fixas e não ao n.° de
unidades de alojamento (identificadas, na tabela, como quartos). No entanto,
numa outra coluna, poderá também ser indicado o n.° de unidades de
alojamento, para uma melhor caracterização (preferencial à indicação do n.°
de quartos, pois as unidades de alojamento poderão ser de outro tipo: suites,
apartamentos, moradias);
-No Hotel-Apartamentos Eurosol Residence, o valor atribuído ao n.O de quartos
corresponde, de acordo com a nossa base de dados, ao n.o de camas;
-Os haste! não são tipologias de empreendimentos turísticos, de acordo com o
RJET (Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos - DL n.?39/2008, de
07/03. Deverão, deste modo, ser convertidas numa das tipologias previstas
neste diploma ou em alojamento local, pelo que não deverão ser incluídas
nesta tabela. Do mesmo modo, as pensões e hospedarias que,
eventualmente, tenham sido convertidas em alojamento local, não deverão
constar desta tabela;
-Uma vez que foram verificadas várias divergências relativamente à base de
dados deste Instituto, junto se remetem as listagens atualizadas de
empreendimentos turísticos classificados e previstos, que deverá substituir a
que foi incluída no relatório. As conclusões deverão também ser retificadas,
em conformidade com os novos dados. Relativamente aos empreendimentos
turísticos que não constam na nossa listagem, deverão as respetivas
situações ser esclarecidas pela Câmara Municipal (são eles: Hospedaria
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Atlântico do Liz, Hotel Rural Gourmet Casa da Nora, Pensão Santa Rita, Hotel
Cantinho de São Joã01, Hotel São LUís2, Hotel Lagoa do unho"):
vi. Relativamente à tabela 53, uma vez que abrange uma pequena parte dos
empreendimentos turísticos classificados, as suas conclusões poderão ser
enganadoras. Caso se pretenda incluir uma análise fiável, pensa-se que terá que
incidir sobre todos os empreendimentos. Refere-se ainda que o título do capítulo
("Unidades hoteleiras e suas comodidades") e o título da tabela ("Unidades de
alojamento e
suas comodidades") deverão
ser substituídos
por
"Empreendimentos turísticos e suas comodidades";
vii. Na tabela 54 (Análise SWOT - pág. 124 e 125), deverão ser substituídas as
seguintes expressões:
."Insuficiente oferta de hotelaria de qualidade" por "Insuficiente oferta de
alojamento turístico de qualidade";
."Escassos estabelecimentos turísticos no espaço rural" por "reduzido n.? de
empreendimentos turísticos no espaço rural";
."Dinamização e potencialização de áreas com características turísticas,
incluindo o turismo rural" por "dinamização e potencialização de áreas com
características turísticas, incluindo o turismo em espaço rural";
viii. No inquérito à "hotelaria", deverá atender-se aos seguintes aspetos:
.0 relatório deverá mencionar o inquérito, nomeadamente os seus objetivos e
prazos para a sua concretização;
.0 título do inquérito deverá ser substituído por "inquérito aos
empreendimentos turísticos";
.0 ponto 2, designado por "Tipo", deverá ser substituído por "Tipologia". Neste
ponto, deverão ser eliminadas as tipologias "quintas de madeira", "moradias
turísticas" e "alojamento local". Caso se pretenda efetuar um inquérito
relativamente ao alojamento local, deverá ser concretizado à parte do
inquérito aos empreendimentos turísticos;
.No respeitante ao ponto 3, designado por "capacidade", informa-se, tal como
já referido, que a capacidade apenas respeita ao n." de camas fixas ou, no
caso de parques de campismo e caravanismo, à área útil destinada a cada
utilizador. Deverá retificar-se em conformidade com este facto. No entanto,
poderá ser adicionado um novo ponto, designado "unidades de alojamento",
que respeite ao tipo das mesmas (quartos, suites, apartamentos ou
moradias);
.No ponto 9, a expressão "a unidade" deverá ser substituída por "o
empreendimento turístico";
.0 estacionamento poderá ser incluído num ponto próprio, com a identificação
de estacionamento privado, privativo ou de uso comum.
b) No Relatório de avaliação da execução do PDM, constatou-se que não foram
apresentadas quaisquer considerações relativas ao setor do turismo, nomeadamente
planos aprovados ou em elaboração que tenham uma componente turística total ou
1

Consta como Pensão de São João. Deverá ser confirmado se foi solicitada a conversão

consta da nossa base de dados.
2 A listagem do relatório integra dois empreendimentos

designados

com 54 unidades de alojamento.
3 Este hotel, de acordo com a nossa base de dados, localiza-se

como hotel, uma vez que não

"Hotel São Luis". Na nossa listagem, apenas consta um,

no concelho de Pombal.
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parcial. Pensa-se que deverão ser integrados alguns comentários a este respeito,
tendo em consideração
os planos acompanhados,
por este Instituto, que se
encontram identificados na presente informação.
c) No Relatório de Avaliação Ambiental
retificações:

Estratégica,

deverá atender-se

às seguintes

L Na página 42, no objetivo de sustentabilidade

relativo ao critério "Enquadramento
das atividades turísticas", deverá substituir-se a expressão "equipamentos
turísticos" por "empreendimentos turísticos";
ll. No quadro 15, página 47:
.0
indicador
"capacidade
de alojamento
turístico
por categoria
de
estabelecimento
hoteleiro" deverá ser substituído por "capacidade (n.? de
camas fixas) por tipologia de empreendimento turístico";
.0 indicador "percentagem de ocupação hoteleira" deverá ser substituído
"taxa de ocupação por tipologia de empreendimentos turísticos";

por

.Deverá
ser clarificado
o que se pretende
aferir com o indicador
"empreendimentos
turísticos do tipo: turismo rural, turismo de habitação,
aldeamento turístico, hotel rural ou casa de campo". Caso se pretenda (como
se pressupõe) aferir o n.? de empreendimentos
turísticos em solo rural,
deverão os mesmos ser contabilizados por tipologia. Propõe-se que o
indicador seja, simplesmente:
"n.? de empreendimentos
turísticos, por
tipologia, em solo rural";

=Deverá ainda ser adicionado um indicador que permita aferir a qualidade dos
empreendimentos turlsticos (por exemplo, n.o de empreendimentos
com categoria => 4**).
3) Deverão ainda ser corrigidos

os seguintes

turísticos

lapsos:

a) Na pág. 82 do relatório de estudos de caracterização, deverá ser corrigida a
expressão "a taxa de ocupação / cama é de cerca de 3,0%" para "a taxa de
ocupação / cama é de cerca de 30%";
b) Na tabela 54 do mesmo relatório (Análise SWOT) , deverá ser corrigida a redação
do ponto n.O7 (Oportunidades), uma vez que não é clara.

IV. CONCLUSÃO
Pelo exposto, propõe-se emitir parecer favorável relativamente à presente proposta de
revisão do PDM de Leiria, condicionado às retificações elencadas no ponto 111 da presente
informação.

A consideração

superior,

/.

Lisboa, 17 de julho de 2012
,/

-

~r-</Y
." ~<

, .

/ _
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Manso ('"
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Mariana

(Téc, Superior)

NOTA: Junto se remetem listagens dos empreendimentos
2012)

turfsticos classificados

e previstos

no concelho de Leiria (Julho de

Turismo de Portugal, IP
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Exma. Senhor
Presidente da CA do PDM de Leiria
CCDR-Centro
Eng.a Francelina Fino
Rua Henrique Sommer, 4 R/C
2410 - 107 Leiria

Sua referência:

Sua comunicação

DSR LEIRIA410/1 2

26.06.2012

de:

Proc:PDM-LE.09.00/l-11
1047093

Assunto:

Parecer REFER-

Revisão de

Nossa referência:

Data:

1084489/EE

25.07.2012

PDM de

Leiria -

2.0 reunião

da Comissão

de

Acompanhamento.

No seguimento
relativos tanto

do Vosso ofício com a referência em epígrafe, informa-se que os assuntos

à rede ferroviária convencional como à rede ferroviária de alta velocidade são

atualmente acompanhados

pela REFER,EPE.

No que respeita os elementos

relativos

à rede ferroviária existente (indicado em suporte

informático em anexo), reiteramos:
•

No que

respeita a Servldóes e Restrições de

Utilidade

Pública a rede

ferroviária

atualmente está sujeita ao regime de proteção definido pelo Decreto-Lei nO276/2003, de
4 de Novembro;
•

As áreas de proteção à ferrovia dependem

do limite do Domínio Público Ferroviário e das

zonas non aedífícandí previstas nos artigos 15° e 16° do supracitado

DL que variam em

função do tipo de construções (depende da altura total e profundidade)
(no caso de ser industrial), sendo por isso de complexa
Condicionantes.

Assim, sugere-se que a legenda relativa

seguinte referência: "para identificação

representação

e da atividade
na Planta de

à rede ferroviária contemple a

das Zonas de Proteção consultar a legislação

vigente";

RE D E F ER Ro V IÁ RIA

N A C I o N A L R E F E R EPE

Estação de Santa Apolónia
Largo dos Caminhos-de-Ferro
1 100- 105 LISBOA
Telel:
211022000
Sede:

Estoçóo

de

Santo

Fax: 211021 719
ApoIónJo LISBOA· Contribuinte

e

registo

na CRCL:

t~.

503933813

tf
•

Ainda no que respeita às áreas

e proteção à ferrovia, sugere-se que no Regulamento

do PDM o capítulo relativo às servidões e restrições de utilidade pública inclua o seguinte
te o: "As servidões administrativas

e restrições de utilidade

legislação específica aplicável, prevalecendo,

pública

regem-se

em caso de incompatibilidade,

pela

sobre as

regras previstas para o uso do solo das áreas por elas abrangidos, independentemente
da sua não representação gráfica na planta de condicionantes";

•

É necessário que este processo de revisão acaotele nas respetivas peças desenhadas do
PDM a separação do Domnio Publico Ferroviário dos limites das servidões e restrições de
utilidade

pública

Nacional

(REN) e à Reserva Agrícola

Nacional (RAN), atenta a sua importância,

particularmente

no âmbito das operações de manutenção

da plataforma da via, as quais deverão ficar,

indubitavelmente,
•

adstritas à Reserva Ecológica

desobrigados do licenciamento

Devido à dificuldade

em delimitar graficamente,

no que toca às intervenções

ambiental correspondente;
com o máximo rigor, os limites do

Dcrnínlo Público Ferroviário - atentas as diferentes escalas em presença
que, para além dessa evidência
inclua na sua redação

em matéria de cartografia,

=,

propoe-se

o Regulamento

do PDM

o seguinte: "O Domínio Público Ferroviário está excluído dos

regimes jurídiCOSda RAN e da REN",
Quanto ao projeto de rede ferroviária de alta velocidade

ferroviária (eixo Lisboa-Portol- Corredor

de 400m indicado em suporte informático em Anexo:
•

As medidas

preventivas estabelecidos

pelo Decreto-Lei n,o 7/2008, de 27 de março,

prorrogadas pela Resolução do Conselho de Ministros n,o 31/2010, de 15 de abril, para as
áreas abrangidos

pelo troço da linha ferroviária de alta velocidade

que atravessa o

concelho de Leiria caducaram;
•

No entanto, os estudos realizados para o eixo Lisboa-P.ortoforam concluídos até à fase de
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental, tendo-se obtido deelaração

de impacte

ambiental fQ'LQrávelpara este troço que continua válida;
•

Desta forma,

e não obstante

ferroviária em alta velocidade
e financeira,

considera-se

a decisão

de adiamento

da execução

do ligação

do eixo Lisboa-Porto, fruto da atual conjuntura económica

estratégico

para o País que não se comprometa

a sua

viobilzoçóo:
•

Os prlncípcis instrumentos de gestão territorial a nível nacional e regional (PNPOTe PROT
Centro) contemplam

o projeto de alt

do projeto para o desenvolvimento

Mod.1O-103

velocidade,

refletindo assim o papel estruturante

do território;

2/3

tf
•

Face ao exposto, recomenda-se

que seja prevista, na planta Ordenamento

Leiria, a reservo de canal da ligação ferroviária de alta velocidade

do PDM de

do eixo Lisboa-Porto,

nos traçados previstos pela Resolução do Conselho de Ministros n.? 31/2010, de 15 de
abril, evitando desta forma a alteração
zonas identificados

das circunstâncias

e, em consequência,

o agravamento

e condições

existentes nas

dos custos associados

ao

projeto.
Mais se informa que o representante desta entidade

na Comissão de Acompanhamento

do

processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria passará a ser a Sr.OEng.a Ana Carina
Santos Matos, cujos contatos são os seguintes:
Eng.o Ana Carina Santos Matos
REFER,EPE- Direção Geral de Desenvolvimento da Rede / DEE
Rua de Santa Apolónia 57, 1100-468 Lisboa
Email: asmatos@refer.pt
Te!. 211 022 148/ Fax: 21 102 1723
Ao dispor para qualquer esclarecimento

adicional.

Com os melhores cumprimentos,

o Diretor de

Estudos e Estratégia

Eduardo Borges Pires

Anexo: CD com informação

mencionada

- Georreferenciado

em Datum-73.

Mod.1O-103
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INSTITUTO

f'OR1tJGU~S

_.. D_~~ESP9~!_~'
[JUVENTUDE,

1. P.

À Comissão Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Divisão Sub-Regional de Leiria
Alc da Exma. Sra Enga. M. Francelina Fino _
Presidente da Comissão de Acompanhamento
Rua Henrique Sommer, 4, RlC
2410 -107 LEI RIA

Sua referência
OSR_LEIRlA 406/12
Proc:PDM-LE.09.00/1-11
10.47093

ASSUNTO:

Sua comunicação
26 de Junho de 2012

Nossa referência
OE_SC_DIED_002612012
Proc: 10.09.12-JC

d -""-\ó

Data

20/07/2012

Revisão do POM de Leiria
Parecer ao abrigo do Decreto-lei n.O 380/99, de 22 de Setembro (Republicado)

Sobre o assunto epigrafe e para os devidos efeitos, informa-se que da apreciação dos elementos constantes na plataforma
da revisão do plano em referência, resultou o seguinte parecer:
"Analisados os Estudos de Caracterização e Modelo Estratégico de Desenvolvimento elaborados no âmbito do processo
de revisão do PDM do Concelho de Leiria, constata-se que este concelho da Região Centro e pertencente à área
do chamado Pinhal Litoral, se encontra numa posição de passagem na ligação com outros centros urbanos mais
industrializados no eixo Lisboa/Porto e onde entroncam também vias importantes no sentido Este/Oeste.
Decorre certamente desta centralidade o seu potencial de crescimento, verificando-se praticamente um contínuo aumento
da sua população apenas interrompido na década de 60 do século passado, resultante da emigração generalizada que
marcou Portugal nesses anos. Este aumento acentua-se a partir dos nos 70 não só pelo papel administrativo de Leiria
enquanto capital de distrito, bem como pelo facto de se inserir numa área de forte dinamismo industrial.
A sua população atingiu 128537 habitantes em 2008 e parece espectável que continue a crescer, no entanto os estudos
são omissos quanto a quaisquer projeções.
Do ponto de vista dos equipamentos é referido corretamente que "pensar o território é programar os equipamentos,
reservando áreas específicas preferenciais para a sua localização, .. :,e embora sejam apresentados levantamentos
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INSTITUTO PORTUGU~S
000ESPOR10
[JUV!N1UDE,1. P.

quantitativos dos equipamentos desportivos existentes em cada freguesia do Concelho de Leiria, o mesmos não referem
nem o seu.estado nem a soa área útil desportiva.
Pela classificação tipológica adotada no levantamento dos equipamentos, também se pressupõe que os Estudos têm
como referencial as Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos CoIetivos, editadas pela OGOTOU
em Maio de 2002, sem contudo haver a mínima explicitação dos critérios de planeamento ãaotados que sustentem de
modo inequívoco algumas afirmações sobre a satisfação das necessidades das respetivas populações.
Só com a apresentação de projeções das populações para a meta temporal do plano, um levantamento quantitativo
e qualitativo por tipologia dos equipamentos desportivos existentes em cada freguesia que inclua a respetiva área útil
desportiva, a explicitação dos critérios de planeamento e com a sua aplicação, será possível ajuizar se as instalações
desportivas existentes satisfazem as necessidades básicas das populações neste domínio.
Assim, entende-se que os estudos apresentados deverão atender aos considerandos acima mencionados, tendo em vista
a emissão do parecer favorável por parte destes serviços.

Com os melhores cumprimentos

Conselho Oiretivo

João Bibe
Vice-Presidente
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0.001,

Exma. Senhora
Acusada a receção do vosso ofício DSR_LEIRIA405/12 de 26 de Junho, a solicitar a presença do
representante do INAC, I.P., Victor Estrela, para a 2.ª reunião da CA do PDM de Leiria, informo V. Ex.ê que o
mesmo já não se encontra a trabalhar nesta entidade. Desta forma, e como representante suplente, mais
informo que por questões de serviço não vou poder estar presente na reunião, no entanto após a análise
dos elementos recebidos e dos elementos consultados no site da CM de Leiria o parecer do INAC, I.P. é o
seguinte:
PARECER
De uma forma geral nada há comentar. No entanto, reforço alguma das observações do parecer da 1ª
reunião, enviado por email a 2 de Maio de 2011 pelo ex-representante Victor Estrela, e do documento
sobre "Servidões e Restrições de Utilidade Pública" referente ao PDM de Leiria e que se resumem no
seguinte:
1.

O Decreto-Lei

n.º 46/2009,

de 20 de Fevereiro, que alterou

o D.L. n.º 380/99, de 22 de Setembro,

alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, refere no seu Artigo 86º, ponto 1 alínea
c), que a Planta de Condicionantes identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor, e
que a constituição
de uma servidão aeronáutica particular carece de ser plasmada em Decreto
Regulamentar.
2.

3.

Uma vez que esta condição não se verifica quer para o Heliporto do Hospital de Leiria, quer para o
Aeródromo
da Gândara,
as zonas de proteção
destas infraestruturas
deverão ser, então,
contempladas na Planta de Ordenamento e não na Planta de Condicionantes.
Na Planta de Ordenamento deverão ser, então, criadas áreas envolventes a estas infraestruturas
e
definidos critérios em termos do Regulamento que salvaguardem as superfícies limitativas
de
obstáculos estabelecidas no Anexo 14 da ICAO - Volume I, Heliportos e Volume li, Aeródromos - de
forma a permitir a normal operação nas referidas infraestruturas.

Cabe ainda referir que relativamente ao projeto, do novo aeródromo de Leiria, e caso a CM de Leiria
mantenha o interesse neste, o mesmo deve constar no PDM nas mesmas circunstâncias das outras
infraestrutu ras aeroná uticas.
O representante

~\I

~~\\

L2;

(suplente)

do INAC na Comissão de
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Acompanhamento

da Revisão do PDM de Leiria

Cumprimentos,

Luis Ferreira
Departamento de Infra-Estruturas
Aeronauticallnfrastructure

Aeronáuticas

Department

"""IIIt-''''.JIII''''''"
I H~C

Instituto
Nacional de Aviação Civil, I.P.
Portuguese Civil Aviation Authority

Morada:

Rua B, Edifício 4 - Aeroporto da Portela 4
1749-034 Lisboa
Portugal

E-mail:

luis.ferreira@inac.pt

Te!.:

+351 21 842 35 00 (Ext: 1630)

Fax:

+351 218410614

Web:

www.inac.pt

Emíssões ZERO com um simples gesto! ZERO ernísslons with a smaü deed!
Pense antes de imprimir este e-mai!.Think
before you print this e-mai1.
"''**************'******************'*************************************
INAC - Instituto Nacional de Aviacao Civil, IP
Este email (incluindo quaisquer anexos) pode conter informacao confidencial para uso exlusivo do destinatario. Se nao for o destinatario
pretendido, nao deve usar, distribuir, ou copiar este email. Se recebeu esta mensagem por ençano, por favor informe o emissor e
elimine-a imediatamente.
This email and any files transmitled with it are confidential and intendend solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in erro r please notify the sender and delete it immediately.
**;r,""ior********************************"'*******************************'"
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lnstituto

da Mobilicladt~

Saiba a data de revalioaçáo
da sua carta de condução em
www.untt.ot

S/ Referência

i

f,·Ó.IV

Exmo. Senhor
Dr. Raul Miguel de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Leiria
Largo da República
2414-006 Leiria

S/Comunicação

N/Referência

Data

046200064847814
N° 199/11/GPIA
Proc. 09.02.117

2012/07/18

Assunto: Pacote da Mobilidade
No âmbito da revisão do Plano Director Municipal de Leiria, indicamos, desde já, um conjunto de
documentos estratégicos que deverão considerar na área da mobilidade e dos transportes. Trata-se
do «Pacote da Mobilidade» recentemente elaborado pelo IMIT, que integra as seguintes peças:
• DIRECTRIZES NACIONAIS PARA A MOBILIDADE
• GUIÃO ORIENTADOR - Acessibilidades, Mobilidade e Transportes nos Planos Municipais de
Ordenamento do Território (PDM, PU e PP)
• GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
• COLECÇÃO DE BROCHURAS TÉCNICAS / TE MÁTICAS de apoio à elaboração de PLANOS
DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
• GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MOBILIDADE
(Geradores e Atractores de deslocações)

DE EMPRESAS

E PÓLOS

• APOIO TÉCNICO e FINANCEIRO DO ESTADO
Todos os documentos, com excepção do último,
http://www.conferenciamobilidade.imtt.pt/temas.php.

estão disponíveis

no seguinte endereço:

Sugerimos consulta, em particular, ao "Guião Orientado r - Acessibilidades, Mobilidade e
Transportes nos Planos Municipais de Ordenamento do Território". O documento tem como
objectivo apoiar a elaboração, alteração ou revisão dos referidos Planos, tocando-se na temática da
relação dos transportes e uso do solo, isto é, das acessibilidades e funções urbanas que
determinam e proporcionam a deslocação no espaço, de pessoas e bens. Orientado por um
conjunto de questões prioritárias a abordar nos PMOT, visa sensibilizar políticos, decisores e
técnicos para a promoção de uma mobilidade sustentável ao nível do planeamento e gestão
territorial.
A abordagem desenvolvida constituirá por isso, uma referência a adoptar no acompanhamento por
este Instituto da elaboração dos referidos instrumentos.

Sede
Avenida das Forças Armadas. 40 - 1649-022 Lisboa - Portugal
Te! (351) 217 949 COO- Fax (351) 217 973777 - imtt@imtt.pt - www.imtt.pt.-Contribuinte

n.0508 195 446

ir.1TT

Instituto (jij hAol}i\icldClp
e do~~Transportes rorr estrvs. I.p,

Com os melhores cumprimentos,
A Directora do Gabinete de Planeamento, Inovação e Avaliação

Isabel Carvalho Seabra

lHe

2
A revalidaçâo da carta de condução é obrigatória.
Desde 1 de Janeiro de 2008. a carta de condução eleve ser rovatidada obriqatoriamente aos 50, 60, 65, 70 e depois de dois em dois anos. para veiculos
das cateuorias A. B 8 B+E, e das subcateqorias A1 e B'I. independentemente da data dt~validade que consta no documento.
A rsvalldaçao deve ser feita durante os seis mr.::::;e8 que antecedem (I dia em que o condutor complt~ti:1 a idarle obriqatória - o documento nao pode ser
revalidado com 11"I8i5 de seis meses ele antecedência. No site do Uv1TTesté1disponivel uru simulador (J tabelas de rcvaüdaçao da carta. por data de
nascimento.
Mais iníormaçáo: consulte www.imlt.pl.1iOu(.808502020(das9:00i.s

19:301 ou envie um e-mail irntt@imtt.pt
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tnstitute da Habitação e da t1ei.1bíiítaç;io Urbana

Exm" Senhora
Enga Francelina Fino
Presidente da CA do PDM - Leiria
CCDR - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro
Divisão Sub-Regional de Leiria
Rua Henrique Sommer, n° 4 - RlC
2410 - 107 LEI RIA

Sua referência

Nossa referência

Data

429938

04-07-2012

ASSUNTO: Revisão do Plano Diretor Municipal

de Leiria -

r reunião

da Comissão de

Acompanhamento

Relativamente ao reportado no ofício dessa CCDR, com a ref" DSR_Leiria 497/12, datado de
26-07-2012, cumpre-me .informar que o Conselho Diretivo deste Instituto, com o objetivo de
racionalizar a sua participação nas Comissões de Acompanhamento dos PDM, na perspetiva da
melhor gestão dos meios disponíveis, deliberou em sessão de 22 de Maio do corrente ano que a
presença do IHRU só será entendida como necessária se este Instituto possuir interesses
patrimoniais no território objeto desse mesmo plano.
------_._--:---------_.

__

.

Tendo em consideração que o IHRU não possui interesses patrimoniais no Município de Leiria,
lamentamos informar que deixaremos de integrar a referida Comissão de Acompanhamento.
Com os melhores cumprimentos,

o Vogal

do Conselho Diretivo

(em substituição)

LLJ2L
Luís Maria Gonçalves
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Sede: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 5 - 1099-019 LISBOA
Delegação: Rua D. Manuel lI, 296 - 6° - 4050-344 PORTO
E-mall: ihru@ihru.pt
http://www.portaldahabitacao.pt

Telefone: 217 231 500
Telefone: 226 079 670

Fax: 217260729
Fax: 226079 679
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Exmº Sr.
Gi
C.~:J

Presidente da CCORCentro

jn

Rua Henrique Sommer, 4 R/C

l./j

2410 - 107 Leiria
f""
------------------

--..:

S/ referência

Data

N/ referência

DSR_Leiria 418/12

i\.j

,.,,1,

Data

S08069-201207-GOE

t\..J

Prac. ARHT/GOE/0497.11/R

()

..

Assunto:

Revisão do PDM de leiria - 2ª reunião da comissão de Acompanhamento

./

Após a receção do vosso oficio com a referência OSR_Leiria 418/12, estando este
organismo em fase de reestruturação/fusão
para a APA Agência Portuguesa do
Ambiente LP., em que as Administrações de Região Hidrográfica serão os serviços
desconcentrados
da' mesma. Assim numa ótica de maximização dos recursos
existentes, informa-se que a representante da APA LP. no processo mencionado em
epigrafe é a ARH Centro, para a totalidade do território municipal. ,

Com os melhores cumprimentos.

O/

O Vice- Presidente do Conselho Oiretivo da APA LP.

/

Manuel Lacerda

H~V-t~
Carfos Nberto Cupeto
Diretor do Departamento de
Recursos Hidricos Interiores

Anexos:
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MINISTÉRIO

DA AGRICULTURA,

DO "'.AR. DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO

I\rt.

, I ....'"'"I~
1

1/1
••O do

•• tI.'O.Hidrogr.ifiC~

GOE- Gabinete Sub-Regional do Oeste

Tejo
AloiI'lIti!!jo
Apute

Av, Eng, Luis Paiva e sousa, 6 2500-329 Caldas da Rainha

N"".
~n'ra

Ex ARH, em processo de extínçâo/fusâo

tel: 262100 630 fax: 262 100 631
email: geral@arhtejo.pt

,,,.,,
.1\)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

INSTITUTO GEOGRÁFICO

PORTUGUÊS

DSPR-DRFA

Exma. Senhora
Engª Maria

Francelina

Fino

Presidente

da Comissão

de Acompanhamento

do

PDM de Leiria

Rua Henrique
2410-107

Sommer,

Data: 2012-07-23

N. Ref.ª 283/DSPR-DRFA/2012

Assunto:

Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria - 2ª Reunião

Na sequência

da análise

ao ofício

4, r/c

LEIRIA

V. Refª DSR_LEIRIA401/12

em epígrafe

que nos foi enviado

ID: 47093 de 2012-06-26

por V. Exa. queremos

informar

seguinte:

1- Rede Geodésica
1.1- Todos

os vértices

geodésicos

pertencentes

à Rede Geodésica

Nacional

nivelamento
pertencentes
à Rede de Nivelamento
Geométrico
responsabilidade
do Instituto Geográfico Português (IGP).

de

(RGN) e todas

Alta

Precisão

as marcas

(RNGAP),

1.2- A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação
território nacional e encontram-se protegidas pelo Decreto-lei nº 143/82 de 26 de abril.

de

são

realizados

da

em

1.3- Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma área
circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não
obstruem

as visibilidades

1.4- Caso se verifique

das direções constantes

que no desenvolvimento

das respetivas minutas de triangulação.

de algum projeto seja indispensável

respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado
sua remoção.
1.5- Em anexo envia-se
73, existentes

1.6- No que respeita
preservada.

2-

e as respetivas coordenadas

os quais deverão ser corretamente

implantados

à RNGAP, existem as marcas indicadas no documento

Na legenda
informação

de referência

Hayford-Gauss

da

Datum

nas plantas de condicionantes.

anexo, cuja integridade

deverá ser

é homologada.

das peças gráficas não figura a precisão posicional nominal das saídas gráficas das mesmas, a
sobre a exatidão posicional planimétrica
e altimétrica
deverá ser ecolhida da Especificação

Técnica que deu origem
temática.
2.3-

zona de

Cartografia

2.1- A cartografia
2.2-

uma lista com os vértices geodésicos

neste concelho,

a violação da referida

ao IGP um parecer sobre a análise da viabilidade

à

cartografia,

Existem peças gráficas à escala 1:50000

Rua Artilharia

Um, 107,1099-052

Lisboa, Portugal

sendo que a exatidão

o que não permitido

posicional não é a mesma coisa que a exatuidão

pelo mesmo Decreto Regulamentar;

Te!. (+ 351) 21 381 96 oo-Fax (+ 351) 21 381 9699

Email:igeo@igeo.pt

http://www.igeo.pt
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2.4- Não estão implantadas
2.5-

Deteta-se

as coordenadas

um desfasamento

entre

retangulares

nem a respetiva quadrícula;

a linha que delimita

o concelho

face à base cartográfica

de referência

utilizada;
2.6- Na legenda não há informação

sobre a CAOP utilizada;

2.7- A entidade "Escola Superior de Tecnologia e Gestão" do Instituto Politécnico de Leiria, não está registada para
executar cartografia temática de base topográfica, o que contraria o disposto no Decreto-Lei nQ 202/2007, de
25 de maio, pelo que as peças gráficas por ela produzidas não têm valor legal para fins de utilização pública.

3 - Limites Administrativos
3.1

As Peças Desenhadas
contêm
do município mas os mesmos
CAOP. Estas plantas não
convenientemente

3.2

Mais

se

se

a representação
dos limites
administrativos
das freguesias
e/ou
não são mencionados
na legenda e não se encontram
referências
à

encontram

informa

Carta_hipsométrica

que

não se

aos limites administrativos

conseguem

Na edição

da

CAOP V6.0

abrir os

que

não

é

possível

comparar

na CAOP.

seguintes ficheiros

ZIP,

Carta_Exposição_Solar,

(Peças Escritas), as figuras 12,13,16,34,36,41,50

e 63 contêm a referência

foram

de
do

dos Censos 200l.

atualizados

os limites das

freguesias

do

Município

com

base

no

pela CM de Leiria pelo IGP.

Na edição da CAOP 2011 foram atualizados
as Freguesias de Marinha Grande e Moita
de 2011 entregue

3.7

pelo

Os limites administrativos
das freguesias deste Município têm origem na Base Geográfica de Referenciação
Informação (BGRI), limites obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Instituto Geográfico

PDA executado
3.6

vetorial

de freguesia/município.

Exercito (IGeoE), aquando dos trabalhos
3.5

formato

utilizados com os constantes

e rede_hidrografica.

3.3 No ficheiro Tomo V_Ambiente.pdf

3.4

em

os limites administrativos

Não ocorreram

os limites entre a Freguesia de Maceira do Município de Leiria e
do Município de Marinha Grande, com base num PDA datado

ao IGP pela CM da Marinha
atualizações

nos limites

Grande.

administrativos

das freguesias

do Município

de Leiria desde

esta

versão.
3.8

Deverá ser utilizada a versão com as atualizações, mas em Datum 73. O IGP publicará até ao fim do mês de
Julho a versão CAOP 2012.1 com todas as atualizações inerentes a esse concelho e também em Datum 73.
Deverá ser seguida a página do IGP sobre esse assunto. Os custos de tal informação

em Datum 73 constam do

preçário do IGP.
O parecer do IGP será desfavorável,

até que sejam resolvidas as questões de caráter legal referidas

além de outras questões de ordem técnica também
O IGP será representado
que poderá ser contactado

Com os melhores

na reunião

plenária,

através demail

referidas e que serão facilmente

pelo Eng.Q Manuel

drcentro.cbranco@igeo.pt

no ponto

2.7,

solucionadas.

Reis da Delegação Regional do Centro do IGP e
ou do telefone

272340770.

cumprimentos
A Diretora dos Serviços
de Planeamento e Regulação

Dr!!. Luísa Esmeriz

ê

'-

'-

,

-

~
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,

MAR. AMBIENTE E ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO

INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS
DSPR-DRFA

Exrna. Senhora
Eng~ Maria Francelina
Presidente

Fino

da Comissão

de Acompanhamento

do

PDM de Leiria

Rua Henrique

Sommer,

4, r/c

2410-107 LEIRIA
Data: 2012·07-23

N. Ref.~ 283/DSPR-DRFA/2012

V. Ref~ DSR_lEIRIA 401/12

10: 47093 de 2012-06-26

i...a L-.:.... L..-.l- ~

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria - 2i! Reunião

Assunto:

4

Na sequência da análise ao ofício em epígrafe que nos foi enviado por V. Exa. queremos informar
seguinte:
1 - Rede Geodésica
1.1- Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de
nivelamento
pertencentes
à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), são da
responsabilidade do Instituto Geográfico Português (IGP).
1.2- A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação
território nacional e encontram-se protegidas pelo Decreto-lei nº 143/82 de 25 de abril.

realizados em

1.3- Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma área
circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não
obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de tríangulação.
1.4- Caso se verifique que no desenvolvimento de algum projeto seja indispensável a violação da referida zona de
respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado ao IGP um parecer sobre a análise da viabilidade da
sua remoção.
1.5- Em anexo envia-se uma lista com os vértices geodésicos e as respetivas coordenadas Hayford-Gauss Datum
73, existentes neste concelho, os quais deverão ser corretamente implantados nas plantas de condicionantes.
1.6- No que respeita à RNGAP, existem as marcas indicadas no documento

anexo, cuja integridade deverá ser

preservada.

2 - Cartografia
2.1- A cartografia de referência é homologada.
2.2- Na legenda das peças gráficas não figura a precisão posicional nominal das saídas gráficas das mesmas, a
informação sobre a exatidão posicional planimétrica e altimétrica deverá ser ecolhida da Especificação
Técnica que deu origem à cartografia, sendo que a exatidão posicional não é a mesma coisa que a exatuidão
temática.
2.3- Existem peças gráficas à escala 1:50000 o que não permitido pelo mesmo Decreto Regulamentar;

Hua Artilhana Um,107,1099·D52 Lisboa, Portugal Tet (+ 351) 2\ 38196 00·Fax (+ 35\) 213819699

Erna>l.lgeo@igeopt httpllwwwigeo.pt
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2.4- Não estão implantadas as coordenadas retangulares nem a respetiva quadrícula;
2,5- Deteta-se um desfasamento

entre a linha que delimita o concelho face à base cartográfica

de referência

utilizada;
2.6- Na legenda não há informação sobre a CAOP utilizada;
2.7- A entidade "Escola Superior de Tecnologia e Gestão" do Instituto Politécnico de lei ria, não está registada para
executar cartografia temática de base topográfica, o que contraria o disposto no Decreto-Lei n!! 202/2007, de
25 de maio, pelo que as peças gráficas por ela produzidas não têm valor legal para fins de utilização pública.

3 - limites Administrativos
3.1

3.2

As Peças Desenhadas contêm
a representação
dos limites administrativos
das freguesias e/ou
do município mas os mesmos não são mencionados na legenda e não se encontram referências à
CAOP. Estas plantas não se encontram
em formato
vetaria I pelo que não é possível comparar
convenientemente os limites administrativos utilizados com os constantes na CAOP.
Mais

se

informa

Carta_hipsométrica

que

não se

3.3 No ficheiro Tomo V_Ambiente.pdf
aos limites administrativos
3.4

conseguem

abrir os

seguintes ficheiros

ZIP,

Carta_Exposição_Solar,

e rede_hidrografica.
(Peças Escritas), as figuras 12, 13, 16,34,36,41,50

e 63 contêm a referência

de freguesia/município.

Os limites administrativos das freguesias deste Município têm origem na Base Geográfica de Referenciação de
Informação (BGRI), limites obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística (lN E) e pelo Instituto Geográfico do
Exercito (IGeoE), aquando dos trabalhos dos Censos 200l.

3.5

Na edição

da CAOP V6.0 foram

atualizados

os limites das freguesias

do

Município

Com

base

no

POA executado pela CM de Leiria pelo IGP.
3.6

Na edição da CAOP 2011 foram atualizados os limites entre a Freguesia de Maceira do Município de Leiria e
as Freguesias de Marinha Grande e Moita do Município de Marinha Grande, com base num PDA datado
de 2011 entregue ao IGP pela CM da Marinha Grande.

3,7

Não ocorreram

atualizações nos limites administrativos das freguesias do Município

de Leiria desde esta

versão.
3.8

Deverá ser utilizada a versão com as atualizações, mas em Datum 73. O IGP publicará até ao fim do mês de
Julho a versão CAOP 2012.1 com todas as atualizações inerentes a esse concelho e também em Datum 73.
Deverá ser seguida a página do IGP sobre esse assunto. Os custos de tal informação em Datum 73 constam do
preçário do IGP.

o parecer do IGP será desfavorável, até que sejam resolvidas as questões de caráter legal referidas no ponto 2.7,
além de outras questões de ordem técnica também referidas e que serão facilmente solucionadas.

o IGP será representado

na reunião plenária, pelo Eng.º Manuel Reis da Delegação Regional do Centro do IGP e
que poderá ser contactado através demail drcentro.cbranco@igeo.pt ou do telefone 272340770.

Com os melhores cumprimentos

Qj\

A Diretora do, Serviços
de Planeamento e Regulação
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PORTUGUÊS

REDE DE NIVELAMENTO
MARCA

006A

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
13 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

GEOMÉTRICO

- CONCELHO

DE LEIRIA

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

CASCAIS
Batalha

LEIRIA
LEIRIA
AZOIA
TOTAL IESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-C
ALTITUDE HELMERT 1938

o

45.965 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-59.6 km
P = 4 km
DESCRIÇÃO
EN nO 1 , ao Km 117.4070 , LADO DIR.
Cimentada no meio dum aqueduto, do lado do terreno.

MARCA

007

LINHA
SECÇÃO

13 -

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

03 - 00
00

CASCAIS
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
AZOIA

FOLHA 1/50000

TOTAL TESTEMUNHAS

: 23-C

ALTITUDE HELMERT 1938

o

76.806 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-59.7 km
P = 4.8 km
DESCRIÇÃO
EN nO 1 , ao Km 125.5063 , LADO ESQ.
Em Azoia, no antigo traçado. Cimentada na soleira da porta no extremo
Matriz. A Igreja fica à esquerda da estrada.

MARCA

008

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
13 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

CASCAIS
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
AZOIA

FOLHA 1/50000

TOTAL TESTEMUNHAS

: 23-C

ALTITUDE HELMERT 1938

89.127 m

o

(N), da Igreja

•
,

.

MINISTÉRIO

DA AGRICULTURA,

usnruro (;[CGR.Ü,CO rORTU0U(~

INSTITUTO

DO MAR, DO AMBIENTE,E
DO TERRITÓRIO

GEOGRÁFICO

DO ORDENAMENTO

PORTUGUÊS

COORDENADAS
APROXIMADAS
M
-59.8 km
P = 5.5 km
DESCRIÇÃO
:
EN nO 1 , ao Km 126.1850
, LADO ESQ.
Antigo traçado
da estrada.
Na bifurcação
e a (N) da povoação;
cimentada
num bloco
2.10m da bordadura
e a 3.50m da bordadura
que diz Azóia. Esta marca foi deslocada.
MARCA

009B

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
13 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
FOLHA

ALBERGARIA
Leiria

CASCAIS
Batalha

A VELHA

LEIRIA
LEIRIA
PARCEIROS

1/50000

ALTITUDE

para Maceira
e Leiria,
em Azóia;
no extremo
de betão enterrado
na placa triangular;
a
da estrada para Maceira,
a 1.10m da placa
Não oferece
confiança.
Nota: destruída.

TOTAL

: 23-C

HELMERT

1938

100.859

o

TESTEMUNHAS

m

COORDENADAS
APROXIMADAS
M
-59.8 km
P = 6.2 km
DESCRIÇÃO
EN nO 1 , ao Km 119.7940
, LADO ESQ.
Cimentada
no princípio
do lancil do passeio
do muro onde assenta o gradeamento.
MARCA

OlOA

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
13 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
FOLHA

ALBERGARIA
Leiria

CASCAIS
Batalha

para

a Fábrica

EDMAR,

a 0.40m

A VELHA

LEIRIA
LEIRIA
PARCEIROS

1/50000

ALTITUDE

da entrada

TOTAL

: 23-C

HELMERT

1938

70.48

o

TESTEMUNHAS

m

COORDENADAS
APROXIMADAS
-59.4 km
P = 7.1 km

M

DESCRIÇÃO
EN nO 1 , ao Km 120.7000
, LADO ESQ.
Cimentada
no meio da soleira do por tão pequeno
Baptista
Russo", que dá acesso às oficinas.

(mais

a sul),

da firma

"Francisco
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MARCA

013A

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
13 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

CASCAIS
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
LEIRIA
TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-C
ALTITUDE HELMERT 1938

o

55.423 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-58.1 km
P = 8.3 km
DESCRIÇÃO :
EN n
1 , ao Km 122. 8 O 3 O
Em Leiria, no edifício da Câmara Municipal de Leiria, cimentada no 2° degrau, à
esquerda e a 0.27m do extremo esquerdo (corrimâo).
?

MARCA

014

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
13 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

CASCAIS
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
LEIRIA
TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-C
ALTITUDE HELMERT 1938

o

31.051 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-57.7 km
P = 8.5 km
DESCRIÇÃO :
Em Leiria, na Igreja do Espírito Santo, em frente da ponte sobre o Rio Liz. Cimentada
na soleira da porta principal, no extremo esquerdo. Nota: é uma marca dos
levantamentos urbanos. Era testemunha da N.P.12.

NP

354

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
13 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

CASCAIS
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
LEIRIA
TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-C
ALTITUDE HELMERT 1938

5

31.29 m

COORDENADAS APROXIMADAS

3
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-57.8 krn
8.9 km

DESCRIÇÃO :
Em Leiria, cimentada na Igreja da Sé, num nicho, ao lado direito da porta principal.

TESTEMUNHA NR. 1 [NP 354]
LINHA
03 - 00
CASCAIS
SECÇÃO : 13 - 00
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

ALTITUDE HELMERT 1938 : 30.756 m
DESCRIÇÃO :
Chumbada no adro da Sé, junto e na parte superior das escadas, do lado direito de
quem sobe, próximo da balustrada. Nota: antiga testemunha 1 da N.P. 12.
TESTEMUNHA NR. 5 [NP 354]
LINHA
03 - 00
CASCAIS
SECÇÃO : 13 - 00
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

ALTITUDE HELMERT 1938 : 31.047 m
DESCRIÇÃO :
Cimentada no adro da Sé, no extremo norte, no lagedo; a 4.40m do extremo norte do
gradeamento de pedra.
TESTEMUNHA NR. 6 [NP 354]
LINHA
03 - 00
CASCAIS
SECÇÃO : 13 - 00
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

ALTITUDE HELMERT 1938 : 31.365 m
DESCRIÇÃO :
Na Igreja, na frontaria, na porta lateral esquerda, cimentada na soleira, à esquerda,
a 0.24m da ombreira esquerda.
TESTEMUNHA NR. 7 [NP 354]
LINHA
03 - 00
CASCAIS
SECÇÃO : 13 - 00
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

ALTITUDE HELMERT 1938 : 30.043 m
DESCRIÇÃO
Cimentada no 2° degrau que dá acesso ao adro, do lado direito, a 0.30m do muro.
TESTEMUNHA NR. 8 [NP 354]
LINHA
03 - 00
CASCAIS
SECÇÃO : 13 - 00
Batalha

ALBERGARIA A VELHA
Leiria

ALTITUDE HELMERT 1938 : 28.983 m
DESCRIÇÃO :
Largo Cônego Maia, nas escadas laterais da Igreja da Sé. Cimentada no 1° degrau das
escadas, à direita, junto às bombas de gasolina da "Mobil". Nota: tem a inscrição LU.
MARCA

002A

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo
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DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

LEIRIA
LEIRIA
MARRAZES
TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-C
ALTITUDE HELMERT 1938

o

40.482 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-58.5 km
P = 9.8 km
DESCRIÇÃO
EN nO 109 , ao Km 168.0000 , LADO DIR.
Cimentada no lado esquerdo dum aqueduto e do lado do terreno. O aqueduto é o 1°, a
10.40m do 3° pilar da ponte da E.N. 1.
MARCA

003A

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

CASCAIS
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
MARRAZES

FOLHA 1/50000

TOTAL TESTEt1UNHAS

: 23-C

ALTITUDE HELMERT 1938

o

45.421 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-59 km
P = 10.6 km
DESCRIÇÃO
EN nO 109 , LADO DIR.
Cimentada no muro onde assenta o gradeamento da rede, à esquerda da entrada para a
fábrica "Superfresco", a 3.03m da ombreira esquerda (norte) e a 0.20m do muro do
portão.
MARCA

004A

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

LEIRIA
LEIRIA
MARRAZES

FOLHA 1/50000

TOTAL TESTEMUNHAS

: 23-C

ALTITUDE HELMERT 1938

o

39.106 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-59.3 km
P = 11.3 km
DESCRIÇÃO
EN nO 109 , ao Km 166.5210 , LADO DIR.
Em Gandra dos Olivais. Cimentada no l° degrau, à esquerda das escadas de acesso ao

5
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clube "C.D.G.L.".

MARCA

OOSA

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

LEIRIA
LEIRIA
MARRAZES

FOLHA 1/50000 : 23-C
ALTITUDE HELMERT 1938

TOTAL TESTEMUNHAS

o

33.888 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-59.3 km
P = 11.9 km
DESCRIÇÃO
EN n° 109 , ao Km 165.8340 , LADO DIR.
Cimentada à esquerda da soleira (norte) que fica na Travessa da Torre, e dá acesso ao
jardim da igreja. A 0.26m da ombreira esquerda (Este).

MARCA

OOSA

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

LEIRIA
LEIRIA
REGUEIRA DE PONTES

FOLHA 1/50000

: 23-C

ALTITUDE HELMERT 1938

TOTAL TESTEMUNHAS

o

31. 723 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-59.6 km
P = 13.6 krn
DESCRIÇÃO :
EN nO 109 , ao Km 164.0400 , LADO ESQ.
Em Ponte da Pedra, cimentada no passeio da casa do café "O Barril", a 0.32m do lado
norte do passeio e a 0.22m da parede da casa.

MARCA

010

LINHA
SECÇÃO

03
14

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

00
00

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

LEIRIA
LEIRIA
REGUEIRA DE PONTES

FOLHA 1/50000
ALTITUDE

CASCAIS
Leiria

: 23-C

HELMERT 1938

TOTAL TESTEMUNHAS

o

20.004 m
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COORDENADAS APROXIMADAS
M
-60.2 km
P = 14.5 km
DESCRIÇÃO :
EN nO 109 , ao Km 162.8710
No lado (W) do primeiro degrau (a contar de baixo) da entrada do cemitério de
"Regueira de Pontes"; a 0.61m da parede.
MARCA

012A

LINHA
SECÇÃO

03
14

00
00

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

CASCAIS
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
ORTIGOSA

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 16-A
ALTITUDE HELMERT 1938

o

20.012 m

COORDENADAS APROXIMADAS
-60.8 km
P = 16.2 km

t1

DESCRIÇÃO
EN n° 109 , ao Km 161.0190 , LADO DIR.
Cimentada num aqueduto do lado do terreno, à esquerda e no canto (NE). A marca fica
0.70m abaixo do nível da estrada.
MARCA

014

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

LEIRIA
LEIRIA
ORTIGOSA

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-C
ALTITUDE HELMERT 1938

o

46.995 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-60.5 km
P = 17.4 km
DESCRIÇÃO
EN nO 109 , ao Km 159.7110 , LADO ESQ.
Cimentada num bloco de betão enterrado numa gare, a 0.70m da faixa alcatroada da
estrada e a 1.55m dum pinheiro a (SW).
MARCA

016

LINHA
SECÇÃO

03
14

DISTRITO

00
00

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

LEIRIA

7
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CONCELHO
FREGUESIA
FOLHA

GEOGRÁFICO

DO ORDENAMENTO

PORTUGUÊS

LEIRIA
ORTIGOSA

1/50000

ALTITUDE

INSTITUTO

DO MAR, DO AMBIENTE,E
DO TERRITÓRIO

: 23-C

HELMERT

1938

TOTAL
29.836

TESTEMUNHAS

o

m

COORDENADAS
APROXIMADAS
M
-60.5 km
P = 18.9 km
DESCRIÇÃO
EN nO 109 , ao Km 158.2610
, LADO ESQ.
Cimentada
no extremo
sul da passagem
sobre a valeta,
na la entrada da propriedade
Joaquim
da Costa Pereira.
A 0.67m do muro e a 0.16m do extremo
sul.
MARCA

018
03 - 00
14 - 00

LINHA
SECÇÃO
DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
FOLHA

de

LEIRIA
LEIRIA
SOUTO DE CARPALHOSA

1/50000

ALTITUDE

ALBERGARIA
A VELHA
Monte Redondo

CASCAIS
Leiria

: 23-A

HELMERT

1938

TOTAL
25.607

TESTEMUNHAS

o

m

COORDENADAS
APROXIMADAS
M
-60.1 !em
P = 20.1
krn
DESCRIÇÃO
:
EN nO 109 , LADO ESQ.
A 0.40m para norte do l° pilar da guarda
estrada
que segue para Monte Real.
MARCA

020A

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
FOLHA

ponte,

situada

cerca

de

200m

antes

a 8.30m

do

extremo

da

ALBERGARIA
A VELHA
Monte Redondo

CASCAIS
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
SOUTO DE CARPALHOSA

1/50000

ALTITUDE

duma

: 23-A

HELMERT

1938

TOTAL
18.465

TESTEMUNHAS

o

m

COORDENADAS
APROXIMADAS
M
-60.4 km
P = 21.8 km
DESCRIÇÃO
EN nO 109
Cimentada

, ao Km 154.8090
, LADO DIR.
no penúltimo
pilar, do lado montante

duma

ponte,

N.

8

I~
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MARCA

021

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

CASCAIS
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
MONTE REDONDO
TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-A

o

24.079 m

ALTITUDE HELMERT 1938
COORDENADAS APROXIMADAS
M
-60.4 km
P = 22.9 km

DESCRIÇÃO
EN nO 109 , ao Km 154.0640 , LADO ESQ.
Cimentada num bloco de betão enterrado numa gare de materiais,
alcatroada. Nota: não se encontrou.

NP

094

LINHA
SECÇÃO

03 - 00
14 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA

a 1.30m da faixa

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

CASCAIS
Leiria

LEIRIA
LEIRIA
MONTE REDONDO
TOTAL TESTEMUNHAS

FOLHA 1/50000 : 23-A

3

43.868 m

ALTITUDE HELMERT 1938
COORDENADAS APROXIMADAS
M
-59.8 km
P = 25.4 km

DESCRIÇÃO :
Monte Redondo, na Igreja Matriz. Cimentada no lado direito da soleira da porta norte
da fachada principal.

TESTEMUNHA NR.

1

LINHA
03 - 00
SECÇÃO : 14 - 00

[NP

094]

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

ALTITUDE HELMERT 1938 : 43.862 m
DESCRIÇÃO :
Chumbada na soleira da porta principal da Igreja Matriz de Monte Redondo, próximo da
ombreira do lado norte.
TESTEMUNHA NR.

2

LINHA
03 - 00
SECÇÃO : 14 - 00

[NP

094]

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

ALTITUDE HELMERT 1938 : 43.86 m

9
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rOlITuGu[~ ,

DESCRIÇÃO
Chumbada no lado sul da soleira da porta sul da mesma igreja.
TESTEMUNHA

NR.

3

LINHA
03 - 00
SECÇÃO : 14 - 00

[NP

094]

CASCAIS
Leiria

ALBERGARIA A VELHA
Monte Redondo

ALTITUDE HELMERT 1938 : 43.354 m
DESCRIÇÃO :
Cimentada ao centro da soleira da entrada do adro que fica junto ao chafariz. Nota:
estado duvidoso.
MARCA
LINHA
SECÇÃO

002
03 - 00
15 - 00

DISTRITO
CONCELHO
FREGUESIA
FOLHA 1/50000

CASCAIS
Monte Redondo

ALBERGARIA A VELHA
Paião

LEIRIA
LEIRIA
MONTE REDONDO
: 23-A

ALTITUDE HELt1ERT 1938

TOTAL TESTEMUNHAS

o

36.871 m

COORDENADAS APROXIMADAS
M
-58.9 km
P = 27 km
DESCRIÇÃO
EN nO 109 , ao Km 149.1957 , LADO ESQ.
Numa ponte sobre o rio, cravada no extremo sul do parapeito da guarda.
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Vértices Geodésicos pertencentes
Coordenadas

ao Concelho de Leiria

Hayford-Gauss

Datum 73

Folha 50k

Ordem

M (m)

P (m)

H topo (m)

CARVIDE

228

3

-64815.30

21380.71

65.01

CARVIDE-PE

228

3

-64813.47

21380.97

59.15

CARVIDE-PS

228

3

-64814.66

21378.99

59.14

COIMBRÃO

228

3

-64231.96

25770.47

55.39

ERVEDEIRA

228

3

-64308.57

28756.35

79.30

Nome

FERREIRO

228

3

-67364.68

29059.17

85.91

PEDRÓGÃO

228

3

-68298.07

27391.94

97.90

PORTOCOVO

228

3

-69480.22

24854.73

34.19

VALEIRA DE PALHÕES

228

3

-66586.39

30955.75

8ASE AÉREA N5

220

3

-64063.69

17966.95

65.00
72.46

LAMEIRA

220

3

-68938.60

704.51

166.59

23A

3

-56035.03

25903.55

156.08

CASAL FORMOSO

23A

3

-52894.26

22139.23

167.02

FONTAINHAS

23A

3

-63524.17

28192.30

MONTE REAL

23A

3

-63345.17

20540.40

101.42
82.41

MONTE REDONDO

23A

1

-60712.21

25094.09

99.14

MONTE REDONDO-PNW

23A

1

-60715.32

25095.03

91.15

MONTE REDONDO-PS

23A

1

-60712.56

25090.36

91.24

MONTE REDONDO-PSE

23A

1

-60709.12

25092.96

90.95

SANTA ISABEL

23A

3

-61886.58

20408.72

66.60

SANTO ANTÓNIO

23A

3

-58425.80

20677.54

136.15

AMOR

23C

3

-62326.18

15234.63

46.85

AMOR-PNE

23C

3

-62324.56

15236.17

43.71

8ARREIRIA

23C

3

-49665.15

3044.96

BARREIROS

23C

3

-61033.61

13398.88

290.11
44.48

BARREIROS-PE

23C

3

-61031.39

13399.01

39.60

CALDELAS

23C

3

-49518.78

6984.61

244.76

CASAL DA QUINTA

23C

3

-52851.45

16424.15

163.82

CASAL DA QUINTA-MS

23C

3

-52851.22

16422.95

157.60

CASAL DA QUINTA-MW

23C

3

-52852.66

16423.94

157.60

CASAL DOS CLAROS

23C

3

-63892.36

15667.90

99.94
335.14
142.59

8AJOUCA

CAVADINHAS

23C

3

-46062.62

12424.32

CONQUEIROS

23C

3

-58401.88

18700.07

CONQUEIROS-PSW

23C

3

-58403.34

18699.67

140.29

CURVACHIA

23C

3

-53649.64

4663.14

239.51

FACHO

23C

3

-62381.62

4513.67

194.88
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LEIRIA

23C

2

-57991.71

8957.05

126.61

LONGRA

23C

3

-50948.40

11664.55

205.01

MARRAZES

23C

3

-57743.09

10706.23

119.23

5939.95

125.06

MATO GROSSO

23C

3

-59680.70

MEMÓRIA

23C

2

-44175.61

13289.58

365.47

MEMÓRIA-PE

23C

2

-44174.22

13289.24

357.92

MEMÓRIA-PS

23C

2

-44175.90

13288.20

357.92

MILAGRES

23C

3

-56672.22

13751.09

133.74

MONTE AGUDO

23C

2

-56399.23

16898.63

162.65

MONTE SECO

23C

3

-48503.35

14909.00

PARADA

23C

2

-49096.28

12548.58

233.96
247.40

PARRACHEIRA

23C

3

-50081.31

6078.33

245.44

PIMENTEIRA 1

23C

3

-47832.97

9441.03

239.38

PINHEIROS

23C

3

-56192.25

12226.25

124.03

PLANALTO

23C

3

-56114.92

10339.51

181.01

pausas
pausas
pausas

153.25

1

23C

3

-55277.15

8387.64

2

23C

3

-54811.06

7887.90

160.28

3

23C

3

-52916.87

7684.54

200.69

PRATA

23C

3

-53160.05

12949.07

184.80

RI7

23C

3

-57457.28

6359.38

135.60

RIBA DE AVES

23C

3

-60021.16

16687.25

117.21

RIBA DE AVES-PNE

23C

3

-60020.41

16688.83

112.49

RIBA DE AVES-PSE

23C

3

-60019.55

16686.49

112.48

RUGE ÁGUA

23C

3

-42078.07

14356.31

346.51

SANTA CATARINA

23C

3

-47466.92

921.06

378.72

SERRA DO BRANCO

23C

3

-45688.53

15090.30

325.60

SOUTO DO MEIO

23C

3

-50748.15

9213.69

219.95

-50057.37

-38.09

428.13

CHAINCA 1

27A

3

CHAINÇA

27A

3

-49505.70

-70.16

425.12

LOUREIRA

27A

3

-47785.11

-766.28

404.32
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I Exm.a

Senhora
Presidente da Comissão de
Acompanhamento da Divisão Sub- Regional
de Leiria da CCDRC

I

Rua Henrique Sommer, 4, RlC
2410-107 LEIRIA

L
Sua Referência:
398/12

Sua Comunicação de:
2012-06-26

DSR_leiria

Assunto:

Nossa referência:

Antecedente:
60605

ED.17.04

Saída:

Data:

G3SL>.'-\

Revisão do Plano Director Municipal de Leiria
2.a Reunião plenária da Comissão de Acompanhamento

Na sequência da 2.a reunião plenária da Comissão de Acompanhamento
presente para enviar documento com as considerações
inseridas na ata da

2.a

realizada em 2012-07-25,

serve a

da EP - Estradas de Portugal, SA, para que sejam

reunião da CA.

Com os melhores cumprimentos,

)

2

Diretor da Delegação

c
Ql

E

.~

ê

Ricardo do Espírito Santo de Lacerda, Eng.o Civil

t5
Ql

õj
o

;g

'e:

(Por Delegação de Competência

Ql

o

nos termos da Deliberação do CA, em Anexo à OS n.? 30/2010/CA e
respetivas atualizações)
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da EP, não podendo

ser reproduzido,

utilizado,

modificado
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Batalha

Elementos Disponíveis
I - Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação: Plano de Desenvolvimento
Estratégico - Parte I
11- Caracterização Sócio Territorial: Bases para o Desenvolvimento
Sustentável e Propostas de Plano
Tomo I: Regional I Local
Volume I - Enquadramento Regional
Volume 11- Rede Viária, Mobilidade e Transportes
Tomo 11:Economia
Volume 111- Economia
Volume IV - Turismo
Tomo 111:Sociocultural
Volume V - Demografia
Volume VI - Habitação
Volume VII - Rede de Equipamentos
Tomo IV - Ordenamento e Urbanismo
Volume VIII - Urbanismo
Tomo V: Ambiente
Volume IX - Biofisico
Volume X - Recursos Florestais
Tomo IV: Património
Volume XI - Património Arquitetónico e Arqueológico
111- Avaliação do Grau de Execução do PDM em Vigor
PEÇAS DESENHADAS
1. Planta de Âncoras Estratégicas: Hipóteses
2. Planta de Enquadramento
Estratégico
3. Planta de Caraterização da Rede Viária
4. Planta da Situação Existente
5. Planta das Atividades Económicas
6. Planta das Infraestruturas
7. Planta dos Equipamentos

de Atuação

1

Caracterização

da Rede Viária

).- Rede Concessionada
•

IP1/A1 Concessão Brisa 45 km em exploração desde 1991

•

IC1/A8 Concessão Oeste 19.7 km em exploração desde 1997

•

IC1/A17/ Concessão Litoral Centro 124 km em exploração desde 2007
A zona de servidão é a definida no respetivo contrato de concessão.

~

Rede SubConcessionada
• Subconcessão Litoral Oeste
•

IC2/ A19 - Variante da Batalha, 13,0 km, entrada ao serviço em 2011.11.18

•

IC2/A19 - Nó .do IC36/A8- Nó da EN109, 3,0 km.

•

IC36/A8

-

leiria

Sul /

Leiria Nascente,

7,0 km, entrada

ao serviço

em

2011.11.16.
•

~

COl (Cintura Oriente de leiria) e VPl (Via de Penetração em Leiria), 6,0 km

Vias classificadas na jurisdição da EP
Estradas Nacionais
•

EN113 (Leiria /

i.c. Ourém)

).- Estradas Regionais
•

ER349 (L.c. Marinha Grande/EN109)

•

ER350 (ER350/

t.c, Ourém)

•

ER357 (ENl13/

ER350)

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no DL. Nº13/94, de 15 de Janeiro.

~

Rede Oesclassificada
•

ED1- (ED1/IC2)

•

ED350 (Leiria/ER350)

•

ED113 (Leiria/COL)

•

ED109 (Via Longitudinal ao Concelho Monte Redondo/L.C. Pombal)

•

EN242 Variante da Barosa

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no DL. Nº13/71, de 23 de Janeiro.
As informações

sobre as intervenções

Leiria poderão ser complementadas

na rede rodoviária

existente e prevista no concelho de

com a que se encontra disponível,

detalhada e atualizada

no Relatório Mensal de Planeamento.

2

~

Estudos e Projetos (a definir em função das opções do PI2013)

• EN109. KM 163+000 AO KM 169+000, PONTE DE PEDRA - Obra prevista no P12012.
Projeto de Execução em curso
(Outros a definir em função das opções do PI 2013)

~

Empreitadas

em Curso

• Conservação Corrente por Contrato
• Marcas rodoviárias e dispositivos

retrorrefletores

complementares

• Sinalização vertical - renovação e adequação de equipamentos
• Conservação corrente por contrato
distrito

(co Centro sul)

- 2010 12013 - centro operacional

centro sul

I

de leiria

• Execução de marcas rodoviárias (co centro sul) 2011

~

Protocolos

Não existem protocolos

ativos com o Município de Leiria.

3

POM leiria 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento
Analisados os documentos

relativos à revisão do PDM de Leiria apresentados,

salientam-se

algumas questões:
1 Tomo 1 Regional- Volume 11Rede Viária Mobilidade
A caracterização

da Rede Viária do concelho de Leiria esta de acordo com o estabelecido

Plano Rodoviário
alterado

e Transportes.

pelo Decreto-Lei

no

n.Q 222/98,

de 17 de Julho,

pela Lei n.Q 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n.Q 182/2003,

de 16 de Agosto,

salientando-se

Nacional (PRN), aprovado

apenas algumas questões pontuais:

1C1(A17 e A8) pag.30
o e ae ~ em que a mte-uqaçâo
reco

enao

ias I 1 e ·8

se e etua

que se sit a junto à zona urbana da cidade de el a

ao trOÇO o C~ 'E

_ ap-eserta

entre estas duas

o

aoo

ue

anJal e

es e troç

do

es e tráfego murto e evedos e atrva-ne te á 9

consecue

erren e e oos de percu so e cess os. a ligação e conseq ente trã s eren- a de ra eço

entre

em co

ct ções

de

CIe

tes

IJesta

coo

ade

orrni

e

aCOI1!;'l!'

cmentar as transterênc as de tráfego c
antaqer» e I .f3f

"1

troc

erl

'I" 1::3

ieme

co

(I

a

dese

-eea eqad

Esta situação já se encontra colmatada com a entrada em serviço do IC36.

Ponto 2.3.3 Estradas Nacionais EN109 pag.33

-"ma-se

ae ~n a .Ia corr cesen,

1.1'1e to langi d al "e

I:tICIO

C2 j n o a c dane de

ema

seg Iroo para t o-te err d reção aos coocetnos de Pom ai e F-gueira da Fo:: ;. ni".e concel 10
desempent-a un papel I porta e de I ação entre as freguesias de iIlarra::es
rnçosa S

ti

e9 eira de Pontes

o da Carpalt>osa Carreira e .~o te Recondo.

Esta via esta desclassifica da de acordo com a legislação vigente.

Variante Sul de Monte Real

Esta. arar e

r-a

"egues

3

de ""orte

eat con o-rçern na E

concelho a .13 pe"'l rte IIlJerLJ' algum tráfego ao cer IrO urna

3:9 rearesenta lo'1'a

1"1.1lS

.313

a-a c

de Monte "eal

A variante é à ER349 e não à ER359.

4

Via de Penetração de Leiria
A via de Penetração de t.eína liga o centro da cidade e a A.utoestrada do Norte (A 1l. sendo que essa
ligação etetua-se através do lC 26·,Esta vai contrfbui para uma maior fluidez no trânsito no centro da
cidade.

A ligação referida no efetua-se através do IC36 e não do IC26.

3 PLANTA DE CARACTERIZAÇÃO DA REDEVIÁRIA
Deve ser repercutida
nomenclatura

na planta

estabelecida

de Caracterização

pelo PRN, devendo

da Rede Viária

a sua identificação

a hierarquização

e

ser realizada por cor e

espessura de traço em função da sua importância.
Não se encontram

representadas

as zonas de servidão

nom aedificandi

de protecção

as

estradas da rede rodoviária nacional.

4 PLANTA DE ÂNCORAS ESTRATÉGICASHIPÓTESESDE ACTUAÇÃO
Deve ser repercutida
e nomenclatura

na planta de Âncoras Estratégicas Hipóteses de atuação a hierarquização

estabelecida

pelo PRN, devendo

a sua identificação

ser realizada por cor e

espessura de traço em função da sua importância.
Encontram-se
envolvência

representados

nesta

planta,

sete

núcleos

de

atividades

da rede viária; esta situação deve ser alvo de particular

poder constituir

novos polos de geração de tráfego,

cuja eventual

económicas

atenção em virtude
necessidade

na
de

de novas

ligações à RRN, pode vir a trazer implicações nos níveis de serviço das vias existentes, deve ser
alvo de estudo pormenorizado

fundamentado

em estudo de tráfego, a aprovar pela EP.

5 Avaliação do Atual Grau de Execução do Atual PDM pag.51

Como

conclusão

atualidade,

deste

volume,

no que

a necessidade de construção

concerne

de variantes

as acessibilidades

é identificado,

na

e ligações às principais vias de acesso

nacionais, para resolver questões de tráfego urbano, sem no entanto

serem descritas quais as

variantes e ligações necessárias.
Salienta-se

que, pretendendo

desenvolvimento

o Município

de projeto contendo

submetidos

à apreciação

igualmente,

de autorização da EP.

levá-Ias a cabo, as mesmas poderão

estudo de tráfego

carecer do

específico, devendo os mesmos ser

desta empresa, sendo que qualquer

obra que daí decorra carece,

5

Em complemento

refere-se

empresa,

sempre

dependente

carece

que quaisquer
de

projeto

alterações

aprovado

pela

à rede rodoviária
EP, estando

na jurisdição

desta

a sua materialização

de autorização.
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Correio Electrónico

DE: Direção Regional de Educação do

PARA:
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro, geral@ccdrc.pt

Centro
Departamento: DSGM
Setor: Civil

DATA: 2012-07-18

C.C:

N°: 8/19530/2012

n Urgente [l Aguarda Resposta [l

Divulgar P.F.

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria - 2a. Reunião da Comissão de Acompanhamento

Relativamente ao assunto em epígrafe informa-se V". Ex". que, após a análise dos elementos enviados para
apreciação ao abrigo do documento de entrada com a referência E/19530/2012, se verificou a necessidade de
retificar a informação constante do TOMO 111 Sociocultural-

Volume VII-

"Rede de Equipamentos" - ponto 5.2-

"Equipamentos de Ensino" de acordo com o mapa que se anexa.
Deverá, ainda, ser alterada a designação dos estabelecimentos de ensino de acordo com o disposto no OL nO
299/2007 de 22 de Agosto.
Mais se informa que esta Direcção Regional se encontra ao dispor para qualquer esclarecimento adicional
considerado necessário.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora de Serviços de Gestão e Modernização

LU','V.~,Jbw-kj
Em 18-07-12

Rua General Humberto

Delgado, 319 ·3030-327 COIMBRA

Telefone: 239 798 800 Fax: 239 798 886

http://www.drec.min-edu.pt
atendimento@drec.min-edu.pt
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NOTA: a Escola de Formação Social Rural de Leiria, em Marra'les. oferece o Curso Tecnolôgico de Educação Social. o qual dispõe de planos curricularres próprios.
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Exmo. Sr. Presidente da

~
~..", ~

(j~

~:,D(rSComissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro
AlC da Sra. Enga Francelina Fino

Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 COIMBRA

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO

OSR_LEIRIA 396/12
Proc: POM-LE.09.00/1-11

1047093

COIMBRA

2012.06.26

ASSUNTO: Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
2.a Reunião da Comissão de Acompanhamento

Relativamente aos elementos remetidos com a vossa comunicação em referência, informamos que
nada temos a opor ao conteúdo dos mesmos, mantendo no entanto o nosso parecer/contributos
referidos aquando da 1.a reunião da CA, realizada a 18 de maio de 2011.
Apesar de analisadas e referidas as questões de localização das atividades industriais como de
elevada dispersão e tendo ainda em atenção a reduzida taxa de ocupação dos espaços industriais
existentes, somos de parecer que se deverão analisar os motivos que originam esta reduzida taxa e
que deverão justificar-se a criação de novas áreas industriais, a ampliação de áreas existentes ou
desistência das mesmas, prevendo-se incentivos para a deslocalização dos estabelecimentos
industriais dispersos para espaços industriais, por forma a conseguir-se um ordenamento mais
integrado com benefício ao nível da qualidade de vida do cidadão.
No que se refere ao setor dos recursos geológicos, mantemos o parecer anteriormente emitido,
devendo, para além das áreas cativas e de reserva, potencializar-se a ampliação dos espaços
existentes de exploração de recursos geológicos, caso seja do interesse dessa autarquia, de forma
a não por em causa a sobrevivência deste setor.
Mais se informa que, por questões de serviço, não nos será possível estar presentes na 2.a Reunião
da Comissão de Acompanhamento.

Com os melhores cumprimentos

~~

Rosa Isabel de Oliveira
Diretora de Serviços

Sede: Av. Dr, Lourenço Peixinho, 42 _ 2°
3800-159 AVEIRO
Tel +351 234 004 600 I Fax +351 234004619
E-mail: dre.centro@drce.min-cconomia.pt

Rua Câmara Pestana, 74
3030-163 COIMBRA
Te!. +351 239700200 I Fax +351 239405611

I URL: www.dre.min-economia.pt
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X-Spam-Status: No, hits=O.O required=6.5
tests=TOTAL
SCORE: 0.000
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=O.O required=6.5
tests=AWL: 0.114,BAYES_00: -1.665,HTML_MESSAGE:
0.001,
RDNS_NONE: O,TOTAL_SCORE: -1.550,autolearn=ham
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=0.3 required=9.6
tests=AWL: 1.996,BAYES_00: -1.665,HTML_MESSAGE:
0.001,
TOTAL_SCORE: 0.332,autolearn=ham
X-Spam-Level:
X-Footer: ZHJhcGMubWluLWFncmljdWxOdXJhLnBO
From: "alcindo" <alcindo@drapc.min-agricultura.pt>
To: <francelina.fino@ccdrc.pt>
Cc: "'Antonio Francisco Ferreira'" <afmartinsferreira@drapc.min-agricultura.pt>,
'''Margarida Marques Teixeira'" <margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt>,
'António Godinho' <godinho@drapc.min-agricultura.pt>,
<graca.gabriel@ccdrc.pt>
Subject: Revisão do Plano Director Municipal de Leiria - 2a r
eunião da Comissão de Acompanhamento
Date: Tue, 24 Jul 2012 17:43:24 +0100
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 11
Thread-Index: Ac1 pu3EWDHEqlsrOQwy2vRSTcP6Sxw==
Exma Senhora Eng:a Francelina Fino
Na impossibilidade da representante da DRAPC estar presente na reunião e também por não haver um sustituto
disponível para representar estes Serviços envio o parecer para juntar à acta.
Estamos sempre disponíveis para prestar os esclarecimentos que entender necessários.
Com os melhores cumprimentos.
Alcindo Cardoso
Chefe de Divisão de Ordenamento, Ambiente e Infra-estruturas

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinadas ao uso
exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos. Se não é o destinatário da
mensagem ou a pessoa responsável pelo seu encaminhamento ao respectivo destinatário,
fica informado de que recebeu esta mensagem por engano, e de que qualquer utilização,
distribuição, reencaminhamento ou outra forma de revelação a outrem, impressão, ou
cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o remetente ou a
DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não
obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garantir que a mensagem e seus anexos não
contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar que esta mensagem e seus anexos são
submetidos a detecto r de vírus antes de serem utilizados. Alerta no entanto que as mensagens transmitidas
por este meio podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao destino com
atraso.
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Revisão do Plano Director

Municipal

?/ .~ í7(

de Leiria - 2a reunião da Comissão

de Acompanhamento

Parecer

da

DRAPC

aos

Estudos

apresentados

por oficio

n.? 9832

de

2012.06.23

11-Caracterização

Sócio-Territorial:

Bases para o Desenvolvimento

sustentável

e Propostas do Plano - Junho 2012

TOMO 11.ECONOMIA

Pág.31
" No concelho de Leiria proliferam
sobretudo

suiniculturas,

muitas unidades de criação de animais,

que se distribuem

sobretudo

na zona

centro

do

concelho, nas freguesias de Boa Vista, Milagres, Colmeias, Bidoeira de Cima e
em Monte Redondo, onde se observa um tipo de exploração extensiva e com
dimensões elevadas"

Substituir por:
" No concelho de Leiria proliferam
sobretudo

suiniculturas,

muitas unidades de criação de animais,

que se distribuem

sobretudo

na zona centro

do

concelho, nas freguesias de Boa Vista, Milagres, Colmeias, Bidoeira de Cima e
em Monte Redondo, onde se observa um tipo de exploração intensiva
algumas

unidades

com

de grande dimensão".

Pág.33

o numero

de explorações sofreu um forte decréscimo entre 1999 e 2009, e se

a comparação for feita entre 1989 e 2009 ....

Pág. 46 (Tabela 22)

No que se refere
terem

sido eliminadas

Este comportamento
algumas

poderá significar que apesar de

explorações,

outras

terão

surgido

ou as

mesmas demonstram
no numero

médio

uma intensificação
de animais

produtiva, isto é um acréscimo

por exploração,

viradas

para

a maior

rentabilidade do produto (tabela 22 e 23).

Pág.49
No ultimo parágrafo desta página aparece pela primeira vez uma referencia à
resolução

dos

problemas

da

actividade

pecuária.

Esta

actividade

está

actualmente regulada através do Regime do Exercício da Actividade Pecuária REAP, através do Dec-lei

nO214/08 de 10 de Novembro, com as alterações

introduzidas

nO. 78/2010,

45/2011,

pelo Dec.lei

de 25 de Março.

de 25 de Junho e Decreto-lei

O município

regularização das explorações

já identificou

este problema

pecuárias existentes e a necessidade

n".
de

urgente

da sua resolução e por isso já iniciou o procedimento da 8a Alteração ao PDM
em vigor por deliberação

de reunião da Câmara Municipal de 10 de Abril de

2012 com este objectivo.
Não há referencia,
explorações

neste

documento

que se encontram

de caracterização,

do numero

licenciadas com titulo de exploração,

de

isto é

"reclassificadas" e das explorações que optaram pelo acesso ao regime através
do enquadramento

no artigo 67.° - Regime excecional

de regularização

do

REAP.

O trabalho a desenvolver
sistematização

nesta área deverá evoluir para a identificação

e

dos problemas que impedem o acesso destas explorações

à

obtenção

dos Títulos

de exploração.

Pretende-se

propostas

no âmbito da referida alteração

desta

forma

sustentar

e/ou neste Enquadramento

de

Revisão do Plano.

Pág. 51

3.2.8 Aproveitamento

..... A

obra

Hidroagricola do Vale do Lis

realizada

no

rio

Hidroagricola de fins múltiplos

Lis constitui
.

o

primeiro

Aproveitamento

TOMO V.AMBIENTE

Pág.68

Na tabela 9. não figuram os elementos referentes ao recenseamento

de 2009

como mencionado.

Pág.72

A tabela 10. tem simultaneamente

a designação de Figura 32

Pág. 74

Da tabela

12. apenas

Aproveitamento

se

pode

inferir

sobre

a área

beneficiada

pelo

Hidroagricola e não extrapolar para o concelho que tem uma

área muito superior.

A relação feita no Método 1, reflecte uma área total inquirida pelo INE que inclui
também áreas florestais. Os 15798 ha correspondem

a 8343 ha de SAU que

em 2009 são apenas 4870 ha de SAU no concelho de Leiria.
Assim, se utilizarmos os valores de 2009 podemos concluir que a área média
de SAU das parcelas que constituem as explorações agrícolas inquiridas é de
4000 m2 (O,4ha, isto é 4870 há/ 2455expl. = 1,98 ha/exp., N°medio de blocos
/expl=4.9).
A área média das parcelas retirada do RGA de 2009 será então 4000 m2.

Também nesta mesma página é referido que no Recenseamento são inquiridas
apenas as explorações a partir de determinada área o que não invalida que se
inquiram

todas

independentemente

as

parcelas/blocos

da área.

que

constituem

essa

exploração

Sugerimos

a alteração

do último parágrafo

do capítulo

8.2.2.3.

Estrutura

Fundiária para a seguinte redacção:

" Após a analise dos valores encontrados podemos apontar que no concelho de
Leiria predominam

as explorações

minifundiárias,

de caracter familiar,

com

indicadores médios de Superfície agrícola útil por exploração na ordem dos 2
há, com 4,9 blocos por exploração, e 4000 m2 por cada bloco."

Pág.81

No concelho
colectiva:

de Leiria

identificam-se

O Aproveitamento

duas

Hidroagricola

áreas

de regadio

de gestão

do Vale do Lis e o Regadio da

Ribeira do Sirol.

Pág.83

Este projecto beneficia uma área de 125 hectares, 200 explorações,

foi de

iniciativa da Junta dos Agricultores da Ribeira do Sirol, com ele decorreu uma
melhoria

das

beneficiação

condições

de

dos principais

rega

canais

aproximada de 12 000 metros .....

Leiria, 23 de Julho de 2012

e drenagem

através

e valas existentes

da limpeza

e

numa extensão
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Exma. Senhora
Ora. Ana Maria Martins de Sousa
Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro
Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 COIMBRA

c/conhecimento à Direção Regional de Cultura do Centro

Sua referência

Sua comunicação

PDM-LE.09.00/1-11

Nossa referência

c. S.

2011/1 (081)

801316

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria.

No seguimento da reestruturação interna da Direção-Geral do Património Cultural, ex-IGESPAR,
I,P. - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, o concelho de Leiria
passa a integrar o território de influência da Direção Regional de Cultura do Centro.
Assim sendo o processo mencionado em epígrafe transita para a responsabilidade da Direção
Regional de Cultura do Centro.

Com os melhores cumprimentos,

J:na Catarina Sousa

Uihc\(~+~),I,,:) 5'OJ~
Subdiretora
(em substituição)

SL·ACS/FC

Palácio

Nacional da Ajuda, 1349-021

Lisboa, Portugal I Tel.: +351 2136142251
Fax: +351 21 3641515
WWW.igespar.pt. igespar@igespar.pPág.
1 de 1

I Tlm.: 964465598

19644665731

964465348
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Direcção Geral
de Energia e Geologia

I
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Exm? Senhor Presidente
Comissão de Coordenação Região do Centro
Ale. Presidente da CA do PDM de Leiria.
Eng." Maria Franeelina Rodrigues Alves Fino

Divisão Sub-regional de Leiria
Rua Henrique Sommer, 4, RlC

L 2410-107
Sua referência:

Sua comunicação:

DSR LEIRIA 392/12
Proc: PDM-LE.09.00/l-11
ID 47093

Nossa referência:

2012.06.26

Revisão do Plano Director Municipal
Acompanhamento
(CA)
Req.: Câmara Municipal de Leiria
Leiria - Leiria

ASSUNTO:

Na sequência da análise dos elementos de caracterização

J

Leiria

Entr.:GE-ORD-242/2012;
e
Entr. :GE-ORD-248/20 12

de Leiria

- 2a reunião

da Comissão

de

referentes à Revisão do PDM de Leiria,

apresentados no site da Câmara Municipal de Leiria, junto se envia o parecer desta Direcção-Geral,

de

teor favorável condicionado.

Desde já se informa que por motivos de agenda não nos será possível comparecer à reunião indicada
I

em assunto, agendada para o próximo dia 25 de Julho, pelo que desde já agradecemos

o envio da

documentação que for distribuída no decorrer da mesma.

Com os melhores cumprimentos

o Subdirector-Geral
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Anexo: Informação DGEG n.O 18/2012/NSN
Desenho DAT N" 297/DAT/2012,

de 2012.07.03

NSN
Av. S de Outubro,

87

1069-039 Lisboa
Tel.:21 792 27 00/800
Fax: 21 793 9S 40
Linha Azul: 21 7922861
www.dggc.pt
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Direcção Geral
de Energia e Geologia
Informação DGEG
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Subdirector

Assunto:

Gere.\

Revisão do Plano Director Municipal de Leiria _ 2a
reunião da Comissão de Acompanhamento (CA).
Req.: Câmara Municipal de Leiria
Leiria 1Leiria

Informação N°: 18/2012/NsN
Entr.: GE-ORD-248/2012
Data: 2012.07.18
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MINISTÉRIO
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E DO EMPREGO
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Direcção Geral
de Energia e Geologia
1 - Introdução
A Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento

Regional do Centro (CCDR-C)

~Q!~g?_~??_(s/Rera:

Sub-RegiQ_n~Ld~J_e!rJC3'_
atravé~_cl.c::>_~~_~ício_-.ge
Proc.:PDM-LE.09.00/1-11;

Plano Director Municipal

DSR_Leiria

ID 47093), solicita a presença do representante

Geral para a 2a reunião da Comissão de Acompanhamento
de Leiria, agendada

- Divisão
392/12;

desta Direcção-

(CA) do processo de Revisão do

para o próximo dia 25 de Julho, tendo a

informação referente a este PMOT sido disponibilizada em site do Município de Leiria.

o ofício em causa

deu entrada na DGEG em 2012.06.28, com a ref." 20120628A1611,

2- Antecedentes
Na sequência dos elementos
Transversal,

informação

disponibilizada

agora apresentados foi solicitado, junto da Divisão de Apoio

atualizada

no desenho

sobre

o concelho

n.o318/DAT/2012,

de

de 2012.07,13,

Leiria,

sendo

relevante

a

à escala 1:125,000, que se

junta em anexo.

3- Análise e Apreciação

dos elementos

Da análise dos elementos apresentados, refere-se o seguinte:
a) De um modo geral os elementos apresentados não refletem o significado que o sector
dos Recursos Geológicos representa em termos socioeconómicos
Neste sentido seria relevante que os "documentos",

"TOMO lRegional-Locaf'

para o concelho.

nomeadamente

os designados por

e o "Quadro Estratégico Municipal - Hipóteses de Actuação",

abordassem e refletissem a importância que este setor apresenta e poderá representar
(em função

de se tratar

de um sector que se perspetiva

concelhios e as suas consequências

crescente)

em termos

em termos de estratégia política, económica e de

ordenamento do território.

b) Alerta-se para a necessidade de retificar o "Quadro 12-Descrição dos Indicadores para
o FCD Desenvolvimento

Socioeconómico

Ambiental Estratégica", nomeadamente

Sustentável"

(página

44)

da "Avaliação

quanto à "Fonte" do "N o de explorações de recursos
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Direcção Geral
de Energia e Geologia
geológicos" de modo a incluir também a Direcção Regional de Economia do Centro
(ORE-Centro) e a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

4- Conclusão
Não obstante o exposto

e tendo presente que estam os ainda numa face

processo de revisão considera-se

que, de um modo geral, os elementos

encontram em condições de ser aceites por parte desta Direcção-Geral,

inicial deste

apresentados

se

devendo ter-se em

consideração o mencionado no ponto 3 da presente informação.

À consideração superior

Lisboa, 17 de Julho de 2012

~
Nuno Sousa Neves
(Arq uiteto)

Anexo: Desenho n.297/DAT/2012

de 2012.07.03, à escala 1:125.000.
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Recursos geológicos
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~

D

de prospecção e pesquisa

D Pedido de prospecção
~

Área cativa

~

Área de reserya

12221 Concessão

=::J

Pedreira
L-J Limite de Município
I:::: :1 Área de exploração consolidada e complementar Infraestruturas energéticas
Área potencial
-Gasodutos

mineira

Pedido de concessão mineira
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íSJ

Estações dos gasodutos
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.
de água mineral natural

Perímetros de protecção de água mineral natural
Zona imediata de protecção

O Zona intermédia de protecção
O Zona alargada de protecção
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Revisão do Plano Director Municipal de Leiria

Direcção Geral
de Energia e Geologia

Divisão

de Apoio

Transversal

1:125.000

Desenho n'

297IDAT/2012

Data: 03-07-2012

Executado por.
Isabel Macieira
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X-Spam-Status: No, hits=O.O required=6.5
tests=TOTAL SCORE: 0.000
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=O.O required=6.5
tests=AWL: O.OOO,BAYES_OO:-1.665,HTML_MESSAGE: 0.001,
RDNS_NONE: O,TOTAL_SCORE: -1.664,autolearn=ham
X-Spam-Level:
From: Helena Oliveira (SIG) - Município de Porto de Mós <helena.oliveira@municipioportodemos.pt>
To: <francelina.fino@ccdrc.pt>
Cc: <Iup@municipio-portodemos.pt>,
'Presidência Município de Porto de Mós' <presidencia@municipio-portodemos.pt>
Subject: Revisão do PDM de Leiria - 28 Reunião Plenária da
CA
Date: Tue, 24 Jul 2012 14:15:58 +0100
X-Mailer: Microsoft Office Outlook 11
Thread-Index: Ac1 pnncJXMSjaRqUTdKzbLNdhiDPwQ==
Exma. Sra. Presidente da Comissão de Acompanhamento

da Revisão do PDM de Leiria,

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, serve o presente para comunicar que, por impedimento
de ordem profissional, tanto o técnico efetivo, como o técnico suplente, nomeados pela CM Porto de Mós
como seus representantes na Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM de Leiria, não poderão
estar presentes na 2ª Reunião Plenária da referida, a realizar no dia 25 de julho de 2012.
Quanto aos elementos enviados juntamente
a informar que:

com a convocatória

para a 2ª Reunião da CA, tem esta entidade

. Nada tem a opor à aprovação da Ata da 1ª Reunião da CA, tendo em conta a ausência do(s) representante
(s) da CM Porto de Mós na referida reunião;
. Relativamente

aos documentos

remetidos

pela CM Leira para análise, nada tem a apontar.

Com os melhores cumprimentos,
Helena Oliveira
(Geoqrafa}

eu PORTO

DE MÓS

Divisão de Planeamento e Ucenciamento

Urbano

Gabinete SIG
Praça da República
2484-001 Porto de Mós
T: 244 499 622 F:244 499 601
sig@municipio-portodemos.pt
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X-Spam-Status: No, hits=O.O required=6.5
tests=TOTAL SCORE: 0.000
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=O.O required=6.5
tests=TOTAL_SCORE: 0.000
X-Spam-Level:
From: "Celestino Mota" <du@cm-pombal.pt>
To: <francelina.fino@ccdrc.pt>
Date: Tue, 24 Jul 2012 17:27:21 +0100
X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 11.0.5510
Thread-Index: Ac1 puTNupKD8jXleT60ZR2C4YZX1
BA==
X-Anti-Virus: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server 5.6.39/RELEASE,
bases: 20110117 #4671288, check: 20120724 clean
Subject: Revisão do PDM- Leiria: 28 Reunião da Comissão de
Acompanhamento
X-Anti-Virus: Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server 5.6.39/RELEASE,
bases: 20110117 #4671288, check: 20120724 clean
Sra. Presidente da Comissão de Acompanhamento

da Revisão do PDM Leiria

Em resposta ao VI ofício ref." DSR_LEIRIA 415/12,

proc.: PDM-LE.09.00/1-11

Junho de 2012, e na sequência da apreciação
"..'

1047093,

efectuada à documentação

relativa ao Plano acima referido, vimos por este meio dar conhecimento

de 26 de

que nos foi enviada
a V. Exa. do teor do

parecer, o qual será entregue formalmente na 2a Reunião Plenária.

1-

REDE VIÁRIA:
• A 1 - Auto-Estrada do Norte, Sublanço Leiria/Pombal
Como é do conhecimento

da Câmara Municipal de Leiria, é pretensão dos dois municípios a

construção de um nó na A 1, a Norte de Leiria/Sul de Pombal, na zona de Barracão/Meirinhas.
De facto, os dois municípios têm desenvolvido desde o ano de 2005 contactos com a Brisa e a
E.P. no sentido de vir a ser construído
Rodoviárias,

este nó, tendo o INIR- Instituto de Infra-estruturas

I.P. e a Brisa já executado estudos de tráfego e inclusivé o estudo da geometria

do traçado, este último datado de 2008.
É de referir que o nó de acesso à A 1 a partir da EN 1/1C2, a construir, localiza-se praticamente a
meio do sublanço Leiria/Pombal, da A1 - Auto-Estrada do Norte.
Trata-se

de uma reivindicação

estudos do PROT Centro-Litoral,

muito antiga, já indicada como uma ligação estratégica

nos

e agora novamente indicada como uma ligação estratégica de

grande interesse para a acessibilidade

das freguesias situadas no limite Norte do concelho de

Leiria,

de Memória,

nomeadamente

as freguesias

Colmeias,

Redondo e no limite Sul do concelho de Pombal, nomeadamente

Bidoeira,

Bajouca

e Monte

as freguesias de Albergaria

dos Doze, S. Simão de Litém, Santiago de Litém, Vermoil, Meirinhas, Carnide, Ilha e Guia.
No âmbito do estudo da revisão do PDM- Pombal, já está previsto desenvolver-se
Nó do Barracão/Meirinhas

a partir deste

de ligação à A 1, uma via rápida para o lado Nascente de acesso a

Vermoil (com nó de ligação a Colmeias), S. Simão de Litém, Santiago de Litém (com nó de
ligação a Albergaria dos Doze), seguindo em direcção a Vila Cã e Abiúl, até entroncar no ICS.
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Para o lado Poente, também está prevista uma via rápida, utilizando alguns dos troços do
CM 1038 e EM 531-1, até ao entroncamento

na Circular Sul da Guia, próximo do nó da Guia da

A17.
Com a execução deste nó ficam criadas as condições para dotar as freguesias do limite Norte
do concelho de Leiria e do limite Sul do concelho de Pombal de um acesso rápido à A 1, sem
necessidade de recorrer aos nós de Pombal e de Leiria e ainda a possibilidade

de uma ligação

rápida entre a A1 e a A17, reduzindo-se também, o elevado tráfego na EN11C2 e na EN109.
Dado tratar-se de uma ligação estratégica de relevante interesse para as acessibilidades
concelhos de Leiria e Pombal, sugere-se que o Nó do Barracão/Meirinhas
do Norte, cuja geometria
desenvolvimento

do traçado

da proposta

se anexa, seja tomada

de ordenamento

da execução do Nó do Barracão/Meirinhas,

da A1- Auto-Estrada

em devida consideração

e representada

proposta. Sugere-se ainda, que a rede viária estruturante

dos

na planta

no

da rede viária

prevista no PDM-Pombal,

resultante

se interligue com a rede viária do concelho de

Leiria, nomeadamente com os nós de ligação a Colmeias, Memória, Bidoeira e Bajouca.

• Planta de caracterização da rede viária
A planta apresenta
nomeadamente
exemplo,

algumas debilidades

ao nível da representação

as normas de representação

a linha do Oeste cujo traçado

representação

gráfica, não cumprindo

gráfica da DGOTDU, sendo de referir, a título de
não é perceptível.

A carta base não favorece

gráfica da rede viária nem a sua leitura, sugerindo-se

a

que a mesma seja

melhorada. As linhas de água deverão ser menos evidentes e deverá ser indicada a toponímia
das sedes de freguesia.

2-

ORDENAMENTO

E URBANISMO:

No desenvolvimento

da proposta de ordenamento

zonas de fronteira, procurando-se
rurais. Encontrando-se

deve ser dada particular

importância

articular a delimitação dos diversos aglomerados,

a equipa técnica responsável

pela elaboração

às

urbanos e

da Revisão do PDM-

Pombal a desenvolver a proposta de delimitação dos diversos aglomerados, tendo por base as
orientações

constantes

do PROT Centro, oportunamente

será enviada a proposta prévia de

ordenamento.
No que diz respeito à zona industrial de Meirinhas, situada junto do limite Norte do concelho de
Leiria, próxima do lugar do Raso - Barracão, poderá ser equacionado

o seu prolongamento

para Sul, concelho de Leiria, de modo a integrar uma industria cuja implantação já abrange
área dos dois municípios.

3-

QUADRO ESTRATÉGICO
•

MUNICIPAL:

Linha do Oeste

Sendo a linha do Oeste uma infra-estrutura

estratégica para a circulação de mercadorias de e

para o Porto da Figueira da Foz e industrias de celulose, bem como para o transporte
passageiros,

também reconhecida

no âmbito da estratégia delineada para o desenvolvimento

do concelho de Pombal, deve ser dada uma particular importância a esta infra-estrutura,
como

a promoção

de acções

de

conjuntas

tendo

como

file://C:\DOCUME~ 1\mf0415\DEFINI~ 1\Temp\eud30.htm
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revitalização.

•

No âmbito da revisão do PDM- Pombal em curso, um dos vectores estratégicos

desenvolvimento

do concelho consiste em tornar Pombal um concelho atractivo e competitivo a

nível empresarial
determinante

para o

e logístico. Sendo este vector estratégico

a adopção

desenvolvimento

de uma política

de sinergias

integrada

comum aos dois concelhos,

e de complementaridade,

e complementaridades,

é

baseada

no

com o intuito de criar uma região

competitiva e atractiva. Neste domínio, é de referir que município de Pombal pretende instalar
uma plataforma

logística

na zona oeste do concelho,

tirando

partido das acessibilidades

existentes (A17, IC8, EN109 e linha do Oeste). Por outro lado, tem em curso a implementação
de

um parque

ordenamento

industrial
integrado,

desenvolvimento

localizado
sugere-se

junto
que

à Estação
estes

da Guia. Tendo
projectos

um

considerados

no

da proposta de ordenamento para o município de Leiria.

Assim, o município de Pombal emite parecer favorável

aos estudos referentes

Estratégico Municipal: Hipóteses de Actuação e à Caracterização
o Desenvolvimento
conhecimento

sejam

por objectivo

Sustentável

Sócio Territorial: Bases para

e Propostas de Plano, os quais revelam qualidade e um bom

do território, reunindo estes estudos de caracterização

para o desenvolvimento
nos pontos anteriores.

ao Quadro

da proposta de Plano, uma vez consideradas

e diagnóstico

condições

as observações

feitas

Cumprimentos,
Celestino Mota
(Arquitecto)
Director do Departamento

de Planeamento

Urbanístico

..................................................................................
Edifício dos Serviços Técnicos - Município de Pombal
R. Filarmónica Artística Pombalense n012, 3100-430 Pombal, Portugal
Te!. (+351)236
210 500
du@cm-j2ombal.pt
www.cm-pombal.pt

titll

nó Barracao

Meirinhas.pdf
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Exmo Sr(a) Eng.a Francelina fino
CCDRC - LEIRIA - COMISSÃO DE
COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO CENTRO
RUA HENRIQUE SOMMER N°4 - R/C
2410-107 LEIRIA
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Sua comunicação

Nossa referência

Data
9/8/2012

S/3629/20 12

Assunto:

Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria - I FASE - contributos do Municipio da Marinha Grande

Na sequência da entrega dos elementos que constituem a 1." Fase da Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria e
da 2." reunião da Comissão de Acompanhamento

que teve lugar no dia 25 julho na CCDR-Centro

em Coimbra, e sendo

necessário remeter por escrito à CCDR - Leiria os contributos da Câmara Municipal da Marinha Grande, cumpre-nos
informar que da análise aos diversos Tomos que constituem a I fase da Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria,
surgem-nos os seguintes comentários e questões:
1.

1S4'3f.;./i2 21] 12-Ci~:;_·1.i5
L) ::;F{ LE I R I/"4JA (3

TOMO 1- REGIONAL E LOCAL
a.

As diversas figuras que se encontram ao longo das páginas 24 e seguintes (Figura 7, 8 e 9) para

além da má qualidade de imagem que apresentam, encontram-se incorretas (limite do concelho da
Marinha Grande não está correto), desatualizadas (não surge nos mapas a A 17, ou mesmo o novo
troço do IC19 nem a ligação da A8 à A1) sem legendas e sem norte'
b. Na página 35 referem que a EN 242 - que estabelece a principal ligação de Leiria à Marinha
Grande se encontra desc/assificada??
c.

Na página 39 é feita referência à ER 349 que estabelece a ligação a sul com a Praia da Vieira? A

Praia da Vieira em relação a Monte Real, encontra-se a poente, a sul está a Marinha Grande.
d.
2.

Novamente a Figura 24 -limites

administrativos da Marinha Grande encontram-se incorretos.

TOMO" - ECONOMIA
a.

Na página 6 atentos ao crescimento do concelho da Marinha Grande 2001-2011

b.

Os mapas - figuras constantes - relembramos que a Freguesia da Moita faz parte do Município da

Marinha Grande desde

001 devendo por isso e acordo com as diversas CAOP publicadas fazer parte

dos limites administrativos
esteja representado.
c.

dos diversos mapas apresentados onde o concelho da Marinha Grande

Na página 106 não percebemos como é que o PINHAL DE LEIRIA com os seus quase 12000ha se

encontra inserido no Concelho de Leiria? É que o Pinhal de leiria - Mata Nacional de Leiria encontra-se
na íntegra inserido no Concelho da Marinha Grande, encontrando-se
de concelho.
3.

o mesmo a poente da nossa sede

TOMO 111- Sociocultural
a.

Na página 20 é feita referência ao Sistema Urbano Leiria - Marinha Grande mas depois o que vem

escrito a seguir não percebemos.

Pois o sistema urbano Leiria - Marinha Grande é constituído

estes dois concelhos e as relações / competitividade

rld(oJ Guil"~ll11e
2:13()-Sl?

Mdlioha

St~phens
Gralld('

(00351)
(00351)

destes dois territórios, não percebemos:

244573300
244 561710

tel
te x

por

"Sistema

1/2
gcrnhá'cm'rílgrande pt

www.cm-lIlmande.Dt

NIF 505776758

Município da Marinha Grande
Câmara Municipal

Urbano Leiria _ Marinha Grande - A população deste sistema urbano caracteriza-se

pelo seu grande

dinamismo demográfico, com uma população de cerca de 260.000 habitantes divididos por 5 concelhos,
que constituem a sub - região NUT /lI do Pinhal Litoral, que integra os concelhos de Batalha, Leíria,
Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós. É interessante referir, que num raio de acesso de 15 minutos
por automóvel ligeiro em torno do principal centro urbano (Leiria), vivem 131.955 habitantes."

Sem outro assunto de momento,
Subscrevo-me

com os melhores cumprimentos

o Vice-Presidente
(Por delegação

de compete

da Câmara
do Presidente da Câmara)

(Paulo Jorg

2/2
I'r<l\il GlJllhe"n~
2430·522

Marinha

Stephens
Grande

(00351)
(00351\

244 573 300 tel
244561710
filX

geral., em·mgrande.pt
ww\ .cm·morandc.ot

Nlf 505776758

MUNICíplO

DA

CÂMARA

BATALHA

MUNICIPAL

À
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Com Conhecimento:
-Múnicrpio de Lelria

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

DOT-1234

03/08/2012

Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Dlretor Municipal de Leiria
Relatório de Fatores Crfticos de Decisão
Processo N.o 22/2012/5

ASSUNTO:

Por despacho de 31/07/2012
do Sr. Vereador, proferido no uso da competência
subdelegada pelo despacho do Sr. Presidente de 29/10/2009, Informa-se V. Exa., que este
Municfpio emite parecer favorável ao relat6rlo de fatores crftfcos relativo à Avaliação Ambiental
Estratégica (ME) da Revisão do Plano Dlretor Municipal de Lelria.
Mais se informa que tendo em conta o Relatório de Fatores Críticos (versão 2012)
disponibllizado, cumpre-me tecer as seguintes considerações:
1. No quadro 12 referente à desorição dos Indicadores para o FDC Desenvolvimento
Socioeconómlco
Sustentável sugere-se incluir/adicionar
um critério que englobe a
RORulação e as dinâmicas associadas;

.....-____..'-"--"--'-2~''"-No'''qiiadro'-13'''q'ue''-sEi''r'efe're"'â"-d-esc'rl'çao-dos-'ind'i6ã"do"res-'p,ira--õ--FCtfl::stiutura'çilõ-U·r·bfliiã-·····
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e Requalificação Territorial propõe-se como indicadores no critério "uso ao solo' o n.? de
edIfícios em ruínas/mau estado de conservação que permite monitorlzar o estado de
conservação do parque habitaclonal;
3. No quadro 14 onde se descrevem os indicadores para o FCD Qualificação Ambiental e
Recursos Naturais sugere-se introduzir indicadores que permitam aferir as áreas
ocupadas em risco de movimentos de vertentes (desflzamentos e desabamentos);
4. No âmbito da ME e no processo de monitorização In continuum do plano propõe-se a
discriminação das variáveis utilizadas no sistema de indicadores proposto como garantia
de uma maior credibilidade e fiabllidade da informação.
Com os melhores cumprimentos,
Por delegação do Presidente da Câmara*

AChefede

Divisão

Raquel

".~.o~;:Qe.~d~::rit6:'.~

MariL':iJiesPintttrbosa

*- (Competências

delegadas

Dias

em 16-03-2011)
emilia

Ruo Infante
leI.:
GrafinaJ-Águeda

244

769

110

Fax:

244

769

D. Fernando
111

B BATALHA

2440-11
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X-Spam-Level:
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76-c5-500680c0440c
Subject: PDM de Leiria - Revisão Comissão de Acompanhamento
2.a reunião plenária
Date: Wed, 18 Jul 2012 10:25:46 +0100
X-MS-Has-Attach:
X-MS- TNEF-Correlator:
Thread-Topic: PDM de Leiria - Revisão Comissão de Acompanhamento
2.a reunião plenária
Thread-Index: Ac1 kxO/dRVfkmx4rSSe/7PUCxssPNA==
Priority: Urgent
From: Patricia Nascimento - Município da Batalha <patricia.nascimento@cm-batalha.pt>
To: "Maria Francelina Fino" <francelina.fino@ccdrc.pt>
Cc: Raquel Dias - Município da Batalha <raquel.dias@cm-batalha.pt>,
<graca.gabriel@ccdrc.pt>
X-Brightmail- Tracker: AAAAAA==
Bom dia
Eng.ll Francelina Fino
No seguimento do v/ ofício 9832 de 20/6/2012

e por despacho do Sr. Vereador de 6/7/2012,

parecer favorável aos Estudos de Caracterização e Modelo Estratégico de Desenvolvimento
sobre os documentos as seguintes considerações:

emite-se
do PDM tecendo

I - Quadro Estratégico Municipal
•

à Estratégia B Emprego (B2 Novas Áreas Empresariais) indicada na pp. 35 e em

Relativamente

termos de estratégia
prevista

industrial

importa

salientar

a execução de uma Zona Industrial

empresarial,

contribuindo

para a promoção

que no concelho

da Batalha (IP1, A1) está

(ZI de São Mamede)

próxima desta nova área

da sustentabilidade

e coesão económica

da

região.
•

No que se refere

à Estratégia

D -

necessidade de resolução e articulação
a região,

nomeadamente

tratamento
I>

no que

intermunicipal
diz respeito

e Ambiente

importa

reforçar

a

dos problemas ambientais que afectam

à despoluição

dos recursos

hídricos

e

dos efluentes das suiniculturas.

Na planta 02 - Enquadramento
Turística

Sustentabilidade

e Cultural

Humanidade

sugere-se

(Roteiro Turístico

Estratégico e atendendo

à Estratégia B - Leiria Cosmopolita,

incluir

classificados

os monumentos

do Património

Mundial:

Mosteiro

como

Património

da

de Alcobaça, Mosteiro

da

Batalha e Convento de Cristo de Tomar).

/I - Caracterização

Sócio Territorial

Tomo I - Regionall Local

I ~')

S\ ;t~\Rte Completar

~62-j;u.'"

importa frisar que o IC2 (Variante da Batalha e Azoia) indicado na pp. 32 se refere

2 4 JUL2012
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ao ICVB (A19).
Em relação às Estradas Nacionais e em relação à EN 356-2 esclarece-se que no concelho da Batalha
ainda não existe homologação

desta estrada para a jurisdição do Município.

As estradas municipais

identificadas

543 e a EN 356 desclassificada

na pp.42 que se prolongam

pelo concelho da Batalha são a EM

(troço de Casal do Arqueiro à Jardoeira).

Tomo 11Economia
Na planta 05 Planta Actividades Económicas propõe-se a representação
além da indústria e agro-pecuária,

Tomo IV - Ordenamento
Neste capítulo

espacial de outras actividades

tais como comércio e serviços.

do Território

propõe-se

uma breve abordagem

aos vários instrumentos

de gestão territorial

âmbito nacional, regional e local em vigor (ex: Programa Nacional da Política do Ordenamento
- PNPOT, Plano Sectorial
compatibilização

de Rede Natura) com incidência

no território

mormente

de

do Território

no que se refere

à

e articulação entre os vários planos e a revisão do PDM de Leiria.

111- Avaliação do Grau de Execução do PDM em vigor
No que concerne às servidões e restrições de utilizada pública reiteram-se
n/ comunicação com a referência DOT-946 de 14/6/2011,
•

Perímetros

nomeadamente

das seguintes condicionantes:

de Protecção das Captações de Água Subterrânea

Pólo da Golpilheira.

Acresce a publicação

da portaria

as indicações referidas na

do Pólo de Calvaria de Baixo e

56/2012

que Altera

a portaria

n.2

688/2008, de 22 de julho (V~ série), que aprova a delimitação dos perímetros de proteção das
captações

de água subterrânea

nos denominados

pólo da Golpilheira

e pólo da Calvaria de

Baixo, no concelho da Batalha;
•

Linha de Muita Alta Tensão Batalha - Lavos a 400KV;

•

Representação

•

Continuidade

do Itinerário Complementar
Territorial

das condicionantes

n.29;
de Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola

Nacional;
•

Condicionantes
florestais

referentes

percorridas

perigosidade

á Defesa da Floresta Contra Incêndios nomeadamente

as áreas

por incêndios, redes secundárias das faixas de gestão de combustível

e

de incêndio (alta e muito alta).

Atenta mente,
Patrícia Nascimento
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Exma. Senhora
Eng.~ Maria Francelina Rodrigues Alves Fino
Rua Henrique Sommer, 4, R/C
2410-107 LEIRIA

Sua referência
DSR-Leiria382/12

Sua comunicação
26/06/2012

Nossa referência
Proc:POT-2010-0016

Ofício
OF-2012-S078

. Data

2 O1/-07- 3 O

Assunto: Revisão do POM de Leiria •2~ Reunião da CA - Parecer sobre os elementos apresentados

Na sequência da reunião supra mencionada e analisados os elementos enviados, emite-se, no âmbito dos
recursos hldrlcos o seguinte parecer:
1. Estudos de caracterização
Conforme referido no 1º. parágrafo da página 18 do Tomo V ..."Sendo a água um recurso escasso e, em
simultâneo, fundamental a todas as formas de vida, é essencial para o ordenamento do território conhecer a
sua distribuição no espaço e no tempo, a sua circulação e as características que apresenta, assim como as
suas medidas de proteção" ....
Neste sentido e tendo conta as hipóteses de atuação e respetivas ações mencionadas no Tomo I - Quadro
Estratégico Municipal (páginas 27, 37, 42 e 44) considera-se que a informação apresentada ao nfvel dos
recursos hídricos é insuficiente para caraterizar o território, não sendo efetuada qualquer referencia aos
principais constrangimentos existentes, situação que se reflete desde já no processo de Avaliação Ambiental
Estratégica, concretamente no Relatório de Fatores Críticos apresentado, o qual se baseou na informação
constante nos estudos de caraterização apresentados.
Os estudos de caracterização, que servirão de base para o desenvolvimento dos restantes elementos do
processo de revisão do PDM, nomeadamente o Diagnóstico, devem conter informação sobre os recursos
hídricos existentes quanto aos seus diversos aspetos, incluindo sempre que possível, a sua representação
gráfica e/ou cartográfica. Destaca-se a informação considerada relevante a incluir nos mesmos:
Identificar e caraterizar a rede hldrográflca, com a indicação dos respetivos regimes hidrológicos,
identificação de pontos crfticos quanto ao escoamento e áreas a recuperar/a preservar;
Identificar as massas de água (albufeiras, lagoas e lagos de águas públicas), especificando a sua
classificação de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.!.?107/2009, de 1S de Maio;
Referir as disponibilidades

de água e a eventuais conflitos de usos existentes;

Avaliar a qualidade das massas de água superficiais e identificar
existentes no território;

as principais fontes de poluição
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AGÊNCIA
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DO AMBIENTE
Identificar os pontos críticos no que respeita a cheias e inundações, apresentando
metodologias utilizados para a delimitação das zonas inundáveis;

os critérios e

Caraterizar o território sob ponto de vista hidrogeológico, identificando e caracterizando
sistema(s) aquífero(s) presente(s) e avaliando as disponibilidades de água existentes;
Identificar e caraterizar as captações e origens de água subterrâneas
sempre que possível, indicar a sua finalidade;

existentes no território,

o(s)

e,

Avaliar a qualidade da água subterrânea;
Descrever os sistemas públicos de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas
residuais, indicando as respetivas taxas de atendimento e apresentando a localização quer das
origens de água quer das descargas de águas residuais;
Caraterizar os sistemas sob o ponto de vista das condições de funcionamento,
incluindo a
identificação e quantificação de eventuais perdas ou fugas de água nos sistemas de abastecimento,
para os diferentes sectores de atlvidade, conforme objetivos do PEAASARe PNUEA;
Identificar as zonas protegidas definidas no artigo 4.2 da Lei da Água (Águas Balneares; Zonas de
infiltração máxima; zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as vulneráveis; zonas de
proteção às captações para abastecimento público);
Identificar e caraterizar as ocupações indevidas nas áreas de domínio
localizadas em áreas de risco;

público marítimo

e as

Identificar as zonas críticas de erosão na orla costeira e sujeitas a inundações ou a galgamentos
marinhos, assinalando cartograficamente as áreas afetadas;
Identificar e caraterlzar os sistemas naturais (sistemas lagunares/estuarinos,
arribas) de maior sensibilidade e de interesse ecoléglco;

sistemas dunares,

Avaliar a pressão urbanística e a procura turística de uso sazonal e o aumento da pressão sobre os
recursos hídricos.
Verifica-se ainda, que no Ponto 10. Recursos Naturais, do Tomo V, não é feito qualquer referência
recursos hídricos.

aos

Na página 41 do Tomo 11\ - Avaliação do Grau de Execução do PDM em vigor é apresentado o Quadro 6 Medidas e Intervenções propostas no POM no âmbito do Saneamento Básico, sendo referido relativamente a
algumas das ações previstas que não se dispõe de Informação, situação que não se compreende na medida
em que a Fonte indicada é a Câmara Municipal de Leiria.
Seria interessante e útil efetuar para os diferentes instrumentos de gestão territorial hlerarqulcamente
superiores ao POM, o exercício efetuado para o PNPOT (página 53, do Quadro Estratégico Municipal:
Hipóteses de Atuação).
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3. Peças desenhadas
Relativamente à cartografia apresentada, o formato em que a mesma nos é enviada (pdf) não permite uma
leitura adequada nem comparar a informação constante da mesma com a de que dispomos. Neste sentido,
solicita-se que, se possível, as próximas cartas nos sejam fornecidas em formato shape file ou dwg.
Na Carta da Rede Hidrográfica (05) não se encontram contempladas todas as linhas de água constantes da
carta militar à escala 1/25 000 nem a Lagoa da Ervideira. A menos que a Câmara Municipal disponha de
Cartografia mais recente e homologada pelo Instituto Geográfico Português, a rede hidrográfica a constar
nas diferentes plantas deve ser a cartografada na carta militar.
Tendo em consideração a Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, também a margem das linhas de água não
navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, se
encontram sujeitas a servidão administrativa do Domínio Hídrico.
Verifica-se ainda que existem algumas incoerências relativamente aos traçados das linhas de água, que
induzem a situações de descontinuidade, o que carece de revisão. Sempre que possível, as linhas de água e
outros componentes da rede hidrográfica devem ser identificados com a respetiva toponímia.
Relativamente à Planta de Infraestruturas (06) verifica-se que não se encontram contempladas
(estações de tratamento de águas residuais) nem os reservatórios de água para abastecimento
infraestruturas que devem também ser tidas em consideração.

as ETAR
público,

4. Relatório de Fatores Críticos de Decisão
Da análise do Relatório de Fatores Críticos de Decisão (RFCD)apresentado verifica-se que, não é apresentado
um diagnóstico preliminar da situação do concelho, onde se identifiquem as inter-relações positivas e
negativas com o ambiente, e onde constem um conjunto de estratégias de intervenção que visem, de certa
forma, minimizar os pontos fracos e as ameaças detetados para os diferentes domínios de análise (embora
conste no documento uma análise SWOT geral). Inclusive, são propostos indicadores relacionados com
temáticas para as quais não é apresentada a caracterização do concelho, nomeadamente no que respeita a
áreas sujeitas a risco de cheias ou inundação.
É efetuada uma descrição dos principais objetivos da proposta de revisão do PDM, o quadro de referência
estratégico, os fatores ambientais considerados relevantes e os fatores críticos de apoio à decisão, com os
respetivos indicadores.
No Quadro de Referência Estratégico (QRE) não consta qualquer menção ao Programa Nacional para o Uso
Eficiente da Água (PNUEA), nem aos PBH do Rio Mondego e do Rio Tejo, os quais devem ser tidos em conta.
A água é um fator essencial para o desenvolvimento socioeconómico do país e como tal deve ser encarada
como um recurso estratégico e estruturante, entendendo-se que este recurso natural não só deve ser gerido
como uma das linhas oríentadoras da política de gestão da água, como também ser usado de forma eficiente
e racional. Neste sentido e tendo em conta as metas previstas no PNUEA, considera-se de toda a importância
que sejam previstos Indicadores relacionados com esta temátlca e que permitam avaliar o contrlbuto das
medidas e ações a adotar com a Implantação do Plano para atingir essas mesmas metas.
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Relativamente ao indicador apresentado "população servida por infraestruturas de abastecimento de água",
tendo em consideração que a taxa de atendimento no concelho em termos desta infraestrutura é de 100%, a
qual deverá ser mantida e por conseguinte ser objeto de rnonttorlzação,
julga-se pertinente incluir também
outros indicadores que permitam avaliar a qualidade do serviço prestado.
Verifica-se ainda, que os indicadores não se encontram associados a valores de referência e a metas a atingir
e que não são identificados os métodos e técnicas para análise e avaliação da cada Fator Critico de Decisão.
De acordo com o "Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica" da Agência Portuguesa do
Ambiente, desta fase deverá resultar a identificação dos FeD, bem como, de forma explícita, os critérios de
avaliação e indicadores, robustos e mensuráveis, e ainda os métodos e técnicas para análise e avaliação de
cada FCD.

5. Conclusão
Face ao exposto, torna-se necessário ter em conta as considerações atrás expostas.
Sugere-se ainda, a consulta do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica dos rios Vouga, Mondego e

us,

o qual

se encontra na fase final de elaboração e disponlvel no nosso sítio.

Com os melhores cumprimentos,

fI

O Vice-Presidente

Manuellacerda
Nuno

D;~~~n,o.
de RecursoS

B~VO

Hídricos

cio IntertOr

DC/

~-
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X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, hits=O.O required=6.5
tests=TOTAL_SCORE: 0.000
X-Spam-Level:
From: Octavio Matos Serrenho Ferreira <OctavioFerreira@afn.min-agricultura.pt>
To: "Maria Francelina Fino (francelina.fino@ccdrc.pt)"
<francelina.fino@ccdrc.pt>,
"graca.gabriel@ccdrc.pt" <graca.gabriel@ccdrc.pt>
CC: Rui Miguel Meio Rosmaninho <RuiRosmaninho@afn.min-agricultura.pt>,
"Maria
Rita Alves Matos Gomes" <RitaGomes@afn.min-agricultura.pt>
Subject: Revisão do PDM de Leiria - Reunião (2a) da Comissã
o de Acompanhamento
Thread-Topic: Revisão do PDM de Leiria - Reunião (2a) da Comissã
o de Acompanhamento
Thread-Index: Ac1 as61 HMEZzzEHfT2myDfsJu018nQ==
Date: Thu, 5 Jul 2012 13:46:38 +0000
Accept-Language: pt-PT, en-US
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS- TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [192.168.121.15]
Ex. ma Sr.~ Presidente da Comissão de Acompanhamento
Junto enviamos em anexo os comentários

que nos parecem adequados, após leitura e análise da

documentação consultada, tendo em vista a 2~ reunião da CA da revisão do PDM de Leiria, em 25 de julho
próximo, em que estaremos presentes por impossibilidade da Eng.~ Rita Gomes.
~r
Com os melhores cumprimentos
Octávio Ferreira
Eng. Silvicultor
Mínistério

'IMar,
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e
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Autoridad~
Flore ••
I;:!
'~<lçjol'lo!l

DRF do Centro/Unidade
de Gestão Florestal do Centro litoral
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Autoridade
Florestal
Nacional

Apreciação dos Estudos de Caracterização
Assunto: Revisãodo PDM de Leiria-

2a

reuniãoplenáriada Comissãode Acompanhamento

Após análise à documentação disponível, conforme oficio ref.a DRS_Leiria 386/12, de
26/06/2012, da CCDRC - Leiria, entendemos como oportuno e adequado transmitir o
seguinte relativamente aos temas que analisámos mais pormenorizadamente, para além do
nos parecer haver ainda necessidade de melhorar a qualidade do seu conteúdo:
Tomo 1. Regional

- Local

Subtítulo 5.2.10. Rede de ciclovias
- Não é referida a existência da ciclovia associada
Tomo li. Economia.

Volume

á

estrada atlântica

IV. Turismo

Subtítulo 6.2.2. Pinhal de Leiria

- É feita uma referência ao Pinhal de Leiria, a Pedreanes e ao parque do Engenho que me
parece despropositada,
Grande;

por se tratar de espaços e locais sitos no concelho da Marinha

Subtítulo 6.3. Turismo de sol e praia
- São aqui feitas várias referências ao Pinhal de Leiria, de resto tal como sucede
frequentemente na restante documentação disponível para consulta, o que é incorreto, pois
aquele Pinhal localiza-se por inteiro no concelho da Marinha Grande, desde que este
espaço administrativo existe;
Tomo V - Ambiente
- Em nosso entender a organização do tema florestas deverá ter uma melhor arrumação no
documento, por haver várias referências e desenvolvimentos a esse mesmo assunto, em
pontos diferentes, ou corrigir essa designação.
De facto, o subtítulo 8.4 fala de "povoamentos
florestais",
o subtítulo 9.3 que trata do
Regime Florestal (RF) identifica e caracteriza as Matas Nacionais (MN), o subtítulo 10.1
trata dos "recursos
florestais",
o Volume X trata de igual modo dos "recursos
florestais", contendo ainda o título 4 identificado também por "recursos florestais";
j

Subtítulo 9.3 - Regime Florestal

o

tema Regime Florestal contém
Perímetro Florestal da Charneca do
consultados os PGF deste PF e das
no sítio www.afn.min-agricultura.pt,
Autoridade Florestal Nacional;

AUTORIDADE
DIRECÇÃO REGIONAL DAS FLORESTAS DO CENTRO
Quinta do Soqueiro, Rua Cónego António Barreiros
3500-093 VISEU. Portugal
2 +351.232427
510 :;, +351.232 427 559

muitas incorreções quando caracteriza as MN e o
Nicho (PF), pelo que sugiro que sobre o assunto sejam
MN do Urso e Pedrógão que se encontram disponíveis
ou consultado o ICNF, I.P., organismo sucedâneo da
./

FLOESTAL

NACIONAL

UNIDADE DE GESTÃO FLORESTAL DO CENTRO LITORAL
Avenida D. Dinis - Apartado 61
2431-901 MARINHA GRANDE. Portugal
2 +351.244570040
I +351.244570069
ru i. rosma ninho@afn.min·agricultura.pt

NIPC
600083586
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Autoridade
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- Ainda sobre o RF refira-se que no concelho de Leiria encontram-se terrenos submetidos
ao regime florestal total e parcial, convindo fazer essa destrinça;
_ O Regime Florestal abrange ainda no concelho de Leiria os leitos, taludes e uma faixa das
margens dos ribeiros tributários do rio Lis, submetidos ao regime florestal por decretos dos
anos de 1936, 1946 e 1954, que não encontrámos na documentação apresentada;
Subtítulo 9.4 - Baldios
Nos casos referenciados a designação de baldios é incorreta,
luz da Lei n° 68/93, de 4/09
_ lei dos baldios, e face à gestão e administração concretas dos espaços florestais
referenciados;
á

Subtítulo 10.4 - Recursos minerais
Não encontrámos qualquer referência neste ponto aos inertes mais explorados,
areias e argilas, cuja exploração a céu aberto é frequente no concelho de Leiria;

no caso

Volume X - Recursos Florestais
Subtítulo 4.5. Instrumentos de gestão florestal
Não são referidos os investimentos nas MN do concelho de Leiria, ao abrigo do programa
AGRIS, de 2004 a 2008, bem como eventualmente outros, se necessário, ao contrário do
que sucede relativamente ao projeto executado pelo município;

Marinha Grande, 5 de julho de 2012
O Silvicultor

Octávio Ferreira
(Eng.)

AUTORIDADE
DIRECÇÃO REGIONAL DAS FLORESTAS DO CENTRO
Quinta do Soqueiro, Rua Cónego António Barreiros
3500-093 VIS EU. Portugal
a +351.232427510
•.+351.232 427 559

FLOESTAL

NACIONAL

UNIDADE DE GESTÃO FLORESTAL DO CENTRO LITORAL
Avenida D. Dinis - Apartado 61
2431-901 MARINHA GRANDE. Portugal
a +351.244 570040 1 +351.244 570 069
ru i. rosmaninho@afn.min-agricultura.pt

NIPC
600083586
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Exma. Senhora
Enga. Maria Fernanda R. Guapo
Diretora do Departamento de Planeamento,
Ordenamento e Gestão Urbanística
Câmara Municipal de Leiria
Largo da República
2414-006 LEI RIA

NI Refi SA1/2012/16786/0QO/DOT IFP
Proco. 14.01.9/110

VI Refi. ORMT 01 01 01 de 2012.08.27

ASSUNTO:

Plano Diretor Municipal
Acompanhamento.

Reportando-nos

ao assunto

- 2a reunião

de Leiria

mencionado

em

epígrafe,

solicitado, junto se envia listagem dos empreendimentos

e em

da Comissão

de

cumprimento

do

turísticos classificados e com

parecer favorável do Turismo de Portugal que, por lapso, não seguiram em anexo ao
ofício TP/DQO/DOT/2012.SAI.14466/de

30.07.2012.

Com os melhores cumprimentos

A Diretora do Departamento de
Ordenamento do Território

.:=r:-

~~

~~~

Fernanda Praça

Em anexo: o mencionado

Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050·124 Lisboa - Portugal
www.visitportugal.com

GOV 'RNODE

PORTUGAL

I

MINISltRIOOA.ECONOMIA

'00''''",<00

T. +351 211 140200

F. +351 211 140830

NIF: 508666236

info@turismodeportugal.pt

www.turismodeportugal.pt

Empreendimentos

Nº Processo

Turístico

Designação

Classificados

N.ºde

do

N.!~ de camas

Empreendimento

Unidades

de

Categoria

Freguesia

Concelho

Alojamento

104

54

3 Estrelas

LEIRIA

LEIRIA

111

56

2 Estrelas

LEIRIA

LEIRIA

202

101

4 Estrelas

MONTE REAL

LEIRIA

Hotel Flora

68

35

3 Estrelas

MONTE REAL

LEIRIA

HOTEL

Hotel Eurosol

152

97

3 Estrelas

LEIRIA

LEIRIA

HT-HO-4913

HOTEL

Hotel Santa Rita

80

40

2 Estrelas

MONTE REAL

LEIRIA

HT-HO-4949

HOTEL

Hotel Leiriense

36

23

2 Estrelas

LEIRIA

LEIRIA

HT-HO-5019

HOTEL

Hotel Peninsular

108

60

3 Estrelas

MONTE REAL

LEIRIA

HT-HO-6707

HOTEL

Hotel D. Afonso

148

74

3 Estrelas

MONTE REAL

LEIRIA

HT-HO-6739

HOTEL

Hotel Colmeia

90

45

3 Estrelas

MONTE REAL

LEIRIA

HT-HO-8354

HOTEL

Hotel Solar da Charneca

18

10

2 EstreIas·"

HT-HO-91O

HOTEL

Hotel Eurosol Jardim Residencial

76

38

3 Estrelas

LEIRIA

LEIRIA

HT-HO-9426

HOTEL

Hotel Pransor

48

24

2 Estrelas

ARRABAL

LEIRIA

4 Estrelas

LEIRIA

LEIRIA

3ª Categoria

MONTE REAL

LEIRIA

HT-HO-1057

HOTEL

HT-HO-11546

HOTEL

HT-HO-14

HOTEL

HT-HO-31

HOTEL

HT-HO-382

Hotel São Luis
Hotellbis

Leiria

Palace Hotel Monte

Real

..
"

POUSOS

'.

LEIRIA

<

HT-HA-12402

HOTEL-APARTAMENTO

HT-PE-1015

Fonte: Turismo
17-07-2012

Tipo de Empreendimento

Turísticos

de Portugal,

PENSÃO

Hotel Apartamento

Eurosol

Residence
Pensão Primavera

/ Monte

Real

204

63

I.P.
Página 1

32

Empreendimentos

N2 Processo

Tipo de Empreendimento
Turístico

Turísticos Classificados

N.2de

Designação do
Empreendimento

N.2 de camas

Unidades de

Categoria

Freguesia

Alojamento
6992

Apartamentos Turísticos

Apartamentos Turísticos de
Manuel do Carmo Pacheco

PC-200

Parque de Campismo

Parque Campismo Municipal

Público

Praia de Pedrógão

A cinzento - empreendimentos

nte: Turismo de Portugal, I.P.
-07-2012

Concelho

2

1500

turísticos com projeto ou PIPfavorável, posterior à classificação.

Página 3

1

2 Estrelas

3 Estrelas

LEIRIA

COIMBRÃO

LEIRIA

PIP ou projectos

N!! Processo

Tipo de Empreendimento

de Arquitectura

Empreendimento

N.!! de camas

Unidades de
Alojamento

Turísticos

com parecer

Tipo de projecto

N.!!de

Designação do

Turístico

de Empreendimentos

Categoria
Prevista

favorável

(alterações

de empreendimento
classificado,

do TP

projecto

Data do parecer
Localidade

Concelho

Distrito

2011-09-22

Marrazes

Leiria

Leiria

2012-04-11

Regueira de Pontes

Leiria

Leiria

Rarnálharía

Leiria

Leiria

Monte Real

Leiria

Leiria

Leiria

Leiria

Leiria

novo ou

favorável

Prévia

PIP)
HT-HO-14031

-

84

42

2*

Projeto de Informação

Hotel do Vale

74

37

4'

Projeto Novo

52

26'

2*

Projeto Novo.

Hotel

HT-HO-13915

Hotel

HT-HO-8354

Hotel

Hotel Residencial Solar da
Chameca .

~.:

2011=O7~.21:
..

HT-PE~230

Hotel

Hotel Cozinha Portuguesa

76

38

2*

Projeto Novo

2012-01-05
::,

HT-PE-5907

A cinzento - projetos

Hotel

relativos a empreendimentos

Hotel D. Dinis

turísticos

72

36

2*

classificados.

inte: Turismo de Portugal, I.P.

'-07-2012

Página 1

Projeto Novo

2011-06-28

3ª reunião da Comissão de Acompanhamento

Exma. Senhora
Eng.ª Francelina Fino
Presidente da Comissão de Acompanhamento
da Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
CCDRC – Divisão Sub-Regional de Leiria
Rua Henrique Sommer, n.º 4, r/c
2410-107 Leiria

S/ Referência

S/ Comunicação

N/ Referência

Data

046200067355392
Nº 12/13/GPIA
Proc. 09.02.117

2013/02/12

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria

Na sequência da 2ª Reunião Plenária da Comissão de Acompanhamento da Revisão do
PDM de Leiria, na qual, como informado previamente, este Instituto não pôde estar
presente, foi analisada a documentação referente à mesma, com destaque para a
Caraterização Sócio Territorial do Concelho, em particular, para o Volume II Rede
Viária, Mobilidade e Transportes.
É com satisfação que verificamos que o Pacote da Mobilidade foi considerado no
conjunto de documentos orientadores de âmbito nacional e regional.
Em relação à caraterização do Transporte Público Rodoviário, considera-se importante
a representação feita dos percursos e paragens das carreiras urbanas e interurbanas
em mapas com os equipamentos escolares e de saúde. Todavia, considera-se que se
justificaria incluir nesses mapas outros polos geradores e atractores de deslocações,
desde logo, os referidos no Volume I. Enquadramento Regional (Pág. 14 a 18).
Quanto aos mapas representados nas figuras 26, 27, 28 e 29, julga-se que haveria
vantagem em também serem facultados em plantas à parte, numa escala maior, para
melhor leitura.
O estudo deveria ser melhorado no sentido de dar uma indicação mais completa
(frequência, cobertura horária, tarifário, etc.) das condições da oferta do serviço de
transporte público urbano. Conhecendo-se a existência do Serviço MOBILIS, sugere-se
a inclusão da sua caraterização.
O documento é omisso quanto à existência de eventuais constrangimentos à operação
do Transporte Público. Não apresenta a hierarquia das interfaces de transporte, nem faz
uma avaliação das condições existentes para a intermodalidade, lacunas que se
considera que deveriam ser colmatadas.

Sede: Avenida das Forças Armadas, 40 - 1649-022 Lisboa - Portugal
Tel. (351) 217 949 000 - Fax. (351) 217 973 777 - imtt@imtt.pt - www.imtt.pt
Contribuinte n.º 508 195 446

Os elementos analisados são omissos quanto à avaliação das condições existentes
para a circulação pedonal. Face à importância da mobilidade pedonal, a que acresce a
ocorrência no Concelho de Leiria de situações de difícil “compatibilização dos
movimentos pedonais de atravessamento, necessários face à elevada ocupação
marginal [das vias rodoviárias] com serviços como zonas comerciais, restaurantes,
oficinas etc.”, justificar-se-ia preencher essa lacuna, considerando-se que se deveria
avaliar em pormenor as condições para a circulação pedonal e proceder à caraterização
e espacialização das zonas de conflito, o que seria útil para servir de base à posterior
inclusão no Programa de execução de um projeto de elaboração de um Programa de
Ação para eliminação das situações mais críticas e definição de medidas de resolução
destes problemas (como o sejam a criação de zonas / dispositivos de acalmia de tráfego
nos troços mais problemáticos).
Os dados analisados são escassos quanto à caraterização da rede de bicicletas
urbanas de utilização gratuita (BICLIS), na medida em que não esclarece qual o número
de bicicletas pertencentes ao sistema nem quais as condições de utilização das
mesmas, por exemplo. A caraterização da rede ciclável, que se limita à apresentação do
traçado do denominado “Canal Ciclável Urbano”, deveria diferenciar os troços em que o
mesmo está completo daqueles em que está incompleto. Por fim, na perspetiva de uma
utilização quotidiana da bicicleta em meio urbano e não apenas na perspetiva da sua
utilização em deslocações de lazer, deveria fazer-se uma avaliação da apetência de
diferentes espaços para a circulação de ciclistas, quer em canal segregado, quer em
coexistência com outros modos de transporte e simultaneamente a nível das propostas
serem apresentadas redes estruturantes de peões e ciclistas, com reflexos no Programa
de Execução do Plano.
A documentação é omissa quanto à caraterização do estacionamento e quanto à
ocorrência de situações de necessidade de controlo da circulação e estacionamento.
Sabendo-se que as políticas de estacionamento (por exemplo, através da tarifação ou
da imposição de restrições quanto à duração que incentivem a rotatividade) permitem
restringir a utilização do TI e, assim, alcançar um ambiente urbano mais sustentável,
considera-se que estas questões deviam ser aprofundadas.
O estudo é omisso no que se refere à logística e à caraterização do transporte de
mercadorias no Concelho, considerando-se que estas lacunas deveriam ser colmatadas
por via da marcação das plataformas/centros logísticos, do desenvolvimento de
orientações para a logística urbana e da inclusão de um regulamento para as cargas e
descargas.
A perspetiva do estudo em termos de avaliação da “rede viária, mobilidade e
transportes” está orientada sobretudo para questões como o nível de
serviço/capacidade da rede viária ou como a rapidez, conforto e segurança no
transporte de pessoas e bens, sem qualquer destaque para as questões referentes à
sustentabilidade do sistema de transporte, à necessidade de reduzir o nº de
deslocações em transporte individual motorizado e de minimizar os impactes das
deslocações existentes (em termos da qualidade do ambiente urbano) e de serem
constituídas alternativas mais amigas do ambiente (por exemplo, no acesso às praias na
época balnear, visando reduzir o congestionamento e o excesso de estacionamento).

2

O estudo é omisso quanto à existência de zonas do território sensíveis ao nível de
congestionamento, ruído e outra poluição, para as quais se justifique definir estratégias
de minimização de impactes, considerando-se que tais zonas deveriam ser marcadas
Para além das lacunas acima descritas, existe um conjunto de questões que merecem
esclarecimento:
Na Pág. 68 é feita referência a Leiria como sendo um Concelho do interior, o que nos
suscita dúvidas;
Ainda na Pág. 68 é referido “o encerramento do ramal ferroviário”, importando
esclarecer qual;
Na Pág. 70 julgamos ser importante referir qual o operador em causa, bem como o
período a que se reportam os dados;
Na Pág. 72 é referida a existência de “13 carreiras exclusivamente escolares”, não
sendo no entanto, percetível quais são essas carreiras.
Embora o IMTT não se esteja a pronunciar, neste parecer, sobre o Modelo Territorial, da
nossa parte queremos informar que pretendemos avaliar a localização e peso das
futuras ocupações urbanas – residenciais, de atividades económicas ou mistas e outras
e a dimensão dos desenvolvimentos urbanísticos para estas ocupações previstas no
PDM. Por isso solicitamos uma planta esquemática com identificação das áreas
consolidadas e das áreas de expansão previstas em PDM quantificando em ambos os
casos – tecido consolidado e zonas de expansão e o nº de residentes e postos de
trabalho existentes e expectáveis.
Para a elaboração das fases seguintes, sugere-se consulta aos documentos que
integram o «Pacote da Mobilidade» em particular às brochuras “Rede Pedonal –
princípios de planeamento e desenho”, “Rede Ciclável – princípios de planeamento e
desenho”, e “Soluções de Transportes Flexíveis” da coleção de brochuras técnicas e
temáticas.
Os referidos documentos encontram-se disponíveis
http://www.conferenciamobilidade.imtt.pt/temas.php

no

seguinte

endereço:

Quanto à documentação referente à 3ª Reunião Plenária da CA, oportunamente este
Instituto enviará o seu parecer em relação à mesma.
Com os melhores cumprimentos,

A Diretora do Gabinete de Planeamento, Inovação e Avaliação

Isabel Carvalho Seabra
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Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Leiria
Lg da República
2414-006 Leiria

Sua referência

Sua comunicação

de

Nossa referência

Data

DOTCN 714/13
Proc: POM-LE.09.00/1-11

ASSUNTO: REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL LEIRIA
Envio da apreciação à proposta de regulamento do plano
LEIRIA
Na sequência da realização da 38 reunião plenária da Comissão de Acompanhamento
revisão do Plano Diretor
transmitido

Municipal

nessa reunião,

de Leiria, e em complemento

abaixo se transcreve

a apreciação

do parecer

técnico/jurídica

(CA) da

desta CCDR
à proposta

de

regulamento do plano.
De referir, como nota geral, que não foram ainda disponibilizadas
referidas no regulamento,

à CA algumas das peças

pelo que a presente apreciação deve entender-se como um contributo,

num contexto genérico e prévio, tendo em vista o prosseguimento

mais célere do processo.

Como notas prévias refere-se ainda o seguinte:
- Muito embora o PROT-C não esteja ainda aprovado, deve ter-se como referência as
orientações

deste

instrumento

critérios de ordenamento

de gestão

territorial,

nomeadamente

em matéria

de

e gestão territorial, em particular quanto aos usos e critérios de

inserção territorial adequados ao solo rural.
- Por outro lado, sendo o regulamento

um dos documentos que constituem o PDM e que,

em conjunto com a planta de ordenamento,

estabelece

está sujeita a ocupação, o uso e a transformação
na gestão do mesmo,
ordenamento,
- Sempre

no plano

do solo, é um elemento fundamental

como tal, ser coerente

se faça

referência

em regra deve substituir-se

ser que estejamos
submetidos

a que

com a referida

planta

de

bem como com a planta de condicionantes.

que

preexistentes"

devendo,

as regras e orientações

a "edifícios

existentes",

por "edifícios legalmente

ou "edifícios

existentes",

a não

perante edifícios ou usos existentes e não legais, mas que estejam

a um regime especial

de legalização

(indústrias,

pedreiras,

explorações

pecuárias, ou outras), com habilitação legal específica.
- Quanto

às unidades

operativas

de planeamento

e gestão (UOPG),

RJIGT, no artigo 85°, para cada uma devem ser estabelecidos
bem

como os termos

urbanização

de referência

para a necessária

nos termos do

os respetivos objetivos,

elaboração

de planos

de

e de pormenor (n01, al.l), e ainda os índices, indicadores e parâmetros

de

referência, de natureza supletiva, aplicáveis na ausência desses planos (n01, al.j).
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Tel:

Bernardim
Ribeiro,
80·3000-069
Coimbra
• Portugal
239 400 100. Fax: 239 400 115 - geral@ccdrc.pt
- www.ccdrc.pt

Linha de Atendimento

ao Cidadão

- Tel: 808 202 777 - cidadao@ccdrc.pt
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- Devem retirar-se as referências que são feitas ao longo do regulamento
"reconstrução"

~IS

obras de

e "alteração". Deve recordar-se que já decorre do artigo 60° do RJUE que

a licença ou admissão de comunicação
edificações construídas

prévia para essas operações

urbanísticas

(de

ao abrigo do direito anterior, nos termos do n01), não pode ser

recusada com base em normativos supervenientes.

Diferente é o caso da alteração de

usos, para o qual o plano deve estabelecer regras.
Apreciação

detalhada

TíTULO I - DISPOSiÇÕES GERAIS
Artigo 1° - "Objetivo

e âmbito territorial"

1 - Corrigir: "estabelece ... " e não "estabelecem.
Artigo 3.° - "Composição

"

do Plano"

1 - Substituir "O Plano é composto

... " por "O Plano é constituído."

face ao estabelecido

no

RJIGT e ao disposto no n.? 2 do presente artigo.
b) Alterar a redação para "Planta de Ordenamento,
i) Deste modo, a designação

desdobrada nas seguintes plantas:"

da planta referida em i) deve ser completada

de acordo com a

temática contida na mesma.
c) Ver observação à alínea b).
2 - Não foram ainda entregues

à CA todos os elementos que devem acompanhar

o plano,

conforme o referido neste número.
Deve ter-se em atenção o disposto no artigo 85.°, quanto ao conteúdo material do plano e no
artigo 86.° quanto ao conteúdo documental, bem como no n.? 1 da Portaria n.? 138/2005, de 2 de
fevereiro, sendo de notar a falta de referência à planta da situação existente, ao relatório e/ou
planta de compromissos

urbanísticos e à ficha de dados estatísticos.

Artigo 4.° - "Instrumentos
Devem-se
particulares,

distinguir

Estratégicos

e de Gestão Territorial

a observar"

neste artigo os planos que vinculam as entidades

públicas e também

isto é, os planos especiais e os planos municipais de ordenamento

os

do território. Por

outro lado deve ser eliminado o Plano Estratégico Nacional do Turismo, por não ser m IGT. A
"ARU Centro Histórico da Cidade de leiria"
uma vez que se consubstancia

(alínea m), deverá ser tratado como uma UOPG,

num plano de pormenor

de reabiiitação

urbana,

uma das

modalidades específicas de plano de pormenor, previstas no artigo 91°-A, do RJ IGT, nos termos
do artigo 13° do D.l. 307/2009, de 23.10, com as alterações da Lei 32/2012, de 14.8.
Para melhor clarificação do artigo devem indicar-se os diplomas que aprovaram os referidos IGT.
TíTULO 11- SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRiÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Capítulo I - Disposições

Gerais
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Artigo 6.° - "Identificação"
Apenas devem constar deste artigo as (... ) servidões e restrições de utilidade pública em vigor
que

possam

aproveitamento

constituir

limitações

ou

impedimentos

a

qualquer

forma

específica

de

(..), conforme estabelece a alínea c) do n.? 1 do artigo 86.0 do RJIGT.

Por outro lado, deve haver consonância entre a planta de condicionantes

e o regulamento.

c) ii) Regime Florestal - As áreas sujeitas ao regime florestal indicadas no Relatório Explicativo
das Condicionantes

devem ser cartografadas,

que não forem cartografáveis

quando possível, na Planta de Condicionantes.

As

devem ser identificadas no Regulamento;

Artigo 8° - "Estradas Nacionais Desclassificadas"
3 - Retirar - Estabelece-se
decorrentes

aqui que as regras das servidões

da lei, poderão não ser aplicadas,

rodoviárias

e non aedificandi,

apenas com base em parecer da entidade da

tutela nesse sentido, o que não é legalmente permitido
Artigo 0.° - "Aproveitamento

Hidroagricola do Vale do Lis (AHVl)"

1- Alterar: "... regem-se pelo regime das obras ... " para" ... regem-se
obras.

pelo regime jurídico das

3 - Acrescentar: " ... canais de rega ... " para "... canais e outras infraestruturas
água para rega ... ".
4 - Não se percebe a redação (.. ) nos termos dos regulamentos
( ... ). Que obra?

de distribuição de

provisório e definitivo da obra

TíTULO 111-SISTEMAS TERRITORIAIS - SALVAGUARDAS
Deveriam constar deste Título 111 as regras de salvaguarda
não estejam contemplados
servidões administrativas
no n.? 2 do artigo 92.0.

em legislação específica

dos sistemas de infraestruturas

que

e que, como tal, não possam integrar as

e restrições de utilidade pública, como é o caso das que são referidas

Capítulo I - Sistema Ambiental
Secção I - Estrutura Ecológica Municipal
Artigo '12.°- "Regime ocupação"

É muito vago. Devem ser indicadas as ações interditas.
Secção 11- Áreas de risco de usos do solo
Artigo 14.° - "Áreas de risco de incêndio"
1 e 2 - Deve ter-se em atenção
Incêndios (PMDFCI)

que os Planos

não são vinculativos

Municipais

dos particulares,

de Defesa da Floresta

Contra

razão pela qual as cartas da rede

regional de defesa da floresta contra incêndio, constantes desses planos, devem ser delimitadas
Ofício
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e regulamentadas

nos respetivos planos municipais de ordenamento do território, de acordo com

o D.L. 124/2006, de 28.6 - alterado e republicado pelo D.L. 17/2009, de 14.1 - no artigo 10°, n06.
2- Este elemento ainda não foi apresentado
Artigo

15° - "Zonas

para apreciação.

Inundáveis"

1j) - Substituir"

.. edificações existentes ... ", por" ." edifícios legalmente existentes ... "

2a) Substituir"

... outras já existentes

e devidamente

licenciadas .. " por" ... outras legalmente

existentes ... "
(V. nota prévia e anotação ao artigo 24° sobre "edifícios preexistentes".)

11 - Sistema Patrimonial

Capítulo
Artigo

16.0

"Identificação"

-

Não se percebe
porquanto

a referência

à "Carta Dinâmica

do Património

da Planta de Ordenamento"

a mesma não consta do n.? 1 do artigo 3° como desdobramento

da planta de

ordenamento.
Artigo

170

-

"Áreas

e Sítios Arqueológicos"

Retirar - toda a matéria aqui tratada está já prevista e regulada na Lei n? 107/2001, de 8.9 - Lei
do Património

Cultural Português - e legislação complementar,

não sendo necessário fazer-lhe

referência no PDM, nem sendo essa matéria do conteúdo material dos planos.
Artigo

18° - "Património

Arquitetónico

No que respeita ao "património

arquitetónico"

referir os bens imóveis classificados,
de 8.9 - Lei do Património
considere

merecer

classificados,

e Paisagistico"
patrirnoniais",

ou em vias de classificação,

Cultural Português,

uma proteção

e "conjuntos

nos termos da Lei nO107/2001,

não os imóveis ou conjuntos

idêntica àqueles,

nem em vias de classificação,

o plano apenas deve

que o município

por falta de base legal. Os irnóveis não

mas com interesse

patrimonial,

poderão

ser

elencados em anexo ao plano.
O plano poderá, no entanto, estabelecer

as regras a que ficará sujeito o património de âmbito

municipal após a sua classificação.

3c) - i) - Substituir "dos serviços competentes da câmara municipal", por "do município"
TíTULO IV - USO DO SOLO
Capítulo

11 - Disposições

comuns

aos solos rural e urbano
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Secção I - Disposições Gerais
Artigo 24.0

-

"Compatibilidade

Como observação

de usos e atividades"

geral a este artigo, é de referir que a numeração

do seu conteúdo contém

diversos lapsos, quer quanto à indicação das alíneas, quer dos números.
Não obstante o referido:
1 - Retirar - estes "... prejuízos ou inconvenientes

de ordem funcional, ambiental ou paisagística"

são avaliados no âmbito do controlo prévio das operações urbanísticas,

nos termos do RJUE, no

seu artigo 24°, não sendo matéria de PMOT.

2 - Deve ter-se em atenção, como já decorre da nota prévia, que não existe na legislação
urbanística

a figura da "legalização",

construções

("preexistências")

nem é admissível

a "legalizar"

que se estabeleçam

"atividades

ou

usos

não

em relação

licenciados"

a

regras

específicas diversas das regras gerais, a não ser com base em regimes legais específicos que o
admitam. Deve definir-se em artigo próprio no capítulo li, o que se entende por preexistências,
atendendo-se

às seguintes

orientações

resultantes

de reunião sobre essa e outras matérias

entre as várias CCDRC, a DGOTDU e o gabinete do SEOTN, no dia 9 de Julho de 2009:
"Os planos
distintos

municipais

das

determinados,

regras

de ordenamento
do plano

para

ou seja, aprovações

do território

podem estabelecer

os compromissos

existentes

do projeto de arquitetura,

que

informações

regimes

transitórios

decorram

de atos

prévias favoráveis

e

mesmo alienações em hasta pública, desde que especificado o seu objeto, fim e prazo.
Nestes casos, o plano tem que ser obrigatoriamente

acompanhado

de relatório e ou planta com

a indicação de todos os compromissos assumidos e salvaguardados

pelo plano, nos termos da

alínea c) do ponto 1 da Portaria n° 138/2005, de 2 de Fevereiro,

sob pena de violação do

princípio da ponderação,

uma vez que apenas a sua identificação permite ao planeador ponderá-

los e optar (planear) pela sua salvaguarda,
sobre o plano e aos particulares conhecerem

bem como permite às entidades que se pronunciam
de que realidade estamos a falar."

- Sobre os "efeitos ambientais, funcionais ou paisagísticos", v. anotação ao n01.

3c) - Retirar - as "condições gerais de salubridade"

é matéria avaliada no âmbito do RJUE, no

seu artigo 24°, não sendo matéria de PMOT.
d) - Retirar. A "produção de ruídos, fumos, cheiros ou resíduos", na alínea a), bem como os
fatores de "risco", descritos na alínea c), é matéria já acautelada
respetivas atividades, licenciamento

na legislação específica das

industrial, ou outro, não sendo matéria de PMOT.

e) - Retirar - as condições de "trânsito e o estacionamento",

é matéria avaliada no âmbito do

RJUE, no seu artigo 24°, não sendo matéria de PMOT.
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No n.? 1 (que deveria ser 4) da página 24, conjugando
matéria de "explorações

do regulamento

em

de inertes" não se percebe quais são os "locais indicados no presente

plano" para efeitos de aplicação desta interdição.
Recursos

todo articulado

Geológicos"?

Ou também

Referir-se-á aos "Espaços de Exploração

aos espaços

onde

esta atividade

de

é expressamente

permitida?
Artigo 25.° - "Zonamento acústico"
Será analisado no momento próprio quando da entrega dos elementos que permitam apreciar a
proposta na sua global idade e o estudo específico sobre o ruído.
Secção II - Situações Especiais
Artigo 26° - "Infraestruturas
1 -

Regras sobre "projeto

legislação

própria),

territoriais e urbanas"
de inserção

não fazem

parte

urbanística"

e "estudo de impacte ambiental"

do conteúdo

material

dos

planos,

pelo que

(com
estas

disposições devem ser reformuladas.
Artigo 27° - "Instalação de depósitos"
- Retirar "explicitamente",

por desnecessário.

Artigo 28° - "Armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos"
1 - Retirar tudo a partir de "legalmente estabelecidas".

Ou as instalações cumprem os requisitos

exigidos legalmente ou não cumprem, e nesse caso, não pode o próprio plano admiti-lo.
Secção 111 - Empreendimentos de Caráter Estratégico
Artigo 30° - "Empreendimentos

estratégicos"

Artigo 31° - "Procedimento"
Artigo 32° - "Regime"
De acordo com o aqui previsto, estes empreendimentos
território, uma vez não estão assinalados
nas disposições

comuns

na Planta de Ordenamento

ao solo rural e ao solo urbano, ficando

casuística quanto à oportunidade

e enquadramento

Verifica-se,

primeiro

deste

características

modo,

podem ocorrer em qualquer parte do

em

lugar,

e encontram-se

regulados

sujeitos a uma avaliação

da sua execução.
que

não

são

tidas

em

consideração

as

de cada uma das categorias de espaço em que se divide o Solo Rural e o Solo

Urbano, pondo no mesmo plano espaços como o Espaço Natural, com um estatuto de proteção
especial,

o Espaço

Agrícola,

de natureza

diferente

e os próprios

espaços

urbanos,

o que

contraria o próprio princípio do planeamento do território subjacente aos instrumentos de gestão
territorial.
Por outro lado, o próprio plano considera que os parâmetros que consagra não são suficientes
para permitir a ocupação do solo com estes "empreendimentos

de caráter estratégico", prevendo
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assim

regras

próprias

empreendimentos,
Especificamente

para

a

sua

própria

alteração,

por

forma

a

viabilizar

aque'es

o que viola as regras do RJIGT sobre a dinâmica dos planos.
sobre o artigo 31°, no n02, chamamos

a atenção para o facto de a matéria da

dinâmica dos planos - alteração ou revisão - ser matéria já tratada no RJIGT, não devendo ser
tratada 13mregulamento de plano.
Capitulo

111 -

Solo Rural

Secção I - "Disposições

Gerais"

Artigo 33° - "Principlos"
2 e 3 - Retirar - estas são matéria do controlo prévio de operações urbanísticas,

já tratadas no

RJUE, e que não fazem parte do conteúdo material dos PMOT.
4 - Retirar - Se neste artigo se trata de "legalização" de construções,

como tudo parece indicar,

serão aplicadas a essas construções as mesmas regras do plano que se aplicam às construções
novas, salvaguardados

os casos de regimes especiais de legalização, a que fazemos referência

na nota prévia na presente informação.
5 - Retirar - esta é matéria de RJUE, tratada no seu artigo 24°.
Secção 11 - Edificabilidade
A sistematização
nomeadamente

em solo rural

do tratamento

desta secção deve ser revista porquanto

o disposto no artigo 36.°, quando conjugado

não se entende,

com as restantes secções deste

capítulo, bem como com o artigo 35.°.
Por outro lado, conforme

foi referido,

deve ter-se

presente

no estabelecimento

de usos e

parâmetros em solo rural as orientações do PROT-C.
Artigo 34° - "Condicionamentos

à edificabilidade"

- Este artigo não contém quaisquer condicionamentos
já decorrentes

à edificabilidade,

da lei e, no número 2, as restrições à "infraestruturação

que não sejam aqueles
excessiva", sem que se

clar-ifique o conceito, ou quais as regras.
b) - Sobre o PMDFCI, v. anotação ao artigo 14°.
Artigo '0'5° - "Empreendimentos

turísticos

e instalações

de recreio e lazer"

b) - Sobre "edifícios preexistentes", v. anotação ao artigo 24°.
Artigo 36° - "Outros

usos admitidos"

- Que "restantes usos"? Não encontramos
artigo 35°, que são os "Empreendimentos
Secção IV - Espaços

Agrícolas

nesta secção outros usos para além dos indicados no
turísticos e instalações de recreio e lazer".

de Produção
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Ver observação

inicial referente às orientações

do PROT -C, em particular quanto aos usos e

edificabilidade.
Por outro lado, os artigos 43.0 e 44.0 não estão em consonância
no artigo 43.° que não estão associados
sendo ainda as terminologias
A sistematização

porquanto são propostos usos

ao regime de edificabilidade

previsto no artigo 44.°,

utilizadas discrepantes.

do artigo 43.° deve conter claramente

a indicação dos usos dominantes,

dos

usos compatíveis e dos usos complementares.
De resto, esta observação aplica-se à generalidade do regulamento.
Artigo 43° - "Usos"
a) - Carecem de clarificação

os usos compatíveis

expressos

nesta alínea, nomeaciamente

no

que se refere à exploração de recursos geológicos.
g) - Deve evitar-se o uso de siglas, como "TER", ou, pelo menos, acompanhar
designação

por extenso, ou então o plano conter as respetivas designações

o seu uso da

das siglas de forma

elencada.
Artigo 44° - "Regime de edificabilidade"
1 - Retirar menção ao "parecer favorável das entidades competentes".
por não se inserir no seu conteúdo

Não compete ao plano,

material (v. artigo 85° do RJ IGT, para os PDiVl), regular

matéria de pareceres ou autorizações,

ou sequer reproduzir o que é estabelecido

nessa matéria

na legislação.
2 - Sobre "AHVL", v. anotação ao artigo 43°.
Secção V - Espaços Florestais
Ver observações

à secção IV.

De notar que o regulamento

não está em consonância

respeito à categoria e subcategorias

com a planta de ordenamento

no que diz

mencionadas.

Sub-Secção I - Espaços Florestais de Produção
Artigo 47° - "Regime de edificabilidade"
1- Quadro - Sobre o "PiVlDFCI", v. anotação ao artigo 14°.
Secção VI - Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos
Da leitura das disposições desta secção não resultam claros os usos admitidos nestes espaços.
Artigo 51° - "Identificação"
A redação está muito confusa. Deve ser clarificada.
Ofício n" DOTCN 714/13
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Artigo S2° - "Regime de edificabilidade"
3 - Não é clara a redação e o propósito desta norma. Deve ser estabelecido
"atividacles não conexas"

admitidas, e de que forma a ocupação deve ser "condicionada ... ".

5 - Retirar - não compete ao plano estabelecer
Essa é matéria já acautelada

das explorações.

no plano quais as

regras sobre a entrada de terceiros no interior
no direito privado ou no regime de licenciamento

dessas atividades, em matéria de riscos.

7b) - Parece excessivo
transforrnadora

o índice de utilização

admitido para os anexos de pedreira e indústria

ligada à atividade.

c) - A que tipo de indústria transformadora

se refere este número? Para além da questão do uso,

no regime de edificabilidade

deve ser ponderado o facto de estarmos em presença de solo rural.

d) -

na própria

Deve ser clarificado,

prejudicial".
previstas?

norma, o que se entende

Por outro lado, qual é o regime de edificabilidade

por "... no sentido

aplicável

menos

às ampliações

aqui

Secção VI - Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos
Artigo 53.0 - "Outras localizações"
1b) - Sobre "preexistências",

v. anotação ao artigo 240.

Que tipo de preexistências?
Secção VII - Espaços Naturais
Deverão ser indicados em artigo próprio os usos interditos e os usos admitidos. Por outro lado,
deve a regulamentação

desta categoria de espaço ser mais objetiva tendo em consideração

valores e a sensibilidade

destes espaços.

Artigo 550

-

os

"Regime de edificabilidade"

4 - Retirar menção ao "parecer da entidade da tuteia", pelas razões já avançadas em anotação
ao artigo 44°
Secção VIII - Aglomerados rurais
Artigo 56.o

-

"Identificação,

caracterização e usos"

1- A reclação é confusa e vaga. Devem ser concretizadas
avaliar os objetivos

que se pretendem

as medidas e regras que permitam

alcançar, face às características

dos aglomerados

causa.
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As matérias de definição de usos dominantes,

complementares,

compatíveis

interditos, devem ser tratadas em artigo próprio. Esta observação
regulamento,

e eventualmente

aplica-se a outros artigos do

de modo a permitir uma leitura e interpretação clara e expedita do regulamento.

3 - b) - O que se entende por edificações de apoio "pecuário" nos aglomerados

rurais')

Artigo 57,° - "Regime de edificabilidade"
1-c) - Qual é o interesse deste indicador, face ao expresso no n." 1?
Por

outro

lado,

considera-se

importante

o

estabelecimento

do

índice

rnáximo

de

impermeabilização.
2 - Não está claro se a aplicação destes indicadores é cumulativa com os que constam do n.? 1
deste artigo, em particular no que diz respeito ao índice de utilização.
Secção IX - Áreas de Edificação Dispersa
Artigo 58.° - "Identificação,

Caracterização e usos"

Ver anotação ao artigo 56.0, particularmente

em matéria de clarificação

de usos. Acresce que

neste artigo, foi utilizada terminologia diferente da que consta do artigo 56.0, aparentemente

para

os mesmos usos, como é o caso de "Estrutura de apoio ... pecuário".
Artigo 59° • "regime de edificabilidade"
- Aplicam-se aqui as observações

ao artigo 57.0.

De qualquer modo, é de referir que a redação não está clara, porquanto devia ser corriqida para
suscetíveis de utilização independente ... ".
Artigo 61° - "Regime de edificabilidade"
1 - Deve retirar-se a referência às obras de "conservação",

pois esta operação urbanística

não
0

está sequer sujeita a controlo prévio (a não ser no caso especial previsto na alínea c!) do n 2 do
artigo 40, do RJUE), sendo obrigatório, nos termos previstos no artigo 890 do RJUE.
Capitulo IV - Solo Urbano - Disposições Comuns
Artigo 62° - "Critérios supletivos"
- Em matéria de alinhamentos,

volumetria e outros parâmetros urbanísticos, deve o próprio plano

criar as regras e estabelecer as exceções para as mesmas.
Secção I - Solo Urbanizado - Disposições Gerais
Artigo 64.0

-

"Identificação

e caracterização"

2-b) Não se percebe a razão das subcategorias

dos Espaços Residenciais começarem

no grau

11, quando não existe o grau I.
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Subsecção I - Espaços Centrais - Disposições Comuns
Artigo 65.o

-

"Identificação,

caracterização e usos"

Ver observação à secção IV do capítulo 111
quanto à sistematização
usos.
Por outro lado, no que diz respeito aos estabelecimentos
as características

do articulado em matéria de

industrias deve ter-se em consideração

destes espaços (centrais) para aferição do tipo de indústrias que podem ser

instaladas nestas áreas que, em nosso entender devem confinar-se às que são complementares
dos usos dominantes.
-

Retirar

"mais

significativas",

expressão

sem qualquer

conteúdo

" ... outras funções de ocupação mais recente ... ", deve esclarecer-se
Artigo 66.0

normativo.

Quanto

a

a que se refere.

"Regime de edificabilidade"

-

3 - a) A redação não é conclusiva, não contendo a regra aplicável.
Subsecção 11- Espaços Centrais - Disposições
De um modo geral verifica-se
edificabilidade
Artigo 68.0

-

que não estão claras as condições

de aplicação das regras de

em cada subcategoria destes espaços centrais.
"Grau I"

2 - Muito embora, não seja facilmente
devido, conforme
edificabilidade

Especiais

percetível a delimitação

se referiu, à representação

indicadas,

cromática,

as quais consideramos

desta subcategoria

carecem de justificação

muito elevadas,

de espaço,
as regras de

não estando

explicadas,

conforme referimos, as situações em que se aplicam os índices de ocupação e de utilização do
solo. Por outro lado, tal como estão indicados correspondem
máximos.
Artigo 69.o

-

a valores absolutos e não valores

"Grau 11"

1 - Ver observação ao n.? 2 do artigo 68.0.
Artigo 70.0

-

"Grau 111"

Ver observação ao artigo anterior.
a) Corrigir lapso no parâmetro referente ao número de pisos (3 pisos não corresponde
chão +3 pisos).

a rés-do-

Subsecção 111 - "Espaços Residenciais"
Artigo 710

-

"Identificação,

caracterização e usos"

Ver observações aos artigos 64.0 e 65.0.
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4 - b) e d) - Rever por ser repetitivo na sua essência e poder contribuir para confusóes quando
da sua aplicação. Por outro lado, quais são as regras de edificabilidade
6 - Deve esclarecer-se

aplicáveis a estes usos?

no próprio plano a que corresponde a sigla "SIR".

Artigo 72.0 - "Grau 11"
Ver observação
conjugação

aos artigos 64.° e 65.° em matéria de representação

do relatório descritivo da proposta de ordenamento

cromática.

Apenas pela

se percebe que este artigo se

aplica a Leiria, Monte Real, Maceira e Praia do Pedrógão.
2 e 3 - Neste sentido,

não se entende a redação

do número 2, nem a lógica dos índices

constantes do n.? 3.
Artigo 73.0- "Grau 111"
1 - Muito confuso.
3 - Face à delimitação
parâmetros,

destas áreas constante na planta de ordenamento,

em particular

parece-nos que os

o número de pisos, não são os mais adequados

ao "equilíbrio

e

coerência morfológica urbana".
Não obstante a disposição
revela

que

do n.? 1 do artigo 62.0 se aplicar também a estas áreas, a prática

os parâmetros

específicas

onde

parâmetros

devem

qualitativos,
ser

quantitativos,

descaracterizadoras

se não foram

aplicados,

tendem

resultando

reforçados

a ser

e adequados

subvalorizados

dissonâncias

às áreas

relativamente

volurnétricas

e

aos

tipológicas

dos aglomerados em que se inserem.

c) - Tal como dizemos em anotação ao artigo 62°, é o próprio plano que deve fixar

3S

regras e

tipificar as suas exceções.
Subsecção IV - Espaços de Atividades
Artigo 74.0

-

Este artigo

Económicas

"Identificação"
para além

expressamente

da identificação

contempla

também

os usos, sem que tal conste

da designação do mesmo.

Aplicam-se as observações anteriores em matéria de sistematização
A subcategoria

"Área

de estrada-mercado",

deve

ser

do articulado.

reponderada,

quer

em termos

de

designação, quer em termos expressão territorial, como já foi referido na apreciação da planta de
ordenamento,

porquanto não correspondem

apenas a áreas urbanizadas e muito menos a áreas

consolidadas

como parece depreender-se

do articulado

do regulamento,

e representam

um

incentivo à ocupação linear ao longo das estradas nacionais.
Artigo 75.0

-

"Regime de edificabilidade"

1- c) e 2 -

c) Considera-se

exagerada

generalidade

das áreas comerciais

principal

(15 metros)

para a

e de serviços e das áreas industriais e de armazenagem,
Ofício
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tendo presente os diversos contextos
serem salvaguardadas

territoriais

em que se localizam,

bem como o facto de

exceções para as instalações técnicas devidamente justificadas.

2- e) Ter em atenção o conceito de perímetro urbano constante do DR 9/2009, de 29 de maio,
nos termos do qual o espaço de atividades económicas
Deste

modo,

a regra constante

desta

disposição

em causa integra o perímetro urbano.

deve

ser clarificada.

Julgamos

que

se

pretendem proteger as áreas residenciais.
3 - Ver anotação

anterior relativamente

à altura da fachada,

considerando

o enquadramento

territorial destas áreas e os usos permitidos.
Subsecção V - Espaços Verdes
Artigo 76.0

"Identificação,

-

caracterização e usos"

Deve ser revista a sistematização

deste articulado, conforme já foi anteriormente

referido.

3 - Substituir" ... edifícios existentes ... " por" ... edifícios legalmente existentes ... "
Artigo 77.0

"Área de recreio e lazer"

-

Ver observação ao artigo anterior.
1 - Pela leitura deste número parece que apenas existem áreas (verdes) de recreio e lazer na
cidade de Leiria. Nesse caso, a que categoria
Caranguejeira

pertencem

as áreas localizadas

no interior de

e Barrosa, por exemplo?

3 - Não está justificada a necessidade de enquadrar empreendimentos
verdes, em áreas de recreio e lazer, face à reduzida expressão

de turismo nos espaços

territorial

das mesmas e às

funções que devem desempenhar.
5 - Considera-se

que o índice de ocupação

do solo é excessivo,

dominantes que estas áreas devem desempenhar,
de impermeabilização

tendo presente as funções

bem como deve ser indicado o índice máximo

do solo nestas áreas.

7 - Remete para o número 1 do presente artigo, as regras para a instalação
serviços

complementares,

edificabilidade,

porém

o referido

número

1 não contém

de comércio

quaisquer

regras

e
de

pelo que supomos que a sua menção resulte de equívoco, situação que deve ser

clarificada.
Artigo 78.0

-

"Área de proteção e enquadramento"

5 - Ver observação ao n.? 5 do artigo anterior.
Subsecção VI - Espaços de Uso Especial
Artigo -19.0- "Identificação,
4 - a) ,L\ designação

caracterização e uso"

da subcategoria

a que se refere esta alínea não está de acordo com a

planta de ordenamento.

Ofício
19-03-2013

n? DOTCN 714/13
13/17

6if:i~~~"

13.~;14h-~i:~

~~~f
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Artigo 80.° - "Regime de edificabilidade"
1-b) Nas áreas de equipamentos

parece excessivo

o valor admissível

para a instalação

de

comércio e serviços.
face à localização

2 - Pela sua especificidade,

constante da planta de ordenamenlo

(Praia do

Pedrógão e Monte Real), estas áreas deveriam ser sujeitas a regras também mais específicas e,
eventualmente

diferenciadas.

Subsecção VII - Espaços Urbanos de Baixa Densidade
Artigo 81.° - "Identificação,

caracterização e usos"

4-a) Rever os parâmetros e indicadores face à atual legislação industrial
Secção 11- Solo Urbanizável
Artigo 83.° - "Identificação
2 - A designação

e caracterização"

das subcategorias

está diferente da planta de ordenamento,

mas melhor, indo

0

ao encontro do que foi referido no artigo 64.

.

Artigo 84° - "Regime de edificabilidade"
2- Vias parcialmente

infraestruturadas?

Quais são as infraestruturas

consideradas

deterrninantes

para que se considere cumprida esta regra?
4 - Retirar referência à "legalização"

e redigir: "As edificações legalmente existentes podem ser

objeto de ampliação, devendo cumprir com ... "
TíTULO V - SISTEMAS DE INFRAESTUTURAS
Secção 1- Infraestruturas

Viárias

Artigo 87° - "Espaços canais sujeitos à servidão"
8 - É o próprio plano que deve fixar as regras e tipificar as suas exceções.
Artigo 88° - "Regime"
2, 3 e 4 - Deve ser verificada a conformidade

com a legislação vigente, nomeadamente

a Lei n?

2110 de 19 de Agosto de 1961, em matéria de vias municipais.
Secção 11- Parâmetros de Dimensionamento
Artigo 89° - "Parâmetros de dimensionamento
5 - Substituir" ... cujo licenciamento

de estacionamento"

de utilização", por "cuja utilização".

Artigo 90° - "Dispensas e isenções de estacionamento"

3-
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a) - Substituir "... edifícios existentes ... " por" ... edifícios legalmente existentes ... "
b) - Corrigir redação: "... unidades de utilização independente ... " (sublinhado nosso).
c) - Retirar, pelas razões já indicadas em nota prévia, sobre "legalizações".
4 - Não são legalmente

admissíveis,

alternativas" "fora do lote/parcela",

em face do disposto no artigo 44° do RJUE, as "soluções

para cumprimento

da dotação de estacionamento.

Quando se

verifique uma das causas previstas no artigo 44° do RJUE, deve exigir-se compensação,

em

numerário ou espécie.
5 - Retirar - só é admissível em operações de loteamento ou operações

de impacte relevante,

em face do estipulado no artigo 44° do RJUE.

91° - "Equipamentos

Artigo

e espaços

verdes de utilização

coletiva"

- Substituir ".. projetos de loteamento", por "operações de loteamento".
Secção 111 - Outras Infraestruturas

92.° - Identificação

Artigo

1-As infraestruturas

aqui referidas não estão indicadas na planta de ordenamento,

conforme

é

referido.
2- Ver observação

ao Título 111 - Sistemas Territoriais

- Salvaguardas,

sobre a matéria tratada

neste número.
TíTULO VI - PROGRAMAÇÃO
A sistematização

E EXECUÇÃO

e conteúdo das temáticas tratadas neste título deve ter presente o disposto no

capítulo V do RJIGT.
Capitulo"

- Unidades

Secção"

- Objetivos

Operativas

de Planeamento

e Gestão

e Programa

- Como é dito na nota prévia, para as Unidades Operativas de Planeamento
devem

ser definidos

urbanísticos)

não só os objetivos

para a elaboração

e termos

de referência

de planos de urbanização

e Gestão (UOPG),

(índices

e de pormenor,

e parâmetros

como as normas

supletivas, a aplicar na ausência destes, nos termos do RJIGT, no seu artigo 85°, alíneas j) e I).
Verifica-se,

no entanto, que para as UOPG reguladas nos artigos seguintes, apenas se definem

objetivos, e termos de referência, faltando as normas supletivas.
Artigo

97.° - "Identificação"

A identificação

das UOPG não está de acordo com a Planta de Ordenamento.

TíTULO VII - DISPOSiÇÕES
Artigo

1070

-

"legalizações

FINAIS
e ampliações"
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- Este artigo deve ser revisto, tendo em atenção que apenas são possíveis "legalizações"
atividades com regimes especiais que o admitam. Reproduzimos

para

o que é dito na nota prévia:

"Sempre que no plano se faça referência a "edifícios existentes", ou "edifícios preexistentes,"em
regra deve substituir-se

por "edifícios legalmente existentes",

a não ser que estejamos perante

edifícios ou usos existentes e não legais, mas que estejam submetidos a um regime especial de
legalização

(indústrias,

pedreiras,

explorações

respeito

à atividade

pecuana,

pecuárias,

ou outras),

com habilitação

legal

especifica."
No que diz
problemática

ligada ao seu licenciamento,

atividade, estabelecendo

pela

sua

importância

neste

o PDM deve ponderar devidamente

regras claras a aplicar às regularizações

às novas instalações, tendo presente a necessária salvaguarda

concelho

e pela

a reguiação desta

previstas no REAP, bem como
da compatibilidade

de usos e de

valores a proteger.
Deste modo, parece-nos que devem ser avaliadas e ponderadas as categorias e subcategorias
(rural e urbano) e os valores (áreas de especial sensibilidade

de solo

ecológica), onde as pecuárias têm de ser

interditas, devendo tal situação ficar claramente expressa no regulamento.
Nas situações em que são admissíveis as regularizações
aspetos, a proximidade

e ampliações, convém acautelar, entre outros

a outros valores e usos a proteger como é o caso de equipamentos

escolares,

de saúde, linhas de água, etc.
Artigo 1080

-

"Demolição de edifícios"

1d) - Não são definidas as medidas de "salvaguarda

e manutenção"

dos valores arqueológicos,

que aqui se referem; de qualquer forma, a Lei n° 107/2001, de 8.9 - Lei do Património Cultural
Português

-

arqueológico.

e legislação

complementar

- já estabelece

regras de proteção

ao património

Deve ser esclarecido o que se pretende.

e) - A que "edifícios"

se refere?

Devem ser definidas

regras claras no próprio plano, não

bastando remeter para apreciação casuística do município.

Com os melhores cumprimentos

-c.

o Vice-Presidente

José Alberto Ferreira
Vice- Presidente
Despacho N. 010866/12
(Delegaç~o de Compet~ncia5)
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Em conformidade com o solicitado no VI ofício em epígrafe, no âmbito da alteração ao Plano
Diretor Municipal de Leiria,junto

se e via a V. Exa. a apreciação técnica realizada por esta

Autoridade, a qual deverá ser considerada no procedimento em questao.
Com os melhores cumprimentos
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· Apreciação
MunicIpal

Técnica da Autoridade

Nacional de Protecção Civil ao Plano Diretor

de Leiria

Proc. N.o
da CCDR do Centr e no seg mente da 3." reunião plenária da Comissão de
Ac m anharn into. visando
os NI pareceres
anteri res e a análi e dos elementos
apresentados
referentes à revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria (PDM) o parecer da ANPC é favorável ao seu
desonvolvimento tendo por princípio vinculativo que as opções do mesmo cumpnrao a legislação geral e
específica asse. urando-se que o uso do território e a implantação de inrraestr turas e equipamentos não
colidam com a segurança de pessoas, de bens materiais e do ambiente, e tendo também em conta as
seguinte' consto rações:
Frn conformidade

c m o solicitado

através

do Ofício

ref.6 DSR Lema 14/13, de 11-01·2013,

POM-L.E:.09.00/1-11,

Relativamente à cartografia do Plano:
A planta de conorcronantss deve identificar as distancias e faixas de segurança relativamente
riscos naturais e tecnológicos presentes na área do plano

a lodos os

Devera er apresentada a carta da rede de defesa da floresta contra incêndios, incluindo a identificaçâo
cartográfica das faixas de gestão de combustívet, conforme disposto no artigo 10. do Decreto-Lei n."
124/2006. de 28 de Junho com a redação dada pelo Decreto-Lei n." 17/2009, de ·14 de Janeiro, de modo
8 que as mesmas possam ser regulamentadas.
0

A cartografia deverá representar as áreas percorridas por incêndios florestais nos últimos 10 anos, de
modo a qce o Regulamento possa prever disposições destinadas a cumprir o disposto no Decreto-Lei n."
327/90, de 22 de Outubro com a redação dada pelo Decreto-Lei 0.0 5/2007, de 12 e fv1arço.
Relativamente ao Regulamento do Plano:
1\10 art." 15° sugerimos que se faça um aditamento ou nova redação
relativamente
interdição de
construção e rec: nstrução de edifícios de Serviços Municipais de Proteção Civil, Corpo de Bombeiros e
instalações de outros agentes de proteção civil, bem como infraestruturas consideradas sensíveis e/ou
Indispensáveis às operações de proteção ci li..
á

Deverá ser regulamentada a ocupação das áreas florestais ardidas n s últimos ·10 anos.
Deverão ser regulamentadas as o erações urb ísticas n s Centros Urbanos Antigos no sentido de as
estruturais não aumentarem a vulnerabilidade sísmica, ou de risco de ruína, propondo o
uso de técnica
construtivas e materiais compatíveis bem como volumetrfas e larguras de vão
adequadas.
intervenções

o Regulamenlo devera assegurar que não são acrescidos obstáculos às vias de acesso, por f rma
não dificultar a movimentação de veículos de socorro.
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[lAver;'! ser regulamentada 8 ocupação na envo!vente aos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei

254/2007,
de 12 de Julho, fixando distâncias de segu ança mínimas entre os limites do
ostabelecimento e o tecido urbano, a definir em função dos cenários de risco Esta regulamentação
deverá ser atuauzada com a entrada em vigor da Portaria referida no Decreto-Lei n 0254/2007.
n0

Deverá "ar mgulamentada a ocupação das áreas necessárias à co icretizaçâo
dos Planos de
Emergência de Protecção Civil, nomeadamente zonas para concentração de meios ou de apoio à
sustentação operacional para as áreas aíetas à Protecção Civil.
Outras Recomendações:
Verifica-se alguma falta de ajustamento entra o regulamento, o relatório de servidões e restrições de
utilidade pú lica e a planta de condícioantes.
A proposta de Plano prevê a ocupação de áreas onde estão identificadas situações de risco. verificando-

se a existência de sobreposição de futura ocupação com áreas de risco, coincidentes por ex. com a
condicionante REN. Face à vulnerabilidade do meio ambiente inerente a estas áreas nomeadamente na
referencia
proposta de exclusão de áreas delimitadas como REN, compreendendo e dinamizando o
prescindlvef ordenamento do território não podemos e muito menos devemos empenha-lo, de forma a
ser coírnatado, com zonas propostas que ainda não se encontram ocupadas ou comprometidas,
desafetando áreas vulneráveis e de risco evidente, como é o caso de zonas inundáveís ou de cheias,
áreas de riSCOde movimento de massa em vertentes com uma explicação vaga, pelo que deve ser
revisto e ponderada essa dssatetaçãc,
bem como, a opção de edificação em áreas ele risco
á

referendado.

°

Salienta-se ser fundamental que 05 estudos e a informação produzida sejam também articulados com
planeamento de emerqêncla, designadamente o Plano Municipal de Emergência de Leiria, devendo ser
cuidada a atenção para a existência de outros riscos naturais, de situações naturais adversas e
possíveis vulnerabílidades que possam ter importância no que concerne a área em estudo,
nomeadamente os movimentos de massa em vertentes, erosão do solo e risco sísmico, bem como, a
consul a direta ao Serviço M micipal de Protecção Civil de Leiria.

Leiria, 26 de Fevereiro de 20-' 3
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Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e treze, reuniu-se, nas instalações
Comissão

de Coordenação

e Desenvolvimento

II

da

Regional do Centro, em Coimbra, e

nos termos do artigo 17.0 da Portaria n.? 1474/2007, de 16 de Novembro, a Comissão
de Acompanhamento

(CA) da revisão do Plano Diretor Municipal(PDM)

I

de Leiria, para

emissão do parecer à Proposta Final do Plano.

1. PRESENÇAS

3-

Estiveram presentes as seguintes entidades

~e

_
_

Câmara Municipal de Leiria;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

_
_

Assembleia Municipal de Leiria;
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.;

_

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento

_

Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa;

_

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro;

_

Direção Regional de Cultura do Centro;

_

Direção Regional da Economia do Centro;

_

EP - Estradas de Portugal, S.A.;

-

Guarda Nacional Republicana;

_

Direção Geral do Território;
Instituto do Desporto e da Juventude, I. P.;

_

Instituto de Mobilidade e Transportes,

_

Polícia de Segurança Pública;

_

Câmara Municipal de Alcobaça;

_

Câmara Municipal da Batalha;

_

Câmara Municipal de Ourém;

_

Câmara Municipal de Pombal;

_

Câmara Municipal da Marinha Grande;

rt

Regional do Centro;

Rural;

~
~
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I.P.;

1

,
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Não estiveram presentes as seguintes entidades, que remeteram previamente

1/t.:;flJ>

o seu

parecer para integrar esta ata:

~

-

Instituto Nacional de Aviação Civil, I,P.;
Autoridade Nacional de Proteção Civil;

-

Agência Portuguesa do Ambiente, I,P. ;

-

Autoridade Nacional de Comunicações;

-

Direção-Geral de Energia e Geologia;

-

Direção-Geral

dos Estabelecimentos

Centro;
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Escolares - Direção de Serviços da Região

I

!

-

Turismo de Portugal, I,P.; ~

-

REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.

Não estiveram presentes, nem remeteram parecer as seguintes entidades:
-

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas;

-

Direção Geral do Ensino Superior;

-

Câmara Municipal de Porto de Mós.
~
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2. ELEMENTOS DO PLANO

1

A proposta de Plano encontra-se instruída com os seguintes elementos:
Elementos que constituem o Plano
-

Regulamento;

-

Planta de Ordenamento, desdobrada nas seguintes plantas:

~
~

-

)r>

Classificação e qualificação do solo

)r>

Zonamento Acústico

~

Valores Patrimoniais (arquitetónico, paisagístico e arqueológico)

Planta de Condicionantes,

~.

r
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desdobrada nas seguintes cartas:

)r>

Reserva Ecológica Nacional

)r>

Reserva Agrícola Nacional

)r>

Áreas Florestais Percorridas por Incêndios

~

Perigosidade de Incêndios Florestais

~

Outras Condicionantes

~

~
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Elementos que acompanham o Plano
Estudos de caracterização e diagnóstico

~

-;Ijf

Relatório do Plano
_

Planta de enquadramento regional

f~~
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Planta da situação existente
_

Ir

Planta da hierarquia viária
Planta de equipamentos

_

Rede elétrica, Gasoduto e Redes de Distribuição
Rede de Abastecimento de Águas e Rede de Águas Residuais
Planta de licenças ou Autorizações

de Operações

Urbanísticas

emitidas,

bem

como das informações prévias favoráveis em vigor
_

Cyf

Planta da Estrutura Ecológica Municipal
Planta das Âncoras Estratégicas
Nota: No regulamento apresentado esta planta não apresenta a mesma designação. Deve, por isso,

~

ser corrigido este lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma
designação

Planta dos Recursos Geológicos e Infraestruturas

Energéticas

1;

Nota: No índice do dossier apresentado esta planta não apresenta a mesma designação, tendo sido
omitido o conteúdo relativo aos "Recursos Geológicos". Deve, por isso, ser corrigido este
lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma designação.

_

~

Planta das Zonas Inundáveis em Perímetros Urbanos

~

Relatório Ambiental e Resumo não Técnico
_

Programa de Execução e Plano de Financiamento
Mapa de Ruído
Carta Educativa
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Plano Municipal de Emergência

Para

além

dos

elementos

apreciação e fundamentação

referidos

foram

entregues

outros

elementos

para

Q;V'

das propostas do plano:

Relatório de Avaliação da execução do PDM em vigor
Planta de reclassificação do solo
processo da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional
_

Proposta de exclusão e inclusão da Reserva Agrícola Nacional
3

~~
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Proposta de Exclusão do Aproveitamento

3.

ANTECEDENTES

o

~7;

Hidroagrícola do Vale do Lis

E ENQUADRAMENTO

~

Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria foi ratificado pela Resolução de Conselho

de Ministros nO84/95, de 13 de Julho de 1995, publicada no Diário da República n.?
204, I Série - S, de 4 de Setembro de 1995, tendo sido objeto de várias alterações, a
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ri J.J
<;r;
~~

I

'113

saber:
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-

Declaração n.? 398/99, publicada no Diário da República n.? 283, IIS, de 06/12;

-

Declaração n.? 180/2001, publicada no Diário da República n.? 130, IIS, de 05/06;

-

Declaração n." 254/2001, publicada no Diário da República n.? 193, IIS, de 21/08;

-

Edital n.? 228/2008, publicado no Diário da República, 2.a série, n.? 50, de 11/03;

-

Edital n." 762/2011, publicada no Diário da República n.? 149, 2.a Série, de 04/08;

-

Edital n.? 763/2011, publicada no Diário da República n.? 149, 2.a Série, de 04/08;

-

Aviso n.? 8229/2012, publicada no Diário da República n.? 116, 2.a Série, de 18/06;

1;

f
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-

Declaração de retificação n.? 1526/2012, publicada no Diário da República n.? 226,

lR:J'

2.a Série, de 22/11;

3.1.

Aspetos procedi mentais

A revisão do PDM foi determinada

por deliberação

(CML), em
estratégicos:

na qual

-

reunião

de 25.03.98,

da Câmara Municipal de Leiria

se traçavam

os seguintes

objetivos

Reforço do papel de Leiria na rede urbana do País, em particular na Região Centro
e no seu litoral;

-

Qualificação do ambiente construído e do ambiente natural do concelho;

-

Diversificação
modernização

da base económica do concelho, com reforço do setor terciário e
dos processos produtivos;

-

Desenvolvimento

-

Valorização da imagem do concelho e da sua gestão;
que constituíam

~
~

~

\)"

da formação profissional e da cultura;

Foram explicitados ainda alguns fundamentos
prévia que a aplicação do PDM suscitava:

~

uma avaliação crítica

4

~

Utilização de cartografia desatualizada;
_

(LC-
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Consequentemente conduziu a imprecisões e erros na delimitação da Reserva
Ecológica Municipal (REN), da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e do
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL) e nas diversas classes de
espaços;

_

Falta de contemplação e ponderação das atividades económicas existentes em
REN;

_

~

~F.f?
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~

Favorecimento das zonas urbanas e suburbanas em desfavor das freguesias
rurais;

_

Falta de clarificação em relação aos limites entre os espaços urbanos e
urbanizáveis e respetivos índices;

_

Regulamento muito extenso e pouco flexível;

(!J
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A respetiva Comissão Técnica (CT) foi aprovada por Despacho n." 20 479/98 do
Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, publicado
no Diário da República n.o 272, 1\ Série, de 24 de Novembro de 1998, constituída pelas

~e

seguintes entidades:
_
_

Comissão de Coordenação da Região Centro;
Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano;
~

_ Direção Regional do Ambiente - Centro;
_ Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral;
_ Delegação Regional da Economia do Centro do Ministério da Economia;
_

Instituto Português do Património Arquitetónico;

~

_ Instituto da Água;
_ Direção Geral das Florestas;
_ Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais;
_ Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente;
_

r

~

Junta Autónoma de Estradas.

Face à entrada em vigor do Decreto-Lei n.? 380/99, de 22 de Setembro, com a
redacção do Decreto-Lei n." 316/2007, de 19 de Setembro, a Câmara Municipal de
Leiria optou por converter a CT em Comissão de Acompanhamento (CA), de acordo
com o previsto no n.? 2 do artigo 22.° da Portaria n.? 1474/2007, de 16 de Novembro, a
qual foi publicada no Diário da República n.? 27, 2.a Série, de 8 de Fevereiro de 2011,

\)'1

com a seguinte composição:
_
_

Câmara Municipal de Leiria;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;

_ Assembleia Municipal de Leiria;
_ Autoridade Florestal Nacional;
_ Autoridade Nacional de Comunicações;
5
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-

Autoridade Nacional de Proteção Civil;

-

Administração

da Região Hidrográfica do Centro, I.P.;

-

Administração

da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.;

-

Administração

Regional de Saúde do Centro, I.P.;

-

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento

-

Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa;
Direção-Geral de Energia e Geologia;

~

/:Y ~
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Rural;

r~
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Direção Geral do Ensino Superior;

//

-

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro;

-

Direção Regional de Cultura do Centro;

-

Direção Regional da Economia do Centro;

-

Direção Regional de Educação do Centro;
EP - Estradas de Portugal, S.A.;
GNR;

-

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade,
Instituto Geográfico Português;

-

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico;
Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P.;

-

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.;

-

Instituto do Desporto de Portugal, I. P.;

-

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.;

-

Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, I.P.;
PSP;

-

REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.;
Turismo de Portugal, I.P.;

-

Câmara Municipal de Alcobaça;

-

Câmara Municipal da Batalha;

-

Câmara Municipal de Ourém;

-

Câmara Municipal de Pombal;

-

Câmara Municipal da Marinha Grande;

-

Câmara Municipal de Porto de Mós.

-

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Assembleia Municipal de Leiria;

-

Autoridade Nacional de Comunicações;

-

Autoridade Nacional de Proteção Civil;

-

1-"
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T
quer ainda das respetivas

Regional do Centro;

~

Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (assume as competências da
Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.)
Administração

--

I.P.;

integram a CA, para efeitos do parecer final, as seguintes entidades:

Câmara Municipal de Leiria;

.

~

resultado de fusões, quer de alteração de competências,

-

/

2

Face às alterações orgânicas ocorridas em algumas das entidades citadas, quer em
designações

..

Regional de Saúde do Centro, I.P.;

6

~ RG:r
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Rural;

~4'

de Defesa;

.

_

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento

_

Direção Geral de Armamento e Infraestruturas

_

Direção-Geral de Energia e Geologia;

-

Direção Geral do Ensino Superior;

_
_

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro;
Direção Regional de Cultura do Centro (assume as competências

Jiá7
do Instituto de

~

l

'otof~
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Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico);
_

~

Direção Regional da Economia do Centro;
~,

Direção Regional de Educação do Centro;
-

EP - Estradas de Portugal, S.A.;

_

GNR;
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (resultante da fusão
da Autoridade

Florestal Nacional e do Instituto de Conservação

da Natureza e da

Biodiversidade, I.P.);
_ Direção Geral do Território (ex-Instituto Geográfico Português);
_

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.;

_
_

Instituto do Desporto e da Juventude, I. P.;
Instituto de Mobilidade e Transportes,
I.P. (ex - Instituto
Transportes

Terrestres,

I.P., que

integra

o extinto

Instituto

de Mobilidade

e

de Infra-Estruturas
~

Rodoviárias, I.P.);
_

Polícia de Segurança Pública;
REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.;

-

Turismo de Portugal, I.P.;

-

Câmara Municipal de Alcobaça;

-

Câmara Municipal da Batalha;

-

Câmara Municipal de Ourém;

-

Câmara Municipal de Pombal;

_

Câmara Municipal da Marinha Grande;

_

Câmara Municipal de Porto de Mós.

o

e

Ji
~

~

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., informou, através dos ofícios

n.? 490207, de 28/06/2013,

e n.? 429938, de 04/07/2012,

que não possui interesses

~

patrimoniais no Município de Leiria e, como tal, não se irá pronunciar sobre a proposta
de revisão do PDM, nem comparecer à reunião em questão.

3.2.

Gv\

Reuniões plenárias e Reuniões setoriais

No decurso da elaboração da revisão do PDM foram realizadas as seguintes reuniões
plenárias:
1.a reunião - aos dezoito dias do mês de Maio de 2011;
2.a reunião - aos vinte e cinco dias do mês de Julho de 2012;

7
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3.a reunião - no primeiro dia do mês de Fevereiro de 2013;

~)

4.a reunião - aos sete dias do mês de Agosto de 2013;

ç~

Foram ainda emitidos diversos pareceres setoriais, realizadas diversas reuniões de
trabalho e ainda as seguintes reuniões setoriais:

~

CML e CCDRC - dois de Fevereiro de 2012

I ..
/'??
~

CML e CCDRC - vinte e cinco de Janeiro de 2013

j'~.

CML e CCDRC - três dias de Julho de 2013
No decurso

do processo

foram

ainda emitidos

/~f;>

/

diversos

pareceres

e elaboradas
I

diversas reuniões de trabalho para ponderação de diversos aspetos que deveriam ser
considerados

no desenvolvimento

A proposta agora apresentada
Municipal

dos trabalhos

resulta, assim, da ponderação efetuada pela Câmara

quanto aos aspetos abordados,

verificando-se

que, nalgumas

situações

foram acolhidas os pareceres das entidades, noutros casos a Câmara Municipal optou
por manter as soluções apresentadas anteriormente.

~,
4. PARECERES

4.1.

Pareceres das entidades presentes

Assembleia
transmitiu

~)

DAS ENTIDADES

Municipal

de Leiria. o representante

desta entidade, Dr. Paulo Pedro,

que tendo em conta a natureza do organismo

que representa,

não pode

emitir parecer acerca da desta versão final do Plano, em devido tempo a Assembleia
Municipal de Leiria terá que se pronunciar acerca do mesmo. No entanto manifestou a
sua preocupação por constatar que alguns dos problemas que foram identificados nos
últimos vinte anos ao PDM actualmente
aglomerados

rurais

construções,

retalhados

com

em vigor se mantêm, nomeadamente
manchas

de

RAN

e REN

alguns

I

»
~

e demasiadas

algumas bastante antigas, que acabam por ficar implantadas

em áreas

de reserva. Referiu ainda que esperava que depois de 18 anos de espera por um novo
Plano tivesse sido possível a todos

Direção

Regional

de Saúde do Centro.

o representante

desta entidade, Dr. Jorge

Cordeiro da Costa, informou que tendo presente as considerações
efectuadas

e recomendações

por esta Autoridade de Saúde ao longo do processo de Revisão do PDM

de Leiria, entende-se
apresentada,

salientando

designadamente
regularização

nada haver a opor, em termos genéricos,
as

contemplando

preocupações
a análise

de

salvaguarda

à proposta agora
de

saúde

caso a caso das situações

pública,

de eventual

de explorações pecuárias ou outros potenciais focos de insalubridade.

8
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fY 1,
Direção Geral de Armamento

e Infraestruturas

da Defesa, o representante

desta

/

entidade, Dr. Pedro Ramalhete, informou o seguinte:
A Defesa

Nacional

salienta

que atento

J1up

ao referido

no ponto

4. do art. 93.do

regulamento

do PDM de Leiria, não se prevê deforma alguma a possibilidade

desativação

da BA5, pelo que se entende

desnecessária

a sua inclusão

~.

de

fJe'~r

e ou

-:

referência no articulado do mencionado artigo.
Informa ainda que relativamente

/1r

ao PM/002 "Carreira de Tiro de Marrazes", de acordo

com o despacho n.13319/2012 de 11 de Outubro, o mesmo foi desafetado do domínio
público militar, fazendo ao abrigo da lei caducar a servidão militar em causa, mas
continuando o mesmo afeto
Assim,

a Defesa

á

Nacional

~.

Defesa Nacional.
emite

parecer

favorável

á

revisão

salvaguardando

no entanto que todos os pedidos de construção

para as áreas

sujeitas

a servidão

militar, deverão

do

PDM

Leiria

ou de viabilidade,

ser submetidos

a parecer

ou

cl
3-

autorização da Defesa Nacional, nos termos da legislação respetiva e em vigor.

a

Direção Regional de Cultura do Centro, a representante desta entidade, Eng. Glória

X>~

Fernandes, transmitiu o seguinte parecer:
REGULAMENTO
Artigo 6° • No ponto 2 importa também incluir os diplomas relativos

á

classificação e

indicar também as respetivas zonas gerais e especiais de proteção. Para o efeito atualizase situação do património cultural classificado e em vias de classificação:
~

Bens imóveis classificados

~~

Monumento Nacional
. Castelo e Capela de S. Pedra - Decreto de 16-06-1910, DG n.? 136, de 23-06-1910.

~~

Dispõe de ZEP que inclui ZNA - Portaria publicada no DG, 1\ Série, n.? 134, de 8-06-1967;
. Abrigo do Lagar Velho (toda a área classificada é ZNA) - Decreto

a

n,? 17/2013, DR, 1.

série, n." 119, de 24-06-2013;
Dispõe de zona geral de proteção de 50m, até á publicação da Portaria que fixe a ZEP
objeto do projeto de decisão constante do Anúncio n.? 13723/2012, com a declaração de
retificação n.? 79/2013, publicada em DR, 2aserie, n.? 14 de 21 de janeiro de 2013.
De Interesse Público

9

\
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•Capela de Nossa Senhora da Encarnação - Decreto

»:
r/~_

n.? 28/82. DR. I Série. n.? 47. de 26~~

02-1982. Dispõe de zona geral de proteção de 50 m;

)fi?:

· Convento de Santo Agostinho e antigo Seminário - Decreto n.? 28/82, DR, I Série, n.? 47,
de 26-02-1982. Dispõe de ZEP - Portaria

n.? 300/87, DR, I Série, N." 84, de 10-04-1987;

!qÇe' ~f

· Convento de Santo António dos Capuchos - Decreto n.? 28/82, DR, I Série, n.? 47, de 26-

n.? 646/85, DR, I Série, n." 198, de 29-08-1985, corrigida
pela Portaria n." 316/94, DR, 1.a Série-S, n.? 121, de 25-05-1994;

02-1982. Dispõe de ZEP- Portaria

· Mercado de Santana - Portaria
classificação e fixação de ZEP;

/;;P/

. !ÁJ1

I

n.? 581/2011, DR, 2.a Série, n.? 113, de 14-06-2011, de

· Igreja de Nossa Senhora da Luz, paroquial de Maceira - Decreto n.o 29/84, DR, I Série,

n.? 145, de 25-06-1984. Dispõe de zona geral de proteção de 50 m;
· Igreja e Convento de S. Francisco - Decreto n.? 29/84, DR, I Série, n.? 145, de 25-061984. Dispõe de zona geral de proteção de 50 m;
~
· Imóvel onde estava instalado o colégio "Dr. Correia Mateus" - Decreto n.? 28/82, DR, I
Série, n.? 47, de 26-02-1982;
Refere-se que se encontra em curso a desclassificação deste imóvel, tendo já sido objeto
de despacho de homologação.
- Pelourinho de Monte Real - Decreto

~

~

n.? 23 122, DG, I Série, n.? 231, de 11-10-1933.

Dispõe de zona geral de proteção de 50 m.
De Interesse Municipal
- Casa da Câmara de Monte Real- Decreto 29/84, DR, I Série, n.? 145, de 25-06-1984
Bens imóveis em vias de classificação
- Igreja da Misericórdia de Leiria - Anúncio
2013;

n.? 189/2013, DR, 2.a série, n.? 100, de 24-05-

Dispõe de zona geral de proteção de 50 m;
- Sé Catedral de Leiria - Dispõe de zona geral de proteção de 50m, até que seja publicada
a Portaria que fixe a ZEP e a classificação, objeto do projeto de decisão constante do

(JvV\

Anúncio n.? 1215/2012, DR, 2.a série, n.? 15, de 20-01-2012.
Na identificação dos bens imóveis classificados e em vias de classificação deve ser
retirada a referência ao IGESPAR.
Importa

ainda

Classificação

que se diferencie
e respetivas

Zonas

o Património
de Proteção,

Cultural
do

Classificado,

Património

em vias de

aí designado

por

10

~

~Cr

~
"Outros/Edifícios Públicos, tendo em atenção que não tem enquadramento jurídico na Lei
n.? 107/2001 de 8 de Setembro. Assim o item iv. Deverá ser integrado na alínea c).
~

ARTIGO 21.0
Nos bens imóveis classificados

ou em vias de classificação,

de interesse nacional,

interesse público e interesse municipal, e nas respetivas zonas gerais e zonas especiais
de proteção, aplica-se o regime legal estabelecido na Lei de Bases da Política e do
nomeadamente:
bens imóveis classificados,

de interesse

~

I'~/l
./;;01.

Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural e respetiva regulamentação,

i)Nos

.._-

nacional ou público, qualquer

/ ç1f'

intervenção ou obra, carece de autorização expressa e o acompanhamento do órgão
competente da administração do património cultural;
ii) O pedido de informação prévia, de licença ou a consulta prévia relativos a obras
ou intervenções em bens imóveis classificados, ou em vias de classificação, inclui
obrigatoriamente um relatório prévio elaborado nos termos previstos na legislação

(~
J~)

em vigor neste âmbito;
iii) Nas zonas de proteção de bens imóveis em vias de classificação ou classificados
como de interesse nacional ou de interesse público, as operações urbanísticas
admissão de comunicação prévia ou autorização de utilização previstas no regime
jurídico da urbanização e da edificação, carecem de prévio parecer favorável do
órgão legalmente competente da administração do património cultural;

~

L

iv) A alienação de bens imóveis classificados, ou localizados nas respetivas zonas
de proteção, depende de prévia comunicação escrita ao serviço competente da
administração do património cultural, para efeitos de instrução de procedimento de
eventual exercício do direito de preferência.
v) Nos bens imóveis classificados, de interesse nacional, público ou municipal, ou
em vias de classificação, não podem ser concedidas licenças de demolição total ou
parcial, sem prévia e expressa autorização do órgão competente da administração
central ou municipal, conforme os casos.
ARTIGO 24.0
~
Propõe-se que, onde se lê (... ) "assinalados na Planta de Ordenamento - Valores
Patrimoniais os sítios arqueológicos de interesse patrimonial por parte do Município de
Leiria e como tal sujeitos a medidas especiais de proteção e valorização.", se leia, (... )
"assinalados na Planta de Ordenamento - Valores Patrimoniais, os sítios arqueológicos de
interesse patrimonial, inventariados e descritos por parte do Município de Leiria, na Carta
Arqueológica e, como tal, sujeitos a medidas especiais de proteção e valorização.".
ARTIGO 25.0

11

~ =.
.le-se a .mt rod uçao
d e um pon t o, o sex t o, re IatiIVO ao patrlnrnoruo
,.
~
re I"Igloso nao

classificado, construído até ao século XIX: "Todas as intervenções que impliquem picagem
de reboco com exposição do aparelho construtivo e revolvimento de solos em igrejas e /

. ~

capelas, construídas até final do século XIX, ficam condicionadas à realização de trabalhos
arqueológicos efetuados nos termos da legislação em vigor."

'JÍ~

ARTIGO 112.°

,z~

Propõe-se a seguinte redação para o ponto 2:
-

Os parâmetros

urbanísticos

,").i-:

a adotar nesta área são os definidos

V

no presente

regulamento para as categorias e subcategorias que se encontram delimitadas na Planta
de Ordenamento, sem prejuízo do cumprimento da legislação em vigor no âmbito do
património cultural classificado e em vias de classificação;
PLANTA DE CONDICIONANTES
Nesta planta importa atualizar

situação

do património

classificado

e em vias de

classificação, conforme acima referido.
~

Devem ser aferidas as delimitações

dos bens imóveis, classificados e em vias de

classificação, e as delimitações das zonas gerais de proteção e zonas especiais de
proteção.
Importa também aqui retirar referência ao IGESPAR e diferenciar o património cultural
classificado, em vias de classificação e respetivas Zonas de Proteção, do património aí
designado por "Outros/Edifícios

Públicos", quer em legenda, quer identificando-o com

trama/cor diversa, tendo em atenção que não tem enquadramento jurídico na Lei n.?
107/2001 de 8 de Setembro.
PLANTA DE ORDENAMENTO - VALORES PATRIMONIAIS
Nesta planta encontram-se

cartografados

os sítios arqueológicos,

~

3fJ

r
1í
~J

os bens imóveis

classificados e em vias de classificação, os edifícios públicos e o património inventariado.
A grande quantidade de informação contida neste documento torna difícil a sua leitura,
pelo que se propõe o seu desdobramento ou o desdobramento da informação nela contida
por vários documentos.
No que se refere ao património cultural classificado e em vias de classificação, devem aqui
ser delimitados os bens imóveis e as zonas gerais de proteção e zonas especiais de
~

proteção, com a atualização já referida.
Bem como no caso do património arqueológico os sítios ou as ocorrências arqueológicas
devem ser cartografadas com um ponto a partir do qual, será demarcada em forma de
polígono, uma área de salvaguarda radiocêntrica de 50 metros, onde se aplica o n? 1 do
artigo 25 do referido regulamento.

12

~~r1
Pela cartografia apresentada não é pereetivel se os clrculos são símbolos ou [á

~

representam polígonos.
~
RELATÓRIO
Volume 111
- Condicionantes

~

~f

(}F'

No ponto 2. Património Edificado, 2.1 e 2.2 - Importa atualizar situação do património

I'lY

classificado, em vias de classificação, respetivas zonas gerais e especiais de proteção,
conforme referido anteriormente.

'}

No último parágrafo do ponto 2.2. - a designação ... "IGESPAR" .... Deve ser substituída
por ... "órgão competente no âmbito do património cultural" ...
Relativamente à Igreja de Santa Eufémia, deve ser considerada no ponto 2.3., pelos
motivos acima mencionados.

~
CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SÓCIO TERRITORIAL - Tomo VI- Património
Vol. 1- Património arquitetónico e Paisagístico e anexo I
~/

3f

Importa atualizar situação dos bens imóveis classificados e em vias de classificação

1:&
3

conforme consta no ponto referente ao regulamento.
Peças Gráficas - Planta de Património arquitetónico e paisagístico - Importaria também
identificar e delimitar bens imóveis classificados, em vias de classificação,

'f

respetivas

zonas gerais e especiais de proteção.
Vol. 11 - Património arqueológico
Carta arqueológica
Documento anexo ao PDM de Leiria, onde é inventariado o património arqueológico de
cada freguesia, seguindo um critério metodológico de apresentação comum a todos os
sítios ou ocorrências com interesse arqueológico.
Nela se encontram inventariadas e localizadas, aproximadamente, duas centenas de sítios
ou ocorrências arqueológicas. Na carta arqueológica é ainda apresentado, um conjunto de
ocorrências arqueológicas, que se encontram inventariadas na base de dados Endovélico,
mas que, ou por referência toponímica inexistente ou por georreferenciação incorreta não
foram incluídas nas fichas descritivas.
No entanto, analisada a informação contida na Carta Arqueológica de Leiria datada de
2008, verifica-se a ausência de alguns vestígios de património arqueológico registados na
base de dados da DGPC (Endovélico), pelo que se propõe a sua revisão e atualização.
Plantas 11 A e 11 B - Sítios arqueológicos.

13

~

~'~C--

- Nas plantas de Património Arqueológico foram localizados todos os sltlos ou ocorrências ~
arqueológicas inventariadas e descritas na Carta Arqueológica do Concelho de Leiria.

~

- Os sítios ou ocorrências arqueológicas devem, tal como descrito no regulamento, ser
cartografados com um ponto a partir do qual, será demarcada em forma de polígono, uma
área de salvaguarda radiocêntrica de 50 metros, onde se aplica o n? 1 do artigo 25 do

~

v

~

~J5t?
.4~

?~

referido regulamento.
Pela cartografia apresentada
representam polígonos.

não é percetível se os círculos são símbolos

ou já

- A cartografia dos sítios arqueológicos deverá ser revista e atualizada em conformidade
com a revisão e atualização da Carta Arqueológica.

f

- Na legenda, a identificação poderá ser: sítio arqueológico e área de sensibilidade
arqueológica.

1~

Face ao acima exposto, corrigidos os aspetos referidos não se vê inconveniente no
prosseguimento do processo para a fase seguinte.

Direção Regional de Economia do Centro, o representante desta entidade, Eng.o Paulo
Jorge da Silva, informou que nada tem a opor ao conteúdo dos elementos que integram a
revisão

do

PDM, nomeadamente

no que se refere às alterações

efetuadas

lf'J

ao

Regulamento, as quais vão de encontro às sugestões efetuadas aquando da 3.a reunião
da Comissão de Acompanhamento, pelo que se reitera o anteriormente indicado emitindo
esta Direção Regional parecer favorável à Proposta Final do Plano.

Guarda Nacional Republicana,

o representante desta entidade, Tenente Coronel Carlos

Ramos, referiu que nada tem a opor à proposta de Plano, pelo que emitem parecer
favorável à proposta de Plano.

Estradas de Portugal,
o seguinte parecer:
1. Enquadramento

~

t
~

~.

SA, a representante desta entidade, Eng.a Isabel Sousa, emitiu

Rodoviário

da Área Abrangida

pelo PDM de leiria

~

Rede Concessionada

•

IP1/A1 Concessão Brisa 45 km em exploração desde 1991

•

IC1/A8 Concessão Oeste 19.7 km em exploração desde 1997

•

IC1/A17/ Concessão Litoral Centro 124 km em exploração desde 2007

~

14

A zona de servidão é a definida no respetivo contrato de concessão.
)o>

~.

Rede SubConcessionada
•

Subconcessão

•

IC2/A 19 -

Litoral Oeste

Variante

da Batalha,

~
13,0 km, entrada

ao serviço

em

2011.11.18

, fi/
.r'i'

•

IC2/A19 - Nó do IC36/A8- Nó da EN109, 3,0 km.

•

IC36/A8 - Leiria Sul / Leiria Nascente, 7,0 km, entrada ao serviço em
2011.11.16.

•

IC9 EN1/Fatima/Ourém

•

COL (Cintura Oriente de Leiria) e VPL (Via de Penetração

/J-kf
l~

(Alburitel)
em Leiria),

6,0 km
)o>

Vias classificadas

na jurisdição

da EP

J-

Estradas Nacionais
•

Jf}

EN113 (Leiria / L.C. Ourém)

Estradas Regionais
•

ER349 (L.C. Marinha Grande/EN109)

•

ER350 (ER350/ L.C. Ourém)

•

ER357 (EN113/ ER350)

%
~

P

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no DL. N°13/94, de 15 de Janeiro.
)o>

Rede Desclassificada
•

EN1- (EN1/IC2)

•

EN350 (Leiria/ER350)

•

EN113 (Leiria/COL)

•

EN109 (Via Longitudinal ao Concelho Monte Redondo/L.C. Pombal)

•

EN242 Variante da Barosa

~

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no DL. N°13/71, de 23 de Janeiro.
y

Estudos e Projetos (a definir em função das opções do P12013)

15
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~
• EN109.

Km 165+550 AO Km 164+430,

Requalificação

- Obra prevista

no

P12012. Projeto de Execução em curso

~
~--.

• Outros a definir em função das opções do PI 2013.
~
~

Empreitadas em Curso

• Conservação

corrente por contrato - 2010 / 2013 - Centro Operacional

Centro

7

~~~

~JR')ív

Sul! Distrito de Leiria.
• EN109- Km 155+900 ao Km 157+500 Melhoria das Condições de Segurança.
~

I

l

I

·r.//~
.

Protocolos

Não existem protocolos ativos com o Município de Leiria.
2. PDM leiria 4a Reunião da Comissão de Acompanhamento
a. Enquadramento

t
-Y.\l
~.

Encontra-se

a decorrer o processo de revisão do PDM de Leiria, atualmente na última

reunião da Comissão Acompanhamento
No decorrer

do processo

com vista a elaboração do parecer final.

de revisão foram apresentados

e analisados

diversos

elementos e estudos de caracterização que foram alvo de parecer da EP.
b. Elementos Disponibilizados

para a elaboração do Parecer Final.

JÇ'}

i. Elementos que Acompanham
ii. I Quadro Estratégico Municipal

~

iii. li Caracterização e Diagnóstico socio territorial

~

iv. 111Relatório avaliação execução PDM em vigor
~

v. IV Regulamento
vi. Peças Gráficas
vii. Processos autónomos
viii. V Relatório do Plano
ix. VI Programa de Execução e Plano Financiamento
x. VII Relatório Ambiental
xi. VIII Mapa do ruído
Analisados

os documentos

relativos à revisão do PDM de Leiria apresentados

4a

versão, salientam-se os seguintes aspetos:
Relatório Plano Vol. V
Neste documento

é realizada uma caraterização

do Município de Leiria, constatando-se
Rodoviária

Desclassificada

da rede rodoviária presente na área

que a identificação das vias incluídas na Rede

inclui vias que já foram transferidas

para a Autarquia,

situação que deve ser corrigida, sugerindo a integração das vias já transferidas para a

16

\)N\.

categoria

das

Estradas

Condicionantes

Municipais.

(a

mesma

sugestão

para

o

Volume

pag.44)

Esta correção deve ser repercutida na planta de condicionantes

~-

e respetiva legenda.

)lty

Refira-se que esta situação já foi identificada em versões anteriores do Plano.
É apresentada

uma tabela identificada como Tabela nO5 com o intuito de descrever a

correspondência
teórica

~

tpHI~;

entre o Tipo de vias e as suas funções; esta tabela serve como base

para uma rede concreta,

não estando,

no entanto,

incluídas

/1

as estradas

desclassificadas.
É mencionada,

a título de exemplo, a EN349-1 como sendo uma via desclassificada;

no entanto em função da informação disponível esta foi transferida

para a jurisdição

Municipal.
Nível 11Rede de Distribuição Principal e Regional Desclassificada
Nivelll

- Rede de Distribuição

Principal-

Vias Distribuidoras

kt

Principais

• EN 113;
• Estradas Regionais: ER 349; ER 350; ER 357;

~

• Estradas da Rede Nacional e Regional Desdassilicada: EN 109; EN 109-9; EN 113 (zona urbana);
EN 242 (variante da Barosa); EN 349-01; EN 349-02; EN 350; EN 356; EN 356-01; EN 356-02;
• Eixos Municipais Estruturantes:
• Avenida da Comuridade Europeia (Variante S~);
• Avenida 22 de Maio;
• Avenida Sã Carneiro;
Rua das OIhalvas;
Rua Dom Álvaro Abranches de Noronha;
Variante da Caranguejelra.

Não se entende

a categoria de Regional Desclassificada,

legenda da Planta de Ordenamento,
estradas Desclassificadas

categoria repercutida

na

nesta categoria muito abrangente, são incluídas

(EN242 Variante da Barosa) e vias já transferidas

para a

~J

li
t
~

15}-.

Autarquia.
3. Considerações

Gerais - Plano Rodoviário

Nacional (PRN) e Concessão

EP, SA
No

âmbito

da

consideramos
deverão

Viária,

reiterando

os

pareceres

anteriormente

emitidos,

~~

ser de esclarecer que as referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN)

respeitar

Rodoviário

Rede

a identificação,

Nacional

hierarquização

(PRN), aprovado

e nomeação

pelo Decreto-Lei

0

exposta

n 222/98,

alterado pela Lei n? 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei

no Plano

de 17 de julho,

n? 182/2003, de 16 de

Agosto, no âmbito do qual a RRN é constituída pela rede nacional fundamental

e pela

rede nacional complementar.

17

Q)A

~
Para além da RRN, o PRN integra uma nova categoria de estradas, as "estradas

~e

(!1rl._

regionais", as quais, de acordo com o artigo 12.° do OL nO 222/98, de 17 de julho,

{V,r-

asseguram

I ~

as comunicações

supramunicipal

públicas

e complementar

rodoviárias

do continente

com

interesse

à RRN, de acordo com a Lista V anexa ao OL, não ~

~

constituindo estas qualquer rede.
Para além das estradas da RRN integradas na Concessão EP, SA há ainda a referir
as estradas não incluídas no PRN, "estradas desclassificadas",
sob jurisdição

as quais manter-se-ão

da EP, SA até integração na rede municipal, mediante celebração

de

protocolos entre a EP, SA e as Câmaras Municipais. Esta distinção entre as estradas
que se encontram desclassificadas

pelo PRN mas que se mantêm sob jurisdição

da

EP, SA e as que já se encontram entregues ao respetivo município deve ser explícita
nos elementos constantes da revisão dos POMo
4. Considerações
Genericamente
anteriormente
encontrar-se

ser de reiterar

o referido

nos

pareceres

no Plano Rodoviário

Nacional

(PRN),

aprovado pelo Decreto-Lei n0222/98, de 17 de julho, alterado pela Lei nO98/99, de 26
de julho e pelo Decreto-Lei nO18212003, de 16 de Agosto.
No âmbito

das estradas

elementos apresentados,
"estrada

nacional

desclassificadas,

algumas

das referências

desclassificada"

ou "estrada

regional

das estradas

conforme

se

desta

encontrem

ainda

r

sob

jurisdição

no Regulamento,

observar-se,

no caso em presença,

nacional

acordo

com

J-:
Jl~

devendo

desclassificadas,

empresa,

apesar

das servidões rodoviárias,

três categorias

o disposto

no

de

PRN,

de estradas

estradas

(rede

regionais

devem

rodoviária
e estradas

e remeter-se para a legislação em vigor os seus condicionalismos

específicos, nomeadamente

as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis.

Ainda no âmbito do Regulamento

consideramos ser de retificar as referências à Rede

Viária nos artigos 6°, 7°, 99° e 101°, considerando que a referência à "Rede Rodoviária
Nacional e Regional" deverá, de acordo com o PRN, passar a ter a seguinte redação:
"Rede Rodoviária

Nacional e Estradas Regionais" dado que as Estradas Regionais,

como já referido anteriormente,

não constituem qualquer rede. Será igualmente

retificar nos artigos 6°, 8°, 99° e 101° a referência

às Estradas

Nacionais e Regionais Oesclassificadas"

de

Desclassificadas,

devendo estas ser mencionadas apenas como Estradas Oesclassificadas
"Estradas

,/'

;/

pelo PRN, ou se encontrem já entregues ao respetivo município.

No que respeita à identificação,

desclassificadas)

nos diversos

desclassificada",

ser referida de forma clara a jurisdição

de

tf

deverão ser retificadas, uma vez que não existe a categoria

igualmente

desclassificadas

r?

emitidos

dado que a caracterização da Rede Viária do Concelho de Leiria deverá
de acordo com o estabelecido

/

~.

,

Gerais

considera-se

~

ou "Rede Rodoviária

e não como
Nacional e

Regional desclassificada".

18
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5. Rede Rodoviária
São apresentadas

VoJf~
V

I

Previsla

propostas de intervenções ao nível da rede rodoviária presente

Município de Leiria, nomeadamente

nI

para as vias das redes nacionais fundamental

/~

e

"

~J .

complementar:
•

Reperfilamento

para perfil de autoestrada

da EN1 entre o Nó da Almuinha

Grande e o Nó da ZICOFA;
Ligação IP1 (A 1)/IC2 (EN1), projeto intermunicipal

•
•

~___

,4.ó·ti
".

.jl)~'

CJ

com Pombal;

Ligação da Circular Oriente de Leiria com a Circular Interna de Leiria;

\

,'}

íd

.// YtI

/1

•
•

Via de fecho da Circular Interna de Leiria;
Variante Norte à Zona Urbana de Leiria - Ligação A8-1 à EN 109;

•

Variante Norte à Zona Urbana de Leiria - Ligação EN 109 à EN 242;

•
•

Via ligação Marrazes à Variante Norte à Zona Urbana de Leiria;
Via intermunicipal de Ligação A 1-EN1 09, que integra a ligação do IP1 (A 1)/IC2
(EN1), a via de ligação deste nó ao CM 1038 e o CM 1038

•

Variante de Coimbrão (variante à EN 109-9);

•

Variante de Monte Redondo (variante à EN 109);

•
•

Vias na Zona Industrial do Casal do Cego:
Via em Colmeias (ligação do IC2 ás zonas de exploração de inertes);

•
•

Via em Casal Pereiro;
Vias de ligação da Zona Industrial de Azóia;

•

Variante dos Capuchos;

•

Via de ligação Telheiro-Guimarota

Associados

~
~.

~

às vias previstas, são também propostos alguns nós de ligação, alguns

dos quais em vias de jurisdição da EP.
Não será de mais realçar que esta empresa,
elaboração
consequente

de

quaisquer

estudos/projetos

execução das empreitadas

não tem presentemente,

da

natureza

correspondentes.

dos

prevista a

referidos,

nem

a

Salientando, no entanto, a

necessidade de aprovação de qualquer projeto que tenha interferência com a rede sob
a jurisdição da EP, suportado em estudos, nomeadamente,

e
&

de tráfego.

6. Planta de Ordenamento
São apresentadas

propostas de implantação de novas áreas destinadas a espaços de

atividades económicas, a alteração da classificação do uso da classe do solo, deve ser
alvo de particular atenção em virtude de poder constituir novos polos de geração de
tráfego, cuja necessidade
níveis de serviço
qualificação
quer,

de novas ligações à RRN, por acarretar implicações

das vias existentes,

desaconselhando-se,

operativa de "Solo Urbanizável"

no âmbito

desta

qualificação,

na proximidade

as categorias

residenciais" e "espaços de equipamentos

nos

grosso modo, quer a
das estradas da RRN,

correspondentes

a "espaços

coletivos".
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Ainda no âmbito das propostasde qualificaçãofuncionaldo solo, devem sr

~

ponderadas as consequências que poderão advir das alterações à orografia do terreno
e níveis de impermeabilização
rede

de

drenagem

previstos,

natural

e,

nomeadamente

consequentemente,

ao nível dos impactes

nos

sistemas

associados às vias, de modo a não prejudicar o bom funcionamento

de

~_-

na

drenagem

destes.

~

Deve ainda, em nossa opinião, ser incluído um número ou artigo no Regulamento

que

(J

intervenção

direta

competentes".

legais

em

vigor,

nomeadamente

as que sujeitam

e indireta nestas vias a parecer e aprovação

Efetivamente,

qualquer

proposta de intervenção

qualquer

das entidades

na RRN,

sob jurisdição da EP, SA, deve ser objeto de

estudo específico

justificação,

e

cumprir as disposições

legais

submetidos

e aprovação

a parecer

designadamente
Salientamos

normativas
das

devendo os respetivos

'1/ V

" j/I

Estradas

Regionais e Estradas Desc/assificadas,
e de pormenorizada

.

/f

refira que "Às estradas e ligações que pertencem à rede rodoviária nacional aplicamse as disposições

L-)xI' ~/~

projetos

aplicáveis em vigor, e ser previamente
entidades

competentes

para

o efeito,

da EP, SA, enquanto concessionária geral da RRN.

6Õ

mais uma vez, que no âmbito da Proposta de Plano, toda a informação

referente ao sistema rodoviário deverá ser devidamente sistematizada e sustentada no
respetivo Relatório, sendo imprescindível que seja(m)
relativo( s) à rede viária existente e proposta no Plano.

apresentado(s)

desenho(s)

~.
JP~

Assim sendo, cumpre referir que nos casos, em que por um lado se prevê a alteração
da rede rodoviária existente ou prevista na jurisdição da EP, existe a necessidade
salvaguardar

que quaisquer

estudos/projetos

projetos

elaborados

sejam

compatibilizados

de

com os

que estejam a decorrer nesta empresa. Por outro lado, salvaguarda-

se, ainda, a eventual necessidade

de elaboração

de um Estudo de Tráfego

r

que

cumpra as normas em vigor na EP, e que permita avaliar não só o impacte das novas
acessibilidades

urbanas municipais previstas no PDM na rede rodoviária na jurisdição

da EP como, também, as modificações/alterações
introdução

dos novos equipamentos.

na rede viária que possam advir da

Este estudo deverá, ainda, ser orientado

para

que, sempre que possível, não sejam criados mais acessos à rede rodoviária nacional,
promovendo,

simultaneamente,

~
~,

o encerramento dos redundantes.

7. Planta de Condicionantes
Em conformidade

com o disposto na alínea c) do n.? 1 do artigo 86° do Decreto - Lei

n.? 380/99, de 22 de Setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.? 46/2009,
de 20 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.? 181/2009, de 7 de Agosto, a Planta
de Condicionantes

deverá contemplar

a representação

cartográfica

das zonas de

servidão non aedificandi das estradas, devendo a respetiva legenda estar adequada
ao articulado e ao conteúdo do Regulamento.
apresentar

De facto, a Planta de Condicionantes

deverá deixar perceber imediatamente

encontram sob a jurisdição
aedificandi aplicável.

da EP, consoante

a

as estradas da RRN e as que se
a sua classificação

e zona non

20

~

~r
refere-se que quaisquer alterações à rede rodoviária na jurisdição ~

Em complemento,
desta

empresa,

materialização

carece

sempre

de projeto

aprovado

pela

EP, estando

;Ar l ~

a sua

dependente da sua autorização.

Quanto à rede subconcessionada

consideramos

7fI~

nada haver a acrescentar além do já

~r

~
r!0\~'

referido nos pareceres anteriores:
"No que refere à rede viária SubConcessionada,
temos a referir a Subconcessão
contrato

em 26 de Fevereiro

(concessionária
Autoestradas

do Litoral

que integra o concelho

Oeste que foi objeto da assinatura

de 2009 entre a EP -

geral do Estado e subconcedente)

Estradas

de Portugal,

e a Subconcessionária

,/I

!:/.:;/iIv

de
SA

(AElO

-

u

/

t ":()

~

do Litoral Oeste, SA).

Com incidência no concelho de leiria, a Subconcessão,
•

de leira,

por um período de 30 anos:

Tem por objeto a conceção, construção, aumento do n.? de vias, financiamento,
manutenção e exploração, com cobrança de portagem aos utentes, dos lanços
de autoestrada

"IC36 - leiria

Sul (IC2)/leiria

Batalha". Ambos os lanços apresentam

Nascente" e "IC2 - Variante da

um Perfil Transversal

Tipo (PTT) de

2x2 vias, sendo que o final do traçado do IC2 - Variante da Batalha possui,
entre o nó da Azóia e o nó com o IC 36, vias coletoras de ambos os lados da
plena via da autoestrada.
•

Tem por objeto a conceção, construção, aumento do n.? de vias, financiamento,
manutenção e exploração, sem cobrança de portagem aos utentes, dos lanços
de

autoestrada

"IC9 -

EN1/Fátima

(A 1)" e "IC9

-

Fátima

(A 1)/Ourém

Jf,f
t
.-J)

(Alburitel)". Ambos os lanços possuem um PTT de 1x2 vias.
~
•

Tem por objeto a exploração e manutenção,

sem cobrança de portagem aos

utentes dos lanços em serviço "Via de Penetração de leiria (VPl)"
Oriental de leiria (COl)".

e Circular
~

Estes lanços apresentam um PTT de 2x2 vias.
de

?},

Contudo esta Subconcessão será objeto de uma redução, pelo que prevê-se que em

f(4-

•

Tem por objeto a operação,

manutenção

e alargamento,

sem cobrança

portagem aos utentes do lanço em serviço "IC2 - Nó do IC36/Nó da EN109".

2014 regresse à esfera de atuação direta da EP, SA, a operação e manutenção
Circular

Oriente

de Leiria, da Via de Penetração

da

de Leiria, do IC9 entre Alburitel

(Vale de Ovos) e Tomar, assim como da EN242 - Variante

da Nazaré construída

~

pela subconcessionária."
8. Ambiente

Sonoro

A análise do ambiente sonoro integrou o parecer emitido pela Estradas de Portugal,
S.A., regra geral, foi dada resposta ao solicitado neste parecer, no entanto, algumas
situações deverão ainda ser analisadas.
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As

questões

expostas

subconcessionária
processo.

neste

parecer

tiveram

em

conta

a

do Litoral Oeste, a qual a EP, SA consultou

contribuição
no âmbito

deste
~

A cartografia relativa à classificação

de zonas sensíveis e mistas está incompleta no

que diz respeito à representação de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente
diz respeito às novas estrada pertencentes à subconcessão
Tendo em conta as plantas de Ordenamento,

no que

do Litoral Oeste.

da EP para as quais está prevista a sua urbanização.

rodoviárias

Tal como referido no anterior

parecer da EP, nos locais onde o Mapa de Ruido mostre incumprimento

r
~

os mapas de ruido e as cartas de

zonamento acústico, foram identificadas zonas marginais a infraestruturas

~

dos valores

. .-GLA

r

/1

./'7)

legislados, deverá ser definida uma zona tampão. Neste âmbito, considera-se que nas
zonas abaixo listadas, as quais correspondem

a zonas de incumprimento

identificadas

na carta de zonamento acústicos, deverá ser revisto o uso de solo previsto de modo a
evitar zonas de uso sensível
incumprimento:
•

em

locais

onde

os valores

de ruido

estão

em

~

Junto à EN242, perto de Vale de Frades (km 2+500) está prevista uma zona
urbanizável classificada como Espaço Residencial.

•

Junto à EN109 na zona de Outeiro da Gandara

está prevista

uma zona

da Subconcessão

nalgumas

urbanizável classificada como Espaço Residencial.
Dada a ausência de representação

das infraestruturas

das cartas apresentadas,

refere-se apenas genericamente

instalação e classificação

de zonas sensíveis junto a vias com tráfego significativo.

Salienta-se

ainda que deverá ser acautelada

sensíveis junto a infraestruturas

que deverá ser evitada a

e evitada, a instalação

de recetores

rodoviárias com tráfego significativo, devendo nestes

casos, à semelhança do já referido anteriormente, ser definidas zonas-tampão.
Nas considerações

efetuadas pela subconcessionária

tráfego referente às vias que integram a Subconcessão
considera

~

ressalva-se ainda a análise do
Litoral Oeste. Esta entidade

que, de um modo geral, o tráfego que serviu de base à elaboração

dos

~

mapas de ruido está sobrestimado relativamente ao tráfego efetivamente verificado em
2012 e no início de 2013, pelo que os níveis de ruído simulados e que se apresentam
nos mapas

de ruído serão

muito provavelmente

mais elevados

do que os que

efetivamente são percetíveis junto aos recetores sensíveis. Para efeitos de verificação
desta última constatação, e eventual correção dos mapas de ruído, disponibilizam-se,
em anexo, os dados de tráfego relativos ao ano 2012. Deixa-se à consideração
Câmara

Municipal

de Leiria a atualização

da

imediata do Mapa de Ruído tendo em

consideração estes dados de tráfego, sendo no entanto, extremamente

importante que

esta atualização seja feita pelo menos antes da elaboração dos Planos Municipais de
Redução de ruído.
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Por ultimo, reforçamos o já referido no anterior parecer, que todas as medidas de~
minimização
propostos

de ruído que forem tidas como necessárias

para que os usos sensíveis

para a envolvente de uma dada via sejam compatíveis

ruído ambiente aí registados, serão da inteira responsabilidade
se responsabilizando

~

com os níveis de

~?

do seu promotor, não

;!f.tf

a EP, SA por qualquer tipo de conflitos e/ou reclamações que daí

resultem.
Igualmente

,':;kf'

reforça-se que qualquer proposta de intervenção a efetuar nos lanços da

Rede Rodoviária

Nacional, para efeitos de Plano de Redução de Ruído, deverá ser

objeto de estudo específico e de pormenorizada
projetos

~

cumprir

previamente

as disposições

submetidos

efeito, designadamente

legais

justificação,

e normativas

a parecer e aprovação

devendo os respetivos

aplicáveis

em vigor,

das entidades competentes

e ser
para o

/1.

da EP, SA.

9. Avaliação Ambiental Estratégica

o Relatório

66

Ambiental (RA) da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da revisão do

PDM de Leiria constitui um dos elementos remetidos para apreciação.
No que

respeita

à representação

da EP, SA., como já referido

~

em pareceres

anteriores, é entendimento desta empresa que a pronúncia sobre o sentido da decisão
~

quanto à estrutura e conteúdo do RA deve ser avocada às entidades que efetivamente
desempenham

o papel de "entidade

com responsabilidade

ambiental

específica"

(ERAE).
Por conseguinte,

a pertinência do contributo desta empresa decorre da sua qualidade

como "entidade

representativa

de interesse

entidade

com competências

específicas

regulada

por um contrato

de concessão

infraestruturas
território)

rodoviárias

- são

e não propriamente

biodiversidade,

a ponderar"

no sector

rodoviário

com o Estado

um elemento

nas componentes

solo e subsolo),

(ERIP),

como

(a sua atividade

e o seu objeto

estruturante

é

- as

do ordenamento

ambientais

as quais correspondem,

ou seja,

do

(como ar, água, clima,

de uma forma geral, aos

critérios que permitem qualificar um plano como suscetível de ter efeitos significativos
no ambiente e aos impactes no ambiente que devem constar do Relatório Ambiental.
As preocupações
da revisão

do

consideradas
conseguinte,
Ordenamento,

~

T'

da EP, SA, embora não descurando o papel da avaliação ambiental
PDM e do princípio

da

nos estudos complementares

nomeadamente

;fi!

no

Estudo

encontrarem-se

Acústico

e

transversalidade,

encontram-se,

que acompanham

a Proposta de Plano,

no

Estudo

de

Acessibilidades

refletidas nos seus Elementos Constituintes

Planta de Condicionantes

assim,
e,

por

(Planta de

e Regulamento).

É dentro desta linha de orientação que se elabora a seguinte apreciação ao Relatório
Ambiental (junh02013),

~

reiterando alguns pontos referidos no parecer anterior no que

respeita à Rede Viária:
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No âmbito do ponto 3.3. Caracterizaçãodo Concelho de Leira, considera-se que a~
identificação

da Rede Rodoviária

Principais Acessibilidades

Nacional,

tal como se apresenta

no Quadro

8:

P:;

do Concelho de Leiria (p. 40, 41) deve ser revista, tendo em

conta as seguintes observações:
•

A

Rede

Rodoviária

Fundamental,

Nacional

composta

Complementar,

pelos

(RRN)

compreende

Itinerários

Principais,

a

e a Rede

composta pelos Itinerários Complementares

Nacionais, tal como definida no Plano Rodoviário
pelo Decreto-Lei

nO 222/98,

Rede

Nacional

e pelas Estradas

Nacional (PRN), aprovado

de 17 de Julho, retificado

pela Declaração

de

Retificação n° 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei nO98/99, de 26
de Julho e pelo Decreto-Lei nO182/2003,
•

de 16 de Agosto).

No que respeita à distinção entre Estradas Desclassificadas
para o Município, portanto, Estradas Municipais,

~

Nacional

~

?~< ~f

/r

já transferidas

e Estradas Desclassificadas

ainda sob jurisdição da EP, SA salientamos que as EN 109, EN 242, EN 350 e
EN 113 no troço entre Leiria (Km 0+000) e Pousos, na proximidade

da COl,

não se encontram

sobre a

classificadas

no PRN, embora

se mantenham

jurisdição da EP (convirá ter presente que a EN 113, entre o IC2 e o IC9 é uma
estrada

classificada,

substituído

integrante

da

concessão

EP, SA).

O antigo

da EP, SA. Em contrapartida, as EN 109-9, EN 242 (antiga), EN 349, EN 349-

•

O IC36, no concelho de Leiria, desenvolve-se
o Nó de Ligação IP1 IA 1, encontrando-se

;:::If
() I

IC2, ~

pela atual A19, também se mantém na esfera de atuação direta

1, EN 349-2, EN 356, EN 356-1 e EN 356-2 já foram transferidas
património municipal.

")

~

a-'Õ

para o

entre o Nó do IC1 (nó A8/A17)

e

classificado como A8 em toda a sua

extensão, sendo que entre o Nó do IC1 e o Nó de Pousos trata-se de uma via
portajada. O IC36 integra a Subconcessão
•

O IC2, entre o limite do concelho
Subconcessão

I.,

do

Litoral

Oeste

do Litoral Oeste.

(sul) e o Nó com a EN 109 integra a
e

encontra-se

classificado

como

A 19,

constituindo um lanço portajado, com exceção do troço entre o Nó do IC36 e o
Nó da EN109. A partir daquele
desenvolve-se

ponto até ao limite do concelho

a antiga EN1, estrada que desempenha

razão pela qual, apesar de não contemplada

(norte),

as funções de IC2,

no PRN, se mantém

sob a

jurisdição desta empresa.
~
•

No que concerne às Estradas Regionais (349, 350 e 357), estradas que de
acordo com o PRN, têm a função de complementar
do Decreto-Lei n.o222/98,

a RRN (artigo 12~° e Lista V

de 17 de Julho), as mesmas encontram-se,

no caso

do município de Leiria, na jurisdição da EP.
•

O IC9, recentemente construído, e que atualmente

integra a Subconcessão

do

Litoral Oeste regressará à esfera de atuação direta da EP em 2014.
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•

Importa, também, referir que quer a COl quer a Via de Penetração

de leiria ~

(VPL),

no PRN,

ligações

rodoviárias

que, enquanto

tal não têm tradução

do Litoral Oeste, regressando à esfera de

também integram a Subconcessão
atuação direta da EP em 2014.
•

Por fim,

chama-se

diagnóstico,

~

a atenção

de que,

para efeitos

o IP1/A1, o IC1/A8 e o IC1/A17

Estado, respetivamente
IMT. A Subconcessão

~~

de caraterização

correspondem

e

a Concessões

do

BRISA, Oeste e Litoral Centro, sendo tuteladas pelo

r

~

V

/7

do Litoral Oeste é tutelada pela EP./,

à VPl e à Variante Sul de Monte Real,

De seguida, na página 42, é feita referência

valendo a pena referir que em ambos os casos se trata de estradas integradas
Concessão EP, SA, correspondendo

f

f,

\;>fI'

/

c

I

,

na

.

a última à ER349.

No que respeita ao Quadro de referência estratégico (QRE) chama-se a atenção para
a referência ao Plano Rodoviário Nacional (PRN), dado que a mesma não se encontra
correta, no quadro 13 da página 62.
No que respeita à convergência

entre os instrumentos

do QRE e as QE do POM de

Leiria, e reiterando o referido no parecer anterior, questiona-se
a ausência de relação do PRN com a QE "Valorização
cultural,

material

e imateria/,

aumentando

relação do Plano com a QE "Promoção

a fundamentação

e qualificação

a atratividade
dos parâmetros

para

do património

turística" e para a fraca
associados

à qualidade

urbana e ambiental, potenciando a atratividade a novos residentes" (Quadro 14, p. 64),
tratando-se de dois aspetos que deverão ser reavaliados.
Contudo, da análise aos indicadores
mobilidade" considera-se

que este dispositivo da ME

vez que foram considerados
modal"

(por

ex. nada

utilizados no referido Critério "acessibilidade

poucos parâmetros

é referido

a propósito

deverá ser aprofundado,

relacionados

e

uma

com a "conectividade

de estacionamento,

perceção

atratividade da rede de TC, capacidade dos interfaces modais, corredores BUS, etc.)
e, em relação
relacionados

com estes, também

ficaram

com a rede de infraestruturas

de fora indicadores
rodoviárias

~i

da
~

mais diretamente

(evolução

do volume

de

4-.

tráfego, nível de serviço, capacidade e segurança).
Salientamos

ainda que a proposta de qualificação

do solo a inscrever na Planta de

Ordenamento do PDM-L deverá ser avaliada, em sede de Plano e de AAE, de molde a
não se obter um nível de serviço inferior a C nas estradas da Concessão

EP, nos

termos do disposto no art.° 6.° do DL n.? 222/98, de 17 de Julho (PRN) e na alínea a)
do

n." 4 da Base 2 das Bases da Concessão EP, aprovadas pelo DL n.? 380/2007 de

13 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.o110/2009,
que republica

as Bases, alterado pelo Decreto-Lei

referida proposta

deve, igualmente,

contenção do desenvolvimento
nacional, designadamente

demonstrar

n.? 44-A/2010,

preocupações

de 18 de Maio,
de 5 de Maio. A

relacionadas

com a

urbano na proximidade de estradas da rede rodoviária

tendo em consideração

em matéria de proteção acústica (ponto 4 do

art." 6.°

as competências

dos municípios

do Regulamento Geral do Ruído,
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publicado pelo DL 9/2007, de 17 de Janeiro) e o respeilo pelas zonas de servidão

non~

aedificandi das estradas.
Em complemento

salvaguarda-se,

caso haja lugar a pretensão de alterações na rede

rodoviária na jurisdição desta empresa, as mesmas carecem de projeto aprovado pela
EP, SA, e a sua materialização carece, igualmente, de autorização.

Face ao descrito nos pontos anteriores é emitido parecer favorável condicionado

ao

estrito cumprimento dos pontos anteriormente expostos.

Instituto Português do Desporto e da Juventude. IP, a representante desta entidade,
Dr." Celeste Moura, transmitiu o seguinte parecer:
do parecer emitido a através do ofício

14/01 para ser presente na 3a reunião da Comissão
agora presentes novos elementos

(Caracterização

OE_SC_DIED_0029/2013
de Acompanhamento,

e Diagnóstico

Tomo 111) que além de conter o estudo da evolução demográfica
uma

análise

desportivos

da

situação

dos

equipamentos

com base nos critérios

Caracterização

dos Equipamentos

contidos

existentes,

nas Normas

/r~

!1l
I f;/)
Se ( ;(p

10. Conclusão

Na sequência

(

de
foram

Sócio Territorial -

/jf

~,

{j
3JR,,#

do Concelho, inclui
nomeadamente

para a Programação

dos
e

Coletivos, publicadas pela DGOTDU em Maio de

~

2002.
~

Embora o estudo da evolução demográfica

não perspetive

a população

temporal do plano, admite-se que a tendência do duplo envelhecimento
se mantém pelo que o seu crescimento,

para meta

da população

a existir, não será significativo,

igualmente manter-se a tendência da sua concentração

em determinadas

devendo
freguesias

em detrimento das outras.
A análise da situação das instalações desportlvas seria mais rigorosa se partisse de
um levantamento das existências de forma nominal que as caracterizasse do ponto de
vista qualitativo

e indicasse

a respetiva

área útil desportiva,

pois suspeita-se

que

haverá casos em que terão dimensões inferiores à dimensão reduzida indicada nas
Normas mencionadas.
No entanto, partindo do princípio que a população se manterá relativamente
da de 2011, e dos dados apresentados
tipologia

em cada freguesia

concorda-se
desportivas

e superfície

com a generalidade

(número

de instalações

útil desportiva

agregada

das conclusões apresentadas

no Concelho, designadamente

próxima

desportivas

por

por tipologia),

sobre as instalações

no que se refere à existência

mais que

suficiente de grandes campos de jogos e de pavilhões desportivos, e ainda sobre o
défice relativo a piscinas

cobertas

e de ar livre, bem como 'quanto a pistas de

atletismo, sendo que neste caso em particular, dada a sua dimensão e custo, deve-se
atender ao estado de desenvolvimento

das modalidades do atletismo no Concelho.

26

f

~

Para uma apreciação
considerar

mais aprofundada,

que para conjuntos

habitantes

se podem

admitir

valores

=:

à atenção que apesar de se /'

chama-se

populacionais

com dimensões

inferiores

~C-

acima dos 10 000

2

4m /habitante

aos

~

de área

útil

~

_

~

desportiva, para um concelho com pouco mais de 125 000 habitantes não se podem
considerar

razoáveis

valores

inferiores

a 2.2m2,

sendo excessivos

todos

os que

2

ultrapassem os 5m

•

~

Refere-se ainda que a programação
dimensão

de qualquer tipologia deve ter por base a sua

standard, o que reduz substancialmente

necessários

;JI' Iv

os pequenos

campos

de jogos

(1500 habitantes e não 800 habitantes de população base), sendo que

nalgumas freguesias se admite que o défice existente se encontre compensado

pelo

/1.

,/J1(

excesso que se verifica em grandes campos de jogos.
Neste

contexto,

recomendando-se,
documentos

não

se

levantam

relevantes

quanto

no entanto, que a proposta de programação

que se seguem

considerandos

objeções

no processo

de revisão

ao

proposto,

seja aprofundada

do plano, ponderando

nos
os

acima mencionados.

Direção Geral do Território,

o representante

desta entidade,

Eng.o Manuel Reis,

transmitiu o seguinte parecer:
1- Rede Geodésica
1.1

Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e
todas as marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de
Alta Precisão (RNGAP) são da responsabilidade

do Direção-Geral

do Território

(DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de
geo-referenciação, realizados em território nacional e encontram-se protegidos pelo
Decreto-Lei nO143/82 de 26 de abril.
1.2

Relativamente

à Rede Geodésica

Nacional, deverá ser respeitada a zona de

proteção dos marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca
inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não
obstruem

as visibilidades

triangulação.

das direções constantes das respetivas

Caso se verifique que no desenvolvimento

minutas de

de algum projeto seja

indispensável a violação da referida zona de respeito de algum vértice geodésico,
deverá ser solicitado ao IGP um parecer sobre a análise da viabilidade da sua
remoção.
1.3

Da análise da informação recebida, verificou-se que esta apresenta as seguintes
observações:
•

Nas Plantas de Condicionantes encontram-se implantados os vértices geodésicos
do concelho de Leiria com a toponímia e simbologia correta, faltando apenas
implantar o VG Lameira.
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1.4

R-C.

Dentro da área de estudo, existem vértices geodésicos e marcas de nivelamento que
deverão ser salvaguardadas no decorrer deste projeto, cf, os pontos anteriores.

1.5

De forma a fazer a verificação das coordenadas dos vértices geodésicos a qual não

v

~_

J1iI27

poderá ser feita em formato pdf, agradece-se o envio da informação em formato
shapefile.
2- Cartografia
~.

r7~. /~.}_

No âmbito da cartografia deverão ser tidas em atenção as seguintes situações:
2.1

A peça gráfica "Planta de Exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola do vale do Lis"
não tem quadrícula nem as respetivas coordenadas associadas; nas outras peças
gráficas,

as coordenadas

retangulares

devem ser posicionados

fora

da área

/1
~

cartografada.

2.2

As peças gráficas em suporte analógico, de acordo a alínea a) do n? 2 do artigo 8° do
Decreto Regulamentar n? 10/2009, de 29 de maio, devem estar representadas a
escala igualou

superior a 1:25 OOO.As peças pertencentes à pasta "II.Tomo V-

Ambiente e Riscos", não cumprem este requisito (escala
2.3

1:50000).

A entidade IPL, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, não está autorizada para
produzir cartografia topográfica e/ou temática de base topográfica, pelo que as peças
gráficas por elas produzidas são ilegais para fins de utilização pública.

2.4

Persistem, relativamente ao parecer anterior, as seguintes situações:
•

O esclarecimento quanto à existência de ortofotomapas à escala 1: 10 000 que
foram utilizados para demarcações, sem indicação da sua proveniência,

não se

podendo deduzir se são oficiais ou homologados.
•

Na página 13 do ficheiro "Avaliação do grau de execução do PDM em vigor.pdf' é
referido que a demarcação da RAN "foi executada sobre ortofotomapas à escala
aproximada de 1:10 000". Este texto deve ser alterado, pois um ortofotomapa
como produto cartográfico que é, tem escala exata.

3- Limites Administrativos
No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal, e após a análise dos elementos
constantes no DVD, informa-se o seguinte:
3.1 Já tinha sido reportado nos pareceres anteriores, que nem todas as peças desenhadas
onde se encontram
referência

representados os limites administrativos de município contêm a

na legenda à fonte dos limites ou seja à versão da CAOP

utilizada,

nomeadamente as peças gráficas constantes nas seguintes pastas:
1. ORDENAMENTO
1.1 Classificação Qualificação solo
28

~

4. SITUAÇÃO_EXISTENTE
6. EQUIPAMENTOS
~

9. ESTRUTURA ECOLOGICA MUNICIPAL

~

;~'t~
3.2 O ficheiro O. NOTA INTRODUTORIA.pdf(V

- Relatório do Plano) refere que os limites

utilizados no plano são os da CAOP 2012.1. Esta versão da CAOP foi fornecida pela
DGT à Câmara Municipal de Leiria, mediante solicitação, em Junho do corrente ano,
dado que o sistema de referência da cartografia utilizada no plano é Hayford-Gauss,

li

Datum 73.
3.3 De acordo com o

art.", 3° do Decreto Regulamentar nO.10/2009, de 29 de maio, devem

ser utilizados os limites administrativos constantes na versão da CAOP disponível à
data da deliberação do Plano, ou numa versão da CAOP posterior no caso de
ocorrerem atualizações, no mesmo sistema de referência da cartografia, pelo que
todas as peças desenhadas onde estejam representados os limites administrativos
terão que referir na legenda a CAOP 2012.1 como fonte dos mesmos.
3.4 Atendendo ao parecer anterior, solicita-se novamente que as peças desenhadas atrás
referidas onde estejam representados os limites administrativos contenham na legenda

.t
JP't

a fonte dos mesmos - a CAOP 2012.1 que foi solicitada pela Câmara Municipal.
~
Nota: 1.3 Valores Patrimoniais

- estes ficheiros

estão com problemas

Nestes termos e face às observações anteriormente efetuadas, o parecer da DGT é
desfavorável,

até que sejam

corrigidas

as anomalias

de caráter técnico

e legal

assinaladas.

()*

Instituto

~

de Mobilidade

e Transportes,

I.P. (ex-INIR),

a representante

desta

entidade, Eng.a Rita Candeias, informou que o seu parecer é favorável condicionado

à

correcção dos seguintes aspetos:
A- Análise

t
~~

No Capítulo VIII - Matriz do Plano, na ~.~.\~9.t~gj~.AJ.::.A..p.m~ª!t9.r
..ª.!q~9.!i.?é;i.Ç.~.9..~~:mtr:é;iJ.
nQ.p.9.!~,no ponto referente às ações, deve ser verificado se não está em falta a A 19 e
a A8 (correspondente

ao IC36), efetuando as correções

necessárias.

Na ~?tm~~9J.é;i.

Ç...1..~.ApJ:9.~~i.tªr..9.~.. !1Q~.º.?~
..ª~tº~.!?~J:ªº9.~.fºm.Q ..tW!H?.Q.9..º~§~J:l.Y9Jyjm~J:l.t.Q
..ªfºDºJIl.i.Ç9,
tomámos nota que continua a constar o nó barracão / Meirinhas (Pombal), pelo que
importa salientar que a pretensão tem de ser devidamente

fundamentada

e discutida

em sede própria, não em sede de revisão de POMo

•_O parecer do ex-IMTT consta em anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante.
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A Planta Ancoras Estratégicas: Hipóteses de Atuação (junho 2013) continua~
desatualizada.

Conforme já referido no N. ofício 8/8/2012/5822

./ A A8 (correspondente

de 31 de outubro:

~~

ao IC 36) deve ser marcada (incluindo os respetivos nós)

como autoestrada;
./ A A 19 (troço entre Nó de Gândara e limite no concelho) deve ser introduzida
(incluindo os respetivos nós), marcando toda a A19 como autoestrada.

)i11õ;P

}X;:.

Acresce que a:
./ EN109 não deve ser identificada como EN109/IC1, uma vez que atualmente o
IC1 corresponde à A17 e não à EN109;
./ EN1, no troço "substituído" pela A19, não deve ser identificada como EN1/IC2,
uma vez que atualmente

o IC2, naquele troço, corresponde

à A 19 e não à

EN1.
Assim,

caso seja opção da CM manter

nacionais

a rede complementar

EN 109 e EN 1 (ambas desclassificadas),

com as estradas

então deve ser introduzida

a

EN113.

11 - Caracterização

Tomo I. Volume I - Enquadramento
Relativamente

~

e Diagnóstico Socio Territorial

Jf'J

Regional

às estradas nacionais desclassificadas

que se encontram sob jurisdição

da EP- Estradas de Portugal 8A, na pág. 11 sugerimos a supressão de alguns termos

t

(abaixo rasurados) e substituição de outros (abaixo sublinhados) no sentido de conferir
maior precisão. Assim:

« • Estrada Nacional 1 (IC 2) Leiria - Vila Nova de Gaia Porto
Este eixo viário liga Lisboa ao Porto da Rede Nacional
Nacionais)

do Plano Rodoviário

sentido longitudinal

Complementar

(Estradas

Nacional (PRN), parte de Vila Franca de Xira, no

(Sul - Norte), passando em QQLLeiria num troço já convertido em

via rápida assumindo-se

assim como um dos eixos de ligação intermunicipal/sub-

regional .
• Estrada Nacional 109 (EN 109) Leiria - Vila Nova de Gaia Porto
A EN 109 é uma estrada nacional que integra a rede nacional de estradas e liga Leiria
a Vila Nova de Gaia ao Porto».
Tomo I. Volume 11- Rede Viária, Mobilidade e Transportes
No Capítulo 2.1 - Plano Rodoviário Nacional, o parágrafo «A rede viária no Concelho

é constituída por vias que asseguram as ligações externas e internas e que de acordo
com

o Plano Rodoviário Nacional em vigor (PRN 2000), se encontram enquadradas na
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Rede de Autoestradas
nomeadamente
as Estradas
nacional

(AEs), na Rede Rodoviária

os Itinerários Complementares
Regionais

(ERs)>> necessita

complementar

termo «enquadradas»

Nacional

comPlemen~(2Jlv

(ICs), as Estradas Nacionais

de ser melhorado

não inclui as estradas

regionais,

(ENs) e

~

-?J;Y

uma vez que a rede

também julgamos

que o

deveria ser substituído pelo termo «integradas».

;~rj~/)
~

A Figura 7 - Rede Viária do Distrito de leiria Região Centro, não está atualizada, pois

_/~7//l

a Variante à Batalha (A 19) já está construída assim como o troço do IC36 (A8) que liga

à A 1. a mesmo para a Figura 9.
à pág. 36 destacamos que a Cal

Relativamente
itinerários

//~

complementares

características

definidos

geométricas

no

PRN,

e a VPl
não

de IC. a posicionamento

não integram a rede de

obstante

poderem

possuir

m

~

destas estradas no PRN será

definido aquando da sua revisão.
Na pág.42, sugerimos,
construção

para conferir precisão, outra redação ao parágrafo

da A19, o troço

de via pertencente

«Com

à EN1 que lhe é paralela

a
foi

O troço em causa desenvolve-se do Nó de Azóia até ao limite sul do

desclassificada.

a construção da A19, o troço de via
pertencente à EN1 que lhe é paralela deixou de exercer funções de IC. O troço em

~'

Concelho (Batalha)>>. Este passaria a ser «Com

causa desenvolve-se

~

t
r

do Nó de Azóia até ao limite sul do Concelho (Batalha)>>.

IV - Regulamento
Artigo 7°.
Uma vez que o PRN não define uma rede de estradas regionais mas apenas estradas
regionais,

consideramos

nomeadamente

que

deve

ser

adotado

outro

título

para

este

artigo,

~

«Rede Rodoviária Nacional e Estradas Regionais». Em conformidade,

o conteúdo do mesmo artigo deve ser alterado. O mesmo comentário para a Secção I
- Infraestruturas

Viárias, do Título V - Sistemas de Infraestruturas.

~

q)-.

Artigo 17.°
a integração de zonas de conflito no ponto 1 do artigo 17.0 uma vez que

Questionamos

uma zona de conflito é por definição uma «zona contida numa zona sensível, mista ou
com recetor sensível, onde os valores limite de ruído são ultrapassados»

(o sublinhado

é nosso).

~

Neste artigo,
comentários

sugerimos

a introdução

poderá ser permitido quando se verificarem

valores limite de exposição
«Nas situações
edificações,

exposto

nos

ao Volume VII - Mapa do Ruído) que visa estipular as condições em que

o licenciamento

diferentes

de um novo ponto (conforme

usos

são excedidos, eventualmente

situações em que os

com a seguinte redação

em que se verifica que os valores limites de exposição
são

excedidos,

apenas

é permitido

o licenciamento

para os
de novas

mesmo que enquadradas no presente plano, desde que seja assegurada

a satisfação de uma das seguintes condições: a) Mediante a apresentação

de um
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e adoção de medidas especificas

plano de redução ou monitorização

do ruído

minimização

negativos;

de impactes

acústicos

b) Mediante

apresentação

de ~}

ou nova /"

recolha de dados acústicos que comprovem a alteração dos valores de referência;
Após

execução

do plano

de redução

de ruído da responsabilidade

'rtt-,

c)

da Câmara

~

~W
)I'?

Municipal» .
~

kJ:

J"

Artigo 101.0
Não concordamos

que no ponto 4 sejam incluídas as estradas regionais sob jurisdição

da EP e as estradas nacionais desclassificadas

sob jurisdição da EP. As exceções

admitidas encontram-se definidas na legislação específica.
Também de referir que não existem estradas regionais desclassificadas,

/1

a legislação

em vigor prevê que uma estrada regional possa estar sob jurisdição da autarquia ou
sob jurisdição

da EP, mantendo-se

enquadramento,

regional independentemente

da jurisdição.

Neste

que deve

i

da Rede

~

deve ser revisto o ponto iv da alínea f) do artigo 6.° e também a

Secção I -Infraestruturas

Viárias, do Título V - Sistemas de Infraestruturas.

Quanto ao ponto 3, em vez de «Para as vias da Rede Rodoviária Nacional e Regional
Desclassificada

que sejam integradas na rede municipal ( ... )>> consideramos

ser conferida outra redação, nomeadamente

«Para as vias desclassificadas

Rodoviária Nacional integradas na rede municipal

e Estradas Regionais integradas na

rede municipal ( ... )>>

v . Relatório

~

do Plano

Volume 111- Condicionantes
No Capítulo 3.6 - Rede Rodoviária Nacional e Regional (sugerimos que seja adotado
outro título, nomeadamente
45 é apresentada

Rede Rodoviária Nacional e Estradas Regionais), na pág.

uma tabela

com «As distâncias

aedificandl'»,

verificando-se

autoestradas,

o que não está correto. Atualmente

definidoras

das faixas

"non

que na mesma constam iguais distâncias para todas as
aquelas distâncias

encontram-se

definidas nos respetivos contratos de concessão e neste contexto referimos que em
algumas concessões do Estado foram adotadas zonas de servidão «non aedificandi»
próprias, as quais se encontram regulamentadas
No concelho
respetivamente
outubro),

de

Leiria

tal aplica-se

na concessão

na concessão

atribuída

no respetivo contrato de concessão.

à A1/IP1,

A17/IC1

e A8/IC1

integradas

n.? 294/97,

de 24 de

Lei n.? 215-B/2004,

de 16 de

Brisa (Decreto-Lei

atribuída à Brisal (Decreto-

setembro) e na concessão atribuída à Auto-Estradas

do Atlântico (Decreto-Lei n.? 393-

Al98, de 4 de dezembro).
No caso

da concessão

respetivas subconcessões

atribuída

EP-Estradas

de Portugal

e sequentemente

às

aplica-se o n.° 5 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 13/94, de

15 de janeiro.
VI • Programa

Execução

Plano Financiamento
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Algumas

intervenções

Transportes,

apresentadas

no ponto C.6 - Sistema de Acessibilidades

indicam a EP como entidade participante

e~

pelo cumpre salientar que as)f~

propostas em causa não se encontram previstas por aquela concessionária.

,

VII - Relatório Ambiental

~

Quanto ao Relatório Ambiental,
Instituto

decorre

entendemos

da sua qualidade

que a pertinência

como entidade

ponderar ou seja, como entidade com competências

do contributo

representativa

deste

de interesse

a

específicas no sector rodoviário e

não propriamente

nas componentes ambientais (como ar, agua, clima, biodiversidade,

solo e subsolo),

as quais correspondem,

de uma forma geral, aos critérios

!~.[ /v..
çf

/)////

/~}
//

que

permitem qualificar um plano como suscetível de ter efeitos significativos no ambiente
e aos impactes no ambiente que devem constar do Relatório Ambienta!.
As preocupações

deste

Instituto,

embora

não descurando

o papel da avaliação

ambiental da revisão do PDM de Leiria e do principio da transversalidade,

encontram-

se, assim, consideradas

a Proposta

de

Plano

e,

por

nos estudos complementares

conseguinte,

encontram-se

que acompanham

refletidas

nos

seus

Elementos

Constituintes.
Volume VII - Mapa do Ruído
No contexto da presença de infraestruturas
aí circula, permitimo-nos

rodoviárias/ ruído do tráfego rodoviário que

apresentar alguns comentários sobre esta temática.

No que se refere à rede rodoviária concessionada
e Estradas
identificadas

à Brisa, Auto-Estradas

de Portugal temos a referir que no concelho
grandes infraestruturas

do Atlântico

de Leiria encontram-se

de transporte rodoviário, na aceção do Decreto-

Lei n.? 146/2006, de 31 de julho, que integram a 1.8 e a 2.a fase de implementação,
designada mente:
Estradas

Fase

Concessionária

A1

1.a

Brisa

A8

z.-

Auto-Estradas

IC2

1.a

EP

EN109 (alguns troços)

2.a

EP

~.
Gv-l

As estradas atrás elencadas que integram a 1.a fase de implementação
n.? 146/2006

(j{f

do Atlântico

do Decreto-Lei

têm já os respetivos mapas estratégicos de ruído (MER) aprovados pela

Agência Portuguesa

do Ambiente, sendo que os correspondentes

encontram em elaboração. As que integram a

2.a

planos de ação se

fase têm os mapas estratégicos de

ruído em elaboração.
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Não conseguimos

perceber

se os MER, atrás referidos, foram considerados

mapas de ruído da responsabilidade

De

da autarquia.

relerir que qualquer proposta de intervenção a eletuar nas

concessionadas,
resolução

nof5j~

estradas

para efeitos de planos de redução de ruído (planos que visam a

dos conflitos

acústicos

apenas

em zonas com ocupação)

deverá

ser

De referir, também, que este Instituto considera que na eventualidade de ser verificada
necessidade

de

responsabilidade
tendo

implementar

de

medidas

de

deve ser atribuída à atividade/recetor

em conta

a data de licenciamento

minimização

de

ruído

a

que mais tarde se instalou

das infraestruturas

rodoviárias

e das

edificações.
Relativamente
qualificação

a esta temática, as nossas preocupações prendem-se sobretudo com a

funcional dos solos para a envolvente

das estradas da rede rodoviária

nacional, estradas regionais e de estradas desclassificadas
medida em que poderá conduzir ao aparecimento
zonas onde se verificam situações de incumprimento

sob jurisdição

~

da EP, na

4

z"", ( :,(. ~

r

previamente submetidaa parecer e aprovaçãodas respetivasconcessionárias.

a

~

1\//
J
~

de novos recetores sensíveis em
do Regulamento Geral de Ruído.

Nesse contexto, julgamos relevante que no Regulamento especifique as condições em
que o licenciamento

é possibilitado,

quando se verificar a excedência

~

dos valores

limites de exposição.
~

Cartografia
A par do já referido sobre a cartografia e que deverá ser tido em conta no contexto de
harmonização

das diferentes peças, acresce:

Planta de Enquadramento

i
~

Regional (junho 2013)

~

A legenda «VIAS DE COMUNICAÇÃO;
VIÁRIOS

COMPLEMENTARES»,

EIXOS VIÁRIOS ESTRUTURANTES;EIXOS

deveria ser melhorada

no sentido de em vez de

0/,

eixos viários estruturantes constar «eixos viários fundamentais».
Planta de Ordenamento - Zonamento Acústico (maio 2013)
Verificar se as zonas de conflito devem constar no mesmo item que as zonas mistas e
as zonas sensíveis.
~
Planta de Condicionantes

(maio de 2013)

A legenda e a parte desenhada devem ser revistas a fim de serem adeq uadamente
marcadas a EN113 e as estradas regionais.
No âmbito das nossas competências,

consideramos

que deve ser adotada a seguinte

divisão (Iegenda/ parte desenhada):
Rede rodoviária nacional
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0/0;

Itinerário principal
Itinerário complementar

»:

Estrada nacional
Estrada regional

I~j<

Estrada nacional desclassificada

sob jurisdição da EP

..:/J»
//

Planta da Situação Existente (junho 2013)

/((,;;:/
0/

Entendemos

que esta planta deve ser revista de acordo com o exposto para a «A

Planta Âncoras Estratégicas: Hipóteses de Atuação (junho 2013)>>
B - CONSIDERAÇÕES

A documentação

I

GERAIS

deverá ser revista no sentido da informação ser compatibilizada

com

as alterações que venham a ocorrer, perante o exposto.

c - CONCLUSÃO

o

nosso parecer é favorável

à resolução das questões referidas nos

condicionado

pontos A e B do presente parecer.

Polícia de Segurança Publica, o representante desta entidade, Inspetor Renato Lopes
Ramos, referiu que nada tem a opor à proposta de Plano, pelo que emitem parecer
favorável à proposta de Plano.

Câmara Municipal de Alcobaça, o representante desta entidade, Arq.? Carlos Manuel
Ferro, referiu que nada tem a opor à proposta de Plano, pelo que emitem parecer
favorável.

Câmara Municipal da Batalha, a representante
informou

que em reunião

de executivo

desta entidade, Dr." Rita Carmona,

municipal

foi emitido

parecer

favorável

à

proposta de revisão do PDM de Leiria.

~
~

Câmara Municipal de Pombal, o representante
informou que dado que foram contempladas
observações

e sugestões transmitidas

of. com ref." 5-000008/SU/13,

desta entidade, Arq.? Celestino Mota,

na proposta final da revisão do PDM as

pela Câmara Municipal de Pombal, através do

de 31-01-2013, previamente à realização da 3.a reunião

plenária da Comissão de Acompanhamento,

nomeadamente

no que diz respeito ao
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ordenamento
resultante

das zonas

de fronteira

e ao traçado

da rede viária estruturante,
e à sua interligação

da execução do nó da A 1 Barracão/Meirinhas

rede viária dos Concelhos
Colmeias,

de Leiria e Pombal, particularmente

(~

com a

com as ligações a

Memória, Bidoeira e Bajouca, da parte da Câmara Municipal de Pombal

emite-se parecer favorável

'f lioJt.

à proposta final de Plano.

,~
~~
~/
~~~
//J 7.,

Câmara

Municipal da Marinha Grande, a representante

desta entidade,

Dr.a

Inês

//;,1/

;/">;;úf

Marrazes, transmitiu parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Leiria, que

/~

será formalmente remetido nos próximos dias.

Câmara

Municipal

de Ourém, o representante

desta entidade

Eng.o José Lopes,

transmitiu o seguinte parecer:
A Câmara

Municipal de Ourém congratula,

mais uma vez, a Câmara Municipal de

Leiria pela proposta de PDM enviada para apreciação,
bem trabalhada

e amadurecida.

Agradece

que entende estar bastante

ainda o esforço

conjunto,

do qual se

destaca a reunião de concertação entre as duas entidades.
Nesse

sentido

pormenor,

reitera

o parecer

favorável,

referindo

apenas

duas

questões

a primeira das quais já invocada aquando da realização da

3.a

de

reunião

plenária da Comissão de Acompanhamento.
Refere novamente

a existência de descontinuidades

na RAN entre o Municípios

de

Leiria e de Ourém. A título de exemplo, o vale da Ribeira de Lagares, encontra-se
quase na sua totalidade
jusante, curiosamente
Este troço

delimitado

como RAN, com exceção

do seu troço mais

uma área de Aluviossolos.

está classificado

como RAN no município

de Ourém,

t

não possuindo

contudo continuidade com o Município de Leiria (vd. Figura abaixo).

~

t
~
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RAN Bruto dos Munlclplo!i> de Ourém e de Lefrlc no
vale da Ribeiro dos Lagares

Verificaram-se ainda alguns erros de cartografia nomeadamente na delimitação da
REN junto aos limites de concelho de Leiria e Ourém. Em certas situações essa
delimitação de REN (de Leiria) já se encontra dentro do Concelho de Ourém, enquanto
que noutras situações não segue o limite do concelho criando pequenos interstícios
(vd. Figura abaixo)

!L
3

tr

~

~

~
REN do lEIRIA

6(

~
~RENLelrii

I::J

MUNIClplO

DE OURÉM

~
~
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011.0••

37

~'

Como referido tratam-se de situações de pormenor que não inviabilizam

(LC

\

o parecer~

/I~-

favorável, mas que no entanto se considera pertinente a sua correção.

~
Direção

Geral

de Agricultura

e Desenvolvimento

Rural,

a representante

desta
~

entidade, Eng.a Beatriz Paz, transmitiu o seguinte parecer:

1. Planta de Condicionantes

- Outras Condicionantes,

1.1. Nesta Planta está corretamente
Recursos

Agrícolas

cartografado

e Florestais,

(fú
maio 13

o Limite do AHVL,

no Subtítulo:

no Título

Obras de Aproveitamento

Hidroagrícola.
1.2. Contudo

relativamente

às infraestruturas

do AHVL,

cartografadas

(.Jf
-2/

/1

nesta

Planta, constata-se que persistem a maior parte dos erros que já havíamos
no nosso parecer aos elementos em apreciação para a 3a CA da

referenciado

revisão do PDM (telecópia nO 16/DSTAR/DOER/2013,

de 2013.01.25) tendo a

DGADR enviado em anexo um CD contendo as shapes com as correções a
introduzir.
1.3. Assim, nos extratos da Planta de Condicionantes

- Outras Condicionantes,

que já foram remetidos à CML, os troços assinalados a cor laranja, atualmente
cartografados

na layer "Canais" devem ser corrigidos para a layer "Leitos e

margens de cursos de água", por corresponderem

a valas de drenagem

do

AHVL e não a canais de rega. Note-se que a DGADR acordou que as valas de
drenagem,

eram cartografadas

como linhas de água (na anterior versão da

planta), atualmente designadas como, leitos e margens de cursos de água. Os
troços assinalados

a cor verde, atualmente

cartografados

na layer "Leitos e

g

J-

1
t-

margens de cursos de água" devem ser cartografados na layer "Canais".
1.4. Acresce ainda a necessidade de efetuar um acerto no limite do AHVL na zona
da Carreira, conforme shape que se enviou em tempo à CML, uma vez que o
limite atualmente cartografado

não inclui o canal da Carreira e respetiva faixa

de proteção de 5m.
1.5. As restantes alterações que havíamos referido no parecer anterior, na zona do
Boco e de Leiria, foram efetuadas.
1.6. Nesta Planta foi adotada a mesma simbologia para os Canais Principais do
Sistema
Contra

de Rega e para os Coletores de Encosta do Sistema
Cheias.

Contudo,

por se tratarem

distintas, já havia sido consensualizado
deveria
legenda

fazer menção

a ambas

respetiva o seguinte:

de infraestruturas

de Defesa

com funções

com a CML que a legenda da Planta

as infraestruturas

Canais Principais

t
y

e foi acordado

para a

de Rega e Coletores

de

Defesa. Deverá pois ser feita a correção expressa.
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1.7. Relativamente

ao limite do AHVL, na parte poente da Planta (Folha 2.5.A) fO~~'

cartografado

o limite do AHVL

coincidente

Leiria/Marinha

Grande.

Contudo,

o

infraestruturas,

não só no concelho

com o limite do concelho

AHVL

possui

área

de

beneficiada

e;f

de caráter intermunicipal

que ultrapassa o pollqono do limite do concelho.

~

1.8. Regadio do Sirol - Atendendo a que se trata de uma área condicionada

pelo

RJOAH, tal como está mencionado

no Artigo 18° do Regulamento

afigura-se

deste AH deveria estar cartografada

que a área beneficiada

- Outras Condicionantes,

II das Servidões Administrativas

-rr.iJW
r)Y

de Leiria, mas também no de Marinha

Grande. Desta forma, trata-se de uma condicionante

Planta de Condicionantes

~_,

e regulamentada

r- if

do Plano'1!

/I",
//1.

na

;/:;

no Título

e Restrições de Utilidade Pública em artigo

.

próprio. Todavia atendendo à sua classificação (Obra do Grupo IV) nos termos
do RJOAH, trata-se de uma Obra de AH da competência da DRAPC.

1.9. Na reunião de trabalho de 31/07/2013,
correções

atrás mencionadas

a CML acordou efetuar e introduziu as

na Planta e também

tratar junto da DRAPC

&'

sobre o regadio do Sirol, Assim, estes comentários somente carecem de uma
verificação final em reunião de concertação após emissão de parecer final da
CA.
2.

Planta de Ordenamento (junho 2013)

O AHVL deve integrar o solo rural, qualificado

como espaço agrícola de produção, à

~

3í

t(!j

exceção das áreas que se encontram propostas para exclusão do AHVL, na sequência
de propostas de reclassificação ou requalificação de solo.

2.1. Na Proposta de Planta de Ordenamento na Folha 1A (Norte) na parte terminal
do AHVL,
qualificadas

no concelho,

existem

áreas de AHVL

que não se encontram

46

como espaço agrícola de produção, o que terá que ser corrigido.

Trata-se de áreas com ocupação atualluso do solo agrícola.
Na reunião de 31/07/2013
espaço

a CML informou que nos estudos para a delimitação

do

natural terão sido usados critérios que não apenas o uso solo. Contudo,

concordam

que sendo áreas de AH deverão ser qualificadas como espaço agrícola de

produção pelo que a CML irá proceder à correção.

2.2. Constata-se

também que, a simbologia

Planta de Ordenamento
AHVL,

qualificadas

utilizada para identificar o AHVL na

~.

é1

(linha continua amarela) apenas limita as áreas do

como espaço

agrícola

de produção,

deste limite as restantes áreas do AHVL, reclassificadas
suas

~

várias qualificações,

a excluir do AHVL.

deixando

de fora

em solo urbano, nas

Ora, até que ocorra

exclusão as áreas em causa embora detenham aquela qualificação

essa

(urbana)

fazem parte integrante do AHVL, pelo que devem ser incluídas no limite.
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Na reunião de 31/07/2013 a CML referiu que irá corrigir essa situação, de forma a que
o limite do AHVL abranja toda a área beneficiada, quer em solo rural, qualificada

com

espaço agrícola de produção, quer em solo urbano.
2.3. Relativamente

ao tema Area Inundáveis em zonas urbanas, representado

na

folha 1.A, julga-se que existe um lapso que importa corrigir, nomeadamente

na

delimitação

da mancha que cobre a totalidade do aglomerado

sul da ribeira da Carreira,
significativamente

da Carreira a

dado que esses solos se encontram

que a seguir se expõem, julga-se que se justifica uma revisão da delimitação
da área de solos inundáveis na povoação da Carreira.
A convicção de que se trata de um lapso decorre do seguinte:
altimétrica

relativamente

dessa

parte da área urbanizada

às cotas de coroamento

dos diques

adjacentes

o facto do perímetro

(fô~(

/.,)

/1

beneficiado

pelo

AHVL incluir um bloco de rega por gravidade que se desenvolve dentro
dessa mancha da Carreira, a uma cota 8 a 10m acima da dos solos
inundáveis - por essa razão é alimentado através da estação elevatória
da Carreira, na qual é feita a necessária a elevação dos caudais a uma

J:Jí.

1

altura manométrica de 15 mca.
c.

Finalmente,

o Estudo

do Modelo

Viabilidade do Aproveitamento
ex-IDRHa

(atual

Engenharia
comprovadas
fluvial.

Neste

funcionamento

SA,

da Obra

do Us

e

Hidroagrícola, elaborado em 2006 para o

DGADR),
uma

de Gestão

firma

pela
de

Prosistemas,
consultoria

Consultores
com

6

de

competências

nas áreas de hidrologia, hidráulica agrícola e hidráulica
trabalho

foram

do sistema

de defesa,

de

e

condições

de

que incluiu a modelação

da

100

atuais

hidroagrícola.

O estudo apresenta, através de cartas de risco à escala
abrangidos

50

as

de

os solos

cheias

analisadas

propagação
1:5000,

por cheias

anos
com

no

~

aproveitamento

essas

recorrências,

~

revelando que, na zona envolvente da Carreira, a delimitação da área
inundada (em média uma vez em cada 100 anos) fica relativamente
afastada de quaisquer construções desse núcleo urbano. A análise das
cheias

está

Prosistemas,

sintetizada

na

Nota

Técnica

n.? 3

do

Estudo

da

cujo texto se anexa no sentido de sustentar esta crítica.

Apenas dispomos da cartografia em papel.
2.4. Na Planta de Ordenamento
questiona-se

/

/ ..';{d/'

do

para conter as cheias de 100 anos;
se deve considerar

~!

~

da Carreira

sistema de defesa contra cheias do Vale do Lis, o qual foi dimensionado

b. Também

~

a cotas

superiores aos da área inundável do vale. Pelos motivos

a. A posição

J~

ou em alternativa

na Planta da Rede Viária,

se não de veriam estar integradas a Ecopista do Lena, referida
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no Programa de Execução e a Ciclovia na margem do rio Lis, que é do nosso
conhecimento a execução de parte.
2.5. Corrigir a legenda da carta nas áreas para exclusão do AHVL do seguinte
modo, Áreas a excluir

do Aproveitamento

Hidroagrícola

do Vale do Lis,

em solo urbano.
3.

wfP
-:3(jl:!ar.e

Regulamento

(J

3.1. Título 1- Disposições Gerais - Artigo 3° - Composição do Plano
I

Neste artigo
exclusões

no ponto

2, deverá

ser integrada

a referência

ao Relatório

das

do AHVL (ainda nesta data em forma de proposta). Tal deve-se ao facto

do mesmo ser a base para aprovação da proposta pela Tutela.
3.2. Título

"

-

Servidões

e Restrições

de

Utilidade

Pública,

Capítulo

I -

Na alínea c) Recursos Agrícolas e Florestais, no ponto i - Obras de Aproveitamento
tal

Condicionantes

- Outras Condicionantes,

Coletores

como,

foi

solicitada

a

à

correção

acrescentar

legenda

da

Planta

de

a Canais Principais de rega e

de Defesa, e identificar os açudes no plural, Açudes;

Em nossa opinião deverá ser identificado neste ponto o Regadio do Sirol

3.3. Capitulo"

- Disposições Especificas, Artigo 9° - Aproveitamento

Hidroagricola

do Vale do Lis (AHVL)
Alterar o artigo 9° da seguinte forma:
1.

A área beneficiada pelo AHVL
jurídico

e suas infraestruturas

das obras de aproveitamento

intervenção

de parecer favorável

hidroagrícola,

da entidade

regem-se pelo regime
carecendo

competente

'qualquer

nos termos da

legislação em vigor.
2.

A área beneficiada pelo AHVL, em solo rural, faz parte integrante da Reserva
Agrícola Nacional.

3.

Dentro do limite do AHVL, carecem de autorização da entidade competente
nos termos da legislação em vigor, quaisquer

intervenções

nas faixas de

proteção das redes de rega, das redes de drenagem, do sistema de defesa
contra cheias e das infraestruturas
4.

Na área beneficiada

/r,r:

j

fi

.
I)

Disposições Gerais, Artigo 6° - Identificação

Hidroagrícola,

/1./

'.

associadas.

pelo AHVL, em solo urbano, aplica-se

o disposto no

Artigo 69° do presente regulamento.
3.4. Secção I - Estrutura Ecológica Municipal, Artigo 12° - Regime de Ocupação
Na alínea e) do ponto 3 deverá acrescentado:
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das condições naturais de escoamento por obstáculo à livre circulação

Alteração

da ~

água, à exceção das obras hidráulicas, necessárias ao AHVL.
3.5. Título

111-

Sistemas

Territoriais

e Salvaguardas,

Capítulo

I -

Sistema

Ambiental, Secção IV - Regadio do Siro/, Artigo 18° - Identificação
Conforme expresso no corpo deste artigo, a área abrangida pelo Regadio do Sirol e
suas

infraestruturas

Hidroagrícola,

regem-se

pelo regime jurídico

das obras de Aproveitamento

pelo que, salvo melhor opinião da DRAPC, entidade que tutela esta

Obra de AH, afigura-se que a sua Identificação e regulamentação
artigo próprio, no título relativo às Servidões Administrativas

deveria constar de

e Restrições de Utilidade

Pública, no Capítulo das Disposições Especificas, como atrás se referiu.
Esta Obra de Rega, na hierarquia da classificação das obras está incluída no grupo IV
- Outras obras de interesse local, enquanto o AHVL está classificado como Obra do
Grupo 11,Obras de interesse regional com elevado interesse para o desenvolvimento

(6

agrícola da região.

3.6. Titulo IV - Uso do Solo, Capítulo"

- Disposições

comuns aos solos rural

e

urbano, Secção li - Situações especiais,

3.6.1.

~.

Artigo 32° - Infraestruturas territoriais

No ponto 2 deverão
implementação

acrescentar:

das infraestruturas

Sem prejuízo
territoriais

)\1

e urbanas
dos regimes

legais em vigor, a

e urbanas e de produção de energia a

partir de fontes renováveis, pode ser viabilizada (. . .)., uma vez que também estas
infraestruturas

devem

nomeadamente

estar

condicionadas

aos

regimes

legais

em

vigor,

ao das obras de AH.

3.6.2. Artigo 34° Armazenamento

de combustíveis

e de materiais explosivos

ou perigosos
~I

No ponto

1 deverá ser acrescentado,

sem prejuízo das disposições

legais em

vigor, à semelhança dos restantes artigos desta secção.

3.7. Secção

111 -

Empreendimentos

Empreendimentos
No primeiro
disposições
disposições

parágrafo
legais

de

caráter

estratégico,

Artigo

36°

-

Estratégicos

~

deste artigo deverá ser acrescentado,

em vigor,

uma vez que terão

legais das condicionantes

sem prejuízo

de ser salvaguardadas

em vigor na ponderação

das
as

da instalação deste

tipo de empreendimentos.

3.8. Capítulo 111- Solo Rural, Secção " - Empreendimentos
Secção 111-Núcleos de desenvolvimento

turísticos isolados e

turístico
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~~~)Nestas secções,respetivamentenos artigos 40' e 43', das CondiçõesGerais, deve~
ser acrescentado, sem prejuízo
utilidade pública em vigor.

das servidões

administrativas

e restrições

de

7:f9

f::;r

3.9. Secção IV - Espaços Agrícolas de Produção, Artigo 49° - Usos
No ponto 2 acrescentar sem prejuízo
de utilidade

das servidões

administrativas

e restrições

pública em vigor.

3.10. Capítulo

IV -

Solo Urbano - Disposições

Comuns,

69° - Regime

Artigo

aplicável às áreas incluídas em solo urbano após exclusão do Aproveitamento
Hidroagríco/a do Vale do Lis.

o

título deste artigo deverá passar a ter a seguinte redação Regime aplicável

áreas

do

Aproveitamento

Consequentemente

Hidroagrícola

deverá ser corrigida

do

Vale

do

Lis,

em

solo

urbano.

a legenda da Planta de ordenamento,

na

Propõe-se ainda a reformulação do texto deste artigo, do seguinte modo:
As áreas do Aproveitamento

Hidroagrícola

do Vale do Lis, incluídas em solo

urbano, delimitadas na Planta de Ordenamento,
AHVL, nos termos
hidroagrícola.
2.

do

regime

jurídico

das

estão sujeitas a exclusão do
obras

de

/r

às

referência a estas áreas, como atrás mencionado.

1.

~

aproveitamento

ji,

i.
t

A exclusão prevista no número anterior só é eficaz após o pagamento do
montante compensatório.

3.

Não poderá ocorrer qualquer ocupação ou alteração de uso do solo nestas

V

áreas, sem que cumulativamente:
a)

t

Tenha sido previamente excluído o prédio ou parcela do prédio da área
beneficiada do AHVL
~

b)

A ocupação dessas áreas não pode pôr em causa o funcionamento,
utilização e a gestão das infraestruturas

4.

a

do AHVL.

Após exclusão do AHVL, nestas áreas aplicam-se as regras e condições de
ocupação previstas para a categoria ou subcategoria

~

de espaço em que se
~

inserem.

3. 11. Título VI - Programação e execução, Capítulo I - Planeamento
Artigo 107° Instrumentos de programação e execução

e Gestão,

No ponto 2 deste artigo seria de ponderar também como critério a área de AHVL a
excluir.

3. 12. Capítulo /I - UOPG, Artigo 112° - UOPG de Leiria e Artigo 114° - UOPG de
Monte Real

43

~

Acrescentar

fLcy

ao ponto 1 destes artigos, uma nova alínea que promova a exclusão d~

.

áreas do AHVL, tendo em vista o correto planeamento e execução desta UOPG.
4.

~

'lAJ/

Relatório - Propostas de Exclusão do AHVL

Este relatório diz respeito à identificação

e justificação

suas diversas

e subcategorias

qualificações

(categorias

da proposta de exclusão, nas
de es a o

e

dado que

~'/.f.
(T

~
,//

_~
Neste

documento

31/07/2013,

e conforme

transmitido

à CML na reunião

de trabalho

~
L'

/0
de

terão que ser introduzidas várias alterações e correções que já havíamos

referenciado

em parecer anterior, designadamente,

à versão enviada aquando da 3a

CA da Revisão do Plano (Fax nO16/DSTAR/DOER/2013,
4.1. Na página 1 da Memória Descritiva

25-01-2013). Assim:

e Justificativa,

o 3° parágrafo

deverá

passar a ter a seguinte redação, após correção:
~

No Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor a área abrangida pelo AHVL encontra-se
cartografada

na Planta de Ordenamento,

de Leiria e na Planta de Condicionantes

e na Planta de Delimitação do Aglomerado

-Y--

- Reserva Agrícola Nacional.

4.2. No 4° parágrafo corrigir do seguinte modo:
Tal como estipulado no artigo 95° do PDM em vigor nas áreas (. . .), o disposto
artigo

101

0

do Decreto-lei

nO 269/82, de 10 de julho,

no

na redação dada pelo

Decreto-lei nO86/2002, de 6 de abril.
4.3. Na pág. 6 são apresentadas

3 situações

que traduzem

genericamente

as

situações de sobreposição de AHVL com solo urbano a excluir do AH.
Na reunião de trabalho de 31/07/2013,

~

a CML informou que vai melhorar a redação

dos pontos mencionados, pelo que somente se entende propor que seja suprimida o
último parágrafo da primeira situação descrita no texto em análise.

~

4.4. Na sequência da revisão deste texto ficou naquela reunião acordado que seria
corrigido o quadro (Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no âmbito da revisão
do

PDM),

incluindo

a

totalidade

das

manchas

a

excluir

do

AHVL,

nomeadamente:

c..

t
~l

As do PDM em vigor, que se mantêm inalteradas na atual proposta;

3.

As do PDM em vigor que regridem parcialmente, por atual proposta da CML;

A •

As que resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuada no âmbito da
revisão do Plano;
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As novas propostas de áreas a excluir do AHVL, decorrentesdo novo mOde~ ~
de desenvolvimento territorial apresentado
nomeadamente por requalificação do solo.

pela CML na revisão

do PDM,

p-t.-

4.5. A DGADR acordou com a CML e CCDRC que não serão cartografadas

nesta

proposta de revisão as áreas já excluídas do AHVL, no âmbito da execução do
PDM em vigor, dada a sua dispersão no território e a pequena dimensão das
mesmas quando vistas caso a caso, sem expressão gráfica à escala deste
Plano.

Contudo

ficou também

acordado

~~J!?

que esta informação

deverá

ser

introduzida na presente revisão. Entende-se que o relatório das exclusões é o

~LA

(

10 r
11

Ir

documento indicado para o efeito.
Desta forma, deverá ser aditado a este relatório a seguinte informação

relacionada

com o tema.

A área excluída durante a vigência do atual POM é de 13,4391 ha, dos quais, cerca de
1 ha no núcleo urbano da Carreira, 7,5 ha na freguesia de Marrazes, 4,7 ha na
freguesia de Leiria e 0,23 ha na freguesia de Parceiros, áreas estas dentro do
perímetro urbano de Leiria.

J-

No total foram requeridas 48 exclusões de áreas do AHVL, das quais apenas foram
concluídas 31 que correspondem às áreas atrás mencionadas.
Os restantes pedidos, não foram concluídos por falta de pagamento do Montante

t

~

Compensatório previsto no RJOAH, tendo caducado, tal ocorreu em maior número na
freguesia de Marrazes.

..

..

No quadro seguinte resume-se a situação.

Freguesias

,

Área
requerlda e
concedida

N°

Área excluída

processos

l

\

~

N°
proce~sos

~

(ha)

(ha)

Carreira

1,35

17

1,05

15

Leiria

9,35

9

4,71

8

15,06

21

7,46

"7

Barosa

0,00

O

0,00

-o

Parceiros

0,23

1

0,23

1

25,99

48

13,44

31

Marrazes

Total

Seria também interessante
objeto de reclassificação

7J1

.;---

~

mencionar no texto a totalidade da área do AHVL que é

para solo rural.

;J'II
4.6. As Plantas que acompanham
manchas

enumeradas

o Relatório deverão identificar a totalidade das

no texto.

Sugerindo-se

que sejam

acrescentados

detalhes de todas as áreas a excluir, para uma melhor leitura da proposta.
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5.

Quadro Estratégico

Municipal·

hipóteses

de atuação

~y
~.

Neste documento não foram atendidas as considerações
de 18/10/2012,
efetuadas

remetido

6.

Programa

•

pelo Fax nO 10IDSTAR/DOER/2012,

às Estratégias

Ribeira do Sirol

C2 - Aproveitamento

Hidroagrícola

e Plano de Financiamento

Ficha C.2.1. Aproveitamento

as

do Vale do Lis e da

~.

(/'/1;'

(junho 2013)

Hidroagrícola do Vale do Lis

que nos Objetivos Operacionais deveria existir uma ação com o objetivo

de criar condições para o envolvimento
os

designadamente

e 86 - Desenvolvimento das Termas de Monte Real.

de Execução

Considera-se

efetuadas no nosso parecer

exteriores

ao

infraestruturas

perímetro

do

de todos os beneficiários do AHVL, incluindo

AHVL,

que

direta

ou

indiretamente

desta obra de AH, no sentido da implementação

gestão integrado do AHVL, conferindo-lhe

sustentabilidade

Deveria ainda ser prevista a promoção da concretização

utilizam

de um novo modelo de

económica.
das exclusões das áreas do

AHVL incluídas em solo urbano, de modo a agilizar a libertação dessas áreas da
condicionante
•

~,

AHVL.

Ficha C. 5. 3. 1 -UOPG de Leiria

e Ficha 5.3.3 - UOPG de Monte Real
~~

Acrescentar

aos objetivos operacionais

a promoção da exclusão das áreas de AHVL,

em solo urbano, incluídas na UOPG, atendendo a que a totalidade da área do AH
nesta situação terá de ser excluída,

de modo a promover

o seu uso urbano, em

qualquer das suas qualificações.
•

Ficha G.6.1.1 - Variante Norte Cidade de Leiria e/ou FichaC.6.1. 7 - Variante
Norte - AB/EN1 09

Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia da Hierarquia Viária prevê o
atravessamento
produção

do vale do lis numa zona com importância marcada no que respeita à

hortícola,

considera-se

necessário

que a DGADR

possa pronunciar-se

desde as primeiras fases de elaboração do projeto, por forma a minimizar os impactos
na área beneficiada e nas infraestruturas
•

Ficha G.7.1.2 - Drenagem

Deveria ser acrescentado

do AHVL.

e tratamento de águas residuais

um objetivo operacional,

de fiscalização

e correção das

afluências indevidas de águas residuais, às redes de infraestruturas do AHVL.
•

Ficha C. 7.2.6 - Rio Lis

Acrescentar

e Rio Lena

nos objetivos operacionais o seguinte: Reabilitar

margens fora dos troços

integrados

e renaturalizar os leitos e

no AHVL.

Introduzir um objetivo operacional de monitorização

da qualidade da água do rio, em

pontos relevantes.
46

~~~

Acrescentar

a ARBVL nas entidades a envolver.
~

•

Ficha C. 7.2. 7 - Reabilitação da Ribeira do Amparo

e construção do Jardim da

Almolnha Grande
Acrescentar

~

como objetivo estratégico

promover a exclusão das áreas do AHVL em

sobreposição.
Avaliar e encontrar soluções para a situação das árvores/cortina
localizadas

sobre a conduta

ou na sua faixa de proteção,

treinos, na salvaguarda das infraestruturas

•

arbórea e vedação

na zona do campo de

do AHVL.

Ficha C. 7.3. 1 - Prevenção da poluição da atividade industrial

No último objetivo operacional acrescentar (... )
•

~.

Ficha C. 7.3.3 -Implementação

e agropecuária

~

f~~J:

;JJ
l/

e respetivo sistema de transporte.

dos Espaços Verdes

No que respeita ao último objetivo estratégico temos a referir que, em solo urbano, as
áreas de AHVL deverão ser excluídas, como previsto na proposta de revisão do PDM,
pelo que será de todo o interesse que a mesma seja promovida
planeamento

e ou de execução

que

permitam

o tratamento

por unidades
em bloco

de

dessas

situações.
•

Ficha C. 7.4 - Riscos

Nesta ficha deveria estar previsto a elaboração de um plano específico para o risco de
cheias, em articulação

.---

),

com o desenvolvimento

do Plano de Emergência

Municipal,

~,

!l

."

nessa matéria específica.
7.

Relatório do Plano
~
7.1. Volume 111- Condicionantes

(junno 2013)

No ponto 1.3 acrescentar um sub-ponto relativo ao regadio do Sirol.
No ponto 1.3.1 - Obra de Aproveitamento
por Obra de Aproveitamento
Na descrição

Hidroagrícola - Substituir o título deste ponto

Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL).

desta condicionante

deverá ser substituído

integralmente

~.
o texto, pelo

seguinte:
" No concelho de Leirie existe
de iniciativa

estatal,

interesse para

a Obra de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis,

classificada

o desenvolvimento

no grupo li, de interesse

regional,

~

com elevado

agrícola da região. Beneficia 2145 ha no distrito de

Leiria , dos quais 1800 ha se inserem no concelho de Leiria e os restantes no concelho
da Marinha Grande.
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Esta obra de AH foi realizada nos termos e para os efeitos expressos no DecretO_Leri
nO 35559, de 28 de março de 1946.

e suas intreeetrutures regem-se pelo regime jurídico ~
das obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), nomeadamente, o Decreto-Lei nO
~
269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei nO86/2002, de 6 de abril, e ~ }Ir (

;60

legislação complementar, constituindo-se

'-7/;).

A área beneficiada pelo AHVL

condicionante

ao uso do solo.

I

j.

/' /JI'I

Esta legislação

afeta

os AH a um uso

agrícola

proibindo

todas

e quaisquer

I '~:

construções, atividades ou utilizações não agrícolas de prédios ou parcelas de prédios
das áreas beneficiadas,

exceto as que, nos termos dos regulamentos

definitivo da obra, forem admitidas como complementares

e

provisório

da atividade agrícola, nos

termos do regime de proteção das áreas beneficiadas,

estatuído no RJOAH. Desta

forma qualquer

e nas suas infraestruturas,

intervenção

não agrícola nestas áreas

deverá ser submetida a parecer prévio vinculativo da DGADR.
A legislação prevê

a criação de faixas de proteção às infraestruturas do AH, tendo por

objetivo a sua proteção, bem como permitir a sua conservação e exploração.
As áreas do AHVL integram a RAN.

jl

A exclusão de prédios ou parcelas de prédios das áreas beneficiadas por obras de AH
rege-se pelo disposto no RJOAH, nos termos do Artigo 101° do diploma legal

e do

Decreto Regulamentar nO 2/93 de 3 de fevereiro.
São áreas vocacionadas
que interessa

preservar

~

para o regadio, de produção mais intensiva e competitiva,
como

uma

vez que

constituem áreas estratégicas numa perspetiva sectorial de desenvolvimento

agrícola.

Foram objeto de avultados
condições

de produção,

espaços

investimentos

nomeadamente

agrícolas

de produção,

estatais tendo

em vista a melhoria das

as obras de aproveitamento

domínio público para rega, obras de drenagem, de enxugo
contra cheias, dos terrenos utilizados para a agricultura,

de águas do

e de defesa dos terrenos
bem como infraestruturas

viárias.
Na planta de servidões e restrições de utilidade pública está cartografado
AHVL

e as seguintes infraestruturas:

canais principais de rega

contra cheias, principais açudes, estações elevatórias

o limite do

e coletores de defesa

e valas de drenagem.

As linhas de água dentro do limite do AHVL constituem a rede baixa de drenagem do
aproveitamento

e estão representadas

com a simbologia

de leitos e margens

de

cursos de água dos Recursos Hídricos.
A nível do regulamento constituem infraestruturas

do AHVL e estão sujeitas ao RJOAH

para além de sujeitas ao domínio hídrico.
Com a simbologia de "Canais Principais de Rega" estão assinalados os elementos da
rede primária de rega

e os coletores de encosta do sistema de defesa contra cheias,
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quais desempenham também a função de rega durante o periodo estival. ESlefUj

coletores

dando continuidade

Aproveitamento
restantes

Hidroagrícola,

infraestruturas

estão representados

às linhas de água da rede hidrográfica

exterior ao

~

fazem também parte do domínio público

hídrico. As

j:::!---"

do AHVL, designadamente,

açudes e estações

elevatórias

com simbologia própria e sujeitos ao RJOAH. "

m~
;VV
/

7.2. Volume V - Rede rodoviária previsla - Variante Norte Cidade de Leiria e

7~.t ;,

Variante Norte - A8/EN109

/,-,

Ij.

" /:t-/
Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia da Hierarquia Viária prevê o
do vale do Lis numa zona com importância marcada no que respeita à

atravessamento
produção

hortícola,

considera-se

necessário

que a DGADR

possa

pronunciar-se

desde as primeiras fases de elaboração do projeto, por forma a minimizar os impactos
na área

beneficiada

e nas

infraestruturas

do AHVL,

aspeto

que

deverá

ficar

mencionado neste item do Relatório.
8.

Plano de Emergência

Entende-se que neste plano não se encontra devidamente tratada a problemática
cheias

nos vales

apontamentos

relacionadas

Rios

Lis e Lena,

situação

que já foi objeto

de

de ocorrência
Leiria

deveria

frequente.

Nesse sentido afigura-se

promover

com

com esta problemática,

as

Entidades

um plano específico

este risco. Esta situação deveria, em consonância,

das

de vários

da parte da ARBVL, nas instâncias próprias, quando confrontada

estes fenómenos
Municipal

dos

que a Câmara

institucionalmente

para melhor fazer face a

estar prevista como objetivo na

e Diagnóstico sócio territorial (lunho 2013)

Neste relatório deverão ser incorporados os comentários e texto remetidos pelo nosso
parecer de 18/10/2012, remetido pelo Fax nO10IDSTARIDOER/2012.
10. Avaliação do grau de execução do PDM em vigor (junho 2013)
Neste relatório deverão ser incorporados os comentários e texto remetidos pelo nosso
parecer de 18/10/2012, remetido pelo Fax nO10/DSTARIDOER/2012.
11. Conclusão.
Esta Direção-Geral

emite parecer favorável condicionado

à proposta de revisão do

PDM de Leira. Este parecer é condicionado:

•

À introdução nos elementos do Plano das propostas atrás efetuadas e correção
das peças gráficas do PDM, como referenciado neste parecer;

•

Que

o parecer

concertação

final expresse

a necessidade

necessárias à harmonização

de realizar

as reuniões

~

com

ficha dos riscos.
9. Caracterização

fi

Municipal (PEM)

de

da proposta com o presente parecer
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e ainda contemple a verificação

final da proposta, por parte desta Direção-

Geral, previamente à consulta pública do plano; e

• À

aprovação por Sua Excelência a Senhora Ministra da Agricultura

da proposta

de exclusão

requalificação

de áreas

de solo, presente

_

du

li. 11\

1I

•..•.

f'\n v 1...,

na proposta

e do Mar,

.•.•.
I_ .•.•.••.•.
;~;,..__

jJUI

~_

_

__ •

I ~l.ICI;);)IIIl.CI's'au

v

vu

em apreciação

na CA para

emissão de, parecer final, (Relatório de Proposta de Exclusão do AHVL, julho
de 2013), à qual se emite parecer favorável."

~

~p

v:

~~'
~h
,

!

Direção

Regional

de Agricultura

e Pescas

do Centro,

a representante

desta

////,.c'I,-::AI/

/'

entidade, Eng.a Margarida Teixeira, transmitiu o seguinte parecer:
No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, da análise dos
documentos

enviados

por ofícios,

nO 8584

de 2103/07/19,

nO DSR_ 425/13

de

2103/06/18 e DSR_ 487/13 de 2013/07/02, foi realizada a análise dos seus conteúdos
em particular do pedido de exclusão e inclusão da RAN, Regulamento

do Plano e

respetivas justificações.
Da nova análise à proposta de exclusão e inclusão da Reserva Agrícola
apresentada

em Junho de 2013 e tendo em consideração

Nacional

o parecer já apresentado

em Janeiro deste mesmo ano, foram de novo percorridas

todas as manchas

que

integram a nova proposta tendo sido obtido o parecer que abaixo se identifica a cada
pedido de exclusão.
A proposta final está organizada por tipo de solo, exclusões em solo rural e exclusões
em solo urbano.
numeradas

Dentro de cada tipo de solo estão organizadas

com código da mancha. Os pareceres estão organizados

apesar de na proposta a numeração
repetidos (exemplo
Verifica-se

por freguesia

e

não ser sequencial e existirem alguns códigos

não há repetições pelo que o número terá que

estar sempre associado a uma freguesia.
Nesta relação temos três tipos de pareceres

à proposta apresentada,

favoráveis,

favoráveis parciais (propostas que carecem de correção gráfica, redução em área de
acordo com indicação dada para se tornarem pareceres favoráveis) e desfavoráveis:

Freguesia

Jf,%

,
11

por freguesia

de números 69,70,71,72).

que na mesma freguesia

~

AREA A EXCLUIR DO REGIME DA RAN EM SOLO RURAL
CODIGO PARECER

§f

t61
~

Maceira

342 Desapareceu da proposta gráfica

Cortes

310 Fav parcial às edificacões

Cortes

313 Fav

Maceira

343 Desfav confirmar com o Ordenamento

Barreira

94 Fav parcial pelas edificações existentes
50

~~u
Barreira

95 Fav-Retirar pedido a norte

Azoia

67 Fav parcial retirar a area a nascente não ocupada

Santa Eufemia

577 Fav

Carangueieira

162 Desfav

Caranquejeira

164 A

Acerto a sul

Caranquejelra

164 B

Fav parcial - lado direito da via

Colmeias

282 Fav parcial retirar lado sul

Mllaqres

386 Saber se mantem pedido

Milaqres
Bidoeira de
Cima

388B

MilaQres

388A

Fav
116 Desfav pequeno acerto a adificacão a sul
Pequeno acerto retirar a area de estufas do pedido
Desfav-Alterar proposta incide sobre mancha de ran de grande
dimensão e importancia na area de Amor

/

~~

1ft

9A

~
Carvide

Desfav-desnecessario
210 estufas

Cortes

o pedido incide apenas sobre area de
~

*t

295 Fav

ÁREA A EXCLUIR DO REGIME DA RAN - SOLO URBANO

Freguesia

CODlGO

PARECER

~

Localização
na proposta
quando não
sequencial

~

1 Fav

Amor

2

Fav

3

Fav

6

Refazer proposta

6(

7A

Fav parcial retirar zona à esquerda

78

Fav parcial retirar zona a sul

98
9C

Fav parcial considerar apenas zona sul com edificações
Fav

pag62

9D

Fav

pa65
Fav parcial retirar area à esquerda não interromper a
mancha redefinir o pedido

9E
10

Reftirar apenas a edificação se não for pecuária

11

Fav-parcial acertar pelo camino para norte não

12

Fav

15

DesfavA area intercepatada

pag61

pag65

não tem existencias

17A

Desfav

pag50

178

Fav

pag50

17C

Pequeno ajuste

pag50

18

~

Fav parcial reitrar a zona à direita e a liação à 17A

51

~~v

19A

pag50
pag51

19B

Fav parcial retirar exclusivamente

Mal pedido fica edificio em RAN e retiram area de SAL

pag51

190

Juntar a mancha com parte da 19C

pag51

19E

Fav parcial redefinir limites de acordo com edificação

pag51

19F

Fav parcial só lado direito
Fav parcial retirar profundidade
edificações

pag54

~

pa55

~

Fav-parcial retirar bico a norte poente

23

Fav
Fav

25B

Fav
26

31A

/

Fav
Fav
Pequeno acerto à edificação

31B

Azoia

à mancha respeitar as

20
25A

não constam
no doe
não constam
no doe
não constam
no doe

a edificação

»:
{

19C

19G

Arrabal

Fav parcial redefinir os limites a norte

32

Fav

33

Desf

34

Fav parcial

35

Fav

37

Fav parcial refedinir os limites pela edificação

38

Fav parcial acerto à edificação

39

Fav parcial acertar pelo limite do cadastro e da propriedade

40

Fav parcial

41

Desfav

42

Fav

43
44

Fav parcial
Fav parcial pequeno ajuste não retirar o lado esquerda da
via

45

Fav pequeno ajuste

46

Fav parcial refedinir a area de acordo com edificações

47

Fav

48

Fav

49

Fav

51

Fav

52

Fav

53

Desfav-Pequeno

54

Fav

~

3f'm

t

L

I

~

ajuste

Pequeno ajuste

55A
55B

Fav

55C

Pequeno ajuste
56

Desfav

57
60A

Fav
Fav parcial Pequeno acerto à esquerda e retirada de edificação à direita

60B

Fav

60C

Fav
61

Fav parcial retificar proposta

62B

Fav
61

64A

t
~

Fav

62A
Bajouca

~~

Deve ser o 61 B- zona de edificação dispersa
Fav

64B

Fav
65

Fav

66

Fav

52

~}~C
69

Fav parcial limite de concelho ver ligação

70

Desfav-Pequeno

71

Fav

72

Fav parcial 'retirar o lado direito da via

~

acerto a sul

~--

;rto7

73A

Desfav- pequeno acerto não há necessidade

73B

desfav rever proposta considerar só parte sul não interromper

Barosa

Barreira

Bidoeira de
Cima

76

Pedido não inclui todas as edificações existentes serão pecuarias???

78

Fav

68

Fav

69

Fav

70

Fav

71

Fav

72

Fav
Fav parcial confirmar se são pecuarias
Fav

77

Fav parcial retirar apenas o equipamento

pag36

80

Fav Refazer o limite pequeno acerto

paq36

84

Fav

85

Fav

88

Fav

92

Fav

96

Fav parcial retirar o bico a nascente limite do concelho

~/

:B5fr

Fav

~t

Fav
103

Fav

104

Fav

106

Fav

111

Fav

112

Fav

113

Fav

114

Fav

115

Fav

119

Fav

120

Fav

124

Fav

129

Fav

130

Fav

133

FAv

~

134

Fav parcial melhorar os limites

135

Fav parcial redefinir os limites de acordo com as edificações existentes

138

Fav parcial redefinir os limites

142

Fav

143A

:r
~

Fav parcial acertar pelo limite da propriedade à esquerda

143B

:.~

/..-

(2-

Fav

101B

./

f

74

98

Caranguejeira

~

75

101A

Boavista

a mancha

Fav
146

Fav parcial acertar pelos limites da propriedade
via respeitar o cadastro

150

Fav parcial exclusivamente

151

Fav parcial area a sul manter em RAN

153

Fav parcial pequeno acerto

154

Fav parcial não interromper

155

Fav parcial apenas a edificação à esquerda

157

Fav

não ir além da

o edificado

a mancha retirar só edificado

53

158
159

Fav
Fav
Fav

1608
599
Carreira

Fav manter em APE

168

Fav-Parcial acertar pelo limite do cadastro e da propriedade

169

A fazer alteração é pelo limite da propriedade não entrar na parcela a sul

172

Fav

173

Fav

174A

Fav

1748

Fav
175

Carvide

176

Fav
Fav

177A

Fav parcial de acordo com elementos já enviados

1778

Fav

182A

Fav

1828
184A

Fav

1848

Fav
Fav

184C
190

191

Fav
Fav parcial redefinir a mancha pelos limites das edificações e
respeitar o cadastro os limites estão a entrar em parcelas
agrícolas

199

Fav parcial incluir apenas as edificações

206

Fav parcial redefinir area a norte

207

Fav

Chainca

212

Fav

Coimbrão

215

Fav

216

Fav

217

Fav parcial acertar pelo limite/cadastro,

218A

~"

~

pelo edificação a sul

Fav

2188

Fav
219

Fav

220A

Pequeno acerto

2208

Fav parcial excluir só as edificações

220C

Desfav.Parece ser uma pecuária é melhor ficar em solo rural
para não ter problemas futuros
Fav.Parcial acertar limite

2200
221
222A

Desfav
Fav

2228

Fav
223
224

Fav
Fav parcial Dividir a proposta de exclusão retirar a zona
central

225A

Fav

2258

Fav

225C

Fav

2250

Fav
226

Fav

227

Fav parcial

228

Fav

229

Fav

230

Fav

231
237A

Fav
DesfavRefazer

proposta

54

~I'(
2378
DesfavRefazer proposta
238 Fav

Uí;il
~

239 Fav earcial acertar eelo limite sul da edificação
241 Fav

Colmeias

242A

Fav-Area a preservar

2428

Fav-

1

5/IA;ft

7~:1

243 Fav

/j~L,,'

244 Fav

/

245 Fav
250 Fav
255 Fav
257 Fav

1-.-

258 Fav
259A

Fav

2598

Fav

261 Fav
263 Fav parcial acertar pelo limite da edificação apenas do lado esquerdo
265 Fav parcial acertar pelo limite da edificação considerar o lado
direito respeitar os limites da propriedade
266A
2668
266C

~~

l

Fav parcial pelo limite da edificação
Desfav interrompe mancha agricola
Fav

267 Pedido sem sentido no meio da área de RAN
268 Fav pequeno acerto
269 Fav pequeno acerto
270
271
273
275
276
277
281
Cortes

Leiria

287A
2878
288
289
291
292
296
297
300
304A
3048
305
307
604
316
317

Parece ser uma pecuária confirmar é melhor estar em solo rural
Fav rever limites
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav parcial retirar pedido a sul
área com parecer da RAN-uso compativel
Fav
Fav
Pedido Mal identificado
Fav

Wl

área de logradouro-pequeno acerto
Pequeno acerto
Fav
Fav
Fav

55

~~{
318

Area a preservar articular com REN

319

Fav

320

Fav

321A

Desfav

321B

Desfav
Desfav

321C
Maceira

324

Area a preservar, Articular com REN não há edificações

327

Fav

328
329

Fav
Fav parcial acertar pelo edificado

330

Fav

Licença???

pag31
pag55

Fav

331B

Marrazes

cr.j~
#

332

Fav

333
337
339

pag31
Fav
Fav parcial acertar pelo edificado, confirmar que não é uma pecuária
pag.33
Fav

341

Confirmar que a area se mantem em REN

348

Fav

pag51

349

Fav

pag51

350

Fav

pag51

351

Fav

pag51

353

Fav

pag51

360

Fav

pag52

354

Fav

pag35

Fav

pag56

355A

Peq acerto

pa 55

356

Fav

paq35

Memória

361

Fav apenas pelas edificacões- rever proposta de ordenamento

Milagres

364
365A

Fav
Não existem quaisquer construções desnecessário

365B

Não existem quaisquer construções desnecessário

3558

~
~.

~

Fav parcial refazer os limites

365C
366

Fav

367

Fav parcial redefinir limite à esquerda

369

Pequeno acerto

370

Fav

372

Fav

373

Fav

374

Pequeno acerto

376
377

Fav
Fav parcial refazer proposta retirar exclusivamente

a edficação

378

Fav parcial refazer proposta retirar exclusivamente

a edficação

379

Fav parcial retirar area à direita

380

Fav parcial redefinir área à direita da via

381

Fav

382

Fav

383

Desfav redefinir proposta

~

6\
~

Fav

385A
385B
Monte Real

ar
Y-

390
392

Fav
Fav
A area de recreio e lazer e a utilização que esta a ser dada é
compativel com RAN

393A

Fav

393B

Fav moradia a norte- fazer peq acerto

56

~~1
395

Fav

396

Desfav-sem

397

Fav

necessidade

~~

399A

Fav

pag 35

399B

Fav

pag 36

400

Fav

401

Fav

409

Fav-Parcial apenas o limite da edificação não há necessidade
da correção proposta

410

Fav-acertar pelo limita da edificação ter em atenção o
cadastro, estão a entrar na parcela adjacente

411

w
~

ri~~' M.f.'
/0

413

Fav-Parcial ajustar pela edificação à direita não há
necessidade

417

Fav

419A

Fav-parcial retirar a zona norte que está completamente
sdesocupada limite pelo cadastro

419B

Fav-parcial retirar a zona norte que está completamente
desocupada limite pelo cadastro
Fav

421

Fav

422

Fav

425

Fav

429

Fav

430

Fav-APE

432

Fav

433A

de ter

l

pag36

Fav

433B

Fav

434

Ortigosa

jL
]f~

Fav parcial redefinir os limite norte não há necessidade
uma faixa tão larga

428

#{
IJ
,

Desf

420

.,.

,

/

Monte
Redondo

"

Fav

435

Fav

436

Desf-não se justifica

437

Fav

439

Fav

444

Fav~cialªcertar

445

Favoravel parcial - Acertar pelo limite da via retirar o topo norte direito

446

Fav

447

Fav

448

Fav
Fav parcial retirar o lado direito da via area com varios poços e em
atividade

449

~

«

pelo limite norte da construção

451

Fav parcial retirar o lado direito da estrada area com boa
utilização e pu não colmatado

454

455

Fav parcial acerto apenas pela edificação, não se justifica o bico a sul
Desf- esta area interrompe a mancha agricola de ran e a
proposta não acautela uma edificação inserida em ran à
direita????

456

Fav

~

57

"'\~
457 Fav

~~.

w

458 Fav parcial acertar pela edificação a sul
459 Fav-Parcila-redefinir mancha pela edificação

463 Fav-Parcial-redefinir mancha pela edificação retirar o lado esquerdo da via
Fav-parcial redefinir pela edificação não há necessidade de ir
464 para a mancha de ran a norte que esta com utilização
Parceiros

r,c::f~.

460

465 Fav
466 Fav refazer o limite proposto não corresponde ao limite doedificado

4§

/1'

467 Fav parcial redefinir limite pelo edificado a sul
468 Fav parcial redefinir limite pelo edificado
472A

Fav Pequeno acerto

4728

Refazer proposta de forma a não interromper a mancha

472C

Fav

4720

Fav - para APE

1-

476 Fav parcial Pequeno acerto a norte
478 Fav

pag38

480 Fav
481 Área a preservar articular com REN
Pousos

482
484A
4848
484C
485
486
487
488
489
493
494
495
496
497
498
499
501
502
503
504
505
507
508A
5088
509
510

Regueira de
Pontes

511
512
513
514

Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
pag38
Fav
pag38
Fav
pag38
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Confirmar necessidade não há edificações zona baixa e nas traseiras das
moradias
Fav - Uso APE
Fav Uso APE
Fav
Fav
pag38
Fav
Fav Área a preservar com uso APE
Fav
Fav
Fav
Fav

&

W
~

f'
~

Fav
Oesf-Fazer proposta que não interrompa a mancha aricola de RAN
Fav
Fav

58

~~

515 Fav
516 Fav

/

518 Acertar pelas cosntruções pequeno acerto
519 Fava mancha não esta compatival com o ordenamento proposto
520 Fav

~

p-t;

524 Fav

~~~
~::

Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
Fav
FAV APE-Coincide com via
Fav
Desfav não se justifica
Fav parcial ajustar pelo caminho a sul
Fav parcial ajustar pelo caminho a norte

~

pág48
pag48
pag48

569
570
571
572

Fav
Fav
Fav parcial acertar os limites da propriedade cadastro
Fav
Fav redefinir os limites configuração menos acentuada
573
mancha 572 e 573
Fav parcial realizar acertos no limite do pavilhão e da
edificação incluir faca que permita a edificação da IPSS mas
não considerar a profundidade proposta de forma a manter a
574 área junto à Linha de água
Fav parcial acertar pelos limites da edificação não há
575
necessidade de dividir propriedade com uso agricola
576

Souto da
Carpalhosa

579A
5798
580
581
582A
5828
582C
5820

t

SJ3 ..

Fav parcial retirar a ponta sul que corta propriedade com uso
555 agricola. Existe uma casa a sul que deve ser ajustado limite da
RAN
Santa
Eufemia

Lo~

/:p/

533 Fav
~1~
534A
Fav
5348
Fav

538
539
540
5418
541A
542
545
549
550
551
552
5528
553
554

. /

lo'"

526 Fav
527 Fav/;7</'

Santa
Catarina da
Serra

k..

Incluir apenas a edificação não há necessidade da área
restante
Desfav
Fav parcial redefinir limite à esq
Desfav
Fav
Oesfav
Fav
Oesfav-Estufas e pecuárias

59

~~

583
584
585
586
588A

apenas pequeno acerto
apenas pequeno acerto
Fav
Fav
Fav parcial redefinir limite a norte para interar a mancha 5888

588B
588C
590
591A
591B
593
596
597
598

Fav
Fav
Fav
Fav
Ver se será uma pecuária
Fav
Fav
Fav
Fav

~~.

7t~
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Regadio do Sirol deverá vir mencionado

no Titulo 11.Servidões Administrativas

Restrições de Utilidade Pública, no capitulo 11.Disposições
seguir ao Aproveitamento

Especificas

e

num artigo à

Hidroagricola da Vale do Lis (AHVL).

Deverá vir também considerado na planta de condicionantes,

Limite do regadio, canais

e açudes.

o texto

r
tr
k

a considerar neste artigo deverá ser:

- A área abrangida
regime

,/
//
-_4

--Y-

Proposta de Regulamento

o

/l/J/

.:

jurídico

intervenção

pelo Regadio do Sirol e as suas infraestruturas

das Obras de aproveitamento

Hidroagricola,

de parecer favorável da entidade competente,

regem-se

carecendo

pelo

qualquer

nos termos da legislação

em vigor.
No Titulo IV da proposta Uso do Solo, Capitulo l-Classificação

e Qualificação

do solo,

em função do uso dominante identificam-se as seguintes categorias de qualificação do
uso do solo:

q~

Espaços Agrícolas de Produção
Espaços Florestais de Produção
Espaços Naturais
Espaços afetos à exploração de Recursos Geológicos
Aglomerado

'+

~

Rural

Área de Edificação Dispersa
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Em particular na Secção IV-Espaços Agrícolas de Produção área com uso dominante~
e preferencial para o desenvolvimento
No artigo 50° consideramos

da produção agro-pecuária.

~

que, para efeitos de Edificações de apoio às atividades

~

agrícolas, florestais e pecuárias não deve existir área máxima de construção ou índice

~

máximo de utilização do solo, é neste local que devem ser considerados

J
I

Zr,

os apoios ;;~

necessários ao desenvolvimento da atividade. A estrutura fundiária existente não é .. ~'
compatível com o índice indicado e este inviabiliza qualquer apoio necessário. O ({., /
projeto técnico-económico
competente.

a desenvolver deverá ser submetido a parecer da entidade

I
I

No que diz respeito às instalações
deverá ter a seguinte redação:

pecuárias

à exceção considerada

no ponto b)

Não se aplica às instalações pecuárias cuja atividade seja anterior à data de entrada

ri(

em vigor do plano diretor municipal ocorrida em 4 de setembro de 1995, a comprovar
por documento
enquadradas

adequado

para o efeito da entidade competente

no regime excecional

de regularização

ou as explorações

do Regime do Exercicio

da

Atividade Pecuária (REAP), quando esteja em causa a garantia das condições higiosanitárias e de bem estar-animal,
funcionamento da atividade.

ou

Propomos

para

as

nomeadamente

mesmas

alterações

para

os

garantia

dos

Espaços

requisitos

Florestais

de

legais

de

produção

no artigo 56° no que diz respeito à área máxima de construção ou ao

índice máximo de utilização do solo e à redação a utilizar na exceção alínea b para as
instalações pecuárias do mesmo artigo.
Os secção VII - Espaços Naturais Nestas áreas o regulamento
Consideramos

no artigo 58° não prevê a atividade agricola e florestal.

que nas áreas indicadas na proposta de ordenamento

~"

~
1
cf

estas são as

atividades dominantes e que se devem manter como tal. Na proposta que foi entregue
em Janeiro deste ano não havia qualquer área indicada a norte do concelho e nesta
cartografia

há inúmeras manchas sem qualquer justificação

e com desajustamento

quanto ao uso preferencial e dominante do espaço, nomeadamente:
Na zona norte do concelho,
Coimbrão,

entre o lugar do Coimbrão

a poente do lugar de Sismaria,

a Nordeste

e a Ervideira,

a sul do

de Amor, a nascente

de

Regueira de Pontes, junto a Portela da Mata dos Milagres, Zona da Senhora do Monte
inúmeras
justificação

manchas

que não existiam

na proposta

em solo rural onde a atividade agro-pecuária

inclusivamente

estar prevista uma ocupação

como forma de aproveitamento

de Janeiro

e que

não tem

e florestal é dominante. Deve

silvo-pastoril

nas áreas de montanha

e controlo da vegetação.

Em resumo, tendo em consideração

a analise feita e descrita neste documento,

a

entidade não se encontra em condições de emissão de parecer favorável enquanto
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não forem alteradas e arliculadas

as situações referidas, nomeadamente

no que diz ~

respeito:
1 -

Retificação

das propostas

objeto de parecer de exclusão

da RAN favoráveis

'--rI!:JIV
~

parciais, respetiva retificação,

~

2 - Alterações ao regulamento

(/><c ( Lo

3 - Retificação das áreas de espaços naturais em solo rural, remeter para a proposta
apresentada

em

Janeiro.

Verificação

da

compatibilização

que

é

referida

no

,/~~

ifD

r

regulamento.

Comissão

de

representante

o

presente

Coordenação

e

Desenvolvimento

Regional

do

Centro,

a

desta entidade, Eng.a Francelina Fino, transmitiu o seguinte parecer:
parecer contempla

a posição da CCDRC relativamente

c!

à proposta de
0

revisão do Plano Oiretor Municipal de Leiria e enquadra-se no n.? 4 do artigo 75. -A do
D.L. n." 380/99,

de 22 de Setembro,

na sua redação

atual, concluindo

sob os

seguintes aspetos:
-

Cumprimento das normas legais e regulamentares

-

Compatibilidade

ou conformidade

t

aplicáveis;

~\

ffl

da proposta de plano com os instrumentos de

gestão territorial eficazes;
-

Fundamento técnico das soluções defendidas pela Câmara Municipal.

A. APRECIAÇÃO

DA PROPOSTA DE PLANO

~

A.1. Conteúdo material
No que se refere ao conteúdo material, a proposta de plano cumpre genericamente o
estabelecido

no n.? 1 do artigo 85.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão

Territorial (RJIGT) em vigor (O.L. n.? 380/99, de 22 de Setembro, na redação conferida

f

pelo O.L. n.? 46/2009, de 20 de Fevereiro).
A.2. Conteúdo documental
A proposta

de revisão do PDM de Leiria encontra-se

instruída com os seguintes

(§(

elementos:
~

Elementos que constituem o Plano
-

Regulamento;

-

Planta de Ordenamento, desdobrada nas seguintes plantas:

-

~

Classificação e qualificação do solo

~

Zonamento Acústico

~

Valores Patrimoniais (arquitetónico, paisagístico e arqueológico)

Planta de Condicionantes, desdobrada nas seguintes cartas:
62
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»

Reserva Ecológica Nacional

);>

Reserva Agrícola Nacional

~

~

);.- Áreas Florestais Percorridas por Incêndios
);.- Perigosidade de Incêndios Florestais
);>

Outras Condicíonantes

»fl
~

Elementos que acompanham

o Plano

Estudos de caracterização

/
e diagnóstico

Relatório do Plano
Planta de enquadramento

~

regional

Planta da situação existente
Planta da hierarquia viária
I
I

Planta de equipamentos
-

Rede elétrica, Gasoduto e Redes de Distribuição
Rede de Abastecimento

de Águas e Rede de Águas Residuais

Planta de licenças ou Autorizações

de Operações

Urbanísticas

emitidas,

bem como das informações prévias favoráveis em vigor
Planta da Estrutura Ecológica Municipal
Planta das Âncoras Estratégicas
Nota: No regulamento apresentado esta planta não apresenta a mesma designação. Deve, por isso,
ser corrigido este lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma

-s:

designação

Planta dos Recursos Geológicos e Infraestruturas Energéticas
Nota: No índice do dossier apresentado esta planta não apresenta a mesma designação, tendo sido
omitido o conteúdo relativo aos "Recursos Geológicos". Deve, por isso, ser corrigido este
lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma designação.

r;
6(

Planta das Zonas Inundáveis em Perímetros Urbanos
~

Relatório Ambiental e Resumo não Técnico
Programa de Execução e Plano de Financiamento
Mapa de Ruído
Carta Educativa
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Plano Municipal de Emergência
Para além dos elementos referidos foram entregues outros elementos para apreciação
e fundamentação

das propostas do plano:

Relatório de Avaliação da execução do PDM em vigor

63

~P--L

~t
-

Planta de reclassificação

do solo

-

Processo da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional

-

Proposta de exclusão e inclusão da Reserva Agrícola Nacional

-

Proposta de Exclusão do Aproveitamento

~-

yJJP

Hidroagrícola do Vale do Lis

Deste modo, verifica-se que, tendo em consideração

o disposto nos n.os 1 e 2 do

~

;"',~
·c;ff:/

artigo 86.° do RJIGT, bem como o n.? 1 da portaria n.? 138/2005, de 2 de Fevereiro,
apenas se encontra em falta a ficha de dados estatísticos, a elaborar de acordo com
modelo da Direção Geral do Território, conforme ponto 5 da Portaria n.? 138/2005, de
2 de Fevereiro.
A.3. Cartografia

utilizada

na elaboração

das peças gráficas

De acordo com informação constante das peças desenhadas, a cartografia
utilizada

é propriedade

Território,

da AMLEI/Municípios

Associados

e da Direção

produzida pela Nível Lda, em 2007 com completagem

de base
Geral do

de voo em 2008,

tendo sido homologada pela Direção Geral do Território em 16/03/2011, apresentando
as seguintes características:

ct

s- :

- Série cartográfica oficial 1/10.000;
- Sistema de referência Datum e Sistema de Projeção Cartográfica:
Hayford, Projeção de Gauss-Kruger,

]~

Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais;

- Exatidão posicional e temática: Exatidão posicional planimétrica:
Posicional Altimétrica:

Elipsoide de

1,7 m; Exatidão temática igualou

1,5 m e Exatidão

superior a 95%; Precisão

~

Posicional das Saídas Gráficas: melhor ou igual a 2,2 m para os elementos obtidos
por processos fotogramétricos,

topográficos e/ou digitalização.

Sobre esta matéria cabe à Direção Geral do Território,
Comissão de Acompanhamento,

entidade representada

i

na

a respetiva pronúncia
~

A.4. Elementos

que constituem

o plano

A.4.1. Regulamento
Verifica-se, da leitura da atual versão do regulamento, que foi aceite a maior parte das
sugestões de alteração então feitas, entendendo
justificadas,

o município que outras não seriam

pelas razões que explicita em "relatório de ponderação jurídica ao parecer

da CCORC" que junta.

~

Assim, da análise conjugada do regulamento com as peças desenhadas constituintes
do plano, bem como dos restantes elementos que acompanham

o plano, verifica-se

que subsistem algumas questões que passamos a informar:
Título I - Disposições
Artigo

6(

4.° • Instrumentos

Gerais
Estratégicos

e de Gestão Territorial

a observar
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Não tendo sido acolhida a sugestão constante do parecer anteriormente
considerando

lfõJ'~.

emitido,

que nenhum dos planos indicados é um plano estratégico, e nem todos

são vinculativos

dos particulares,

sendo que, neste caso, os indicados ficam aquém

dos IGT em vigor para a área do município de Leiria, sugere-se que na epígrafe deste
artigo

seja

eliminada

o termo

"Estratégicos"

e

sejam

apenas

elencados

os

instrumentos de gestão territorial vinculativos, tendo ainda presente o seguinte:
a) Completar o ano da RCM n.? 142.
i) Ter em atenção que, até à data, o Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte ainda
não foi publicado e, como tal, não vigora.
Título 11 - Servidões administrativas

7tf
~

y~(

~v

/P
~

e restrições de utilidade pública

Capítulo I Disposições gerais
Artigo 6.° - Identificação
Consta-se que não existe ainda completa consonância entre o regulamento e a planta
de condicionantes, de que é exemplo o tratamento dado a: a) Recursos Geológicos; f)
Rede Rodoviária Nacional e Regional.
Por outro lado, o "Abrigo do Lagar Velho,
Decreto n.? 17/2013, de 24 de Junho.

Lapedo, já foi classificado,

através do

!L
lR1'

~/t

Título 111- Sistemas Territoriais e Salvaguardas
Capítulo I - Sistema Ambiental
Secção I - Estrutura Ecológica Municipal
Artigo 11.0

-

~

Âmbito Territorial

Este artigo não reflete o conteúdo
define a "Estrutura

da Carta da Estrutura Ecológica Municipal que

Ecológica Fundamental"

bem como os "Corredores Fundamentais"
n.02 - O tratamento

e a "Estrutura Ecológica Complementar",
~

e os Corredores Complementares".

dado a esta disposição

não é coerente, porquanto não elenca

todas as categorias de solo abrangidas pela Estrutura Ecológica Municipal (EEM), nem
todas as condicionantes.

De referir, por exemplo,

que são propostos "espaços

de

atividades económicas" em áreas abrangidos por EEM.
Artigo 12.0

-

o disposto

neste artigo está prejudicado

Regime de ocupação
pelo acima exposto, porquanto não tem em

conta os diferentes graus de valores que decorrem das classificações
carta da EEM.

constantes da

Secção 11 - Áreas de Risco de Uso do Solo
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Artigo 14.· - Perigosidade de Incêndios florestais

~

Este artigo contém apenas um número, pelo que é desnecessária
Os efeitos

práticos do disposto

~J7

a numeração.

nas alíneas a) e b) não resultam

claros.

O que

~

significa, nas categorias de espaço florestal e agrícola "áreas edificadas"? Querer-se-á
dizer áreas edificadas consolidadas?
só será eficaz
evenlualmente
Aproveita-se

se as mesmas

~

A aplicação das normas constantes deste artigo

estiverem

definidas

em planta de ordenamento,

ÚJ~'

<J -

I,.,

r

~_

~@

em peça desdobrada.
para referir que se deve ter em atenção que os Planos Municipais de

Defesa da Floresta Contra Incêndios, não são vinculativos dos particulares, razão pela
qual as cartas da rede regional de defesa da floresta contra incêndios,
desses

planos,

devem

ser delimitadas

municipais de ordenamento

e regulamentadas

constante

nos respetivos

planos

do território, de acordo com o D.L. 124/2006, de 28.06,

alterado e republicado pelo D.L. 17/2009, de 14.1.
e) Eliminar. A exceção aqui prevista não tem enquadramento

legal no diploma acima

referido.
Artigo 16.0

•

1>e

Zonas inundáveis

n.03 - c) Redação muito confusa.
Secção V - Regadio do Sirol
Artigo 18.0
Constata-se
delimitada

•

Identificação
que a área abrangida

pelo "Aproveitamento

na planta de ordenamento,

nalguns locais, a áreas classificadas

Hidroagrícola

do Sirol"

como é referido neste artigo, sobrepõe-se,

como solo urbano. Sobre este aspeto deve ser

observado o parecer da DRAPC e da DGADR.
Capítulo 11 - Sistema Patrimonial
Secção I - Património Edificado
Artigo 20° - Identificação
Secção 11 - Património Inventariado
Artigo 22° - Identificação
A Inventariação que aqui se refere é a prevista na Lei 107/2001, de 8/09?
Se não for essa figura, reiteramos o referido no parecer anterior:
"No que respeita

ao "património

1,
t

arquitetónico"

e "conjuntos patrimoniais",

apenas deve referir os bens imóveis classificados

o plano

ou em vias de classificação,

nos

termos da lei nO 107/2001, de 8.9 - Lei do Património Cultural Português - não os
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imóveis ou conjuntos que

o

município considere merecer uma proteção idênt~9~.

àqueles, por falta de base legal. Os imóveis não classificados, nem em vias de
classificação, mas com interesse patrimonia/, poderão ser elencados em anexo ao
plano."

r

/(fI/
~
?fut
;?f.
<'1

Pode, no entanto, o Plano, definir as regras a que ficarão sujeitos os imóveis após a

f

'/
,

sua classificação
obrigações

ou inventariação.

Note-se que a Lei do património

para além de

também define direitos, benefícios e incentivos fiscais a que apenas os

proprietários
beneficiar.

dos

imóveis

classificados

nos termos

da Lei poderão

aceder

ou

,

,

/~<
(,

Artigo 23° - "Regime"
Sem prejuízo do acima exposto, é de referir o seguinte:
n.05 d) - Quais são e onde estão indicadas as espécies arbóreas "com interesse", cujo
abate é interdito?
e) Quais são os "exemplares arbóreos" onde são interditas as podas?

~t
til

rural e urbano

Secção I - Disposições gerais
Artigo 30° - Disposições gerais de viabilização

dos usos do 5010

n.03 - Não se percebe o alcance desta norma. Parece-nos,
prevalecer o mais restritivo
Secção 111- Empreendimentos

de caráter estratégico

Artigo 36° - Empreendimentos

estratégicos

pelo contrário, que deve
~

;t
~

Artigo 37° - Procedimento
Artigo 38° - Regime
Quanto ao parecer anteriormente

emitido sobre esta secção, contrapõe o município

que segue nesta matéria o entendimento

da Professora

Doutora

Oliveira, que defende que a instalação destes empreendimentos

Fernanda

Paula

estratégicos, pela sua

natureza, não deveriam estar sujeitos a estritos critérios de zonamento do solo, por ser
inconveniente,
localização" .

ou mesmo impossível "proceder a uma "definição apriorística da sua

Não deixando de concordar com este entendimento,
para o facto de os artigos que no regulamento
norma

absolutamente

em aberto,

~

JP',t

Título IV - Uso do solo
Capítulo 11- Disposições Comuns aos 50105

5- ..

chamamos a atenção, no entanto,

tratam esta matéria preverem uma

com ausência

de qualquer

critério

mínimo de
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ordenamento do território, nomeadamente,como a lei exige aos pianos, de parâmetro~
urbanísticos
qualquer
apenas

de construção. Com efeito, preveem-se nesta secção investimentos,

local do território do concelho,
sujeitos

de todas as áreas da atividade

a critérios indeterminados,

como sejam o seu "caráter

em

;r'~.

humana,
inovador",
~

desde que com um determinado montante de investimento.
Ora, um dos objetivos do processo de Planeamento

fIIt.-

prende-se com a harmonização

dos interesses públicos com expressão espacial, estabelecido

no art.? 8.° do Regime

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, cuja graduação, regulada no art.? 9.°
do mesmo diploma legal, pressupõe
adequado

a prevalência

daquele

que prossiga

"o mais

uso do solo". Ora, a norma aqui em causa, ao permitir genericamente

ocupação de qualquer parcela do território com os empreendimentos

a

estratégicos não

assegurou a ponderação dos diversos interesses que possam estar em presença, nem
a sua graduação, de acordo com o referido artigo 9.°. Por outro lado, o

salvaguardou
procedimento

estabelecido

representativas

dos interesses a ponderar nas áreas em questão.

A admitir-se

não

garante

a

obrigatória

esta solução para um PDM, esvaziar-se-ia

subvertendo-se

audição

das

,/'

entidades

de sentido o próprio plano,

a própria definição de plano municipal de ordenamento do território e

.,

seu conteúdo material, tal como plasmado no artigo 69° do RJIGT, e, especialmente
para os PDM, nos artigos 84° e 85° do RJIGT.
Por outro lado, somos da opinião que a atual redação tem subjacente a alteração do
Plano sem o necessário recurso aos procedimentos

de dinâmica de Planos Municipais

de Ordenamento do Território previstos no RJIGT.
Capítulo 111
- Solo rural
Secção IV - Espaços Agrícolas de Produção
Artigo 49° - Usos
n.02 - d) Deve passar para esta alínea o teor do expresso no quadro 1, relativo ao
regime de edificabilidade em espaços agrícolas de produção, ou seja, "Edificação para
habitação

de

quem

exerça

atividades

agrícolas

ou

atividades

conexas

ou

complementares" .
Secção VI - Espaços Florestais de Produção

\>J-\

Artigo 55° - Usos
n.01 - A "exploração pecuária" deve passar para o n.? 2, como uso compatível.
n.02 - e) - Ver observação sobre o n.? 2, alínea d) do artigo 49.°.
Artigo 56° - Regime de edificabilidade
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&Aecn.06 - b) Nada acrescenta

à legislação aplicável em vigor, parecendo-nos

que este

afastamento é exíguo, pelo que se sugere a ponderação de um afastamento
situações aqui expressas, bem como a equipamentos.

maior nas

c) Devem ser utilizados os conceitos previstos no Decreto-Regulamentar
29 de Maio. Assim,

para além da necessária

utilização", relativa à instalação de edificações
geológicos,

clarificação

o valor indicado parece exagerado,

~

9/2009, de

do conceito

inerentes à exploração

~l
Jr;-~oI-r

"área de

~

dos recursos

tendo em conta as características

deste tipo de explorações e as áreas que lhe estão associadas,
com o regulamento, podem atingir 9ha.

as quais, de acordo

7

I/°
/

v~

Secção VII - Espaços naturais
A identificação,

caracterização

e usos

associados

não traduz

a representação

efetuada na planta de ordenamento. Com efeito, uma grande parte dos espaços
naturais corresponde a solos agrícolas da RAN.

ç('

J=.-

Secção VIII - Espaços afetos à exploração de recursos geológicos
Artigo 61° - Regime de edificabilidade
n.01- a) O regime de edificabilidade
excessivo face às características
associadas.
Secção IX - Aglomerados

previsto parece desajustado, sendo extremamente
deste tipo de explorações e às áreas que lhe estão

Rurais

Artigo 64° - Regime de edificabilidade
n.03 -

Eliminar.

Urbanização

Viola o disposto

e Edificação,

no n.? 5 do artigo 6.° do Regime Jurídico

da

por fixar uma área mínima de 1000m2 para a parcela

restante de destaques em solo rural, quando este só é permitido quando respeite a
área mínima fixada em projeto de intervenção em espaço rural em vigor, ou, quando
aquele não exista, a área mínima de cultura fixada nos termos da lei geral para a
região.
Parece-se que nesta categoria apenas se justificam os critérios tipomorfológicos,

que

asseguram

a manutenção

em

detrimento

do

afastamentos,
arquitectónicas

uso

de

das características
parâmetros

identitárias

urbanísticos,

relação entre a edificação
e cromáticas, entre outras.

e o

dos aglomerados,

nomeadamente
espaço

público,

a

volumetria,

características

Secção VII - Áreas de edificação dispersa
Esta secção deve passar a "Secção X".
Artigo 65° - Identificação e caracterização
Sugere-se que a redação termine em " ... e se apoia na estrutura viária existente."
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Não faz sentido as áreas de edificação dispersa terem o mesmo regime deCf9.
edificabilidade

dos aglomerados

rurais, face às especificidades

de cada uma destas

$-

~~1fr
'j'ttl-f'

categorias.
Capítulo IV - Solo urbano - Disposições comuns

~f1

Artigo 680 _ Critérios supletivos

»: /

n.o3 _ Não se percebe a parte final desta disposição ao referir "exceto nas instalações

I//Z. /'

que correspondam

a intervenções em edifícios legalmente existentes", em relação aos

quais não são referidas as regras de exceção. De resto, parece que todo este número
é desnecessário.

ct
Y-

Secção I - Solo urbanizado - Disposições gerais
Subsecção I - Espaços Centrais - Disposições comuns
Artigo 73° - Regime de edificabilidade
n.o2 - a) Mantém-se a necessidade de clarificar esta disposição.
b) Não se percebe o alcance desta norma? Esta situação não está já prevista na

n.? 1?

alínea b) do

n.o4 - Não obstante terem baixado os parâmetros
elétrica, continuamos

a considerar que, nos espaços centrais, devem ser acautelados,

para além da dimensão

das unidades

privilegiando as que são complementares
n.o6 - Clarificar
estabelecimentos

relativos às potências térmica e

a

redação,

dado

industriais,

o tipo de atividade

a admitir,

dos usos dominantes.

que,

neste

caso

que já não cumprem a alínea a) do

a proposta

incide

sobre

n.? 4.

Subsecção IV - Espaços de atividades económicas
Artigo 84° - Área comercial e de serviços
n.o2 - c) Mantemos a observação constante de pareceres anteriores no sentido que se
considera

exagerada

a altura

máxima

da fachada

(15 metros)

para as áreas

comerciais e de serviços tendo presente os diversos contextos territoriais em que se
localizam e o facto de serem salvaguardadas
devidamente

justificadas,

exceções para as instalações técnicas

o que permitiria estabelecer

parâmetros

mais adequados.

Note-se que estas áreas, para além de se situarem em áreas mais centrais da cidade
de Leiria, também
marcadamente

se localizam

em áreas de outras freguesias

com envolventes

rurais.

Subsecção V - Espaços verdes
Artigo 88° - Usos
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n.? 1- Nos espaços
dominantes.
Artigo

verdes os usos expressos

89° - Áreas de proteção

não devem corresponder

';4V\~ _

a usos

e enquadramento

~

n.06 - Quais as regras aplicáveis à ampliação de edifícios legalmente existentes nestas
áreas?
Subsecção

VI - Espaços

~~f

~1rf

de uso especial

Artigo 91° -Identificação

/%1.

e caracterização

n.01 - Não nos parece adequada a integração da Base Aérea de Monte Real em solo
urbano. Sugere-se a sua integração no Título V do presente regulamento,
como tal, a planta de ordenamento.
Subsecção

VII - Espaços

urbanos

ajustando,

IV
(~{

de baixa densidade

..

~
Artigo 95.0

Usos

-

Este artigo só contém um número, pelo que é desnecessário
Artigo 960

-

:D~

t:

indicar a numeração.

Regime de edificabilidade

n.02 - Não existem os números 3, 4, 5 e 6 no artigo anterior. Será que se pretendia
dizer do artigo 89.0?
Secção 11 - Solo urbanizável
Artigo 98° - Regime de edificabilidade
n.01 - Eliminar loteamentos,

porquanto a execução das áreas urbanizáveis

apenas

pode ocorrer no âmbito das unidades de execução, conforme o disposto nos n.os 2 e 3
do

art.? 22.° do Decreto Regulamentar n.? 11/2009, de 29/05.

Note-se que as unidades de execução têm ainda como um objetivo fundamental,
garantia do princípio da igualdade, ao promoverem
encargos pelos proprietários
operações de loteamento.
n.02 -

O plano

pode

operações urbanísticas

abrangidos,

admitir

a justa partição de benefícios e

o qual não é assegurado

disposições

supletivas,

assistemática

- nomeadamente

capacidade

-,

ainda

com participarem
equipamentos,
mecanismos
executado

nos

no âmbito das

prevendo

as designadas

avulsas, desde que se criem mecanismos desincentivadores

do recurso à execução
edificatória

a

devendo,

encargos

com

dado que na execução
perequativos.

Caso

sem o necessário

execução, conforme o disposto no

estas

infraestruturas
sistemática

contrário,

recurso

assim,

todo

através duma redução da
e

operações
espaços

urbanísticas
verdes

e

estão sujeitos à aplicação
o solo

urbanizável

aos Planos de pormenor

poderá

ou Unidades

de
dos
ser
de

n.? 2 do art.? 22.° do DR 11/2009, de 29/05. Note-se
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ainda que o n.? 2 do art.' 85.' do RJIGT apenas admite disposições supletivas com ~
recurso aos índices e parâmetros previstos para o Plano de Urbanização ou Plano de
Pormenor em zona urbana consolidada.

<;J/fi!'

n.? 4 - Parece-nos desnecessária esta disposição.
Título V - Sistemas

;5?tA

de infraestruturas

O regulamento não traduz a planta de ordenamento no que diz respeito aos "espaços

não estão refletidas

no regulamento

as preocupações

/,(7

j/M

canais e de infraestruturas", dispondo apenas sobre as Infraestruturas viárias".
Verifica-seque

~~

referidas

no

relatório quanto às zonas de proteção do heliporto do hospital de Santo André, do
aeródromo

da Gândara, as quais, segundo aquele documento,

condicionantes

e que importa salvaguardar.

Secção I - Infraestruturas
Artigo

0

101.

ainda não constituem

-

ri
Y-\

viárias

Regime de proteção

n.02 - b) Verifica-se haver um lapso na designação desta alínea, que será a c).
c) Face ao referido anteriormente esta alínea corresponderá à alínea d).

~

Por outro lado, da análise do disposto nas alíneas anteriores e no artigo 100.°, não se
percebe quais são as "vias não incluídas nos níveis hierárquicos definidos".
Artigo

102. o - Espaços canais sujeitos

a servidão

A designação deste artigo não está em consonância com o seu conteúdo.

\

n.04 e n.05 - Estas disposições configuram alterações ao PDM, as quais devem seguir
o disposto no RJIGT.
Artigo

104.0

-

Dispensas

e isenções

de estacionamento

n.03 - c) Sobre as legalizações, ver notas prévias ao regulamento.
Título VI - Programação
Capítulo

e execução

11- Unidades operativas

Secção 11- Objetivos

de planeamento

t5r

e gestão

e programa

Foi introduzido, em todas as UOPG definidas, o n.? 4, que constitui a norma supletiva
a adotar na ausência dos planos de urbanização e dos planos de pormenor. Verificase, no entanto,
correspondem
precedida

que nesta versão do plano foram consideradas
a solo urbanizável

de programação,

e, portanto,

situação

cuja execução

novas UOPG que
necessita

que, tal como está regulamentada,

de ser
não fica

acautelada.
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Sobre esta questão ver nota ao n.? 2 do art.? 98.°

#

Artigo 115.° - UOPG - Pedrógão
A regulamentação da UOPG relaliva
POOC Ovar - Marinha Grande.

à Praia do Pedrógão deve conformar-se com o - ~J.

r"

.;b

Artigo 117.° - UOPG - Arrabal

/

Artigo 118.° - UOPG - Loureira

I

~
Artigo 119.° - UOPG - Áreas Industriais

e Armazenagem

As UOPG a que se referem os artigos 117.°,118.°
desenvolvem-se
omitidos

no

acautelados

e algumas áreas do artigo 119.0

em áreas de REN e da EEM, aspetos estes que foram absolutamente
estabelecimento

dos

objetivos

por forma a salvaguardar

programáticos

os valores

e

em presença

que
e a

medidas que minimizem os efeitos destas previsíveis ocupações.

devem

ser

estabelecer

!l'
3-.,

Título VII - Legalizações e ampliações

J~

Artigo 126.° - Outros usos ou atividades

4,

Os artigos 120.° e 121.° referidos não dizem respeito a esta matéria. Quererá dizer-se
artigos 124.° e 125.0?
Sobre o aqui previsto, reiteramos o referido no nosso anterior parecer: U( ... ) apenas
são possíveis
admitam.".

legalizações

para

as actividades

com

regimes

especiais

~

que o

Não é, assim, legalmente admissível o regime excecional previsto neste artigo, pelo
que todo ele deve ser eliminado.
Acrescentamos

ainda que na proposta de Lei de Bases do Ordenamento do Território,

'~

se propõe, pela primeira vez, que seja regulado a nível da alteração ao RJUE, um
regime jurídico de legalização de construções,

após o que poderá o regulamento

PDM ser alterado por adaptação, adequando-se

ao regime que vier a ser estabelecido.

Artigo 127.° - Edificações

do

legalmente existentes

Para além do número de pisos não foram estabelecidos

quaisquer outros parâmetros

para as ampliações aqui permitidas. De resto, o plano já estabelece no n.? 2 do artigo
30.° disposições

específicas

para as edificações

legalmente

existentes

à data da

entrada em vigor do presente plano.
Com efeito, verifica-se
aplicáveis

que o plano contém

às edificações

existentes

portanto, a sua futura aplicação.

um conjunto

que dificulta

de normas específicas

o entendimento

do mesmo

Importa, assim, simplificar e sistematizar,

e,

de forma
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coerente, o conjunto de disposições dispersas relativas a este tema, tendo presente

'*

oCfJif ~.

acima expresso em matéria de preexistências.
A.4.2. Planta de Ordenamento
A planta de ordenamento,

~

apresentada

à escala

1/25.000,

está desdobrada

nas

I,

~;,r

seguintes cartas:
);- Classificação e qualificação do solo (folhas 1.1A e 1.18);
);- Zonamento Acústico (folhas 1.2A e 1.28);
);- Valores Patrimoniais (folhas 1.3A e 1.38);
Esta

planta

dá,

Regulamentar

genericamente,

cumprimento

ao

estabelecido

no

Decreto

11/2009, de 29 de Maio, no que respeita às categorias e subcategorias

de solo rural e urbano, às categorias operativas de solo urbano, aos espaços canais e
demais elementos que devem integrar esta carta.
Sobre as cores

e os grafismos

adotados,

alerta-se

para a necessidade

de se

assegurar que estes respeitem a sua correta identificação e distinção nas reproduções
em suporte analógico das Plantas, em particular nas reproduções a preto e branco.
A.4.2.1. Classificação
Verifica-se

e qualificação do solo

que a versão da planta de Ordenamento,

com o aditamento
"Classificação

desenhos 1.A e 1.8, entregue

ao processo, não contém, certamente

e qualificação

por lapso, a indicação de

do solo" tal como a que foi entregue

inicialmente,

situação que deve ser corrigida.
Consta na legenda e foi representado

o Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte,

como "Plano em Vigor". Esta situação não é exata porquanto este plano, embora
tenha sido objeto de aprovação na Assembleia

Municipal, ainda não foi publicado em

Diário da República.
Sobre a classificação
observações

e qualificação

anteriormente

do solo, a proposta contempla grande parte das

emitidas pela CCDRC. Subsistem,

no entanto, algumas

das opções da Câmara Municipal, sobre as quais mantemos reservas nomeadamente

6{

no que se refere aos espaços de atividades económicas, em particular quanto ao seu
dimensionamento

e localização, nalguns casos em áreas de sensibilidade

sem que estejam acautelados, em regulamento,
minimização

essenciais

a garantir

aquando

ecológica,

conforme referimos, as medidas de

da programação

da ocupação

destas

áreas.
Sobre as áreas de edificação
levantadas

anteriormente,

dispersa,

particularmente

a proposta

procurou superar as questões

em situações

de contiguidade

com solo

urbano.
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Contudo, há áreas cuja classificação

como solo urbano não se afigura carreta, face ao'

disposto no n.? 4 do artigo 6.° do DR n.? 11/2009, de 29 de Maio, mais parecendo
corresponder

a áreas de edificação dispersa, ou mesmo a edificações isoladas, de que

são exemplos: a área a SW da Coucinheira,

a qual constitui uma reclassificação

solo rural em solo urbano, de resto, em contiguidade

de

com uma área de edificação

dispersa. Neste caso, na ausência de justificação e comprovação adequada, deve ser
mantido o perímetro urbano em vigor neste local; a área a NE do Toco; Cereal, a NW;
Azoia, a SW e a NE; Casais da Bidoeira, a SE, a que acresce, neste caso, o facto de
não se perceber
continuidade

os limites

da anteriormente

adotados

para a área

de edificação

dispersa

em

referida; Caldeias, a E; Freiria a NW; Carreira a NW e a

~1
*~?
it-

~

dovr

~,;Ç;t,/

/Ptf:V~
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E; Coimbrão, a E, área com característica de urbanizável.
As situações enumeradas,

a título de exemplo, não evidenciam os critérios utilizados

no fecho dos perímetros

urbanos e na reclassificação

de solo que algumas

das

propostas implicam, quer de solo rural para solo urbano, quer de solo urbano, para
solo rural.
Verifica-se

ainda que são propostas

áreas urbanas, a programar,

áreas de REN, algumas das quais inseridas atualmente
descomprometidas,
reclassificação

coincidentes

com

f'
3~·
Y:r

f'l

em perímetro urbano, mas

outras, no caso das áreas de atividades

económicas

implicam

de solo, para as quais são propostas UOPG. Salienta-se o que já foi

expresso na apreciação ao regulamento,

no sentido de que devem as mesmas ter um

tratamento específico que tenha presente a sensibilidade das mesmas, a salvaguarda
dos valores em presença e assegurando

que a sua ocupação só pode ser efetivada

após a aprovação dos Planos de Pormenor ou de Urbanização.
Por outro lado, relativamente
não se encontram justificadas

à versão anterior, foram alteradas algumas opções que
e, como tal, não parecem adequar-se ao disposto no

RJIGT, em particular ao artigo 9.° do Decreto-Regulamentar
Maio, segundo o qual a qualificação
função da utilização dominante.

do solo estabelece

o seu aproveitamento

em

Esta questão aplica-se aos "espaços naturais" que

espaços
Boavista;

haver conflitos entre as áreas florestais
urbanos,
Colmeias;

de que é exemplo
Caranguejeira,

algumas

incluindo

percorridas

áreas

nesta última freguesia,

proposta; Souto da Carpalhosa;

Bidoeira

da

Santa

Catarina

Serra,

nomeadamente

de Cortes;
toda a área

Regueira de Pontes;

a área

industrial

e

de

armazenagem.
Estas situações

devem ser clarificadas,

face ao disposto

Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei

no DL 327/90, de 22 de

n.? 55/2007, de 12 de Março, bem

como deve ser atendido o parecer do ICNF.
Em Santa Catarina da Serra deve ser atualizada a qualificação

~

~.

por incêndios e os

nas freguesias

industrial e de armazenagem
e

1t

n.? 11/2009, de 29 de

nesta proposta, abrangem, em grande medida, solos agrícolas da RAN.
Verifica-se

~

do solo face à rede

rodoviária entretanto já executada (IC9 e respetivas ligações às redes de distribuição).
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A classificação da área da Base Aérea de Monte Real como solo urbanizado deve ser

~

~

ponderada.

;;Jt;f7

As linhas de cursos de água, elementos estruturantes

do território e constituintes

da

carta

expressão

de { -~

da

estrutura

ecológica

municipal,

não

têm

nesta

planta

ordenamento, situação que deve ser corrigida.

~J:1l'

A.4.2.2. Zonamento AcústiCO/7.j~/
Esta planta está, genericamente,

/

de acordo com as exigências legais em vigor sobre a

..(.,~

,;,:;1//

//)~

matéria.
A.4.2.2. Valores Patrimoniais
A base cartográfica

desta planta, a que correspondem

as peças desenhadas

1.3 A e

1.3 B, não tem leitura.
A.4.3. Planta de Condicionantes
A planta de condicionantes,

à escala 1/25.000, está desdobrada nas seguintes cartas:

~

Reserva Ecológica Nacional (folhas 2.1A e 2.1 B);

~

Reserva Agrícola Nacional (folhas 2.2A e 2.2B);

~

Áreas Florestais Percorridas por Incêndios (folhas 2.3A e 2.38);

~

Perigosidade de Incêndios Florestais (folhas 2.3A e 2.3B);
Nota: Verifica-se um lapso na indicação do número destas folhas que deve ser
2.4A e 2.48, de acordo com a sequência apresentada e constantes das
peças escritas.

~

Outras Condicionantes

A.4.3.1. Planta de Condicionantes

(folhas 2.5A e 2.5.B)
- Reserva Ecológica Nacional

Após a homologação das alterações à delimitação da REN pela Comissão Nacional da
REN e a sua aprovação pelo Governo, deverá esta planta conformar-se

com a REN

final daí resultante.

~

A.4.3.2. Planta de Condicionantes
Foi apresentada

- Reserva Agrícola Nacional

uma proposta de exclusão e inclusão da reserva agrícola nacional.

Sobre este documento cabe a respetiva pronúncia à Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro, representada nesta CA.
Após a homologação

da delimitação

da RAN pela DRAPC,

deverá

esta planta

conformar-se com a RAN final.
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A.4.3.3. Planta de Condicionantes - Áreas Florestais Percorridas por Incêndios
Esta carta deverá ser validada

pelo Instituto de Conservação

da Natureza

e das

~

~-

;?p

Florestas, representado nesta Comissão de Acompanhamento.

A.4.3.4. Planta de Condicionantes - Perigosidade de Incêndios Florestais

~

p;e(4P:

Verifica-se que a legenda desta planta contém um lapso na indicação do número da
peça desenhada, à qual devem corresponder as folhas 2.4 A e 2.4 B, de acordo com a

?"

fi
.

sequência apresentada e constantes das peças escritas, em vez de 2.3 A e 2.3 B.

/

Esta planta carece de ser validada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, representado nesta Comissão de Acompanhamento.

I

/

.:

'

,~

l'

A.4.3.5. Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes (folhas 2.5A e 2.58)
Sem preju ízo dos pareceres das demais entidades com competências
em causa, esta planta deverá ser atualizada
proteção

de

nomeadamente

captação

de

águas

nas matérias

no que diz respeito aos perímetros

subterrâneas,

recentemente

de

publicados,

através da Portaria n.? 20772013, de 21 de Junho (D.R. I Série,

n."

ff-

118) e ao Abrigo do Lagar Velho, Classificado como Monumento Nacional, através do
Decreto n." 17/2013, de 24 de Junho.
De referir ainda que não se vê interesse
algumas das condicionantes
"ÁGUAS DO MONDEGO".

indicadas,

na referência

às entidades

como é caso do "IGESPAR",

Por outro lado, a trama das zonas de proteção

aos equipamentos

indexada

a

"SMAS"

e

~~

4i

deve estar de

acordo com a representação efetuada.
Desta planta consta o "Limite do aproveitamento
Sobre

esta

condicionante

exclusão do aproveitamento

foi apresentado

hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL)".

um processo

relativo

à "Proposta

de

hidroagrícola do vale do lis.". Sobre este documento cabe

a respetiva pronúncia à Direção
representada nesta CA.

Geral de Agricultura

e Desenvolvimento

Rural,

A.5. Proposta de delimitação da reserva ecológica nacional
No âmbito do processo de revisão do PDM foi também iniciada, em simultâneo,
revisão

do processo

município.

de delimitação

Este trabalho

estreita colaboração

da reserva

de delimitação

e acompanhamento

ecológica

foi realizado

nacional

pela Câmara

a

em vigor no
Municipal,

desta CCDRC, com base na metodologia

em
e

critérios adotados por esta CCDRC ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.? 93/90, de
19 de Março.
O Município de Leiria remeteu em 8 de fevereiro de 2013 o processo da proposta de
delimitação

~

da REN, para envio à CNREN, a fim de beneficiar do regime transitório,

previsto no n.? 2 da Resolução de Conselho de Ministros n.? 81/2012, de 3 de outubro,
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à CNREN, a 13 de Fevereiro de 2013, com base no oficio ~

o qual foi enviado

~

-=--

DOTCN 423/13, de janeiro.
Após delimitação

da REN "Bruta" do concelho, ponderando

que resultaram da aplicação dos critérios de delimitação
objetivos

e funções,

consolidadas
Decreto

o Município

nos perímetros

Regulamentar

procedeu

o significado

das áreas

~

adotados quanto aos seus

~

à identificação

das

áreas

urbanas

urbanos definidos pelo PDM em vigor, nos termos do

n.o 9/2009,

de 29 de maio, tendo posteriormente,

com a

à delimitação

urbanas consolidadas
REN "Bruta"
constantes
verificação

das zonas ameaçadas

da

Planta

de

por parte do Município,

Ordenamento

e análise pormenorizada

y;::'

pelas cheias (ZAC) nas áreas

dentro dos perímetros urbanos em vigor, esta manteve-se

até à apresentação

~

I' /(f>

avaliação ponderada desta CCDRC, retirado essas áreas da delimitação da REN.
Relativamente

Jo.;.. . ..(..r

e devidamente

das Zonas

~

na

Inundáveis

regulamentadas.

rI(

Após

dos elementos, as áreas urbanas consolidadas

em ZAC (PU em vigor), foram retiradas da REN Bruta, ficando salvaguardadas

como

~.,

zonas inundáveis dentro dos perímetros urbanos.
Sobre a necessidade de exclusão de áreas de REN, conforme estipula o n.? 3 do art.?

)\71

3.° do Decreto-Lei n.? 93/90, de 19/3, na sua última redação, por remissão do n.? 2 do
art. ° 41.° do Decreto-Lei

ft

n.° 166/2008, de 22/8, bem como referido em orientações

expressas da Comissão Nacional da REN, apenas poderão ser aceites propostas de
exclusão nas seguintes situações:
- Quando correspondendo
licenciadas

ou autorizadas

a áreas comprometidas

com a apresentação

construções existentes/loteamentos
- Quando
existentes

em

infraestruturas
expansão

de

a áreas destinadas

habitação,

com indicadores

de comprovativos

das licenças de

e documentos comprovativos da autorização (C);

correspondendo
termos

com edificações legalmente

atividades

quantitativos

bem como a inexistência

à satisfação

económicas,

que justifiquem

de alternativas

das carências

equipamentos

e

essa necessidade

de

para zonas não abrangidas

pelo

regime da REN (E).
Tendo

~

por base este preceito

Comissão

Nacional

fundamentação
quantitativos

da

destas

legal, bem como as orientações

REN,

quanto

situações,

REN, procedeu-se

à apreciação

através

n.? 6968,

à

necessidade

nomeadamente

e ausência de alternativas

do ofício

com

da
base

em zonas não abrangidas

emanadas

pela

demonstração
em

e

indicadores

pelo regime da

das propostas de exclusão da REN, apresentadas

de 2013/06/14,

a qual foi transmitida

em

reuniões

realizadas com a Câmara Municipal de Leiria, nas quais entre outras orientações, foi
transmitida

a posição desfavorável da CCDRC às propostas que se encontravam

nas

seguintes condições:
- Propostas de exclusão que incidam sobre tipologias de áreas da REN de elevada
sensibilidade

11.

ou de risco, em particular áreas ameaçadas pelas cheias, leitos dos
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cursos de água e respetivas margens, escarpas e outras áreas de risco de erosão
onde existam risco de deslizamentos
com exceção

das situações

~

ou de movimentos de massas em vertente,

de compromisso

cheias, face à possibilidade de enquadramento

para as áreas ameaçadas

pelas

~
~

yt"f/?

das mesmas no âmbito do disposto

<:Jç

no D.L. n.? 364/98, de 21 de Novembro.
- Propostas de exclusão sempre que se destinem a usos ou ações compatíveis com
o atual RJREN ou que possam enquadrar-se
RJREN

(ações

de

necessariamente

relevante

no regime previsto no artigo 21° do

interesse

pela apresentação

público),

do respetivo

cuja

viabilização

passa

estudo

prévio que

permita

~

~fj;'

~~

/'/!.
;;./:#:/'

conhecer a área efetivamente necessária, estas propostas não são aceites.
- Propostas de exclusão cujo principal fundamento seja o aumento da profundidade
do perímetro urbano, sempre que a profundidade
suficiente para permitir a edificação.

existente

seja já claramente

- Propostas de exclusão que visem a expansão do perímetro urbano quando estas
incidam sobre áreas descomprometidas
de edificações,

a sua exclusão

ou, quando existindo um número reduzido

implique um grande alargamento

do perímetro

urbano, sem que tenha sido demonstrado que estas propostas visam a satisfação
de carências
económicas
encontram

existentes

em termos

e infraestruturas
ainda ocupadas

de habitação,

equipamentos,

e que as áreas urbanas
ou comprometidas

atividades

em vigor que não se

não são suficientes

para suprir

aquelas carências, bem como a ausência de alternativas fora da REN.
- Propostas

de exclusão que visem o alargamento

longo das vias ou a ligação de diferentes

dos aglomerados

aglomerados,

contrariando

urbanos ao
assim as

orientações superiores em matéria de ordenamento do território.
- Propostas

de áreas

deverá ocorrer

descomprometidas

no âmbito da elaboração

inseridas

em UOPG,

dos respetivos

z

cuja apreciação

PU ou PP, mediante
~

propostas concretas de ocupação e apresentação de adequada fundamentação.
Na sequência
proposta,

desta

eliminando

desfavorável
2013.

apreciação
grande

a Câmara

Municipal

parte dos pedidos

procedeu

de exclusão

à reformulação

que obtiveram

da

parecer

desta CCDRC, a qual foi entregue a coberto do ofício n. ° 8611, de 19-07~

É, pois, sobre estes elementos que passaremos a informar o seguinte:
Das 832 propostas iniciais, foram agora apresentadas 482, sendo:
- Em solo urbano: 202 manchas "C", e 193 manchas "E";
- Em solo rural - Áreas de edificação dispersa e aglomerados

rurais - 20 manchas

"C" e 12 manchas "E".

79

uM
(jD.i1
i2e:

- Em solo rural - Construções
classificadas

;1i!If-

existentes, isoladas - foram propostas 55 exclusões

como "C".

~

Como notas gerais, é de referir:
- Algumas

.

justificações

v

se revelam

repetitivas

e imprecisas

(em

4

particular

na~i

à inserção em perímetro urbano, que nalgumas situações corresponde

referência

apenas a parte da área em causa); outras são desadequadas,
classificação,

4

~

quer por questões de;;'

quer decorrente da apreciação que resulta da visualização

da mancha

.

I

(Ex.: E486A - a justificação não se adequada à classificação da mancha como E, e na
mancha C488 a situação é inversa: visa a satisfação de carências e está classificada
como C.);

«

- Devem ser corrigidas as propostas de exclusão que incidam sobre leitos dos cursos
de água, de forma a não incluírem esta tipologia de REN;
- Mancha 392 não está nas fichas - retirar dos desenhos;

-.?- "

- E372 - Não está representada nas peças desenhadas A3.

j~

Ir

A.5.1. Apreciação
Critério 1 - Aceitar as propostas de exclusão de áreas legalmente comprometidas

ou

anteriores à entrada em vigor do PDM/Carta da REN. No caso das

com edificações

áreas ameaçadas pelas cheias, a aceitação das respetivas exclusões com base neste

à sua integração nas áreas inundáveis em perímetro urbano

critério fica condicionada
e ao estabelecimento

de regras adequadas

a nível regulamentar,

nos termos do

disposto no D.L. n.? 364/98, de 21 de Novembro.

'{

2 - 3 - 7 - 10 - 13 - 15 - 21 - 22 - 26 - 34 - 36 - 37 - 39 - 41 - 4349 - 51 - 53 - 55 - 62 - 63 - 66 - 67 -: 68 - 72 - 74 - 81 (lapso na área

~

indicada, face à reformulação efetuada) - 84 - 86 - 92 - 95 - 96 - 97 98 - 99 - 100 - 103 - 105 - 107 - 108 - 113 - 114 - 119 - 124 - 126 128 -130

-134

-153

-156

-158

-164

-166

-172

-175

- 181 -182

~'

- 183 - 184 - 190 - 199 - 202 - 205 - 206 - 207 - 209 - 210 - 211 215 - 220 - 221 - 223 - 236 - 240 - 242 - 245 - 249 - 252 - 253 - 254

Comprometidas

I-

257 - 258 - 263 - 264 - 266 - 268 - 270 - 274 - 277 - 278 - 279 -

280 - 282 - 284 - 289 - 291 - 293 - 296 - 300 - 301 - 302 - 304 - 305
- 313 - 315 - 317 - 318 - 323 - 325 - 326 - 327 - 329 - 330 - 331 332 - 333 - 334 - 337 - 338 - 339 - 342 - 344 - 346 - 347 - 349 - 351
- 354 - 355 - 358 - 362 - 365 - 367 - 369 - 382 - 386 - 387 - 388 391 - 396 - 397 - 399 - 403 - 407 - 408 - 410 - 411 - 412 (Concertar
com posição

da DRAPC)-

425 -

427 (Concertar

com posição

da

DRAPC) - 428 - 430 - 431- 457 - 459 - 460 - 461 - 464 - 467 - 469-
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Critério 2 - Aceitar propostas de exclusão em que se verifique a sua necessidade
para suprir

carências,

tendo ainda em consideração

situações

que resultem

em

pequenos acertos para conformação do perímetro, desde que o sistema da REN não
seja muito afetado.

~

J.IBf

41

4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 23 - 25 - 28 (esta mancha de
agregação da mancha E 28 com a C 29 não tendo sido retirado o traço
que as separava e mantendo-se duas numerações E 28 - corrigir) - 30 _
31 - 40 (Não consta das fichas A4) - 42 - 45 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 _
57 - 58 - 60 - 61 - 70 - 73 -75

- 76 - 78 -79

- 80 - 82 - 87 - 88 - 89

- 93 - 94 - 104 - 106 - 109 - 111 - 112 - 115 - 116 - 117 - 118 - 120
- 121 - 129 - 131 - 132 - 133 - 135 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 _
142 -145

-146

-147

- 161 - 165 -168
Expansões

- 148 - 149 - 150 -151

-170

185 - 186 - 187 -

-171

-173

-152

- 154 -159

- 174 - 178 -179

-179

-160

A - 180-

5~

188 - 189 - 191 - 193 (se tem um loteamento

aprovado podia ser uma C) - 194 -196

f1

~~

- 197 - 198 - 203 - 204 - 213-

214 - 216 - 218 - 219 - 222 - 224 - 226 - 228 (justificação incompleta
- há compromissos) - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237238 - 243 - 246 - 248 - 255 - 256 - 261 - 265 - 269 - 272 - 273 - 275
- 276 - 283 - 285 - 286 - 288 - 290 - 292 - 294 - 295 - 297 - 298
(completar justificação) - 299 - 306 - 307 (lapso na justificação) - 310314 - 316 - 322 - 324 - 328 - 335 - 336 - 340 - 343 - 348 - 350
(classificação?)

- 352 - 353 (complementar

justificação)

- 356 - 357 _

359 - 363 - 364 - 366 - 368 - 371 - 375 - 376 - 378 - 380 - 381 - 394
- 395 - 468 - 475 - 477 - 482 - 489 - 494 - 501

~

Critério 3 - Aceitar parcialmente desde que reformulada a área, a sujeitar a nova
apreciação.

1 (Concertar

com posição

DRAPC)

-

14 (Concertar

com posição

DRAPC) - 20 (manter proposta anterior) - 24 (Concertar
DRAPC) - 71 - 1232

-

1432

-

177 (Concertar

Comprometidas

I posição
402
1

415

2

423

2

434

1

DRAPC) - 383 - 398

1.2 -

-

404
1

2

425

2

435

DRAPC)

-

-

1

406

-

- 345 (Concertar com

400 (aceitar só a edificação) - 4012

409 (Concertar

com posição DRAPC) _

(Concertar com posição DRAPC) - 4172

416

-

1

-

-

2

2

C429

-

4361.2 -

4371.2 -

490 (não

432

-

com posição

com posição DRAPC) _

341 (diminuir a Norte ou justificar a necessidade)

2

433

(Concertar

4381•2 -

1

de percebe

439

esta

-

-

4181

-

_

4131 _
4192

_

com posição DRAPC) -

455 (concertar com posição
proposta,

nem

a respetiva

81

~

t
~

e.,

classificação e justificação,

nem a sua conjugação

" «:
;1(.

com a E496) - 498

#!

(não deve abranger FPE) 176 - 319 (não se encontra justificada a totalidade da proposta) - 345

Expansões

l2-c..

~

(Concertar com posição DRAPC) - 373 - 389

1 _

Eliminar da proposta de exclusão a área correspondente

2 _

Acertar pelas edificações ou compromissos

-~~

aos lCA

I

-~i<

l

r{

Critério 4 - Não aceitar as propostas de exclusão que incidam sobre tipologias de
áreas da REN de elevada sensibilidade

ou de risco, em particular áreas ameaçadas

pelas cheias, leitos dos cursos de água e respetivas margens, escarpas e outras áreas
de risco de erosão onde existam risco de deslizamentos ou de movimentos de massas
em vertente, com exceção das situações mencionadas
pelas cheias, face à possibilidade

ameaçadas

~.

no critério 1 para as áreas

de enquadramento

das mesmas no

âmbito do disposto no D.L. n." 364/98, de 21 de Novembro.
414 - 420 sensibilidade,

Comprometidas

424 (esta mancha
na confluência

localiza-se

numa área de grande

de duas linhas de água,

sentido a proposta de ordenamento

não fazendo

no que diz respeito à área urbana

~1'

1

definida).
Expansões
1_

390 (abrange FPE) - 390 A (abrange FPE)

Eliminar da proposta de exclusão a área correspondente

aos lCA

'1

Critério 5 - Não aceitar as propostas de exclusão de áreas incluídas em UOPG ou
que visem o alargamento dos aglomerados urbanos ao longo das vias ou a ligação de
diferentes

aglomerados,

bem como a expansão do perímetro

incidam sobre áreas descomprometidas
edificações,

a sua exclusão implique um grande alargamento

sem que tenha sido demonstrado:

a) que estas propostas

carências existentes em termos de habitação, equipamentos,
infraestruturas

e que as áreas urbanas

ocupadas ou comprometidas

urbano quando estas

ou, quando existindo um número reduzido de
do perímetro

urbano,

visam a satisfação

de

atividades económicas e

em vigor que não se encontram

ainda

não são suficientes para suprir aquelas carências; b) a

ausência de alternativas fora da REN.

Comprometidas
Expansões

33 - 38 - 122 - 125 - 201 - 250 (não está justificada a necessidade e a
ClA fica sem continuidade) - 262 - 267 - 486 e 486 A (não se percebe

82
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~~

~}
nem se justificam estas propostas de expansão, tendo em co~ta a~
áreas livres envolventes)

- 496 (Face à disponibilidade

de áreas livres

'-------'----------------------'

na C490 esta proposta não está justificada) - E495 (não se justifica face
à disponibilidade de área na proposta C 492) - 500

Critério 6 - Áreas cuja fundamentação
justificação da necessidade de exclusão.

necessita

de uma melhor clarificação

condições

de acessibilidades

-

ligações) - 309 (não é evidente o comprometimento
Comprometidas

Ia

~

;f!

- 281 (rever PO
IC9 e respetivas
da mancha, nem

desadequada

em relação à PO) - 393 - 405 (não está

é eficaz) - 426 (inclui LCA e não explicita o
uso previsto no PP eficaz) - 440 (não está claro que o compromisso é
claro se o compromisso

eficaz)

{l'
"
J-,J
~~

32 e E32 A (existe uma grande confusão

quer na numeração

das

manchas, quer nos respetivos limites) - 127 - 176 (não se percebem
Expansões

~

os limites desta mancha e a taxa de execução indicada não permite,
por si só, justificar as carências, conforme fundamentação)

- 360 (ver

nota à C281) - 361 (ver nota à C281) - 456 (concertar com posição da
DRAPC)

A.S.2. Apreciação
em solo rural

dos pedidos

Foram apresentados

de exclusão

55 pedidos

de construções

de exclusão

relativos

existentes,

a atividades

isoladas,

económicas

existentes em solo rural, que a Câmara Municipal considerou que não se enquadram

&(

de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN previstas no
artigo 20°.
Uma vez que estas propostas de exclusão não decorrem do modelo de ordenamento,

mas

sim de projetos, considera esta CCDRC que poderá ser ponderada a sua exclusão no
de delimitação da REN, nomeadamente,

em antecipação

do

0

disposto no artigo 16. -A, com base no princípio da economia procedimental.
Nestes casos a fundamentação

necessária

é a que decorre da citada disposição legal,

pelo que os argumentos apresentados foram no sentido de demonstração do cumprimento
dos requisitos nela estabelecidos, o que nem sempre se verificou.
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nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e

âmbito deste procedimento

/i

-p

da

lógica do perímetro urbano na proximidade da linha de água) - 370

(justificação

,ç~
/'12

59 - 225 (não se percebe qual é o comprometimento)
face às atuais

I~

~

c:
./l"~

Face aos elementos apresentados,

#

seguintes grupos:
_ Estão em atividade, não tendo, no entanto, sido referido qualquer dado sobre o

1fj..f

licenciamento;

/.'

- Integram pedidos de regularização;

..... ~/ .~.'/
/'
•... ,/

,-.

_ Possuem licenciamento, mas não especificam qual a área licenciada;
_ Não possuem licenciamento, nem integram pedidos de regularização;

"

_ Inserem-se em áreas de elevada sensibilidade ecológica ou de risco.
Como conclusão da análise efectuada, considera-se que:
_ Nos casos em que não se encontra demonstrada

a necessidade

da área a

excluir da REN, a sua aceitação está dependente da apresentação

de estudo

ou projeto, com peça desenhada, a escala mais pormenorizada,
justificar

a necessidade

das

áreas

de exclusão

propostas,

que permita
de

que são

exemplos:

C588 - C589 - C590 - C594 - C612 - C616 - C617 - C618 - C622 - C629C646 - C681 - C682 - C739 - C747 - C748 - C756 - C770 - C785 - C787C796 - C798 - C846 - C861 - C896

licenciada,

porquanto

não ficam

diminuídos

à área

que correspondam

os

direitos

adquiridos

pelo

licenciamento com a sua inclusão na REN, de que são exemplos:

C528 - C605

_ Não são de aceitar os pedidos que incidam sobre tipologias de áreas da

REN

de elevada sensibilidade

pelas

ou de risco, em particular zonas ameaçadas

cheias, leitos dos cursos de água e respetivas
áreas

de

risco de erosão

onde

existam

margens, escarpas

e outras

risco de deslizamentos

~vy

,

C523 - C524 - C520 - C528 - C549 - C550 - C551 - C580 - C586 - C587-

_ Não serão de aceitar as propostas apresentadas

~.'

ou de

movimentos de massas em vertente, de que são. exemplos:
C509 - C646 - C701 - C703 - C720 - C721 - C722 - C723 - C750 - C780
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~~
- A Câmara Municipal deve ponderar, face à expressão

territorial de algumas ~

manchas, a adequada qualificação do solo nos termos do disposto
11/2009, de 29 de Maio, de que são exemplos:

no DR

I C594 - C620 - C621

I

\f:

».se~
,

/

/.

/

J/'

A.6. Estudos de caracterização
Os estudos de caracterização

foram apresentados

na 2. a reunião plenária da CA,

tendo-se concluído que os mesmos necessitavam de ser completados e atualizados.
Os documentos

agora apresentados

completam

vista à sustentação das propostas apresentadas,
estruturação e conteúdo confusos e tratamentos
importantes para o território em análise.

alguma informação

importante com

embora continuem a revelar-se com
menos aprofundados

Tendo em vista a correção de alguns aspetos importantes

de matérias

para a sua compreensão

os, nomeadamente para a fase de discussão pública, passamos a referir o resultado
da análise efetuada aos mesmos:
- O trabalho foi organizado,
processo,

em

cinco

de acordo com o índice geral que acompanha o

"TOMOS"

sob

as designações.

de

1-.
3'1

t
~

"Regional/Local",

"Economia", "Sociocultural", "Património" e "Ambiente e Riscos"
- Por sua vez, cada um destes ''Tomos'' foi subdividido em "Volumes", que nem

~

sempre correspondem

~

ao indicado no referido índice, como é por exemplo o

caso do "TOMO I", que tem no índice um Volume 3 - Rede de Equipamentos,
que não existe, encontrando-se
com a denominação

de "Equipamentos

Estruturantes

Regionais" e no TOMO

111, Volume VII, que consta do índice geral como "Urbanismo",

pelo que o

mesmo deve ser corrigido em função dos elementos apresentados.

Deste tomo fazem parte dois volumes:

Volume"

Regional;

- Rede Viária, Mobilidade e Transportes.

Relativamente
parecer emitido

a estes dois Volumes foram feitas algumas
na 2.

a

~.

61

(k

A.6.1. TOMO I - Regional - Local

Volume I - Enquadramento

~

esta temática tratada no capítulo 3 do Volume I

correções

indicadas

reunião plenária da CA, como é o caso das referências

no

à

85

7[;\f-CExposalão e ao Transporte Ferroviárioe introduzidosalguns novos dados par!}
completamento

.-;-/;:U~

dos já existentes, de que é exemplo o conteúdo do Volume I, capitulo

2 relativo à "Mobilidade e Transportes".
No entanto, nada foi acrescentado
conteúdos,

pois muitas

_.
~

de muito significativo

das modificações

no sentido de melhorar os

prendem-se

apenas

com a forma de

~

~~ctor;

organização da informação.
Neste

sentido

considerado

estranha-se

que nos equipamentos

sub-regionais

não tenha

sido

/~

o Santuário de Fátima como equipamento religioso, que pode relacionar-

se com o Aeródromo da Base aérea de Monte Real, aqui referido.
Por outro

lado as referências

adequadas,

ao Estádio

Municipal

não nos parecem

as mais

apesar de ser um equipamento existente, que pode vir a ser aproveitado

(
..::P-

para dinamizar a região.

A.6.2. TOMO 11- ECONOMIA
Este tomo é constituído por dois volumes:
Volume III - Economia
Volume IV - Turismo
Realça-se

mais uma vez a caracterização/enquadramento

da atividade

Apesar de este estudo já ter uma análise sobre esta problemática,
mostra insuficiente face à complexidade

pecuária.

esta ainda se

mesmo se passa relativamente aos parques industriais existentes, cuja abordagem foi
melhorada, mas não são ainda apresentados dados concretos.
Reconhece-se
relativo

que foram desenvolvidos

ao tecido

empresarial,

t

dos problemas existentes neste concelho. O

alguns conteúdos como é o caso do ponto 3.1

do volume

111, ou a introdução

de novos

dados

Ji

estatísticos mais atualizados relativos ao setor secundário, no entanto nestes estudos
não transparecem

por exemplo as indústrias existentes com dificuldades de ampliação

ou aquelas que já eram existentes à data da entrada em vigor do POM e que não
foram contabilizadas

como tal.

Quanto à dinâmica de localização industrial concelhia verifica-se que os dados foram
atualizados

relativamente

aos estudos apresentados

de 57,8%.
Este estudo foi complementado

com dados relativos à indústria extrativa, no entanto

apresenta-se

não concretizando

explorações

genérico,

e quais as suas características,

constrangimentos

~~.

8(

na 2.a reunião da CA, que se

referem agora a 2012. Concluem que a ocupação do espaço industrial do concelho é

muito

~

em que territórios

ocorrem

as

bem como os seus reflexos: dinâmica,

e impactes, remetendo para o TOMO V.

86
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Foram ainda atualizados os dados relativos ao emprego que se referem agora ao ano
de 2011.
No que

concerne

desenvolvida,

ao Volume

IV, a temática

Turismo

encontra-se

agora

mais

,
~_

-

~

no entanto há aspetos que deveriam ser mais objetivos como é o caso

do ponto 3 "Produtos do PENT para a Região Centro de Portugal", que refere vários
recursos turísticos, sem os relacionar com este território concelhio, sendo um exemplo
deste o caso Sant~ário de Fátima que já mencio~am~s anteriormente. PO; outro lado o
estudo em questao apresenta aspetos que sao irrelevantes, como e o caso da
apresentação
Também

.

j

dos serviços do SPA do Hotel D. Afonso, em Monte Real.

a caracterização

anteriormente

do estádio

municipal

jK

íl~/~Z1
j~/ /, ::;/'
~.4"i,

de Leiria, como já foi transmitido

nos parece descabida de conteúdo que interesse ao tema em análise,

bem como as referências
"estilo Exposalão".

ao Pavilhão de Exposições

de Leiria que aparece como

A.6.3. TOMO 111- SOCIOCULTURAL

.5--.~

Este tomo é constituído por três volumes:
Volume V - Demografia

o

estudo relativo à demografia

apoiou-se já nos dados disponíveis

2011. Foi entregue uma adenda aos estudos demográficos
da população

do concelho de Leiria, para enquadramento

apresentadas

na revisão

equipamentos
Neste

PDM,

em

particular

com a evolução previsível

t

e suporte das propostas

quanto

às

necessidades

de

coletivos, infraestruturas e áreas de expansão.

contexto

distintos,

do

~

dos censos de

foram apresentados

dois cenários

utilizando

sendo que, em qualquer deles, é previsível

métodos

de cálculo

que a população

continue a

crescer, atingindo em 20121 valores superiores a 140.000 habitantes.
Volume VI - Habitação
No volume VI - Habitação - Foram introduzidas algumas
tabelas apresentadas, como é o caso da Tabela 15.

conclusões

relativas

às

erradamente

no

~

Volume VII - Rede de Equipamentos
~
Quanto à rede de equipamentos

tratada do Volume VII, designada

~

índice geral como "urbanismo", verifica-se que foram feitas correções nomeadamente
no que respeita aos equipamentos

de ensino, e, no cômputo geral, procedeu-se

ao

completamento do estudo sobre esta temática, com a introdução de novos dados e
análise dos mesmos.
Há a referir que na tabela 46, por lapso, foram omitidas as freguesias dificultando
leitura da mesma.

a
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A.6.4. TOMO IV - Ordenamento
Reitera-se

o já transmitido

f)

e Urbanismo

na 2.° CA, não obstante

a designação

tem a denominação

de "Património",

devendo

'7il:;;f?

do título deste

'~tomo", dele faz apenas parte um volume com a designação de "Urbanismo",
Indice Geral

R-C

que no

esta designação

/7-

ser

adequada aos elementos apresentados.
Sobre a análise dos aglomerados

~
~p'

por freguesia (1.6) verifica-se

volume uma abordagem mais desenvolvida/concreta
evolução desde 1995 a 2007, com a apresentação

que foi feita neste

sobre o tipo de povoamento e a

~;;

//'i/:/-

i

de Quadros relativos à ocupação

dos perímetros urbanos em vigor e das "áreas de transição", por freguesia.
A.6.5. TOMO V - Ambiente

e Riscos

Deste tomo fazem parte dois volumes:
Volume IX - Biofísico

~,

Volume X - Recursos Florestais e agrícolas
No índice geral há referência a um Volume X - Recursos florestais - ao qual agora foi
acrescentada

a denominação

"agrícolas"

e ainda a um volume

"Perigosidade

e Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos", que não consta deste Tomo.

XI, denominado

Reitera-se a questão já colocada no anterior parecer sobre o tratamento diferenciado

~

para alguns setores de atividade sem que se perceba a razão desta organização,
como é o caso dos "Recursos
especificamente
A temática

Florestais"

que foram tratados

no Volume

IX e

no volume X deste Tomo.

Riscos é abordada ao longo dos diversos capítulos do TOMO como é o

caso da Qualidade

da Água da Bacia do Lis (4.1.1) Volume

IX e dos Riscos de

Incêndio (4.5) Volume X.
Foram ainda

revistas

algumas

figuras

e tabelas

e retificadas

as referências

às

mesmas.

Desenvolvido

em

Paisagístico

dois

r?
6(

e Volume

volumes:

Volume

li,

Património

sobre

I, sobre

Património

Arqueológico,

Arquitetónico

tratam

de

e

matérias

tuteladas pela Direção Regional de Cultura do Centro, representada nesta

Comissão de Acompanhamento.
A.7. Relatório

de Avaliação

Este relatório desenvolve-se
com cartogramas)

da execução

do POM em vigor

em 2 volumes: um volume A4 e um volume A3 (anexos

e é acompanhado

de plantas correspondentes

à avaliação da taxa

de execução dos perímetros urbanos e das áreas industriais em vigor.
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A.6.6. TOMO VI - Património

específicas

~~

~

~

Da análise da avaliação da edificação em espaço urbano e da comparação d~
estudos agora entregues

com os da 3. a reunião de CA, verifica-se

significativa

relativos

dos valores

urbanos (tabelas - quantificação
sido explicitada
inalterada.

à taxa de ocupação

uma alteração

~

/v/

de todos os aglomerados

do solo urbano do PDM em vigor), sem que tenha

a razão destas alterações

dado que a metodologia

Muito embora de presuma que as diferenças

se encontra

~
~~t

hk

decorrem das observações/,/,l//

I/~/

efetuadas pela CCDRC ao documento anterior, deverá esta situação ser esclarecida.
Por outro lado constata-se que os dados constantes deste relatório, relativos à taxa de
ocupação dos perímetros urbanos, que apresenta um valor de 67%, diverge do valor
indicado no Relatório do Plano - Volume 11- Enquadramento

e Ordenamento,

~

no ponto

3.2 - Leitura de partida do PDM em vigor, que apresenta um valor de 76%, valor esse
constante na anterior versão, pelo que devem ser compatibilizados
Integrado no volume A4 consta um anexo com cartogramas
aglomerados

os diversos dados.

sobre a ocupação

volume A3, apresentado

A organização

de forma autónoma e designado também por -

destes anexos não seguiu nem uma lógica territorial,

das freguesias,

sendo que os diversos

freguesia, não são tratados de forma sequencial,
dados, situação que deve ser melhorada.
No tocante às acessibilidades,
Oeste,

com previsão

conclusões

perímetros

111

é feita a abordagem

não são consonantes

não se

nem a ordem

urbanos da mesma

ao tema "Melhoria da Linha do

com a proposta

de Alta velocidade",

de ordenamento

cujas

- onde este

-, face à importância que é dada neste documento

projeto nacional para a Alta Velocidade e ao "reconhecido
europeu", considerando-se

papel estruturante

a nível

que, "não obstante a decisão de adiamento da execução
~

A.S. Relatório do plano
O relatório deve explicitar os objetivos estratégicos
fundamentação

o

Ç[

ao

da ligação ... Lisboa - Porto, o projeto pode ainda tornar-se uma realidade ... ".

para

3~

Avaliação

o que dificulta a consulta destes

de ligação à Linha de comboio

corredor não foi representado

adotadas

~,

por freguesia e sobre a indústria, informação que é igual à que consta do

do grau de execução do PDM em vigor - que apenas difere na escala,
vislumbrando a utilidade da duplicação desta informação.

alfabética,

dos

modelo

de

organização

e as opções de base territorial

espacial,

bem

como

a

técnica, suportada na avaliação das condições económicas,

respetiva
sociais,

culturais e ambientais para a sua execução, conforme n.? 2 do artigo 86. do RJIGT.
0

O documento apresentado desenvolve-se
-

Nota Introdutória

-

Volume I - Diagnóstico

-

Volume 11- Enquadramento

nos seguintes Volumes:

e Ordenamento
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-

Volume 111- Condicionantes

-

Volume IV - Estrutura Ecológica Municipal

-

Volume V - Proposta

~

~m. termos organiz~ci~nais
indicada,

que

prejudica

sustentabilidade
estratégicos

não. se pe:cebe qU~1a vantagem ~a desagregaçã~
a articulação

dos diversos

conteudos

a~ima

e a coerencia

'/,,/rr

1//':;1//

e

da proposta. O relatório não explicita a articulação entre os objetivos

e o modelo de organização

':b

t.r~0,J;~
..'
/

espacial adotado, e, como tal, não permite

aferir, claramente, o fundamento técnico de algumas das opções tomadas, conforme já
foi referido no parecer anterior.
De realçar,

no entanto,

cumprimento

dos critérios do PROT e às questões suscitadas em reuniões anteriores,

nomeadamente

o trabalho

desenvolvido

com vista à demonstração

quanto aos critérios de reclassificação

do solo, constatando-se

do
que,

na proposta global, os objetivos de contenção da expansão dos perímetros urbanos foi
atingida porquanto conduz a uma diminuição dos perímetros urbanos de 1526,37 ha,
ou seja de cerca de 10%, não obstante se verificar que em alguns dos perímetros
urbanos não são cumpridas, na íntegra, todas as normas do PROTC.

&

-.y- .'

y?

Contudo, no que diz respeito às áreas a afetar a atividades económicas, em particular
a "indústria
proposta,

e armazenagem",

encontrando-se

plano, nomeadamente

o relatório

os argumentos

no Programa

não permite
dispersos

de Execução

nos diversos

e a justificação

das soluções.

cabalmente

a

documentos

do

e Plano de Financiamento,

no

relatório da REN, entre outros, devendo ser sistematizado
do diagnóstico

esclarecer

~

t

neste relatório o resultado

Por outro lado, verifica-se

que os

objetivos definidos para as UOPG das áreas de actividades económicas, tal como se
encontram
território,
algumas

regulamentados,
conforme

não acautelam o correto ordenamento

referido

na apreciação

das propostas coincidem

ao regulamento,

dessas áreas do

na medida

em que

com áreas de valores naturais, nomeadamente

REN, situação que deveria ser equacionada e explicitada neste relatório.
De referir, sobre cada volume acima enunciado,

algumas questões específicas,

que

deverão ser revistas:
Relativamente

à Nota Introdutória, mais precisamente à organização do plano, deverá

o documento

articular-se

Gestão Territorial,

com o disposto

no Regime Jurídico dos Instrumentos

de

no que diz respeito ao conteúdo material do plano, distinguindo os

elementos que constituem o plano dos elementos que acompanham o plano.
Quanto ao volume I - Diagnóstico,
tratamentos

diferenciados,

verifica-se

que as diversas

temáticas

tiveram

porquanto nalguns casos o dossier constitui apenas uma

síntese dos estudos de caracterização.

Verifica-se

ainda algumas

imprecisões

de

conceitos, no conteúdo e na organização dos pontos 6,7 e 8 deste volume do relatório.
Veja-se o caso da referência ao Hospital de Santo André como infraestrutura.

Por
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outro lado, tratando este documento do "diagnóstico", fica por perceber, sobre diversas
matérias, quais são as questões suscitadas pela análise efetuada e quais as soluções
apontadas,

resultando

Velocidade".

num vazio, de que é exemplo

o tema da "Rede de Alta

à zona de proteção do

Por outro lado, não está clara a abordagem

~

Hospital de Santo André, ao respetivo heliporto, bem como ao aeródromo da Gândara,
nem nos parece garantida, na proposta de plano, a pretendida salvaguarda.
Esta questão é também pertinente no que toca ao conteúdo do Volume IV - Estrutura
Ecológica

Municipal, no qual é referido que "Na planta de ordenamento

representada

a Estrutura Ecológica Fundamental

non aedificandi
ordenamento,

... ". De facto, esta indicação

deverá ser

que representa os valores de cariz
não foi contemplada

nem tratada, como tal, no regulamento,

~!i
//

/~

na planta de

conforme foi referido. Devem

assim estas peças adequar-se, sendo que, para maior garantia dos objetivos da EEM
e maior facilidade
toda

na aplicação das regras estabelecidas

a conveniência

contemplada

que

a indicação

constante

no regulamento,

do relatório

na planta de ordenamento e adequadamente

fosse,

seria de
de facto,

traduzida no regulamento.

No volume V - Proposta, verifica-se que a referência ao conteúdo de alguns artigos do
regulamento

Quanto à estrutura de ordenamento

encontra-se desatualizada.

J--:.~

(ponto 2)

é feita referência à grande mancha de "Espaço Florestal de Proteção", cuja categoria
não existe na Planta de Ordenamento,
do RJIGT,
"Espaços

bem como à expressão
Florestais

contradição

de

de resto, em concordância com as disposições
maioritariamente

Conservação",

que

assumida

representam

no território

apenas

com o expresso no ponto 3. Valores de Ordenamento,

pelos

5,65%,

em

segundo o qual a

maior expressão é assumida pelos "Espaços Florestais de Produção" (38%).
A caracterização

dos espaços

naturais

constante

ordenamento - solo rural, não corresponde
ordenamento.
Quanto

ao ponto 2.3 - proposta

à representação

de ordenamento

considerar,

tal como já havia sido referido

consideram

evidentes

os reflexos da hierarquização

2.2 -

efetuada

- solo urbano,

em pareceres

proposta de ordenamento, nem noutros documentos
programação dos equipamentos.
Em conclusão,

do ponto

proposta

na planta de

a

que não se

dos aglomerados

indicada na ~
do plano, nomeadamente na

sendo este documento um importante instrumento de apoio não só à

gestão do plano, como à compreensão

termos de ordenamento e que permitam dar cumprimento
definidos para a revisão do PDM.

aos objetivos estratégicos

A.9. Relatório Ambiental
Tendo em conta que a AAE "não se destina a justificar as soluções do plano, mas a
ambiental

~.

é1

do mesmo pelo público, deve constar do

mesmo um diagnóstico prospetivo que fundamente claramente as opções tomadas em

apoiar a sustentabilidade

lt

de

continuamos

anteriores,

t(

da solução de planeamento

que venha a ser
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o Relatório Amblental deve avaliar o modo como a proposta de revisão

encontrada",

do PDML contribui para a concretização

das metas e objetivos ambientais

definidos /

nos diferentes instrumentos de referência considerados relevantes.
Efetivamente,

ao longo do Relatório,

parece que ainda

J'a
~

estamos

numa fase de

.;~/,

discussão de alternativas e não na fase final do processo de elaboração e aprovação ~~b
da revisão do Plano. Só assim se entendem propostas de alteração/simplificação
Questões Estratégicas
faça

sentido

das

ou das próprias opções da revisão. Também não parece que

que, sobre cada

FCD, se enumerem

as "observações

críticas

da

~/
I'

Df
y
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avaliação intermédia ultrapassadas com a atual proposta do Plano" e "recomendações
para ajustamento da proposta de revisão do PDM". Considera-se que as questões que
acarretam

aparentes

divergências

de posições, devem ser debatidas

e articuladas,

com eventual arbítrio do Município (como se sugere, aliás, nas páginas 108 e 109).
Assim, o Relatório Ambiental

deve refletir a ME

da revisão do Plano, nas suas

versões objeto de parecer final da Comissão de Acompanhamento

e de discussão

pública.
Ainda que este Relatório não se destine a justificar

as opções do Plano, deverá

permitir assumir que as soluções, independentemente

de não terem somente efeitos

positivos,

são as mais equilibradas

leque das alternativas
Ambiental

e, consequentemente,

as mais adequadas,

no

disponíveis. Com efeito, não parece aceitável que o Relatório

seja uma espécie de parecer crítico, na ótica ambiental

estratégica,

das

soluções de ordenamento territorial plasmadas na proposta de Plano.
Por outro lado, a avaliação de cada FCD deve ter em conta os critérios de avaliação,
os objetivos

de sustentabilidade

e indicadores

que permitam descrever

existente e analisar as tendências das alternativas de planeamento.

a situação

Esta metodologia,

ainda que enunciada, nem sempre resulta clara no Relatório, com prejuízo para os fins
pretendidos.
Para cada FCD, o Relatório apresenta o objetivo, os problemas, as tendências e as
oportunidades,
propostas

passando depois a analisar os efeitos de cada uma das principais

da revisão do PDML segundo

cada critério de avaliação,

tendo

como

referência os objetivos de sustentabilidade.
Neste capítulo, a proposta e a consequente

avaliação dos seus efeitos no que diz

respeito às áreas de atividades económicas,

não reflete, na realidade a proposta,

sobretudo

por não ter em conta as áreas de indústria e armazéns a programar, em

áreas de sensibilidade ecológica.

o

Plano de Monitorização

proposto apresenta alguns indicadores

cuja recolha pode

ser difícil e que podem não traduzir com rigor os objetivos que se pretendem. A título
de exemplo,

a sustentabilidade

ao nível da acessibilidade

deveria ser mensurada no âmbito da monitorização

e da mobilidade

do FCD 1) não transparece

(que
dos

indicadores propostos, bem como o "uso e ocupação da EEM", medido em %.
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Parece ainda

faltar

um plano de controlo,

no qual, face aos indicadores

de

sustentabilidade e à situação atual, estabeleça metas e indique como se monitorizam
as medidas tendentes ao alcance dessas metas.
Deveria ainda ser previsto um quadro de governança
garanta. o _cumprime~to
concretízação

dos Objetivo~ d~finidos

!~

.~p

r://

para a revisão do PDML, que

para

cada

FCD,

bem

como

~

a ;..~(

e ou o ajustamento das diretrizes propostas.

Quanto aos aspetos formais, é de referir um conjunto de aspetos de detalhe que, sem

c:A

//'

1

prejudicarem a profundidade do Relatório, devem merecer uma revisão cuidada do
mesmo, antes da entrada na fase subsequente.

J

Com efeito, considera-se relevante que os seguintes aspetos sejam melhorados:
a) Articulação com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial: parece
haver

alguma

confusão

entre

acompanhamento

da

revisão

do

PDM

e

conferência de serviços; a consulta pública não é obrigatória na Etapa B, mas
na Etapa D (pág. 15);
b) Referências

a planos e outros instrumentos

transformação
Histórico

em vigor: valeria a pena referir a

da ACCRU em ARU - Área de Reabilitação

de Leiria; o Plano de Pormenor

Urbana do Centro

de S. Romão/Olhalvas,

que foi

publicado em 24 de Julho de 2012 e retificado em Novembro de 2012 (pág.

25);
c)

Referência

ao

nível

satisfatório

dos

equipamentos

(págs.

43-44):

referência deverá ser ponderada, dado que não está fundamentada
vir a prejudicar/inibir alguns investimentos futuros;
d) Questões

estratégicas:

Lançamentos
menção

deveria

é um equipamento

ao associativismo

ser esclarecido

que o Centro

Plano Diretor

considera-se

(pág.

56)

deveria

explicitar

que o Relatório Ambiental

Municipal de Leiria (PDML),
aos requisitos estabelecidos

de que

recreativa,

tipo

desportiva,

de
de

da proposta de revisão do

deve antes da submissão

pública, ponderar e completar os aspetos acima enunciados,
cumprimento

de

desportivo na área do atletismo (pág. 56); a

associações
se trata (de natureza cultural,
assistência social ou de caráter empresarial).
Em conclusão,

esta

e poderá

Nacional

a discussão

por forma a dar cabal

QUL

A. 10. Programa de execução e plano de financiamento
Para melhor se perceber este documento deveriam constar uma lista de acrónimos. A
este respeito, verifica-se que as siglas utilizadas relativamente
se encontram

desatualizadas,

~.

no regime jurídico da avaliação ambiental

estratégica, nomeadamente quanto ao disposto na alínea g) do n." 1 do artigo 6°.

a algumas entidades já

como é o caso da AFN (Autoridade

Florestal Nacional,

atual Instituto da conservação da Natureza e das Florestas).
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De um modo geral, este documento
artigo

86.° do RJIGT,

dá resposta ao exigido na alínea d) do n.? 2

nomeadamente

identificando

as ações

proposta, o investimento previsível, as fontes de financiamento

que decorrem

~(
».
íld-

da

e o respetivo grau de
~

prioridade para o horizonte temporal do plano.
A.11. Planta de enquadramento

regional

./;/

Esta planta deve ser completada com a delimitação e identificação dos instrumentos

/~

de gestão territorial em vigor na área do município, conforme disposto na alínea a) do
ponto 1.° da Portaria

;;rT
/1

n." 138/2005, de 2 de Fevereiro.

Com efeito, na legenda consta a indicação de "Planos de Pormenor eficazes", porém,
para além de não estarem identificados quais são, também a respetiva representação
na planta não tem leitura.
A.11. Planta da sítuação existente

~.

As tramas que representam as infraestruturas:
Real, aeródromo

aeródromo da Base Aérea de Monte

de Marrazes e Infraestruturas

de tratamento

residuais, não correspondem à legenda, confundindo-se,

de resíduos e águas

nalguns casos, com espaços

industriais. O mesmo se passa com os espaços associados à rede rodoviária.
A.12. Compromissos
Foi apresentada
vigor,

outras

cumprimento

urbanísticos

uma planta com a indicação das informações
operações

urbanísticas

e

loteamentos

prévias favoráveis em

emitidos,

dando,

assim,

ao disposto no na alínea c) do ponto 1.° da Portaria 138/2005, de 1 de

Fevereiro.
A.13. - Planta da Estrutura Ecológica Municipal
No índice do dossier esta planta foi designada

por Planta da Estrutura

Ecológica,

devendo, assim, ser corrigida para Planta da Estrutura Ecológica Municipal.
Esta planta
complementar,

estabelece

a estrutura

ecológica

fundamental,

os corredores ecológicos: fundamentais

a estrutura

e complementares,

ecológica
bem como

os leitos de cursos de água.
Sobre esta planta ver observações

ao regulamento

e planta de ordenamento

e ao

relatório do plano.
Por outro lado, esta planta deve ser reajustada, face à delimitação final da RAN e da
REN.
A.14. Ruído
Este estudo é parte dum trabalho mais amplo, realizado pelo Laboratório de Acústica
do Instituto Politécnico de Leiria, no âmbito dum protocolo assinado com a Associação
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dos Municipios de Alta Estremadura e que abrange cinco municípios: Pombal, Leirla,

~l
~

Porto de Mós, Batalha e Ourém.
UV

OS el~~en~os enviado~ .par: an~lis~ na vertente do ruído fazem ~~rte do Tomo VII _
Relatório Final e Relatório nao Técnico, apresentado em formato digital.

o Anexo

I do relatório final possui o boletim de verificação metrológica do Sonómetro,

utilizado

nas

medições

e o Anexo

li,

os

correspondentes
aos diferentes níveis de
distribuídos por 2 cartas cada um.

Mapas
ruído

de Ruído

com

para os indicadores

as isófonas
Lden

e

Ln.

A.14.2. Mapas de Ruído
Aspectos

Técnicos
Lden

e

Ln

em função dos três períodos

Não foi apresentado nenhum estudo previsional com base
alterações significativas em termos de produção de ruído.
da emissão

cálculo computacional

r~;{.
~
~

..,

Ir
1/

Os mapas foram elaborados para os indicadores
de referência e é datado de 2009.

Para a modelação

c:~
..

~T

9":',mm
••••1 .•••- uu~u",~mu
.•••
__ ••_-_
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A.14.1. Descrição

@-

e propagação

no pressuposto

de
~~

sonora foi utilizado o programa

de

CadnaA (Datakustik GmbbH, Alemanha).

Para a realização do cálculo foi utilizada uma malha uniforme de pontos receptores
15mx15m. A altura de avaliação
reflexões de primeira ordem.

foi de 4m acima do solo, e foram consideradas

k
1

Fontes de ruído
As fontes de ruído consideradas

provêm do tráfego rodoviário, industrial, ferroviário e

aéreo. O relatório discrimina todas as fontes, identificando-as
diversas tabelas.
Requisitos

e quantificando-as

em

Mínimos

A representação gráfica dos mapas de ruído está de acordo com o especificado na NP
1730, na gama de valores ]<45dB (A),> 75dB (A)[.
A escala 1:25000 está de acordo com os princípios orienta dores preconizados

pela

APA para a execução de mapas de ruído. Dada a área do território abrangido

e a

escala utilizada, a sua representação

distribui-se por duas cartas.

Os recursos utilizados no cálculo, o período de referência e a data da avaliação, assim
como a legenda com a relação cores/classes de níveis sonoros e a escala das cartas,
estão genericamente de acordo com o exigido.
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Relativamente a cada uma das fontes de ruldo consideradas, foram selecionad~
vários pontos

para a validação

do modelo,

devidamente

assinalados

~

em plantas

ab-h
)'V'7/

específicas.
A.14.3. - Análise da Qualidade dos Resultados Apresentados

~

'
. S
N ivers onoros

11

Os níveis de ruído que caracterizam o ambiente sonoro estão devidamente
nos mapas de ruído apresentados e que resultam da modelação
posteriormente
De acordo
rectificado

ilustrados

matemática,

sujeita

a validação conforme referido.

com as "Directrizes

Regulamento

1 1.(,1';-L
/1~
I?~

para a Elaboração

de Mapas

de Ruído"

e o

Geral de Ruído (RGR), anexo ao D.L. n.? 9/2007, de 17 de Janeiro,

pela Declaração de Rectificação n° 18/2007, de 16 Março e alterado pelo

DL n° 278/2007, de 1 de Agosto, a validação com leituras feitas "in situ" só deverá ser
aceite caso a diferença entre os valores medidos e os retirados dos mapas de ruído,
resultantes da modelação matemática, não ultrapasse
No caso presente podem constatar-se

± 2dB(A).

alguns desvios pontuais nas diversas tabelas

de validação das diferentes fontes sonoras, que se consideram

pouco significativos

tendo em conta o conjunto das verificações.
Zonamento
Embora o relatório apresente tabelas com as % de população
classes de ruído, não inclui mapas de compatibilidade
deveriam

exposta às diversas

relativos ao Ldene ao

constituir uma base importante para a classificação

L, Estes

das zonas, revelando

numa primeira abordagem os limites físicos a que estas estariam sujeitas.
A.14.4. Conclusão
_ O mapa de ruído do Município de Leira está genericamente
Portuguesa

de acordo com a Norma

1730 -1-2-3 e o Regulamento Geral do Ruído (RGR), anexo ao D.L. n.?

9/2007, de 17 de Janeiro, retificado pela Declaração de Rectificação n° 18/2007, de 16
Março e alterado pelo DL nO278/2007, de 1 de Agosto;
_ O relatório deve apresentar
indicadores

uma carta de compatibilidade/conflitos

Ldene Ln e justificar

para os dois

a não inclusão dum mapa da "situação

prevista"

projetada num determinado horizonte temporal; .

B.CONCLUSÃO
B.1. Cumprimento

das normas legais e regulamentares

aplicáveis

Sem prejuízo de outras questões de legalidade que venham a ser levantadas pelas
demais entidades

que acompanham

o processo de revisão do PDM de Leiria, nas
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áreas tuteladas pelas mesmas. verifica-se que a proposta da versão final do Plano não
cumpre com as seguintes disposições legais e regulamentares

;4'\

em vigor:

- Sobre o conteúdo material ou documental, faltam:
~
a) A ficha de dados estatísticos,

a elaborar de acordo com modelo da Direção

~
~.b

Geral do Território, conforme ponto 5 da Portaria n.? 138/2005, de 2 de Fevereiro.
-

Sobre

o regulamento,

enquadramento
do plano:

destacam-se

as normas

que carecem

de adequado

~.(,,)

;/

legal, conforme exposto no parecer sobre esta peça constituinte'

a) Secção 111
- Empreendimentos

de Caráter Estratégicos

Artigos 36.°, 37.° e 38.° por configurar uma alteração do Plano sem o necessário
recurso aos procedimentos de dinâmica de Planos Municipais de Ordenamento do
Território previstas no RJIGT.
b) O artigo 126.°, que contém regras sobre a legalização
existentes, sem o necessário enquadramento legal.
c) Sistema Patrimoniale) Aglomerados

de construções

~{
~

~,'

artigos 22.° e 23.°

l

Rurais - Artigo 64.°, n.? 3, por violar o disposto no n.? 5 do artigo

6. ° do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
f) n.? 4 dos artigos 116.°,117.°,118.°,119.°,
UOPG de áreas urbanizáveis

por preverem que a execução das

possa ocorrer através de operações avulsas, sem o

necessário recurso aos planos de pormenor, contrariando assim o disposto no nos
n.os 2 e 3 do artigo 22.° do decreto Regulamentar

n.? 11/2009, de 29 de Maio.

~

g) Artigo 102.° - Espaços canais sujeitos a servidão - por configurarem alterações
ao PDM sem o procedimento exigido pelo RJIGT
- Sobre a planta de ordenamento:
- Espaços Naturais, por desconformidade
29 de Maio.
- Conflitos entre as áreas florestais
urbanos, sem estejam asseguradas

com o artigo 9.° do D.R. 11/2009, de

percorridas

por incêndios e os espaços

as interdições previstas no DL 327/90, de

22 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n." 55/2007, de 12 de
Março.
- Sobre as Condicionantes - corrigir e atualizar.
B.2.

COMPATIBILIDADE

INSTRUMENTOS

OU CONFORMIDADE

r
:.

DA

PROPOSTA

COM

OS

DE GESTÃO TERRITORIAL
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Sem

prejuízo

do parecer

considera-se

que

desconformidades

o

que vier a ser emitido

plano

não

revela

pelas

expressas

restantes

entidades,

incompatibilidade

com .os ínstrumentos de ge:tão terrítorial efícazes.

B.3. FUNDAMENTO

TECNICO DAS SOLUÇOES DEFENDIDAS

~~

ou

•

ff
"zsa

PELA CAMARA

MUNICIPAL

~

Embora com reservas sobre algumas das opções adotadas pela Câmara Municipal
de

Leiria,

considera-se

fundamentadas,

que,

no

essencial,

embora de forma dispersa

as

soluções

pelos diversos

devendo,

por isso, ser revista a sistematização

adotadas

no relatório do plano, documento

relatórios

da fundamentação

essencial

encontram-se
do plano,

das soluções

para o entendimento

do

modelo de organização do território proposto.
Face ao exposto, considera-se
reformulada

que a versão do plano apresentada

nos termos indicados no presente

deve ser

parecer, em especial quanto às

questões de legalidade identificadas, de forma a reunir condições para ser sujeita
a discussão pública.
No entanto, tendo em conta a complexidade
devem

ser promovidas

reuniões

de algumas das questões suscitadas,

de concertação

com a CCDRC,

de forma a

ultrapassar as objeções indicadas neste parecer.

4.2.

Pareceres enviados pelas entidades que não compareceram

~

Jje

f.

à

reunião:

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P., esta entidade remeteu o respetivo parecer
com o seguinte teor:
"Quanto à análise dos documentos enviados, há salientar

o seguinte:

- No seguimento do email enviado, relativamente à 2a reunião, sugerindo que fossem

ao Heliporto do Hospital de Leiria e ao Aeródromo da
Gândara nas áreas envolventes a estas infraestruturas, constata-se que após a

criadas zonas de proteção

análise aos elementos recebidos, essas zonas não se encontram representadas
nas devidas plantas de ordenamento.
Pelo

referido

infraestruturas
venham

acima

e de forma

a salvaguardar

para o futuro, é recomendável

a ser representadas

nas devidas

a operacionalidade

dessas

que as referidas zonas de proteção
plantas,

bem como a definição

das

mesmas em regulamento."
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Autoridade

Nacional

de Proteção

de teor favorável condicionado,

Civil, esta entidade remeteu o respetivo parecer,

~

~

o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo

parte integrante.

-~

c:fc/ ~)
Direção Geral de Energia e Geologia,

esta entidade remeteu o respetivo parecer, de

teor favorável, o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante.

REFER -

Rede

Ferroviária

Nacional,

parecer, de teor favorável condicionado,
fazendo parte integrante.

Turismo

de Portugal,

EPE, esta entidade

remeteu

1/ /~

o respetivo

o qual se encontra anexo à presente ata, dela

(

IP, esta entidade remeteu o respetivo parecer, de teor favorável

o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante.

condicionado,

/'Z.d

Administração
da Região Hidrográfica
respetivo parecer com o seguinte teor:

do Centro,

I.P ., esta entidade

Y:Be

remeteu o

1'1. Estudos de caracterização e diagnóstico
Da análise dos Estudos de Caracterização

verifica-se que os recursos hídricos são

abordados

sendo omissos quanto a vários aspetos

de uma forma muito superficial,

que se consideram

relevantes

abordar, nomeadamente:

qualidade

~

das massas de

e subterrâneas e seus principais usos, disponibilidades de água e
eventuais conflitos de usos existentes, identificação de pontos críticos e de áreas a
água superficiais

recuperaria preservar na rede hidrográfica,
emitido no âmbito da 2a reunião CA.
Não

foi efetuado

o enquadramento

estipulado nalguns documentos

da posição

hierarquicamente

de recursos hídricos, nomeadamente
e Saneamento

entre outros já mencionados

do município

no parecer

relativamente

ao

superiores e relevantes em termos

no Plano Estratégico de Abastecimento

de Agua

f

de Aguas Residuais (PEAASAR 11),no Programa Nacional para o Uso

Eficiente da Agua (PNUEA) e na Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários
e Agroindustriais (ENEAPAI).
A figura 10 constante na página 25 do Tomo V - Ambiente
medida em que não condiz com a legenda apresentada.
urbana é proveniente

carece de revisão, na

Por outro lado, é referido que

liA principal

fonte de poluição

da ETAR", não sendo contudo

referida qual

a ETAR em causa nem quais os motivos do mau funcionamento.
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No capítulo

relativo

recursos hídricos,

aos Recursos

Naturais

não é feita qualquer

referência

a~~

o que deve ser revisto.

2. Relatório do plano
A Resolução

.~

do Conselho

de Ministros nO 16/2013, de 22 de março, aprovou os

a Região Hidrográfica 4
(RH4), designados por PGBH do Vouga, Mondego e Lis e das Ribeiras do Oeste, e o

Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas

y'~,)~

que integram

~

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica 5 (RH5),
designado

por

PGBH

do

Tejo. Neste

sentido,

torna-se

necessário

informação constante no Ponto 2.3 do Volume /I - Enquadramento
Os pontos

1.1, 3.2 e 3.3 do Volume 111-Condicionantes

conformidade

com

atualizar

d:·

~D
-W

a

1

e Ordenamento.

carece de revisão,

em

o referido no presente parecer relativamente ao regulamento e à

planta de condicionantes.
3. Regulamento
No que respeita à proposta de regulamento apresentada, é de referir o seguinte:
Na alínea b) do Ponto 1 do Artigo 3° deve ser acrescentada

a Carta de Zonas

Inundáveis.
No Artigo 4° deve ser acrescentada

uma alínea que inclua o Plano Nacional da Agua

(PNA). As alíneas b) a e) carecem de atualização dado que se encontram aprovados
os Planos de Gestão da Bacia Hidrográfica

que integram as regiões hidrográficas

4

(RH4) e (RH5), conforme já referido anteriormente.
Sugere-se ainda, que seja acrescentado

mais um ponto, que contemple para além dos
~

IGT referidos, outros Planos ou Programas de âmbito nacional a observar na área do

o Plano Estratégico de Abastecimento de Agua e Saneamento
de Aguas Residuais (PEAASAR 1/), o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Agua

plano, nomeadamente

(PNUEA) e a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários

e Agroindustriais

2007-2013 (ENEAPAI).
Relativamente

~

à alínea a) do ponto 2 do Artigo 6°, deve ser feita referência à servidão

do Domínio hídrico, carecendo os respetivos subpontos de renumeração, sugerindo-se

a seguinte redação:

~

a) Recursos hídricos
i) Domínio hídrico:
i1) Leito

tA

e margens de cursos de água, lagos e lagoas;

i2) Leito e margem das águas costeiras;
ii) Zona terrestre de proteção de lagoa classificada de águas públicas;
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iii) Perímetros de Proteção das Captações de Agua
Abastecimento

No que respeita às infraestruturas
residuais,

de abastecimento de água e de drenagem de águas

as mesmas só devem ser consideradas

constituída,

Subterrilnea para ~

illIc.
\ ~~

Público;

se tiverem servidão

legalmente

situação que apesar de se encontrar descrita como tal no Volume /li do

Relatório do Plano, suscita dúvidas, na medida em que não é feita qualquer referência
ao despacho ministerial que delimita a área da servidão, nem às dimensões da faixa
de servidão e aos condicionamentos a observar,

~
~
~

/~//'

//>'1
/j'9-

Para as infraestruturas

a servidão em causa, Trata-se de um assunto que

que não tinham servidão legalmente constituída sugere-se que,

por questões de segurança e de operacionalidade,
articulado que salvaguarde uma faixa "non
No que respeita ao
inundável

constante

nomeadamente
contíguas

11. o

seja previsto no Regulamento

um

eediücenar, confinante com as mesmas,

cf
-Y--

1 do Artigo 160 sugere-se que seja adotada a definição de zona
na Lei da Agua (Lei 11.0 58/2005, de 29 Dezembro),

1.

". .. constituem zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias as áreas

à margem dos cursos de água ou do mar que se estendam até à linha

alcançada pela maior cheia com probabilidade
de um século. "

de ocorrência num período de retomo

A alínea c) do ponto 3 do mesmo Artigo carece de revisão e clarificação.

~

O mesmo

sucede com a alínea d), na medida em que se está a admitir a instalação de alguns
estabelecimentos
industriais nestas áreas, o que não nos parece razoável
sensibilidade das mesmas e ao teor do 11.o 2 do mesmo Artigo.

face à

Deverá ainda ser ponderada
pessoas e bens.

a redação do Ponto 5, atendendo à salvaguarda

As cotas dos pisos inferiores

das edificações

devem ser sempre superiores

de

à cota

local da máxima cheia conhecida e as edificações não devem interferir negativamente
com o escoamento das águas da rede hidrográfica.
Nas áreas sujeitas

as cheias e/ou inundações,

renovação
urbana deve ser antecedida de
salvaguardar a segurança de pessoas e bens.

a pretensão
estudos

de ocupação

detalhados,

de

ou de

modo

a

Deve ser indicado o índice de impermeabilização

~

l
~

A redação da alínea a) do Ponto 2 do Artigo 730 carece de revisão.
do solo a permitir para as diferentes

categorias e subcategorias de solo previstas associados
reabilitações de construções já existentes.

às novas construções

e/ou
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Acresce o facto de, no regulamento, não ser feita qualquer referência quanto à largura
das faixas sobre a qual incide
carece de clarificação,

/

'Lk /j/>'/~

~ih~
Na suballnea ii) da alínea c) do Artigo 124°, deve ser também contemplada

a questão

L

~

dos efluentes líquidos.

o

Yfp

Ponto 3 do Artigo 1250 carece de correção dado que faz referência a um processo

'f"'?t
1-

de alteração.
apontadas no ponto 7. do Relatórto

Devem ainda ser atendidas as recomendações
Ambiental

que acompanha

efetuada, particularmente

V
~~
'
v..
/:;

ef

o Plano, resultantes da avaliação ambiental estratégica

/ ..../.-,

no que se relaciona com os recursos hidricos.

~

..

4. Relatório Ambiental

A APA,IP./ARH

do Centro, foi consultada na fase de Relatório de Definição de Âmbito

(ROA), tendo sugerido algumas recomendações
encontra

em apreciação,

recomendações
Analisado

verificando-se

a serem vertidas no RA que agora se

que, na generalidade,

foram atendidas

as
~

efetuadas nessa fase.

o relatório Ambiental

verifica-se

que é efetuada

uma descrição

dos

o quadro de referência
estratégico, os fatores ambientais considerados relevantes e os fatores críticos de

principais

objetivos

da proposta

de revisão

do PDM,

apoio à decisão, com os respetivos indicadores.
No que respeita aos recursos hídricos,
estão identificados

os principais

ao nível do Quadro de Referencia Estratégico

instrumentos

de planeamento

~

l

l

para os recursos

hídricos.
Apesar de ser considerado que existe Relação de convergência média a forte entre as
Questões

Estratégicas

do PDM e o PNUEA,

não é efetuada

quaisquer

indicadores

que permitam

ações a adotar com a implantação
documento estratégico,

da
~

a esta matéria nem se encontram

situação de referência do concelho relativamente
previstos

a caraterização

avaliar o contributo

das medidas

do Plano para atingir as metas preconizadas

e
no

o que se considera ser de rever.
~

De acordo com o já referido na fase do RFCD, a água é um fator essencial para o
desenvolvimento

socioeconómico

recurso estratégico

e estruturante,

do país

e como tal deve ser encarada como um

entendendo-se

que este recurso natural não só

deve ser gerido como uma das linhas orientadoras
como também ser usado de forma eficiente
Tendo em consideração
bem como os objetivos
Programa de Execução

da política de gestão da água,

U

V'r

<J{

e racional.

os objetivos e metas definidos no PEAASAR /I e no PNUEA,
operacionais

..4') ~

e investimentos previstos pela Autarquia no

e Financiamento do Plano, considera-se ser de incluir como

Indicadores de seguimento, para além dos apresentados, os seguintes:
• "Consumo de água por habitante (I/hab./dia)"
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à água tratada
resultados estão conforme com a legislação: Valor de referência ~ 99%";

•

"Percentagem

•

"Percentagem

•

do n. o total

de análises

realizadas

de água captada que é efetivamente

utilizada

CUjO~~

í1jP

e não perdida:

~alor de referência ~ 80% (PEASSAR 11).De acordo com Plano Nacional da

~~

Agua a meta a atingir em 2020 é de 15%;

-<:f'~

"Percentagem

de água captada que provêm de captações

proteção ou de albufeiras de águas públicas
definido: Valor de referência ~95%";
• "Percentagem
saneamento

da população

equivalente

com perímetro

de acordo

servida

com

'

I "f' O

por

sistema

público

de

a respetiva Licença:

Valor de

"Percentagem de reutilização de águas residuais tratadas: Valor de referência ~
10%;"

•

"Percentagem de águas pluviais e de infiltração
drenagem - Valor de referência ::5 20%".

afluentes

v ~

da legislação

•

• Percentagem
residuais;

~:~.

com plano de ordenamento/~

de águas residuais que asseguram o cumprimento

em termos de descargas
referência ~ 80% ":

de

fr

aos sistemas

de

da população servida por sistema público de drenagem de águas

li
~.,
~~

~.

• Percentagem da população
águas residuais;
•

Percentagem

servida por sistema

público

de tratamento

de

l

de água residual tratada proveniente de estações de tratamento

de águas residuais urbanas utilizada em usos compatíveis;
•

Variação da quantidade de água gasta na rega de espaços verdes (por vezes,
mesmo com o recursos a regas programadas,
períodos de maior calor, com

as mesmas são efetuadas nos

o consequente aumento de perdas);

Relativamente ao critério de avaliação "riscos naturais e mistos" sugere-se a inclusão
do indicador: "Areas inundadas (ha)" .
Considera-se
associados

ainda de referir que os indicadores
os

relativamente

valores

base

correspondentes

de seguimento

não se encontram

ao posicionamento

do município

às metas a atingir, as quais também não são mencionadas,

comprometer a avaliação de desempenho
carecendo por isso de revisão.

do município

o que pode

na fase de seguimento,

~

Em função dos objetivos estratégicos definidos na revisão do Plano, da caraterização
da situação

de referência,

implementação

da necessidade

das diferentes ações

t

e da programação

e do estabelecimento

do município para

a

das metas definidas nos

103
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documentos estretéçúcos hierarquicamente superiores, toma-se necessário concretizaCf9

~

onde intervir e priorizar as ações a levar a efeito.
Considera-se

importante

que

~

o planeamento das intervenções seja adequadamente

referenciado no espaço e no tempo.
Assim, o Relatório Ambiental em apreço deve atender às sugestões de reformulação
mencionadas,

as quais devem ser refletidas na Declaração Ambienta/.

f

-;/

5. Peças desenhadas

.1

5.1. Planta de Ordenamento/Carla

7

de Zonas Inundáveis

Na legenda das Plantas deverá ser feita referência à rede hidrográfica do concelho,
qual deve ser representada

e identificada

na planta com a respetiva

toponímia

a
de

forma legível.
Torna-se ainda necessário

a apresentação dos estudos utilizados para a demarcação

~.

destas zonas, com referência às cotas de máxima cheia conhecida.
5.2. Planta de Servidões

]Yf'j"

e Restrições de Utilidade Pública

f'

De acordo com o já referido anteriormente no âmbito da 38 reunião da CA, analisada a
planta em causa verifica-se a existência de algumas descontinuidades
água,

nos cursos de

1

o que carece de correção. A título de exemplo refira-se a descontinuidade de um

afluente da ribeira dos Milagres, na zona de Pinheiro, bem como a descontinuidade

de

um afluente da ribeira da Ortigosa, na zona da Ortigosa, conforme extra tos da carta
abaixo apresentados.

~
~

t
~
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Figura 1.' afluente da ribeira dos Milagres

~7
~

=

/./

A

.

•

Figura 2: afluente da ribeira da Ortigosa
Torna-se

ainda necessário

representar

a Zona Reserveoe

da Zona

Terrestre

de

Proteção da Lagoa da Ervideire, em conformidade com a legenda da Planta.
As linhas de água e outros componentes da rede hidrográfica devem ser identificados
com a respetiva toponímia de forma legível.
Relativamente

à legenda,

constata-se

que não é efetuada

qualquer

à

referência

setvkiêo do Domínio Hídrico, o que deve ser corrigido em consonância com o referido
para o regulamento.
Considerando
captações
através

que

foram

entretanto

de água subterrânea

das Portarias

respetivamente,

n." 207/2013,

torna-se

de 21 de junho

necessário

demarcar

os

da Barosa

de proteção

das

e da Boa Vista,

e 234/2013, de 23 de julho
mesmos

na

planta

de

o já mencionado anteriormente,

De acordo com

fazer referência
restrições.

aos correspondentes

à delimitação

os perímetro

do Pólo de captação

condicionantes.

No que respeita

aprovados

a legenda deverá
diplomas que estabelecem as condicionantes e

do Domínio Público Marítimo,

a mesma carece de

atualização em conformidade com o traçado entretanto elaborado pela APA, IP./ARH
do Centro. Deverá ser requerida a respetiva shape.
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Em conformidade

com o mencionado relativamente ao regulam enio, as infraestruturas~

de abastecimento

de água e de drenagem e tratamento de águas residuais só devem

constar

na Planta de Condicionantes

se tiverem servidão

legalmente

~

constituída,

~

situação que se encontra clara.
Para

~

/

t.- h

o subtema "Perímetros de Proteção das Captações de Água Subterrânea para ~

Abastecimento

Público", na legenda deverá ser feita referência

diploma que estabelece

ao correspondente

~

o regime de proteçilo.

5.3 Planta de Enquadramento

1/â~

~

:ir

Regional

Tendo em consideração que a Resolução do Conselho de Ministros nO 16/2013, de 22

a

de Março aprovou os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas

que integram

Região Hidrográfica

e Lis e das
que integram a

4 (RH4), designados por PGBH do Vouga, Mondego

e o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas
região hidrográfica 5 (RH5), a planta em causa carece de atualização.

Ribeiras do Oeste,

J-

Caso seja necessário, poder-se-é enviar à Autarquia as respetivas shapes.
5.4. Planta da Rede de abastecimento

de água

e da rede de drenagem de águas

31)-

residuais
Considera-se

útil que

• . componentes
identificação

nesta

planta

se encontrem

das redes em causa, sempre que

representados

os

a escala o permita, com a respetiva

e se possível com a delimitação da sua área de abrangência.

melhor leitura,

sugere-se

a apresentação

das infraestruturas

água em carta distinta da das infraestruturas

I:

diferentes
Para uma

de abastecimento

de

de drenagem e tratamento

de águas

do nosso ofício n. o 720, de 12/2013,

tendo em

residuais.
6. Proposta de exclusões de áreas da REN
Conforme já transmitido
consideração

através

que a delimitação da REN em causa foi efetuada ao abrigo do n. o 3 do

~

Decreto-Lei n. o 93/90, de 19 de março, conforme previsto no artigo 430 do Decreto-Lei
n. o 166/2008, de 22 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei
novembro,

com base nas Metodologias

Comissão

de Coordenação

n. o 239/2012,

de 2 de

e Critérios de Delimitação definidos por essa

e Desenvolvimento

Regional do Centro (CCDRC,

esta

APA, I.P/ARH do Centro considera que nesta fase do regime transitório da REN os
pedidos de exclusão de áreas da REN devem ser analisados à luz dos critérios que

~\

assistem à CCDRC.
Refira-se

que, nos termos da legislação em vigor, as alterações da delimitação

REN devem salvaguardar
incluem

os associados

prevenção

a preservação

dos valores naturais fundamentais,

ao litoral e ao ciclo hidrológico

terrestre,

bem

da

onde se
como

a

e mitigação de riscos para pessoas e bens.
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As áreas classificadas como zonas ameaçadas por cheia que venham
exclusão devem passar a constar obrigatoriamente
de ordenamento,

como zonas inundáveis na planta

devendo o regulamento estabelecer as correspondentes

que essas áreas ficam sujeitas, nomeadamente,

I

a ser objeto ~

assegurar

restrições a

que as cotas dos pisos

inferiores das edificações sejam superiores à cota local da máxima cheia conhecida

~

e.

que, as obras a executar nessas áreas não sejam suscetíveis de constituir obstrução à
livre passagem das águas.

"1%

;f;
.

,

Não devem ainda ser aceites propostas de exclusão de áreas inseridas na tipologia
"Leitos de Cursos de Água".

/

7. Conclusão
Face ao exposto

emite-se

parecer

favorável

apresentada, desde que, no prosseguimento
apreciações atrás mencionadas.

condicionado

à proposta

dos trabalhos,

de Plano

sejam atendidas

~~

as
~l

SP:J

Dlrecão Geral dos Estabelecimentos Escolares da Dire

ião

Centro, esta entidade remeteu o seguinte parecer:

~

"Relativamente ao assunto em epígrafe informa-se V8• Ex8. nada haver a opor aos
elementos enviados relativos à revisão do PDM de Leiria.
no entanto, pertinentes as seguintes observações no que respeita à

Afiguram-se-nos,

Caracterização sócio territorial: bases para o desenvolvimento sustentável
de plano, referentes ao Equipamento de ensino (páginas 121 a 145):
- A Escola Básica

e Secundária de Maceira, Leiria passou a denominar-se

Básica e Secundária Henrique Sommer, Maceira, Leiria, e o Agrupamento
de Maceira, Leiria passou a ter como denominação Agrupamento
Sommer, Leiria, por despacho do Senhor Secretário
Administração Escolar, exaradoem 25-07-2012.
- No decorrer

dos anos escolares

reorganização

da

rede

de

2011/2012

Agrupamentos

de

Concelho de Leiria: Constituição do Agrupamento
da Serra

e de Caranguejeira

de Escolas

do Ensino

e da

procedeu-se

Escolas/Escolas

a uma

Secundárias

de Escolas Caranguejeira

do

_ Santa

de Escolas de Santa

do Agrupamento

de Escolas

Domingos Sequeira, fruto da agregação da Escolas Secundária Domingos Sequeira
do Agrupamento de Escolas José Saraiva.
Sugere-se,

ainda, que

se incluam nos documentos de acompanhamento

devidamente identifica da s, adendas à Carta Educativa
monitorização entretanto efetuados. ss

p
~.

e 2012/2013

e Formação

Escola

de Escolas Henrique

de Estado

Catarina da Serra, resultante da agregação dos Agrupamentos
Catarina

e proposta

1
tk

decorrentes

e

do Plano,

de processos

de
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Autoridade Nacional de Comunicações, esta entidade remeteu o seguinte parecer:
"No que diz respeito à área de competência

desta Autoridade,

verificou-se

~

que se

~

I \'t' r--?~
~,~!
f;íj

#~

encontram devidamente mencionadas na proposta de POM e marcados na Carta de
Condicionantes que a integra as duas servidões radioeléctricas legalmente constituídas ao
abrigo do Oecreto-Lei n0597173, de 7 de novembro, que abrangem território pertencente

ao Concelho de Leine.

/'

Nesta conformidade, pelo presente ofício o ICP - Autoridade Nacional de Comunicações

J.
~

emite o seu parecer favorável à aprovação da proposta de revisão do POM de Leiria
analisada, "

i.

Nos termos e para efeitos do n.? 4 do artigo 75,o-A do RJIGT:

5.1.1. Cumprimento

das normas legais e regulamentares

A proposta de revisão do PDM de Leiria dá genericamente
legais e regulamentares
pareceres, nomeadamente

5.1.2.

às normas

em vigor, com exceção das matérias elencadas

nos vários

no da CCDRC,

instrumentos

incompatibilidade

k

aplicáveis

cumprimento

Compatibilidade

Em face dos pareceres

..

~

5. PARECERE FINAL DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

ou

conformidade

de gestão territorial

emitidos,

considera-se

da

proposta

com

os

(IGT) eficazes

que o plano não revela expressas

ou desconformidades

com os instrumentos

Fundamento

das soluções

de gestão

territorial

eficazes.

5.1.3.

técnico

defendidas

pela Câmara

Municipal
Não foram suscitadas questões relevantes do ponto de vista das soluções defendidas
pela Câmara
completamento

Municipal,

pelo que se pode considerar

que após a reformulação

do plano nos termos indicados pelas entidades,

e

a proposta reúna o

necessário fundamento técnico.
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5.1.4. Conclusão

Face ao exposto, a Comissão de Acompanhamento

à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, devendo

CONDICIONADO
proceder-se

à correcção/completamento

questões identificadas
integrante

quer

emite PARECER FAVORÁVEL

dos

documentos,

das entidades

que não tendo

remetam o seu parecer no prazo legal, previamente
pública do Plano, nos termos do RJIGT.
e complexidade

com

as

estado

ao procedimento

presentes

:f

de discussão

de algumas questões colocadas pelas entidades,

a Câmara Municipal de Leiria deve diligenciar,

no prazo de 20 dias, a realização de

reuniões de concertação

com as entidades que formularam

Plano,

com

nomeadamente,

acordo

quer na presente Ata e nos pareceres que dela fazem parte

nos pareceres

Dada a quantidade

em

~~I

a Comissão

de

objeções à proposta de

Coordenação

e

Regional do Centro, a Direção Geral do Território, a Direção Geral de Agricultura
Pescas do Centro, a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Regional de Cultura do Centro, e o Instituto Nacional de Aviação Civil.

.

Desenvolvimento

'(,/

. 'J

e

Rural, Direção

~

..•

Sem outros assuntos

a tratar, foi aprovado e assinado o parecer da Comissão

de

Acompanhamento à Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, tendo a
reunião sido encerrada quando eram 15 horas 30 minutos.

~

~
Câmara Municipal de leiria

(Presidente, Raul Castro)

~

Câmara
~

(Vereador, Lino Pereira)

ara Municipal de Leiria
-

j

--~L GLWVll...--_-_
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Centro

CfY~
r~~
~

~~

'.://~1:1//

(Carla Velado)

(Francelina Fino)

!~
/

,7

~

Assembleia Municipal de Leiria

~

>

cY

(Paulo Pedro)
~
Administração

1
1.

Regional de Saúde do Centro, I.P.

~~f1áorge

os.

..,

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento

;

Rural

P

~
Direção Geral de Armamento e Infraestruturas

de Defesa

w
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Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

~--

,/l/A.AyC1AA./<:2\CL

1/ ~~

~

·7,

(-:€A)c~

»: ';t:

'>
I

DireçãoRegi:if~::=dO
G/ . Centro
L..

(Glória Fernandes)

t2.~

l

Direção Regional da Economia do Centro

=--=

".~

~~

v\--

-~

--

aulo Jorge)

t

EP - Estradas de Portugal, S.A.
~

~.Rb
~

(Isabel Sousa)

~

ClL{

Direção Geral do Território

-~

~

(Manuel Reis)
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Instituto do Desporto e da Juventude, I. P.

~~

~
(Celeste Moura)

Instituto de Mobilidade e Transportes,

1

I.P.

~t~

~oJ\

(~><-j('n\~

(Rita Candeias)

Polícia de Segurança Pública

/21/~~
(Renato Neto)

Câmara Municipal de Alcobaça

LL

t?

}

~.

Câmara Municipal da Batalha

{U."\-tt

Hú~o-n·c;.tü G-. r.

(}x(Y""'t0YltL-

(Rita Carmona)

Câmara Municipal de Ourém

ke/ &/YJveY

(J

Prm4~ ~vb

(José Manuel Lopes)
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Exma. Senhora
Presidente da Comissão de Acompanhamento
da Revisão do PDM de Leiria
Enga. Maria Francelina R.A. Fino
CCDR-Centro
Rua Henrique Sommer, 4, Rch
2410-107 LEIRIA

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

DSR_LEIRIA-535/13

16-07-2013

1150930/PE-ER

31-07-2013

Proc:POM-LE.09.00/1-11

1047093

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
4a Reunião Plenária da Comissão de Acompanhamento

No que se refere à documentação no âmbito da revisão do PDM, e analisados os elementos
recebidos da Câmara Municipal de Leiria (ref. ORMT.01,01,01 de 19.06.2013) e da CCDR-C (refs.
DSR_LEIRIA 474/13 de 02.07.2013 e DSR_LEIRIA 440/13 de 18.06.2013), cumpre-nos informar do
ponto de vista da REFER:
1. Infraestrutura ferroviária
Propõe-se a substituição de todas as referencias à linha ferroviária por "Rede Ferroviária - Linha
do Oeste", em todas as peças escritas e peças desenhadas, em alternativa por exemplo à atual
denominação de Caminho de Ferro - Linha do Oeste.
2.

Ruído

Após análise da documentação, nomeadamente, do Relatório do Plano, do Relatório Ambiental
da Avaliação Ambiental Estratégica, do Relatório Final do Mapa de Ruído, das peças
desenhadas "Planta de Ordenamento: Zonamento Acústico" e "Planta das Licenças ou
Autorizações de Operações Urbanísticas Emitidas e Informações Prévias Favoráveis em Vigor" e
do Regulamento (em especial o artigo 17.°), considera-se adequada a proposta de classificação
acústica formulada pelo concelho de Leiria.
Embora tenham sido classificadas zonas sensíveis junto da Linha do Oeste, as mesmas
correspondem a utilizações escolares, pelo que se aceita a classificação, muito embora se
desaconselhe a existência deste tipo de equipamentos junto de infraestruturas de transporte
ferroviário.
C~'-----------------------------------------------------------------------------Órgão

Sede

Emissor

Rede Ferroviária
Nacional - REFER, EPE
Direção de Estratégia e Desenvolvimento
da Rede
Departamento
de Planeamento
Estratégico
Rua de Santa Apolónia, 53
110-468 LISBOA
Tel. 211022033

Fax 211021723

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE
Estação de Santa Apolónia - Largo dos Caminhos-de-ferro
1149-093 LISBOA
PORTUGAL
Tel211 022000 Fax 211 021 719
www.refer.pt

I

NIF 5039338131

CRCL 646

{o J

tf
Para todos os compromissos urbanísticos, assumidos junto da Linha do Oeste, salienta-se que os
mesmos deverão respeitar as condições impostas no artigo 12.° do Regulamento Geral do Ruído,
publicado através do Decreto-lei n." 9/2007, de 17 de janeiro, algo que carece de uma melhor
explicitação na proposta de Regulamento do PDM.
3.

Projeto de rede ferroviária de Alta Velocidade (eixo Lisboa-Porto)

Quanto aos corredores da rede ferroviária de alta velocidade do eixo Lisboa-Porto, reiteramos o já
referido em pareceres enviados anteriormente e nas 2a e 3a Reuniões Plenárias da Comissão de
Acompanhamento da revisão do PDM de Leiria.
As medidas preventivas estabelecidas pelo Decreto Lei n° 7/2008 de 27 de Março prorrogadas
pela Resolução do Conselho de Ministros nO31/2010 de 15 de abril, para as áreas abrangidas pelo
troço da linha ferroviária de alta velocidade, que atravessa o concelho de Leiria prescreveram.
No entanto, os estudos realizados para o eixo Lisboa-Porto, foram concluídos até à fase de Estudo
Prévio e Estudo de Impacte Ambiental, tendo-se obtido declaração de impacte ambiental favorável
para este troço (corredor de 400m).
Desta forma, e não obstante a decisão de adiamento da execução da ligação ferroviária em alta
velocidade do eixo Lisboa-Porto, fruto da atual conjuntura económica e financeira, considera-se
estratégico para o País que não se comprometa a sua viabilização.
Os principais instrumentos de gestão territorial a nível nacional e regional (PNPOT e PROT
Centro) contemplam o projeto de alta velocidade, refletindo assim o papel estruturante do projeto
para o desenvolvimento do território.
Face ao exposto, recomenda-se que seja prevista, na Planta de Ordenamento do concelho de
Leiria, a reserva de canal da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade do eixo Lisboa-Porto, nos
traçados/corredores previstos pela referida Resolução do Conselho de Ministros nO 31/2010,
evitando-se desta forma a alteração das circunstâncias e condições existentes nas zonas
identificadas e, em consequência, o agravamento dos custos associados ao projeto.
Em face do acima exposto - e não nos merecendo a documentação disponível outros comentários entende-se que este processo de revisão de PDM deverá integrar as preocupações acima elencadas
no seu desenvolvimento, dirimindo desde logo cenários de conflito resultantes da interação entre o
caminho-de-ferro e a ocupação do território.
Na sequência da receção do vosso oficio DSR_LEIRIA-535/13 (16.07.2013) - convocatória para a 4a
Reunião Plenária da Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria,
que agradecemos, informamos que por indisponibilidade de agenda, esta entidade não estará
representada na próxima reunião a realizar no dia 7 de agosto de 2013.
No entanto, e se possível, gostaríamos de tomar conhecimento da ata da reunião e estaremos
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disponíveis para responder a solicitações adicionais que a Comissão de Acompanhamento da Revisão
do PDM e/ou a Câmara Municipal de Leiria, que julguem ainda pertinentes, no âmbito ferroviário.
Por fim, informa-se que o contacto da REFER, no processo de Revisão do PDM de Leiria passará
a ser assegurado por:
Eng.a Paula Marisa Ribeiro Pereira Lamego
REFER, EPE - Direção de Estratégia e Desenvolvimento da Rede
Email: mplamego@refer.pt
Te!. 211 022380/

Fax: 21 102 1723

Com os melhores cumprimentos,

o Responsável

do Planeamento Estratégico

Carlos Correia
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MUNICÍPIO DE OURÉM
Praça D. Maria II, 1 • 2490-499 OURÉM
Telef. +351 249 540 900 • Fax: +351 249 540 908

REVISÃO DO PLANO DIIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA
PARECER RELATIVO À PROPOSTA DE PLANO E À AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

05 DE AGOSTO DE 2013

A Câmara Municipal de Ourém congratula, mais uma vez, a Câmara Municipal de Leiria pela
proposta de PDM enviada para apreciação, que entende estar bastante bem trabalhada e
amadurecida. Agradecemos ainda o esforço conjunto, do qual se destaca a reunião de
concertação entre as duas entidades.
Nesse sentido decidimos reiterar o nosso parecer favorável, referindo apenas duas questões
de pormenor, a primeira das quais já invocada aquando da realização da 3.ª reunião plenária
da Comissão de Acompanhamento.
Referimos novamente a existência de descontinuidades na RAN entre o Municípios de Leiria e
de Ourém. A título de exemplo, o vale da Ribeira de Lagares, encontra-se quase na sua
totalidade delimitado como RAN, com exceção do seu troço mais jusante, curiosamente uma
área de Aluviossolos.
Este troço está classificado como RAN no município de Ourém, não possuindo contudo
continuidade com o Município de Leiria (vd. Figura abaixo).

MUNICÍPIO DE OURÉM
Praça D. Maria II, 1 • 2490-499 OURÉM
Telef. +351 249 540 900 • Fax: +351 249 540 908

Verificaram-se ainda alguns erros de cartografia nomeadamente na delimitação da REN junto
aos limites de concelho de Leiria e Ourém. Em certas situações essa delimitação de REN (de
Leiria) já se encontra dentro do Concelho de Ourém, enquanto que noutras situações não
segue

o

limite

do

concelho

criando

pequenos

interstícios

(vd.

Figura

abaixo).

Como referido tratam-se de situações de pormenor que não inviabilizam o nosso parecer
favorável, mas que no entanto se considera pertinente a sua correção.

febmail
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De: Helena Oliveira (SIG) - Município de Porto de Mós <helena.oliveira@municipio-portodemos.pt>
Para: francelinaJino@ccdrc.pt,
carla.velado@ccdrc.pt
Cc: lup@municipio-portodemos.pt,
'Presidência - Município de Porto de
Mós' <presidencia@municipio-portodemos.pt>

Data: 08/14/2013 02:55 PM
Assunto: Revisão do PDM de Leiria - 4.a Reunião Plenária da CA

Exma. Sra. Presidente da Comissão de Acompanhamento

da Revisão do PDM de Leiria,

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, serve o presente para comunicar que, no tocante à
Proposta de Revisão do PDM de Leiria, enviada em 18/06/2013, esta Câmara Municipal nada tem a
assinalar ou a opor.
Com os melhores cumprimentos,
Helena Oliveira
(Geógrafa)

eM PORTO

DE MÓS

Divisão de Planeamento e Licenciamento Urbano
Gabinete SIG
Praça da República
2484-001 Porto de Mós
T: 244 499 622 F:244 499 601
sig@municipio-portodemos.pt:
helena.oliveira@municipio-portodemos.pt

ImT

INSTITUTO DA
NDBILiDADE E DOS
TRANSPORTES, I P

Exmo. Senhor
Eng.o Pedro Saraiva
Presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 Lisboa

SI Referência

SI Comunicação

francelina.fino@ccdrc.pt

N/ Referência

Data

046200076504278
N° 60/13/GPIA
Proc.09.02.117

06/08/2013

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria

Enviadas a este Instituto as versões

mais recentes das peças constituintes

Plano Diretor Municipal de Leiria, mereceram especial análise o Relatório
Plano, o Regulamento e o Programa de Execução.
No âmbito das atribuições
Caraterização

e competências

da Revisão do
da Proposta

do ex-IMTT, este Instituto pronunciou-se

do

sobre a

Sócio Territorial do Concelho - Volume 11 Rede Viária, Mobilidade e Transportes

- e sobre Relatório do Grau de Execução do PDM em vigor, a Descrição da Proposta de
Ordenamento e o Regulamento pelos ofícios N.o 12/13/GPIA e N.? 13/13/GPIA.
Verificando-se
nas versões

que, aparentemente,

as recomendações

mais recentes dos documentos,

então transmitidas

reiteram-se

não foram vertidas

as recomendações

constantes

dos

referidos ofícios, os quais foram enviados por e-mail à Sra. Presidente da CA, respetivamente,
em 12/02/2013 e 20105/2013.

Com os melhores cumprimentos,
P' A Diretora do Gabinete de Planeamento,

Isabel Carvalho Seabra

lhe

Sede: Avenida

das Forças Armadas,

40 - 1649-022

Lisboa - Portugal

Tel. (351) 217 949 000 - Fax. (351) 217 973 777 - imt@imt-ip.pt
Contribuinte

n. o 508 195 446

- www.imt-ip.pt

Inovação e Avaliação
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Ministério da Agricultura,

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento

fA~~C\"\.

do Território

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Divisão Sub-Regional

de Leiria

Ex.rno Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Leiria
Lg da República
2414-006 Leiria

Sua comunicação

Sua referência

Nossa referência

de

Data

DSR_LEIRIA 655/13

2 2 AGO 2013

Proc: PDM-LE.09.00/1-11
ID 47093

Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria - Parecer do ICNF à
proposta de Plano presente na 4.a reunião plenária da Comissão de
Acompanhamento.
Requerente: Câmara Municipal de Leiria
LEI RIA/Lei ria

ASSUNTO:

Relativamente

ao assunto

conhecimento

acima

referenciado,

junto

se remete

a V. Ex.",

e devidos efeitos, cópia do parecer emitido pelo ICNF -

Instituto da

Conservação da Natureza e das Florestas, através do ofício n.? 22666/2013/DPAP,
2013.08.16,

com

registo

de entrada

nesta

Divisão

Sub-Regional

de

para

Leiria

de
em

2013.08.21, ou seja, dentro do prazo legal previsto no RJIGT.

Com os melhores cumprimentos

A Presidente da Comissão de Acompanhamento

I,iA

A5JtZJ:

(Maria Francelina R. A. Fino, enq.")

Anexo: o documento citado

MFF/AG
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DATACENTRO
INFORMAÇÃO

PARA

H T T P; / / O'" T'" CEN TRO.

A

REGIÃO

c c

I) RC.

PT

ccdrc

Rua Henrique Sommer, 4, R/C.
2410·107 leiria
Tel: 244 845100 • dsr.leiria@ccdrc.pt·www.ccdrc.pt

• ~ortugal

Linha de Atendimento ao Cidadão· Tel: 808 202 777 •cidadao@ccdrc.pt

I

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO MAR, DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRiTÓRIO

F

Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas

Exm Senhor
Chefe da Divisão Sub-Regional de Leiria da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Rua Henrique Sommer, 4, R/C

Of. refê DSR_LEIRIA 638/2013

S/ REFERÊNCIA
S/DATA

13/08/2013

N/ REFERÊNCIA

OF 22666/2013/

N/ DATA

DPAP

16/08/2013

2410-107 LEIRIA

ASSUNTO
REVISÃO 00 PLANO DIRETOR MUNICIPAL
4i'! Reunião plenária

DE LEIRIA

da Comissão de Acornpanhamentç

4 ,,: '"-:./-:
':-'~.' ...:..I_}L,f
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~._:

._,,_,•._, ,_._
':::'i_!
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R_.~~LE I RIl1:~//.\::3
No seguimento
Municipal
1.

da solicitação

para a emissão do parecer final sobre a Proposta de Plano Diretor

de Leiria efectuada pela comunicação

Quadro

Estratégico

Intervenções

Municipal,

em referência, somos a informar:

composto

por uma peça desenhada

se assume

dificuldade

Planta de

Municipais.

Considerado o título desta pasta "Quadro Estratégico Municipal",
título

denominada

na análise da peça desenhada, cujo

como ÂNCORAS ESTRATÉGICAS: HIPÓTESES DE ATUAÇÃO, verifica-se

em analisar/comentar

trata de um documento

o seu conteúdo

isolado, sem qualquer

a partir da legenda da figura, atendendo

enquadramento

descritivo/justificativo,

alguma
que se

mesmo que

sucinto.
Neste mapa surge na área da MN de Pedrógão como integrando

o espaço urbano

Pedrógão, tal de resto como em outros mapas o que deverá ser corrigido,
MN Pedrógão uma mancha retangular

de cor azul, a sul, identificado

da Praia do

para além de constar na

na legenda como "espaço de

ocupação turística".
Trata-se de um processo de intenção
constituído
Secretário

por campo de golfe, hipódromo,

o que já foi indeferido

Rural, não devendo

pelo Sr.

por isso constar no

de revisão do PDM de Leiria.

Regulamento

Na página 11, no Artigo
verifica-se

Instituto

Nacional

n.º 4.º - Instrumentos

Estratégicos

e de Gestão Territorial

que não estão incluídos o Plano Regional de Ordenamento

da Conservação

DCNFC - Divisão
Mata

hotel e moradias,

de Estado das Florestas e do Desenvolvimento

documento
2.

da CM de Leiria em instalar em 300 ha da MN um "resort"

da Natureza

de Planeamento
do Choupal,

e das Florestas,

e Avaliação

3000-611

I.P.

de Projetos

a observar,

Florestal do Centro Litoral

TEL + 351 239499020

FAX + 351239499029

E-MAIL icnf@icnf.pt

www.icnf.pt

COIMBRA

~{

(PROF-CL). publicado
publicado

pelo DR n.º 11/2006,

21 julho,

pela Resolução do Conselho de Ministros

Na página

11, no Artigo

5.º - Definições,

e o Plano Setorial

n.º l1S-A/2008,

para efeitos

da Rede Natura

2000,

de 21 julho.

de aplicação,

considera-se

relevante

e

necessário incluir a definição de espécies de crescimento rápido: Consideram-se espécies florestais de
rápido crescimento todas as que possam ser sujeitas, em termos de viabilidade técnico-económica, a
exploração em revoluções curtas, nomeadamente as do género Eucalyptus, Acacia e Populus."
Na página 12, no Artigo 6.º - Servidões Administrativas

e restrições de Utilidade

que não está incluída a servidão protecção o sobreiro

Pública, verifica-se

e da azinheira publicada pelo Decreto-lei

n.º

169/2001, de 2S de Maio.
Na página

18, no Artigo

11.º

- Estrutura

quanto à metodologia

significativas

Assim, consideramos

ecológica

de construção

que a Câmara deverá

Municipal,

verificam-se

referida no relatório

proceder

diferenças

muito

do plano e no regulamento.

a reformulação

à

da EEM e submetê-la

apreciação do ICNF.
No Artigo 12.º - Regime de Ocupação, importa
que colidem
terrestre.

referir que o n.º 1 a REN admite usos e actividades

com a Conservação da Natureza, designadamente

Nesse sentido, importa definir uma subcategoria

municipal

fundamental,

onde deve ser assegurado

a edifican di", bemcorno
questões

condicionamentos

de conectividade,

da fauna

da EEM, designada de estrutura

ecológica

nas disposições

de outros

de que são exemplo

ao nível da conectividade
específicas

usos e actividades

"non

um regime

incompatíveis

com as

as vedações, bem como outro tipo de estruturas

lineares.
Na página 20, no Artigo 15.º - Áreas florestais

percorridas

da redacção é genérico e vago. Deve ser acrescentado
por incêndios nos últimos dez anos são identificadas
anualmente

pela entidade

competente

um n.º que defina que as áreas percorridas

numa carta complementar

e em estreita

assegura a actualização da base cartográfica

por incêndios, verifica-se que o articulado

colaboração

ao PDM, elaborada

com a Câmara Municipal,

para efeitos da aplicação desta condicionante,

que

definida

no Dl n.º 34/99, de 5 de fevereiro.
Na página 21, na alínea a) do n.º 3 do Artigo 16.º - Zonas inundáveis,

6

sugere-se a inclusão na redacção: (...) barreiras físicas

natureza

por razões de conservação da

livre circulação das águas e da

fauna silvestre, devendo (...).
Na página 26, no Artigo 27.º - Qualificação do solo rural, a elevada expressão do sector pecuário no
concelho

de leiria justificava,

actividade

planos

enquadrada

municipais

correspondentes
aproveitamento

de

em nossa opinião,

a inclusão de uma categoria especifica

pelo Artigo 18.º do Decreto Regulamentar

ordenamento

aos espaços

do

de instalação

território

podem

de actividades

para esta

n.Q 11/2009, de 29 de Maio,

definir

categorias

de

industriais directamente

solo

"0S

rural

ligadas ao

de produtos agricolas, pecuários, florestais e geológico".

Na página 31, na alínea b) do n.º 2 do Artigo
Florestal de Conservação,atendendo

38, a excepção deverá incluir a categoria

Espaço

ao valor e à expressão residual' que possuem no território

do

concelho.
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TEl + 3512.39499020

FAX + 351239499029

E-MAILicnf@icnb.pt www.icnf.pt
DCNFC- Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos
Mata Nacional do Choupal, 3000-611 COIMBRA

Y;~

Na página 33, no Artigo 40.º, consideramos
tipo de empreendimentos,
Relatório

que os espaços naturais não deverão ser objecto deste

uma vez que contraria

do Plano*) e, por outro

as orientações

lado, atendendo

residual que estas áreas possuem no território
espaços naturais

pelo sector turístico

centrando os equipamentos

da proposta do PROT-C (pag. 40 do

ao valor natural

do concelho.

Em nossa opinião,

passa pela requalificação

e as infra-estruturas

que encerra m _e à expressão
a valorização

das mesmas

na sua envolvente

dos

ao nível biofísico,

e não no seu interior.

*TG11. Edifícação Turística:
1. Nas normas específicas das diversas unidades territoriais
turisticos,

as Centralidades

Urbano Turísticas (CUT), os Núcleos Urbanos de Turismo e

Lazer (NUTL) e são estabelecidas
empreendimentos

os produtos

são identificados

regras para as restantes formas

de implantação

de

turísticos;

2. No âmbito municipal cabe ao PDM:
a. Identificar
estratégicas

os objetivos
e a definição

de desenvolvimento
do modelo

turístico

territorial

turístico

e estabelecer

municipal

as opções

de acordo

com as

orientações do PROT;
b. Identificar

as tipologias

de inserção

territorial

dos empreendimentos

turísticos,

a

privilegiar,'

c. Estabelecer as orientações
salvaguardando

quanto

à localização

as áreas estratégicas

de produção

dos empreendimentos
agrícola

turísticos,

e florestal,

os recursos

naturais e os sistemas ecológicos;
(...)

Na página

39, no Secção V -

Espaços Florestais

Regulamento

identifica

e caracteriza

Considerando

o disposto no PROF-CL, verifica-se

para o PDM, que devia atender
indicam

a categoria

o conjunto

de Conservação

essencial para a "protecção

que as orientações

de corredores

da rede hidrográfica,

galerias

ripícolas

considerando

com interesse

para a conservação

e aos carvalhais

e sobreirais,

a alínea b) do n.º 3 do Artigo

de

no plano.

deste plano não foram vertidas

ecológicos

definidos,

cujasorientações

assumam valências predominantemente

contra a erosão hídrica e cheias e a protecção microclimática
As áreas florestais

51, a proposta

de Espaços Florestais de Conservação

para que nessas áreas os espaços florestais

protecção,

Artigo

a protecção

de

contra a erosão eólica e

e ambiental".

da natureza,

não integrados

devem igualmente

atender

às

em áreas de Espaço Natural,

15.º do Decreto Regulamentar

n.º 11(2009, de 29 de

Maio, bem como o seu valor natural e o caráter residual que assumem no concelho.
Na página 40, Artigo. 53 - Regime de edificabilidade,
de espaço, ao serem iguais às da categoria
Regime Florestal) permitem
52.Q, contrariando

actividades

a própria integração

verifica-se que as normas a aplicar nesta classe

dos espaços Florestais de Produção

e usos desajustadas

com os objectivos

(se excluídas do

definidos

no artigo

nesta categoria. Assim, as actividades propostas nas alíneas

a), b), c) e d) do Artigo 55.º, deverão ser interditas.
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Na página 40, Secção VI - Espaços Florestais de Produção, Artigo 55.º - Usos, considera-se
proposta de revisão do PDM permite fazer quase tudo, quando esses espaços deveriam
e potenciados na produção de materiallenhoso
Na página 44, Secção VII - Espaços Naturais,
atendendo

que a

ser utilizados

de qualidade e outros bens e serviços inerentes.
Artigo

58.º - Usos, não se concorda

com o n.º2,

neste artigo que os usos e actividades

omitidos são

ao referido para as páginas 31 e 33.

Considera-se ainda necessário clarificar/reforçar
atas interditos.

Na mesma página, no Artigo 59.º - Regime de edificabilidade,
possuir um regime "non aedificandi" , excepcionando
legalmente

existentes, bem como os equipamentos

Na página 75, Artigo
considerar

115.º, UOPG-Pedrogão,

as situações de reconstrução

enquadramento

das construções

ligeiros ligados ao recreio e lazer.

não se concorda

com o proposto

que as operações avulsas, do ponto de vista conceptual,

conceito de planeamento

no n.º 4, por se

à negação do

correspondem

e gestão que está subjacente a esta figura de planeamento

do território.

O

estratégico do Pedrogão ao nível do concelho, com sendo a única localidade situada

no litoral, deve possuir um ordenamento

3.

considera-se que esta categoria deveria

enquadrado

pelo disposto no n.º 3 deste Artigo.

Planta de ordenamento

Nos termos

do Artigo

15.º do Decreto

Regulamentar

n.º 11/2009,

de 29 de Maio,

os Espaços

agrícolas ou florestais são definidos:
i) -

A utilização

destes espaços é o desenvolvimento

dominante

agrícola, pecuária e florestal,

com base no aproveitamento

das actividades

do solo vivo e dos demais

recursos e condições biofísicas que garantem a sua fertilidade.
ii) -

Os regimes

compatibilização

de uso do solo aplicáveis

do aproveitamento

que o solo vivo, em articulação

a estes espaços devem

promover

a

agrícola, pecuário e florestal com as outras funções
com o ciclo hidrológico

terrestre,

suporte a processos biofísicos vitais para o desenvolvimento

desempenha

de actividades

no

humanas e

para a conservação da natureza e da biodiversidade.
iii) -

Os planos municipais

de ordenamento

do território

podem autonomizar

como

categorias de solo rural afecto a espaços agrícolas ou florestais:
a) Os espaços agrícolas ou florestais de produção;
b) Os espaços agrícolas ou florestais

de conservação, designadamente

os integrados em

áreas classificadas de conservação da natureza e da biodiversidade;

Categoria de Espaços Agrícolas de Produção
Na proposta da planta de ordenamento
área de 13 400 ha. Considerando
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concelho de Leiria possuem a urna área de 12 866 ha, o que corresponde
ha (4,1%). Esta diferença
identificadas
proposta

torna-se

ainda mais significativa

na COS não se sobreporem

de ordenamento.

sobrepõem-se

dos espaços agrícolas

com usos predominantemente

de 533,5

pelo fato de muitas das áreas agrícolas

com as áreas classificadas

Assim, muitos

a uma diferença

como espaços agrícolas na

da proposta

de ordenamento

florestais e não agrícolas, sendo estes erros, em alguns

casos, da ordem das centenas de ha. São exemplo mais significativos

as zonas florestais

próximas da

Maceira, Calvário, Soutocico e Arrabal.
Nos termos do Artigo 9.º do Decreto Regulamentar

n.º 11/2009, de 29 de Maio,

solo processa-se através da sua integração

nas várias categorias

solo

presente

urbano,

definidas

aproveitamento

nos

termos

do

em função da utilização dominante

solo para cada categoria e subcateqoria".
correcção dos desajustamentos

decreto

e subcategorias

regulamentar,

"0

qualificação

do

5010

e estabelece

o seu

e as regras de ocupação, uso e transformação

Nesse sentido consideramos

mais correto se estas fossem enquadradas

a necessidade de proceder à

instalação

podem definir

de actividades industriais

pecuários, florestais

seria

por um categoria específica para o sector pecuário, nos

termos Artigo 18.º do Decreto Regulamentar
do território

do

referidos.

Verifica-se a existência de algumas unidades de pecuária nesta categoria, cujo enquadramento

ordenamento

do

rural e do

n.º 11/2009, de 29 de Maio, "os p/anos municipais de

categorias

directamente

de solo rural correspondentes

ligadas ao aproveitamento

aos espaços de

de produtos agrícolas,

e geológico".

Categoria de Espaços Florestais de Produção
De acordo com o relatório
maioria,
para

do plano "os Espaços Florestais de Produção são constituídos,

por áreas florestais

manter

qualquer
floresta,

a atividade

regime

que apresentam

produtiva

condicionante.

condições naturais,

tradicionais,

sociais e históricas

e que, de um modo geral, não se encontram

Com vocação dominante

para a florestação

ecossistémico

e recreativo

da paisagem,

a sua regeneração

natural

pese embora não incorporados

submetidas

e uso múltiplo

estes espaços têm como função assegurar a correção das disponibilidades

os riscos de erosão dos solos, permitindo

na sua
a
da

hídricas e diminuir

e o incremento

do valor

em áreas classificadas de

conservação da natureza e da biodiversidade."
Verifica-se

que em muitos casos existem áreas florestais de produção classificadas na categoria de

Espaços Agrícolas de Produção, sendo a categoria adequada Espaço Florestal de Produção, situações
que contariam

o disposto do Artigo 9. º do Decreto Regulamentar

n.º 11/2009, de 2.9 de Maio, pelo

que devem ser corrigi das.
Verifica-se

a existência de algumas unidades de pecuária nesta categoria, cujo enquadramento

mais correto

se estas fossem enquadradas

por um categoria específica para o sector pecuário, nos

termos Artigo 18.º do Decreto Regulamentar
ordenamento
instalação

do território

de actividades industriais

pecuários, florestais
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Categoria de Espaços Florestais de Consel'vação
De acordo

com o relatório

predominantemente,

do plano

por áreas florestais

a tornam particularmente

importante

"os Espaços Florestais
que apresentam

de Conservação

características

são constituídos,

ecológicas específicas, que
e que se encontram

do ponto de vista da biodiversidade,

em

geral submetidas aos regimes da REM e Regime Florestal, Total e Parcial.
São áreas que contribuem
antrópicas

ativamente

para

microclimàtica

e ambiental,

regendo-se

a manutenção

das geocenoses

e irfroestruturas

a uma função de proteção hidrográfica,

e são destinados exclusivamente

pelos regimes específicos consagrados

eólica, hídrica,

na legislação

em

vigor."
A proposta

da planta

categoria,

correspondendo

correspondendo

de ordenamento

apresenta

maioritariamente

Florestais de Conservação
para a produção.

integrados

microclimática
da natureza,

que efectivamente

de Espaços Florestais de Conservação

Regime

nesta

Florestal,
Florestal do

do solo rural na
de Espaços

são áreas vocacionadas
ao

indicam para que nessas

de protecção,

essencial para a

a protecção contra a erosão eólica e contra a erosão hídrica e cheias
e ambienta!",

como sejam,

assim como as áreas florestais

as galerias

ripícolas

do concelho de Leiria. Assim, para esta categoria

submetidas ao regime florestal integradas nos corredores

com interesse

e os carvalhais

em áreas de Espaço Natural. Tudo valências de extremamente

e todas as áreas identificadas

na categoria

no plano deve atender

no PROF-CL, cujas orientações

assumam valências predominantemente

da rede hidrográfica,

e a protecção

o território

ao

ao Regime Florestal

atendendo

ecológicos definidos

áreas os espaços florestais

conservação

submetidas

Considera-se que a caracterização

integralmente

é desadequada,

A categoria

de corredores

"protecção

áreas

classificados

florestal deverá seguir e atender as orientações definidas pelo PROF-CL. Nesse sentido,

a classificação das áreas submetidas

conjunto

a

de 8 polígonos

às áreas, MN do Urso, MN do Pedrogão, MN do Ravasco e Perímetro

Nicho, Pinhal da Galga e Mata das Quintãs.
componente

um total

para a

e sobreirais,

importantes

não

e atuais para

de espaço, consideram-se-

as áreas

ecológicos, assim como as galerias ripícolas

na COS 2007, níveiS, correspondentes

e

Florestas abertas de outras folhosas com folhosas;

o

Florestas abertas de outras folhosas com resinosas;

I)

Florestas abertas de outras folhosas;

c

Florestas abertas de outros carvalhos;

c

Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas;

à descrição:

•• Florestas abertas de pinheiro-manso;

Instituto

G

Florestas abertas de pinheiro-manso

G

Florestas de misturas de folhosas com resinosas;

com folhosas;

Q

Florestas de outra folhosa com folhosas;

•

Florestas de outra folhosa com resinosa;

G

Florestas de outra folhosa;

li

Florestas de outros carvalhos;

e

Florestas de outros carvalhos com resinosa;

li

Florestas de pinheiro-manso;

c'

Florestas de pinheiro-manso

(j)

Florestas de sobreiro com folhosas.

da Conservação

com folhosas;

da Naturez a e das Florestas, I.P.

TEl + 351 239499020

FAX + 351 239499029

E-MAIL icnf@icnb.pt

DCNFC - Divisão de Planeamento

www.icnf.pt

e Avaliação de Projetos

Mata Nacional do Choupal, 3000-611 COIMBRA

bJ.;

é mencionado que o Perímetro Florestal do Pinhal da

Refira-se ainda que em diversos documentos
Galga e o Perímetro

Florestal da Mata das Quintãs como sendo geridos pelo ICNF, informamos

que

estas áreas não estão sob gestão do ICNF.
Na proposta da planta de ordenamento
das Quintãs são interceptadas

verifica-se que a MN do Ravasco, o Pinhal da Galga e a Mata

pela categoria de Espaços Agrícolas de Produção, apesar de, em alguns

casos, a ocupação do solo ser predominantemente

florestal,

sobrepondo-se

à servidão do regime

florestal.
Categoria de Espaços Naturais
Nos termos

do Artigo

17.º do Decreto

Regulamentar

n.º 11/2009,

de 29 de Maio,

os Espaços

naturais:
1/1 -- Devem ser qualificadas
como tal identificados
ocorrência

como espaços naturais as áreas com maior valor natural

nos planos de ordenamento

de áreas protegidas,

dos valores naturais nos sítios e nas zonas de protecção

com o plano sectorial da Rede Natura 2000, aprovado

especial, de acordo

pela Resolução do Conselho de

n.º 115 -A/200B, de 21 de Julho, bem como as áreas de reconhecido

Ministros
natural

as áreas de

e paisagístico,

cujo

utilização

dominante

não

seja agrícola,

interesse

florestal

ou

geológica.
2 -

Devem também ser qualificadas

naturais

descobertas

afloramentos

o

ou com vegetação

rochosos.

e as áreas

como espaços naturais as zonas húmidas
esparsa, incluindo

praias, arribas,

dunas ou

n

concelho de Leiria encontra-se

abrangido

pelo, Sitio de Interesse Comunitário

(SIC) PTCON0046 -

Azabucho, área classificada integrada na Rede Natura 2000.
Nos termos ainda do n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto Regulamentar
concelho de Leiria integra ainda locais como áreas de reconhecido
cuja utilização dominante

não seja agricola, florestal

n.º 11/2009, de 29 de Maio, o
interesse natural e paisagístico,

ou geológica, como são os casos: do Vale do

Lapedo, da Sr.ª do Monte e fontes do rio Lis, da Mata da Curvachia, da lagoa da Ervideira e da zona
húmida das Salinas da Junqueira.
Nos termos do n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto Regulamentar

n.º 11/2009, de 29 de Maio, o concelho

de Leiria integra ainda outras áreas com enquadramento

na categoria

de Espaço Natural,

como

sejam:
A praia e a duna primária junto à costa. De acordo com o anexo B I do DL 49/2005, de 24
de fevereiro,
prioritário
v

que altera o DL 140/99, 24 de Abril, a duna constitui

um habitat natural

- habitat 2130.

As zonas húmidas - para além das zonas húmidas acima referendadas,
referir as zonas húmidas de turfeiras,

os principais

importa

cursos de água, bem como outras

zonas húmidas de menor dimensão como: a lagoa do Boi (a sul da Chainça],
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.
DU>!FC- Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetas
Mata

ainda

a lagoa dos
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Ganços (no limite do concelho junto ao Cereal), a lagoa dos Montijos;

a zona húmida a

norte da Lameiria e a zona húmida entre Casal Novo e Graveto. Estas últimas carecem
de uma avaliação

sob o ponto

de vista

do regime

consideradas as situações que se enquadrem

Quanto

às zonas húmidas

classificação

de turfeiras

atendendo

devendo

ser

no domínio público.

e aos principais

também pode ser enquadrada

de conservação,

de propriedade,

cursos de água, a

na categoria de espaços florestais

a que os cursos de água são acompanhados

de

galerias ripícolas que constituem áreas de servidão de regime florestal, (parte IV,
artigo 25.°, do Decreto de 24 de Dezembro de 1901).
Ol

As áreas naturais descobertas

ou com vegetação

esparsa, designadamente,

a que se

localizam nas cumeadas e em zonas deprimidas.
o

Zonas de afloramentos
os relevos

calcários

classificação

rochosos, nomeadamente
com

declives

conservação, atendendo
sua importância

a 35%. Também,

na categoria

bem como

nestes

casos,

de espaços florestais

a
de

dos relevos calcários e à

ao elevado declive e à permeabilidade

na recarga dos aquíferos subterrâneos.

Da análise da planta de ordenamento

em relação à categoria de Espaço Natural verifica-se que:

S[C PTCON0046 - Azabucho - A categoria
ordenamento

superiores

do solo pode ser enquadrada

calcáríos,

os afloramentos

de Espaço Natural definida

na proposta

da planta de

não está conforme os limites do SIC PTCON0046 - Azabucho. Nesse sentido, verifica-se

a necessidade de transpor os limites do SIC para o plano. Dado que os limites da rede natura foram
elaborados

à escala 1:100000 no processo de transposição

ajustes de escala reportados
designadamente,

ajustamentos

do processo de transposição
praticamente

inalterável.

ser adoptados
hidrográfica

definido

para a escala do PDM o valor global da área do SIC deve permanecer

no PDM, tendo sido efectuados

à transposição

ajustamentos

Ao polígono

validadas por este Instituto,

vigor. Verifica-se

dos limites do SIC que devem

às linhas de água com base na rede

devem ser retiradas

as áreas de solo urbano,

uma vez que o plano sectorial não se aplica às mesmas.

apresenta alterações no PU do Azabucho relativamente

que, o limite a sul, abrangem

parte da população

à situação em

de Leuzea longifolia,

que está na base de criação do SIC. Nesse sentido, o limite
criteriosamente

a

físicos no terreno que estão na base da sua delimitação,

Para esse efeito, procedemos

A proposta de ordenamento

de proceder

às linhas de água, rede viária, entre outros, sendo que, no conjunto

do PDM, que anexamos.

devidamente

prioritária

aos elementos

existe a necessidade

espécies

do PU do Azabucho deve ser

por via a não incluir esta espécie nem o seu habitat. Assim, o traçado não

deve exceder os 40 m de profundidade
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Considerando

que a categoria

agrícola, florestal

de Espaços Naturais

ou geológica, verifica-se

nível do regulamento,

não possuí uma utilização

dominante,

a nível

a necessidade de lhes dar o devido enquadramento

tendo sempre em consideração

a susceptibilidade

desta categoria,

ao

bem como

todas as servidões.
Vale do Lapedo - A categoria de Espaço Natural definida na proposta da planta de ordenamento

não

assegura a salvaguarda do Vale do Lapedo, na medida que apresenta alguma falta de coerência na
sua delimitação,

nomeadamente,

ao excluir da categoria de espaços naturais as áreas agrícolas no

centro do vale (muito mal delimitadas),

em pleno canhão fluviocársico,

o valor natural e paisagístico é muito inferior. A

agrícolas na parte oeste do vale, onde supostamente
coerência

e, por outro lado, inclui áreas

passa por definir toda a unidade geomorfológica

espaço natural, assegurando como zona de protecção

do canhão fluviocársico

a noroeste,

na categoria de

uma distância não inferior a 100

metros definida a partir do limite da escarpa.
Considerando
agrícola,

que a categoria

florestal

enquadramento

de Espaços Naturais

ou geológica,

também

ao nível do regulamento,

não possuí uma utilização

aqui verifica-se

a necessidade

tendo sempre em consideração

dominante,

a nível

de lhes dar o devido
a susceptibilidade

desta

categoria.
Mata da Curvachia - A categoria de Espaço Natural definida na proposta da planta de ordenamento
não assegura a salvaguarda
coerência

na sua delimitação,

povoação

de Martinela),

encosta

norte,

identificados

como

da Mata da Curvachia,
nomeadamente,

onde se concentra
salvaguarda

achados arqueológicos

que apresenta

alguma

falta de

ao não incluir o vale da ribeira das Chitas (desde a
a área de maior valor natural,

da sua integridade

paisagística

e as áreas agrícolas da

e das áreas

onde

foram

(ElA da linha de eléctrica de muito alta tensão Batalha - Lavos).

A Mata da Curvachia alberga ainda no seu interior
ssp. broteroi) centenário,

na medida

um Carvalho-cerqueinho

(Quercus faginea Lam.

que deveria ser objecto de classificação. As características

do vale da Mata

da Curvachia e o seu valor natural são em tudo idênticas às do Vale do Lapedo, sendo que apenas as
encostas do vale são menos acentuadas no declive e, nesse sentido, por ventura menos exuberantes.
Considerando
agrícola,

que a categoria

florestal

enquadramento

de Espaços Naturais

ou geológica,

também

ao nível do regulamento,

não possuí uma utilização

aqui verifica-se

a necessidade

tendo sempre em consideração

dominante,

a nível

de lhes dar o devido
a susceptibilidade

desta

categoria, bem como todas as servidões.
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Pela sua localízação próxima da cidade de l.eiria, a Mata da Curva chia assume um elevado potencial
ambiental

e socioeconómico,

numa perspectiva

estratégica de criação/valorização/requalíficação

de

espaços naturais que sirvam a cidade.
Senhora do Monte e fontes do rio Lis - a delimitação

é coerente

com os valores naturais que esta

área encerra.
Lagoa da Ervideira - A categoria de Espaço Natural definida na proposta da planta de ordenamento
não assegura a qualidade
paisagistica,

atendendo

designadamente

da água da Lagoa da Ervideira,

aos usos

permitidos

ao nível da edificabilidade.

nem salvaguarda

na classe de

via do regulamento

a sua continuidade

Espaços Agrícolas

Assim, em termos de ordenamento,

as áreas agrícolas adjacentes à lagoa deveriam ser redassificadas
enquanto

a sua integração
de

Produção,

consideramos

que

de espaço natural, assegurando por

uso, bem como todas as servidões, na medida que

a categoria de Espaços Naturais não possuí uma utilização dominante,

a nível agrícola, florestal

ou

geológica.
Para efeitos de delimitação
físicas no terreno,
inferior

desta categoria

achamos que poderiam

como estradas e caminhos, assegurando-se

a 150 metros, cujo enquadramento

poderá também

Espaço Florestal de Conservação, quando o uso predominante
A praia e a duna primária
Regulamentar

junto

à costa - Nos termos

ser adoptados

as referências

à lagoa não

uma faixa de protecção
ser complementado

pela categoria de

for florestal.
do n.º 2 do Artigo

17.º do Decreto

n.º 11/2009, de 29 de Maio, as praias e as dunas devem ser classificadas na categoria

de Espaços Naturais.
De acordo com o anexo B I do Dl. 49/2005, de 24 de fevereiro,
dunas constituem

que altera o DL 140/99, 24 de Abril, as

habitats naturais - habitat 2120 e 2130, sendo o habitat 2130 prioritário.

Nos termos do DR n.º 11/2006, 21 julho, que publica o Plano Regional de Ordenamento
centro

Florestal do

Litoral (PROF-CL), as praias e as dunas fazem parte dum corredor ecológico, que nos termos

do seu artigo 10.º correspondem

a áreas de proteção.

Assim, verifica-se que a proposta de ordenamento
e pelas dunas na categoria
pelos limites
Marinha
adjacente,

de Espaço Natural, devendo a delimitação

da área de intervenção

Grande.

do Plano de Ordenamento

Esta área de Espaço Natural

classificada

não inclui totalmente

de espaço Florestal

as áreas definidas pela praia
da mesma ser enquadradas

da Orla Costeira (POOe) Ovar-

ficará ainda enquadrada

de Conservação,

definida

com uma zona tampão

pelo corredor

ecológico

do

PROF-CL.
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Outros locais classificados na categoria de Espaços I\laturais - A proposta da planta de ordenarnento
apresenta um total de 130 polígonos classificados nesta categoria, sendo que 6 desses 130 polígonos
correspondem

aos locais acima referenciados.

que não é apresentada

no relatório

"Espaços Naturais, delimitados

Os 124 locais restantes carecem de uma explicação

do plano, atendendo

que aí explícita-se que a caraterização

na Planta de Ordenamento,

integram

dos

as áreas com maior valor

natural e mais sensíveis do território municipal do ponto de vista blofislco, de dimensão relevante,
têm como objetivo a proteção e conservação dos valores naturais, a sensibilidade ecológica e a
salvaguarda de valores poisaqisticos e ambientais para a defesa e eouiiibrio do território.
Resultam da consideração das áreas classificadas na carta de uso e ocupação do solo classificados,
maioritariamente, como praias, dunas e areias, localizado na zona costeira e matos pouco densos,
localizados essencialmente na freguesia de Arrabal. A par destas constituem-se como Espaços
Naturais a área submetida ao regime Rede Natura 2000.
Ora, a planta de ordenamento
muitos

polígonos

apresentam

li.

não define para a área costeira qualquer

não tem a dimensão

relevante

acima referida.

usos de ocupação do solo predominantes,

espaço natural, bem como

Por outro

lado, na sua maioria

cuja classificação poderia ser enquadrada

por

que não é apresentada

no

outros tipos de categorias de espaço.
Como acima se referiu
relatório

estes 124 locais carecem de uma explicação

do plano, pelo que não se procedeu à sua análise.

Nos termos do n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto Regulamentar

n.º 11/2009, de 29 de Maio, o concelho

de Leiria integra ainda outras áreas que carecem de uma classificação como espaço Natural, e que
não são apresentadas na planta de ordenamento,

como sejam:

Zona húmida das Salinas da Junqueira - Na proposta

da planta de ordenamento

esta zona húmida

está classificada na categoria de Espaços Agrícolas de Produção, categoria inadequada
disposto Artigo 17.º do Decreto Regulamentar

atendendo

ao

n.º 11/2009, de 29 de Maio.

Considera-se

que na actual situação este local deveria ser classificado

ordenamento

na categoria de Espaços Naturais, atendendo

na proposta

da planta de

ao seu valor geológico

e biológico que

Outras zonas húmidas - Nos termos do n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto Regulamentar

n.º 11/2009, de

encerra.

29 de Maio, as zonas húmidas devem ser classificadas na categoria de Espaços Naturais. Para além
das zonas húmidas já referendadas,

importa ainda referir as zonas húmidas de turfeiras, os principais

cursos de água, bem como outras zonas húmidas de menor dimensão como: a lagoa do Boi (a sul da
Chainça), a lagoa dos Ganços (no limite do concelho junto ao Cereal), a lagoa dos Montijos;

a zona

húmida a norte da Lameiria e a zona húmida entre Casal Novo e Graveto.
Todas estas zonas húmidas de pequena dimensão devem ser objeto de uma avaliação sob o ponto de
ista do regime

de propriedade,

devendo
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situações que se enquadrem

no domínio público. Os locais considerados

de proteção não inferior a 50 m enquadrada
Quanto

às zonas húmidas caraterizadas

enquadrada

pela categoria de Espaço Florestal de Conservação.

pelos principais

cursos de água, a classificação

na categoria de Espaço Florestal de Conservação, atendendo

acompanhados

deverão possuir uma zona

de galerias ripícolas que constituem

pode ser

que os cursos de água são

áreas de servidão de regime floresta"

(parte IV,

artigo 25. º, do Decreto de 24 de Dezembro de 1901).
Quanto às zonas húmidas caraterizadas pela ocorrência de áreas de turfeiras,
enquadrada
(categoria

na categoria

a classificação pode ser

de Espaço Florestal de Conservação ou Espaço Agrícola de Conservação

a criar se for caso disso}, consoante a ocupação do solo predominante

seja florestal

ou

agrícola.

4.

Estrutura Ecológica Municipal {EEM}

De acordo com o relatório

do plano "a EEM tota/iza a determinação

e complementar -, de forma a simplificar e hierarquizar a EEM e pela necessidade de

- fundamental

estabelecer critérios de delimitação
hierarquizam

de duas tipologias de estruturas

distintos em função do carater da paisagem, que se distinguem e

em termos de recursos e funções, que se relacionam através de corredores ecológicos.

Assim, a Estrutura Ecológico Municipal soma a determinação

das seguintes estruturas:

Estrutura Ecológica Fundamental (EFF):

o suporte dos sistemas ecológicos fundamentais

Integra as áreas que constituem

proteção é indispensável ao funcionamento
Engloba áreas de habitats prioritárias
interesse ecológico, imperativas
Este tipo de estrutura
das principais
integrando
dimensão
estrutura

e ou importantes

no funcionamento

zonas urbanas enquadrando

os espaços que constituem
privilegiar

nomeadamente,

sustentável do território.
a nívef local, ou seja, com maior

dos sistemas naturais.

pretende assegurar a ligação da paisagem envolvente

e de conceção

as redes de circulação

os equipamentos

mais naturalista

(Machado

coletivos

mais restritiva

relativamente

proteção

ao centro

viário e pedonal
"verdes"

et al.,2004).

os sistemas contínuos de produção,

a estrutura

e cujo

e

de maior

Dever-se-á

nesta

e recreio, incluindo,

aos usos edificados,

onde

prevalece o carácter non aedificandi.
Estrutura Ecológica Complementar (EEC):
Surge com a imagem da estrutura

ecológica urbana que visa fomentar

e intensificar

os

processos ecológicos em áreas urbanas. Constitui assim uma estrutura

de proteção,

de

regulação
integrando

climática

e de suporte da produção vegetal integrada

vazios urbanos,

espaços públicos adjacentes

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.
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nomeadamente
económicas,

zonas

residenciois,

de serviços,

de

equipamentos

de

loqradouros,

hortas

às infraestrutums,

áreas livres de proteçõo

atividades
urbanas,

etc.
Corredores Ecológicos:
São espaços livres lineares
concentração

sistemas

com a atividade humana, contribuindo

os fluxos

ecológico

entre

áreas

objetivos ecológicos, recreativos,

o âmbito territorial

a sua proteçõo

para a qualidade da paisagem

e geridos para fins múltiplos,

projetados
culturais,

de elevada

e massa. "Estes conjuntos constituem

de energia

de espaços, planeados,

conceito de sustentabilidade."
Considerando

uma ligação

de recursos ecológicos, paisagísticos e culturais, promovem

e compatibilização

e fomentando

que estabelecem

estéticos e produtivos,

incluindo

compatíveis

com o

(Machado, 2003)"
da EEM definida na proposta de regulamento:

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
Artigo 11º. Âmbito territoria!
1. A Estrutura
Estrutura
recursos

Ecológica

Ecológico
naturais,

Municipal

Municipal,
agrícolas,

do concelho

corresponde
florestais

de Leirla, delimitada

aos sistemas

e culturais,

de proteção

do Planta da
de valores e

as áreas e sistemas

integrando

e valorização ambienta! dos espaços rurais e urbanos.

fundamentais

para a proteção

2. A estrutura

ecológico municipal delimitado

na planta da estrutura

integra as seguintes categorias e condicionantes

ecológica municipal

de solo rural e urbano:

a) Espaços Agrícolas de Produção;
b) Espaços Florestais de Conservação;

c) Espaços Naturais;
d) Espaços verdes;

e) Reserva Ecológica Nacional.
Verificam-se
relatório

diferenças

muito

do plano e no regulamento.

não foi incluída nos documentos
reformulação

5.

significativas

quanto

à metodologia

referida

Não foi possível analisar a planta da EEM porquanto

em análise. Assim, consideramos

no

a mesma

que a Câmara deverá proceder a

da EEM e submetê-Ia à apreciação do ICNF.

Perímetros

Urbanos

PU do Pedrógão - São indicados no mapa deste documento
Pedrógão

de construção

como estando

integrados

no aglomerado

alguns hectares da Mata Nacional do

da Praia do Pedrógão o que não é verdade,

devendo por isso serem dali retirados.
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o limite

do PU abrange a Norte uma área de duna primária, que inclui um habitat prioritário

- habitat

2130 (dunas cinzentas). A proposta deve ser alterada de modo a salvaguardar esta situação.
PU do Azabucho - como acima já se referiu a proposta de ordenamento
do Azabucho relativamente
população

à situação em vigor. Verifica-se que, o limite a sul, abrangem

de Leuzea tangifafio,

sentido,

o limite

espécie

nem

relativamente

apresenta alterações no PU

espécies priorítária

do PU do Azabucho deve ser definido

o seu habitat.

Assim,

o traçado

parte da

que está na base de criação do SIC. Nesse
criteriosamente

não deve

exceder

por via a não incluir esta
os 40 m de profundidade

à rua da Mata.

Área Industriais - embora nada seja expresso quanto ao assunto, é de referir que as caraterísticas dos
empreendimentos

em causa, no caso de ocuparem

com o Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro,
Maio, leva a que o licenciamento
de Impacte
ambiente.

Ambiental

do projecto

(AIA), dado serem

uma área igualou

superior a 10 ha, de acordo

que republica o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de

enunciado seja objecto de procedimento
susceptíveis

de provocarem

efeitos

Nesse sentido, a proposta do plano deveria prever um zonamento

via regulamentar

ou outro,

no caso do processo de AIA concluir

de Avaliação

significativos

no

para estas áreas, por

a necessidade

de alteração

da

proposta.

U.O.P.G.
U.O.P.G. - Leiria - consideramos
este exclua

as área abrangidas

necessário que seja redefinido
pela área classificada

o limite desta UOPG de forma a que

PTCON0046 - Azabucho,

conservação da natureza, uma vez que se trata de um Sítio de Interesse Comunitário
U.O.P.G. - Pedrogão - consideramos

necessário que seja redefinido

por razões de
(SIC).

o limite desta UOPG de forma a

que este exclua as área abrangidas pela Mata Nacional do Pedrogão, por quanto esta está submetida
ao Regime Florestal.

6.

Delimitação

da REN e Exclusões REN

COMPATIBILIDADE DA PROPOSTA DE EXCLUSÃO DA R.E.N. COM A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Não se concorda com a exclusão da mancha E125, para efeitos de delimitação
atendendo

que inclui um habitat prioritário

COMPATIBILIDADE

do PU do Pedrogão,

- habitat 2130 (dunas cinzentas).

DA PROPOSTA DE EXCLUSÃO DA R.E.N. COM O RISCO/PERIGOSIDADE DE

INCÊNDIO
A proposta

de exclusão da REN apresenta 2 situações incompatíveis,

áreas se sobrepõem
cartografia

com a classe de risco/perígosidade

de risco/perigosidade

Incêndios (PMDFCI), considerando
Nos termos do n.º 2 do Artigo 16.9
Instituto

da Conservação

de incêndio

a mancha C393 e C126, cujas

de incêndio muito alta, de acordo com a

do Plano Municipal

de Defesa da Floresta contra

as situações com área superior a 500 m'.
-

Condicionalismos

da Natureza e das Florestas, I.P.

à edifícabilidade,

do Decreto-Lei 124/2006, de
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28 de Junho, alterado
edificações

pelo Decreto-Lei

para habitação,

comércio,

17/2009,

de 14 de Janeiro, é proibida

serviços e indústria

a construção

fora das áreas edificadas

de

consolidadas,

pelo que não se concorda com a exclusão da REN destas parcelas.
Fazendo o cruzamento
muito

das áreas integradas

alta, com as propostas

verifica-se
proposta

de ordenamento

que não foi feita
foram

(considerando

urbano,

aglomerados

a avaliaçãojcompatibilização

identificadas

24 situações que colidem

referida,

de incêndio

rurais e edificação
atendendo

áreas de valor superior a 500 m , respectivamente

14 no ordenamento

alta e

dispersa,

a que na actual

com a carta de perigosidade

2

e 10 situações nos Aglomerados

7.

nas classes de riscojperigosidade

do PMDFCI

do solo urbano

Rurais e nas áreas de Edificação Dispersa.

Avaliação Ambiental

Quanto ao relatório de ambiental nada se tem a proferir.

EM CONCLUSÃO:
Na análise da informação contida nos diferentes documentos,

no referente à matéria da competência

deste Instituto, somos de parecer que o conteúdo dos relatórios de caracterização e cartografia associada
devem ser melhorados, integrando as preocupações supra expressas.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe de Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos,

'ff~

c.

de- ,t2L ~/'

Maria da Paz Moura
(Nomeação

em regime de substituição
de 11 de Fevereiro,

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,I.P.
DCNFC - Divisão de Planeamento e Avaliação de Projetos

- Despacho nº 344/2013,

publicado

alínea m),

no DR, 2ª Série, nº 29)

TEl + 351 239499020 FAX + 3512.3949902.9
E-MAIL icnf@icnb.pt

www.lcnf.pt
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IJJINISTÉRIO

DA ECONOI-1IA

E DO EI-1PREGO

Direcção Geral
de Energia e Geologia

I

Exm" Senhor Presidente
Comissão de Coordenação Região Centro
Nc. Diretora de Serviços do Ordenamento

do

Território

Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 Coimbra

L
Sua referência:

DS~LEIRlA
520/13
Proc: PDM-LE.09.00/l-11
rn 47093
ASSUNTO:

Sua comunicação:

Nossa referência:

Entr.:GE-ORD-257120
Of.n.":

2013.07.16

13

Revisão do PDM deLeiria - 4" Reunião Plenária da Comissão Acompanhamento para emissão
do parecer final.
LEIRlA / Leiria

Na sequência da análise dos elementos referentes à Revisão do PDM de Ovar, remetidos por essa
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) e pela Câmara
Municipal de Leiria (em aditamento), verificou-se que os mesmos, de um modo geral, dão satisfação
às situações mencionadas na n/Informação n.olO/2013, remetida através do n/ofício n.0878 de
20l3.01.31, pelo que a presente proposta de Plano encontra-se em condições de ser aceite por parte
desta Direção-Geral.

Desde já se informa que por motivos de agenda não nos será possível comparecer à reunião indica da
em assunto, agendada para o próximo dia 7 de Agosto de 2013, pelo que desde já agradecemos o envio
da documentação que for distribuída no decorrer da mesma.
Com os melhores cumprimentos
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1069-039 Lisboa
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Exrno. Senhora
Eng.o Froncelino Fino
Digrna. Presidente da CA do PDM etno
CCDr.;:C .. Cornissõo de Coorderioçõo c
Desenvolvimento
Regional do Centro
Rua Bernoroím Ribeiro, 80

3000-069 Coimbro

Vossa ref./Your

ref'.

DSR_Lekia 515/13

Vossa data/vou!" date

Nossa rer./Our ret.

16JUL2013

OF/l8040/CDOS 10/2013

Proc: PDM-LE.09.00/1-ll
Assunto/su ject:

Revisão do P M Leiria - 4,° Reunião Plenaria da Comissão de

Em conformidade

com o solicitado

no VI ofício em epígrafe, no âmbito ela revisão ao Plano

Diretor Municipal de Leiria, junto se envia a V, Exa. a apreciação
Autoridade, a qual deverá ser considerada

no procedimento

(7111

técnica realizada por esta

questao,

Com os melhores cumprimentos
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- .Apreciação

Técnica da Auforidade Nacional de Protecção

Civil ao Plano Direfor

Municipal de Leiria

Em conformidade com o solicitado através do Ofício reí." DSR_Leiría 515/13, de 16-07-2013,
Proc. !\i,o PDM-LE.09.00/1-11, da CCDR do Centro visando os N/ pareceres anteriores e a
análise dos elementos apresentados referentes à revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
( DM) o parecer da ANPC é favorável ao seu desenvolvimento,
tendo em conta as
considerações infra e por princípio vinculativo que as opções do mesmo cumprirão a legislação
geral e específica assegurando-se que o uso do território e a implantação de infraestruturas e
equipamentos não colidam com a segurança de pessoas, de bens materiais e do ambiente.

Relativamente

à cartografia

do Plano:

"áreas florestais percorridas por incêndios" deverá representar as
áreas percorridas por incêndios florestais nos últimos 10 anos (há um hiato de tempo entre 2007

A planta de condicíonantes

e 2013).

o

plano não identifica cartograficamente
o conjunto de Equipamentos e Infraestruturas
considerados sensíveis e/ou indispensáveis às operações de Proteção Civil, existentes no
concelho nomeadamente as instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil, o Comando
Distrital de Operações de Socorro, bem como, os pontos de água e albufeiras destinadas ao
abastecimento dos meios aéreos envolvidos no combate aos incêndios e aeródromo.

RelaUvamente

ao Regulamento do Plano:

o

4

Regulamento não prevê nem regulamenta todas as áreas sujeitas a riscos naturais,
identificados no Relatório Ambiental. Deverão ser propostos mecanismos que incentivem a
adoção das práticas concordantes com uma ocupação do solo e do subsolo que tenha em
consideração os riscos presentes.
No n.o 2, do art." 16 sugere-se uma nova redação, ois estando subjacente a preocupação da
interdição do aumento da percentagem de solo impermeabilizado, o critério apresentado por "as
zonas inundáveis destina-se preferencialmente" pressupõe que outras utilidades poderão ser
executadas.

OPERAÇÕES
DE SOCORRO oe Lerru;,
Largo Dr. ~~anuel de Arriago, NO! I 2400-177 l.eMa . Porlu(jül
Füy.: .•.351. 24 486 0401
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rei.: ; .":1244&60400
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Outras Recomendações:
Na memória descritiva e justífícati\l8. da delimitação da REfi! não nos parece clara (;I. rcdação
justificada por "sem ausência de alternativas fora da REN" denotando~sc incongruência no
sentido pretendido, pressupondo-se a ausência de alternativas e não o inverso.

Somos de parecer favorável aceitando as propostas de exclusão da REN em áreas
comprometidas/ocupadas porém depreendendo e dinamizando o prescindível ordenamenlo de
território não podemos empenha-lo, de forma a ser colmatado. com zonas propostas, que ainda
não se encontram ocupadas ou comprometidas, desafetando áreas vulneráveis e de risco
evidente, como é o caso de zonas ameaçadas pelas cheias, cabeceiras das linhas de água e
áreas com riscos de erosão, com uma explicação de carências habitacionais. equipamentos e/ou
similares, pelo que devem ser revistos os limites, diminuindo as manchas ao estritamente
necessário efetivamente salvaguardando os riscos/vulnerabilidades preexistentes, assegurando
a segurança de pessoas e bens e a preservação do ambiente.
Entendemos ainda que não foi claramente demonstrado que não existem alternativas às zonas
propostas, fora da REN, para satisfação de carências existentes em termos de habitação,
atividades económicas, equipamentos e infraestruturas pelo que julgamos imprescindíveis O~
pareceres favoráveis da APA e da DRAPC.

Leiria, 05 de Agosto de 2013

A/da Lisboa
"

CO~1Atwo DrSTRlTAL OE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE LELJUA
Edlfírlo do Governo eMI . Largo Dr. Manuel de ArrlilgB. NO] I ~C.O(H 77 l',lrla • PúlttJ'Jilt
Tf.-!.: 1- 351 24 4IJG 0400
Fax: " 35J 2~ ~86 04 li)
l.~_tV_Y(,J~rO:teQ;.ª{!_Çiylt,_pJ
cdo!-:, ICll"lvfg)rroclv
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Exm''. Senhor
Enq". Maria Francelina R.A. Fino
Presidente da C.A.
CCDR-Centro/Divisão Sub-Regional de Leiria
Rua Henrique Sommer, L1 R/C
2410-107 LEIRIA

VI Ref'.

DSR-LEIRIA 536/13 de 16,07,2013

ASSUNTO:

NI Rei'" SAI/2013/14683/DVO/DEOT/IP
Proc". 14.01.9/í 10

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria - Reformulação
proposta de delimitação da REN e respetivas exclusões.

Reportando-nos

da

ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da

Informação de Serviço deste Instituto, com o nO INT/2013/7176[DVO/DEOT/MM],

bem

como dos despachos que sobre a mesma recaíram.

Aproveita-se a oportunidade para informar que não será possivel a presença da
representante deste Instituto na reunião plenária agendada para o dia 7 de Agosto .
.1,52 .~;S/ 1.:3 2 (1:1:3 -Ci~=:-C!:L
I ~~Lú.../!"[jJ3

Com os melhores cumprimentos

[:i ~3K __ LE

A Diretora do Departamento de
Ordenamento do Território

fu
r~~~.St_c--.0l,'-._
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Fernanda Praça

Clc C.M. Leiria

Em anexo: o mencionado

Turismo de Portugal. IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa· Portugal T,' 3&1 211 140 200 F, ,,351 211 140830
www.vlsítportuqalcom

NIF SOB666 236 Info@lurísmodeportugal.p! www.turlsrnod eportuqal pt
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Informação

de serviço nO INTj2013j7176jDVOjDEOT

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de LeiriaProcesso: 14.01.09 j 110

Proposta de Plano

__ ._._--~---_._._-~-_._-------------

--_.

Visto. Concordo.
Face ao exposto na informação de serviços emite-se par-ecer favorável à proposta de revrsao do
Plano Díretor Municipal de Leiria, condicionado nos exatos termos do despacho da Sr.a Diretora de
Departamento.
Remeta-se o presente parecer

à

CCDR Centro, com conhecimento

Câmara IYlunicipal de Leiria .

.. /-'\

/

~

UL-L-L./---

_

f'1aria Fernanda Vara
Diretora Coordenadora
(por subdeleçação de competências)

Lisboa, 31 de julho de 2013

Turismo de Portugal, IP
Rua lvcne Silva, t.ote 6 1050·124lisboa·
www.vlsltportuqal.corn

Portugal

T. ;,351 211 140200

F. '351211140830

N/F: 508 666 236 inro@turismodeportugal.p:

vNMturismodeportugal.pt
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Informação de Serviço n.? INT/2013/7176/ DVOIDEOT (Proc.? 14.01.09/110)
Assunto: Revisão do PDM de Leiria - Proposta de Plano

Visto. C011Ç.ordo.
Considerando o exposto na Informação de serviço, verifica-se que na atual proposta de plano,
a sujeitar a parecer final, foram introduzidas alterações tendentes a dar cumprimento às
questões suscitadas em anterior parecer deste Instituto, verificando-se, contudo, a existência
de alguns aspetos que importa ainda retificar. melhor identificados naquela Informação.
Sublinha-se em particular a oportunidade de incorporar disposições específicas para a
ampliação de edifícios existentes com vista à instalação de TER e Turismo de Habitação em
solo rural, de forma a promover e reabilitação de edificado existente através da definição de
parâmetros urbanísticos que discriminem positivamente este tipo de intervenções.
Tendo por objetivo a prossecução da sustentabilidade
do desenvolvimento
do setor do
turismo, alerta-se ainda em especial para a pertinência da proposta de inserção, ao nível do
regulamento, de disposições específicas que garantam a sustentabilidade
ambiental da
instalação de campos de golfe. através de requisitos de localização e boas práticas de gestão;
em linha com o programa de produtos estratégicos para o caso do golfe, preconizado na
recente revisão do PENT (ReM 11.° 24/2013, de 16 de Abril), que estabelece que ao nível dos
IGT deverão ser introduzidos requisitos de eficiência ambienta] para a instalação de novos
campos.
Assim, proponho a emissão de parecer favorável à proposta de plano condicionado:
1. À retificação dos aspetos identificados na ponto IIU) da Informação de serviço;
2. À ponderação dos aspetos identificados 110 ponto III.2)
Não sendo possível a presença de representante deste Instituto na reunião da CA, agendada
para o próximo dia 7 de Agosto, disponibiliza-se naturalmente este Instituto para eventual
reunião posterior com vista a prestar os esclarecimentos tidos por convenientes sobre o teor
do presente parecer.
Mais proponho comunicação
Câmara Municipal de Leiria.

da presente informação

à CCDR Centro, com conhecimento

à

À consideração superior
A Diretora do Departamento
do Território

-+ Ordenamento

de

\~F:lan:a~.s~
(31.07.2013)

Turismo de Portugal, IP
Rua ívone Silva. Lote 6 1050-124 Llsbos - Portugal

1. +351211

140200

F. +351211140830

info@lurismodeportugal.pt

www.turlsmodeportuqel.pt

www.vlsitportupal.corn

DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
E VALORIZAÇÃO
DA OFERTA
DEPARTAMENTO
DE ORDENAJ>1ENTO
DO TERRITÓRIO

Informação
30/07/2013
Assunto:

Req.:

de Serviço N° INT/2013j7176

TUHISMO

DE

)

PORTUGAL

u

[DVOjDEOTjMI4J

Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria - 4.a reunião plenária (emissão e
aprovação do parecer final)
Processo n.? 14.01.09/110
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro - Divisão
Sub-regional de Leiria

Em cumprimento de despacho superior da SL8 Diretora do Departamento de Ordenamento
do Território, datado de 18/07/2013, a: presente informação procede à análise dos
elementos relativos à revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, processo n.?
14.01.09/110 mencionado em epígrafe, para a realização da 4.8 reunião plenária da
Comissão de Acompanhamento (CA), a 07/08/2013, para emissão e aprovação do parecer
final.
Através do ofício n.? DSR_LEIRIA n.? 536/13, de 16/07/2013, a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro (divisão sub-regional de Leiria) procedeu à
convocatória da referida reunião. Os elementos remetidos para análise foram os seguintes:
•

Elementos remetidos pela CCDR, através do ofício 11.° DSR_LEIRIA 441/13, de
18/06/2013,
correspondente ao registo de entrada n.? 2013-E-19454, de
20/06/2013: Volume 1- Quadro Estratégico Municipal; Volume 11- Caracterização e
Diagnóstico soclo-terntoriaí: Volume 111- Relatório de avaliação da execução do
PDM em vigor; Volume IV - Regulamento; Volume V - Relatório do Plano; Volume
VI - Programa de Execução e Plano de Financiamento; Volume VIII - Mapa de
Ruído; Outros elementos que acompanham o plano (Carta Educativa, Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e Plano Municipal de
Emergência); Peças Gráficas (entre as quais, plantas de ordenamento e plantas de
condicionantes); Processos Autónomos (delimitação e exclusão de áreas de
Reserva Agrícola Nacional - RAN. delimitação e exclusão de áreas de Reserva
Ecológica Nacional - REN e exclusões do Aproveitamento Hidroagrícola de Vale do
Lis - AHVL);

•

Elementos remetidos pela CCDR, através do ofício n." DSR_LEIRIA 473/13, de
02/07/2013, correspondente ao registo de entrada n.o 2013-E-20792, de
04/07/2013: Relatório Ambiental;

•

Elementos remetidos pela Câmara Municipal de Leiria, através do ofício n.o 8584,
de 19/07/2013, correspondente ao registo de entrada n.? 2013-E-22469, de
22/07/2013: novas versões dos volumes I, li, IV, V e VI, processos autónomos
(delimitação e exclusão de áreas de REN) e peças gráficas (designadamente a
planta de ordenamento).

I. ANTECEDENTES
Em Julho de 2012, o Turismo de Portugal emitiu parecer relativamente a diversos
elementos remetidos pela CCDR Centro, nomeadamente: estudos de caracterização do
território municipal; quadro estratégico; relatório de avaliação ambiental estratégica;
relatório de avaliação da execução do PDM.
Posteriormente, através da Informação de Serviço n.? INT/2013/1813 [DVO/DEOT/MM], de
11/02/2013, foi emitido parecer relativamente ao relatório do plano, regulamento, plantas
de ordenamento, plantas de condicionantes, propostas de exclusão de áreas de REN I

Turismo de Portugal, lI'
Rua lvone Silva. Lote 6 1050-124
visituortugaLcom

lisbOa· Portugal

L +351 211 140200

F. +351 211 140830

NIF: 508 666 236 mfo@turismOdeportugal,pt

www.turismodeportugal
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DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
E VALORIZAÇÃO
DA OFERTA
DEPARTAMENTO
DE ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

RAN I AHVL

e relatório

de avaliação

da execução

Identificação

c;

das tipologias

,',

G,~~\.·-:'·-:.")

do PDM. Destacam-se

aspetos, referidos neste parecer:
., Compatibilização
com as diretrizes da proposta
quanto as formas de edificabilidade
turística
turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento

\.

PORTUGAL /

os seguintes

do PROT Centro, designadamente
em solo rural (empreendimentos
turístico);

de empreendimentos

turísticos

admitidas

categorias de solo rural;
Inclusão, em algumas categorias de solo rural (espaços agrícolas
espaços florestais de produção), do regime de edificabilidade
tipologias de empreendimentos
turísticos admitidas;

nas diferentes
de produção e
para todas as

"

Clarificação do conceito de "alojamento local", pelo que o mesmo
associado a empreendimentos
turísticos;

não deveria

*

Não deveria proceder-se à delimitação de Espaços de Ocupação Turística, visto
que não foram identificados quaisquer compromissos
concretos para as áreas em
questão, e não deveriam ser geradas tendências especulativas sobre as mesmas;
Deveriam
ser admitidas todas as tipologias de empreendimentos
subcategoria de espaço de uso especial - turismo;

fi

•

ser

turísticos

na

Nos parámetros de estacionamento:
Incluir, na dotação prevista, os hotéis rurais;
apresentar
diferenciação
de dotação
para as categorias
superiores;
tornar
extensível, às categorias superiores, a dotação do lugar para tomada e largada de
passageiros.

11. DESCRiÇÃO
Da análise

DAS ALTERAÇÕES

da proposta,

destacam-se

EFETUADAS
as seguintes

NA PROPOSTA
alterações

agora

efetuadas,

sob o

ponto de vista do turismo:
• Eliminação
da categoria de espaços de ocupação turística. De acordo com a
planta de ordenamento,
as áreas que integravam
esta categoria de espaços
passaram a íntegrar as categorias envolventes, designadamente
espaços florestais
de conservação e espaços florestais de produção;
•

•

Inclusão, no regulamento, do conceito de "empreendimentos
turisticos isolados"
como modalidade de instalação de empreendimentos
turísticos em solo rural, com
a apresentação
de disposições
sobre ti(>01091as admitidas
e condições
de
implementação;
Correção da designação da subcategoria
de espaços de uso especial - turismo,
agora conforme com a constante do Decreto Regulamentar n." 11/2009, de 29/05;

"

Na planta de ordenamento,
os espaços de uso especial (EUE) para turismo
apresentam
um padrão de cor mais distinto dos espaços de uso especial para
equipamentos
(conforme sugestão apresentada por este Instituto), o que facilitou
consideravelmente
a sua ídentiticação:'

"

Alterações de usos turísticos nas seguintes
2
gue se indicam no quadro que se segue:

categorias

/ subcategorias

deespacos

1 De facto, foi identificado mais um EUE - turismo, que, aparentemente,
também constava da anterior proposta, localizado no
extremo sul da cidade de Leiria (zona dê Teíhetro).
2 Foram constatadas também algumas alterações. relativamente aos parâmetros de edificabilidade nas diversas categorias

de espaços em solo urbano.
Turismo de Portuqal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050·124 Lisboa - Portugal T. +351 211 140200

F. +351 211 140 830

t~IF: 508 666 236 mro@tunsmodeportugal.pt

www.turtsmodeponuqat

www.vlsllportugal.com
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DIREÇÃO
DE DESENVOLVIfv1ENTO
E VALORIZAÇÃO
DA OFERTA
DEPARTAlv1ENTO
DE ORDENArv1ENTO
DO TERRITÓRIO

p:~ttl9()rias de espaças

Usos turíetíeos admitidos - anterior
proposta

1

Usos turisticos admitidos - atual
proposta

Espaços agrícolas de
produção

Turismo
no
Espaço
Rural
(TER),
Turismo de Habitação (TH) e Parques
de Campismo e Caravanismo (PCC)

Empreendimentos
turísticos permitidos
no presente regulamento
para o SOlO
rural

Espaços florestais de
produção

PCC e empreendT;;:;eniOsl-uristicos
especificados)

Empreendimentos
turísticos permitidos
no presente regulamento
para o solo
rural

i

!-=-----_._----Espaços naturais

rurais

-Áreas de edificação

-

i Não especificados
._.~.~_ •.-

Aglomerados

(não

Turismo
no Espaço
Rural (TER)
e
Turismo
de
Habitação
(TH),
em
edificios legalmente existentes

---_._--~-TER

dispersa

Serviços
turísticos

Empreendimentos
lurísticôs-permilid-Õs'
no presente regulamento
para o solo
rural
de apoio

a empreendimentos

Espaços verdes - áreas de
recreio e lazer

Empreendimentos

Espaços de uso especialárea de uso turistico ~

Empreendimentos
turísticos. alojamento
local e respetivos equipamentos
de uso
comum que os integram

de turísmo

Empreendimentos
turísticos permitidos
no presente regulamento
para o solo
rurat
Eliminados.

Incluído

o

uso

de

"equipamentos Oll tntreestruturs« de
recreio e fazer': de acordo com parecer
prévio do Turismo de Portugal. I. P.
Empreendimentos
turísticos
e
os
respetivos
equipamentos
de
uso
comum que os integram, bem como
estabelecimentos
comerciais
ou de
prestação
de serviços integrados
na
estrutura
urbana
e
na
patsagem

, envolvente.

-

NOTA: Mantem-se os mesmos usos turlstlCOS definidos para as cateqorias e subcategonas de solo urbano. ou seja. todas as
tipclogtas de empreendimentos
turlsticos em espaços centrais, residenciais e urbanos de baixa densidade {usos
compatíveis); estabelecimentos hoteleiros em espaços de atividades económicas (usos complementares).

•

AlteraçÔes nas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG):
o Adição de um novo objetivo geral das UOPG, que se refere a "Promover a
qualidade urbana, ambienta I e paísagística componente fundamental do produto
turístico para valorizar e qualificar a oférta turística do município";
o Introdução da possibilidade de, em todas as UOPG, poderem ser admitidas
operações urbanísticas avulsas, na ausência de unidades de execução, plano de
urbanização ou plano de pormenor;
o Adição de um novo objetivo específico para a UOPG de Monte Real, relacionado
com o fomento do desenvolvimento turístico da área de intervenção;
o Para além das 4 unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG)
anteriormente previstas (ULeiria", "Maceira", "Monte Real" e "Pedrógão"), foram
delimitadas mais 4: "Martinela", "Arrabal", "Loureira" e "Áreas Industriais e
Armazenagem";
o Entre as novas UOPG, destaca-se, sob o ponto de vista do turismo, a de
"Loureira" (totalmente integrada na categoria de espaço de uso especial _
turismo). O seu ordenamento reçe-se, entre outros objetivos, pela promoção de
uma centralidade qualificada e integrada em torno da área de atividade turística
Leirla-Fátirna, onde se podem criar sinergias e integrar recursos turísticos.

•. Alteracões na proposta de exclusão de RAN. O atual relatório veio identificar
propostas de exclusão da RAN que anteriormente não foram mencionadas, a
saber:

s Alteração da designação para Espaços de Uso EspeçialTurismo de Portugal,
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Conioo

Área (ha,l

393-8

0,12

•··'Usbêltl.lal
Urbano

_.-

I 321-A

~:ê_,_

Florestal Agricola

1,1

ror AL

.._

Espaços de uso
área
especial
de uso turístico

-

Aorícota

,0,29

C

Florestal Aorícola

0,05

Fundamelltacão

.. ;Uso propoSto

_-~---_.

..

\:

--1

'

Delimitação e conformação do perímetro urbano
no
(área integrada
de área de uso turístico
eerímetro urbano de Monte Real).
conformaçào do perímetro urbano
no
de área de uso turístico (áreas integradas

loe"m",oo e
perímetro

urbano

----

~--~

-

__

o

1,56ha

"

Alteracões na proposta de exclusão de áreas de REN. Forem, registadas as
seguintes alterações, que afetam o setor do turismo:
Ánter~or prounsta

de
Prol;1osta
C239
exclusão
(17,34ha)
construções
existentes e área a
programar para uso
turístico.
de
C346
proposta
turística
quinta

ProQosla
exclusão
(9,06ha) .área
de
numa
existente.

de
ProQosta
C349
exclusão
,..
(O,64ha)
construção existente
em proposta de área
turísüca (Quinta de
São Venàncio)
ProQosta
exclusão

-

(B,73ha)
turística
Real

de

de
C463
área
Monte

Categorias
de
solo
propostas
- espaços
de uso especial - área
de uso turisüco (solo
urbanízável)

Categorias de solo
propostas - espaços
de uso especial =área
de uso turístico (solo
urbanizável) e espaços
florestais de
conservação
Categorias
de
solo
propostas
- espaços
de
uso
especial.
áreas de uso turístico

Ato ai [1ro(;losta de exclusão
E123,
com alteração de limites e dimensão
(5,56ha)
- visa a satisfação
de
carências existentes em termos de
habitação,
atívidades
económicas,
~ equipamentos
e
infraestruturas,
__
'!.~É'-I!!..P.2!B.~~açáo turistica

I

I

I

Eliminada da aíual proposta
solo anteriormente prevista.

...:'<.:;:~'0\.;.

Categorias
propostas
turístico

-

de
área
e

solo
de uso
espaço

residenclal de graus 11e til
(solo urbanizável)
____________

de exclusão,

mantendo

a categoria

de

I

I
,

I

I!

I
I Eliminada

I

da alual proposta de exclusão • a área anteriormente
a
excluir passou a integrar a categoria de espaços aprlcolas
de
produção (não obstante manter-se a restante área afeta a espaços I
de uso eSPécial- turismo).
i

i

I

(solo urbanízável)

!
!

solo
de
Categorlt;is
- espaços
propostas
de uso especial - área
de uso turístico (solo
urbanizado )

Total de áreas a excluir = 35,17ha
li<

•AtUlllVTOPO _ta<

I

Eliminada da atua] I;1roRosta de exclusão - a área anteriormente
a
excluir passou a integrar a categoria de espaços verdes - área de
recreio e lazer (não obstante manter-se uma área afela a espaços
de uso especialturismo).

Total de áreas a exctulr= 23,7Sha

Alterações na proposta de exclusão de áreas do Aproveitamento Hidroagrícola do
Vale do Lis. Esta proposta de exclusão inclui agora a mancha E 10, com a área de
O,60ha, correspondente a uma área a incluir em solo urbano, após a exclusão do
AHVL. Trata-se de uma "(. _.) área beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual
corresponde a ocupação consumada (Termas de Monte Real), não condicionada
por RAN (. ..)". A mancha resultou do acerto feito aos limites da área beneficiada
pelo AHVL, que vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.

111.APRECIAÇÃO

O parecer solicitado enquadra-se nas competências do Turismo de Portugal, previstas na
alínea a) do n." 2 do art.? 21.0 do Decreto-Lei n." 39/2008, de 07/03, alterado pelo DecretoLei n." 228/2009, de 14 de setembrc.
Comparativamente à proposta previamente analisada (versão de Janeiro de 2013), foi
verificada a introdução de diversas alterações, quer nas peças escritas, quer nas peças
Turismo de Portuqal, IP
Rua ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal
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gráficas, em consonância com o parecer emitido por este Instituto. De referir, contudo, que
não foram
acatadas
algumas
sugestões
relativamente
aos parâmetros
de
estacionamento."

Entre os elementos rececionados, foi agora também remetida a versão final do Relatório
de Estudos de Caracterização e Diagnóstico, documento que não tinha sido rececionado,
aquando da emissão do último parecer. Constatou-se que foram introduzidas alterações
relativas à caracterização da oferta de alojamento turístico existente e perspetivada, em
conformidade com a informação então remetida por este Instituto (Informação de Serviço
n." DQO/DOT.2012.INT.6049, de 17/07/2012).5 Foram igualmente introduzidas todas as
retificações no modelo de inquérito a empreendimentos turísticos.
No que se refere às propostas de exclusão de REN, RAN e AHVL, apesar das alterações
introduzidas, considera-se nada haver a opor.
A proposta deverá atender às retificações e ponderações que se apresentam nos pontos
seguintes.
1)

Situações a retificar
a. O Relatório de Estudos de Caracterização e Diagnóstico deverá proceder ao
enquadramento com as diretrizes da mais recente versão do Plano Estratégico
Nacional do Turismo (RCM n.O 24/2013, de 16/04), designadamente na
identificação dos produtos turísticos com relevância para a região Centro, onde
se inclui o concelho de Leiria;
b. Especificamente no regulamento:
L No o_o5 do art.? 39.° (disposições gerais em solo rural) , os empreendimentos
turísticos são excetuados dos parâmetros de ampliação e reconstrução
definidos no n." 4, remetendo-se para o disposto no art." 123.°_ No entanto, o
art.? 123.° respeita a "Critérios para Identificação e Repartição de Custos de
Urbanização". Nâo foi localizado, em toda a extensão do regulamento,
gualquer artigo incidente sobre parâmetros de ampliação e reconstrução em
empreendimentos turísticos, pelo que esta situação deverá ser retificada;
ii. Disposições sobre empreendimentos turísticos isolados - ETI (secção 11_ art.o
40.{)e seguintes):
1. Para maior clareza e coerência, a epígrafe do art." 41.°, assim como o
texto inicial, deverá referir "empreendimentos turísticos isolados";
2. Deverão ser eliminadas as alíneas d), e) e f) do art.? 41.°, uma vez que
estas tipologias não se integram no conceito de empreendimentos
turísticos isolados;
3. No n." 2 do art." 42.°, não deverão ser referidas as pousadas, uma vez
que as mesmas são excecionadas das normas definidas por unidade
territorial, de acordo com a proposta do PROT Centro;
4. Deverá ser adicionado o novo n." ao art." 42.°, em consonância com as
disposições da proposta do PROT Centro, com a seguinte redação: «Os
hotéis que resultem da reabilitação e renovação de edifícios préexistentes e de valia petrimomet são exceoionedos dos parâmetros
mencionados no n. o anterior.».

, De facto. para os casos não previstos na Portaria n.? 327/2008, de 28/04. é estabelecida uma dotação, para veículos
ligeiros, de 20% das unidades de alojamento. Este parâmetro é exatamente o que é definido. nesta Portaria. para
estabelecimentos hoteleiros de 4 e 5*' (os únicos mencionados como requisitos obrigatórios).
5 No entanto,
uma vez que os dados foram remetidos há cerca de 1 ano, verificam-se algumas alterações, embora pouco
significativas. Pensa-se que deverá constar, em nota de rodapé, que os dados apresentados reportam-se a Julho de 2012.
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Turístico

- NDT (secção

~

~

"

O,,~.\.·~··~·.\

III -

art.o 43.0 e seguintes):
1. Constatou-se que se procedeu à alteração da redação do parágrafo
inicial do art." 44.°, mas foi eliminado o uso de empreendimentos
turísticos. Assim sendo, apresenta-se a seguintes proposta de redação:

"Os núcleos de desenvolvimento turístico podem integrar um ou mais
conjuntos de equipalnentos ou infraestruturas de apoio ao turismo e
equipamentos de animação turística, bem como outros equipamentos e
alividades de turismo e Jazer compatíveis com o estatuto de solo rural,
empreendimentos turísticos incluídos nas seguintes tipo/agias (.. .)>>;

ª

2, Deverá ser eliminada a alínea e), visto que os apartamentos turísticos
não estão incluídos nas tipologias admitidas em NOT, de acordo com a
proposta do PROT Centro;
3, A alínea referente aos conjuntos turísticos (CT) deverá ser a última,
visto
que
os parques
de
campismo
e caravanísmo
e
os
empreendimentos
de turismo de natureza são tipologias que poderão
integrar CT
iv. Na alioea e) do n.o 2 do art,O 49,° (usos em espaços agrícolas de produção),
na alínea f) do 0.° 2 do art.o 55.0 (usos em espaços florestais de produção) e
na alínea c) do n.o 1 do art.o 66.0 (usos em áreas de edificacão dispersa)
presume-se que a referência a "empreendimentos turísticos permitidos no
presente regulamento para o solo rural" corresponda às duas modalidades de
inserção de empreendimentos
turísticos em solo rural (ETI e NDT), e a todas
as tipologias nelas abrangidas. Assim sendo, propõe-se, para maior clareza,
a seguinte redação: "Empreendimentos turísticos isolados e Núcleos de
0
desenvolvimento turístico". Igualmente, nos quadros do n.? 1 do art.? 50. e do
n.? 1 do art.? 56.°, a referência a "empreendimentos
turísticos" deverá ser
substituída
por
"empreendimentos
turísticos
isolados
e núcleos
de
desenvolvimento
turístico";
v. Ainda nos quadros dos art.?s 50 e 56.°, em ETt e NOT, deverá ser eliminada a
referência de "caves para estacionamento
e arrumes", dado que as caves
poderão ter outros (por exemplo, SPA, salas de conferências,
etc.). Assim
sendo, deverá apenas referir-se U( ... ) sendo admitidas caves. ";
vi. Na alínea c} do n.o 1 do art.o 63.0 (usos em aglomerados rurais), considera-se
que deverão ser identificadas
as tipologias de empreendimentos
turisticos
admitidas,
visto que nem todas se adaptarão
às características
destes
espaços (por exemplo, conjuntos turísticos ou aldeamentos turísticos, pelo
que não deverão ser admitidos NDT). Sugerem-se as tipologias de Turismo
no Espaço Rural, Turismo de Habitação e hotéis. Alerta-se ainda que não
deverá ser utilizada a expressão "empreendimentos
turísticos isolados", visto
que o conceito de "isolado" não é compatível com as características
dos
vil.

aglomerados rurais;
Constatou-se
que não foram definidos,
em solo rural, parâmetros
de
edificabilidade
para
ampliações
em
pré-existências,
particularmente
importantes para os casos de empreendimentos
de turismo no espaço rural e
de turismo de habitação, sendo de realçar a importância da requalificação
e
recuperação
do edlíicado. Esta situação deverá ser dirimida, alertando-se,
desde já, que a melhor abordagem
poderá passar por apresentar
os
seguintes

parãmetros:

1. Cércea máxima;
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2. Um índice à parcela, sendo possível a aplicação de uma percentagem
máxima de ampliação, nos casos em que o índice esteja já esgotado.
Será de evitar a definição de áreas máximas de construção absolutas,
que poderão ser impeditivas da ampliação, sempre que a construção
existente ultrapasse já este limite.
viii.

o

No n. 2 do art.° 92.0 (usos em espaços de uso especial- turismo), considerase redundante a especificação de equipamentos de uso comum que integram
os empreendimentos turísticos, pelo que se considera que a referência
deverá ser eliminada;

Ix. O regulamento deverá ainda, em consonância com a diretrizes do PENT,
contemplar disposições relativas a:6
1. Garantia da qualidade das áreas envolventes aos empreendimentos
turísticos, da rede rodoviária e das zonas urbanas, particularmente nas
áreas onde o produto "sol e mar" assume relevância;
2. Requisitos de eficiência para a construção de campos de golfe.
sugerindo-se as seguintes:
a. Complementaridade funcional com alojamento existente ou a criar;
b. Compatibilização com as características específicas das áreas a
ocupar, com destaque para os valores naturais e ambientais;
c. Garantia de disponibilidade de água, tendencialmente através da
reutilização de águas residuais tratadas;
d. Acessos rodoviários adequados;
e. Enquadramento paisagístico e ambienta I do campo de golfe e da
área envolvente (com base em estudos específicos e projetas de
arquitetura paisagística) e com a utilização de espécies autóctones
e características da região;
f. Seleção de espécies adaptadas às condições de solo e edafoclimáticas do local, para a constituição do campo de golfe;
g. Avaliação da viabilidade económica do empreendimento;
h. Na ccnceção do projeto: controlar impactes resultantes das
transformações do relevo e promover a adaptação progressiva dos
traçados e implantações do campo à mortologia natural do terreno;
assegurar a preservação das espécies locais, eventuais formações
botânicas classificadas e a conservação das associações vegetais
características da região; garantir condições de boas práticas na
construção e exploração do campo de golfe, através de
instrumentos de gestão ambiental (eventualmente com recurso a
mecanismos de certificação); assegurar a monitorização periódica
dos parâmetros ambientais mais significativos.
c. Nas propostas de exclusão da RAN, REN e AHVL - deverá proceder-se à
identificação carreta da categoria de "espaço de uso especial - turismo" (e não
"área de uso turístico"), em consonância com o regulamento e a planta de
ordenamento.
2) Alerta-se para as seguintes situações:
a. Uma das áreas anteriormente delimitada como espaço de ocupação turística,
passou a integrar a categoria de espaços florestais de conservação, onde
Programa de Produtos Estratégicos; "sol e mar" - qualificação do produto e enriquecimento da proposta de valor; "golfe" _
incentivar a promoção de Portugal como destino de golfe de classe mundial.
6
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apenas são admitidas atividades recreativas e de lazer (ou seja, não é admitida
a instalação de empreendimentos turísticos);
b. Na planta de ordenamento, não são percetíveis os limites da UOPG Pedrógão;
c. Tal como referido no anterior parecer, considera-se aconselhável que, quando
se refere a tipologia de "turismo de natureza" (por exemplo, em ETI e NDT), seja
acrescentada a expressão "nas tipologias referidas nas alíneas anteriores", visto
que o turismo de natureza poderá englobar qualquer uma das tipologias de
empreendimentos turísticos;
d. No n.? ;2 do art." 92.0 do regulamento (usos em espaços de uso especial turismo), foram constatadas diversas alterações, na sequência do parecer
emitido pelo Turismo de Portugal, I.P.. No entanto, sendo admitidos outros usos
para além de turismo (estabelecimentos comerciais ou de prestação de
serviços), alerta-se que o uso de turismo terá que ser dominante, situação que
poderá não transparecer na presente redação. 7
e. Considera-se que deverá ser apresentada uma justificação para a eliminação do
n.o 4 do antiqo art.o 90.0 do regulamento, atual art.o 104.0 (dispensas e isenções
de estacionamento), que se referia possibílidade de a Câmara Municipal poder
aceitar soluções alternativas para o cumprimento da dotação de estacionamento
na envolvente próxima (fora do lote ou parcela).
à

3) Sugere-se que, no quadro 3 do art.o 103.0 (parámetros de dimensionamento de
estacionamento), a dotação para o lugar de estacionamento para tomada e largada
de passageiros seja apenas definida a partir de determinada dimensão (por
exemplo, 50 unidades de alojamento);
4) Foram identificados

os seguintes lapsos:

a. O n." 3 do art.? 93.0 (regime de edificabilidade em espaços de uso especial)
deverá corresponder à alínea a) do n.? 2. Consequentemente, as atuais alíneas
a) e b) do n." 3, deverão corresponder às alíneas b) e c) do n.? 2;
b. No n." 2 do art." 96.° (regime de edificabilidade em espaços urbanos de baixa
densidade), é feita remissão para os n.os 3, 4, 5 e 6 no art.? anterior, que não
constam do regulamento.

IV. CONCLUSÃO
Face ao exposto, e exclusivamente no âmbito
-se emitir parecer favorável relativamente
condicionado
às retificação das questões
ponderação das situações descritas no ponto

da competência destes serviços, consideraà proposta de revisão do PDM de Leiria,
elencadas no ponto 111.1), assim como
111.2) da presente informação.
à

À consideração superior,
,//~-"(.

~<--~~;; '-~

-I~'( ~'.~-,.__ .

. Mariana Manso (Téc. Superior)

7

De acordo com o disposto no DR n," 11/2009, de 29/05, as categorias funcionais de solo urbano são estabeíecídes, entre
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CONCERTAÇÃO

Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
Reunião de Concertação
Regulamento
20 de janeiro de 2014

ATA
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, pelas dez horas, realizou-se
instalações

da Câmara Municipal de Leiria, uma reunião de Concertação,

representantes

nas

com a presença das

das seguintes entidades:

~

Direção Regional da Economia do Centro (DREC)

~

Câmara Municipal de Leiria (CML)

A reunião teve por finalidade a análise da proposta de regulamento,

no que diz respeito às regras

aplicáveis às atividades industriais nas diferentes categoria e subcategorias

de uso do solo, após a

ponderação e reformulação efetuada pela Câmara Municipal na sequência dos pareceres emitidos
na 4.a reunião plenária da Comissão de Acompanhamento

As representantes

da Câmara Municipal deram início à reunião enquadrando

mesma e informaram

a

que a Câmara na sequência da 4.

parecer da CCDRC transmitido
regulamentares

Espaços

alinhamento
planos.

A

Centrais,

Espaços

Residenciais

das estratégias

considerando

entende

Intermunicipal

da Região

de desenvolvimento
que

devem

que as ações/estratégias

existir

do

das normas

e Espaços

tendo por assento que os municípios
de Leiria,

e dos objetivos
lógicas

preconizadas

Urbanos de Baixa

de algumas questões relacionadas com as

reavaliou a proposta de regulamento,

à Comunidade

CML

reunião da CA e em complemento

industriais nas diferentes categorias de uso do

A CML referiu que dada a quantidade e complexidade
atividades industriais,

os propósitos da

nessa reunião, procedeu à alteração/reformulação

previstas para os estabelecimentos

solo nomeadamente:
Densidade.

pertencentes

(CA), realizada em 07.08.2013.

devem

possuir

estratégicos

de continuidade
para o território

entre

um natural

da revisão dos
os territórios,

de um município

têm

impactes nos municípios vizinhos.

A CML enviou
edificabilidade

à DREC extrato do regulamento
dos estabelecimentos

industriais,

alterado,
conforme

no que diz respeito
documento

às regras de

anexo à presente ata, o

qual reflete a ponderação da CML, bem como as orientações provenientes da troca de impressões
tida com a representante
regras de edificabilidade

da DREC, balizadas com o entendimento

da CM em criar/alterar

de forma a concertar o alinhamento acima referido.

1

as

A - APRECIAÇÃO

Passando

DA PROPOSTA

à análise

salvaguardado

DE REGULAMENTO

do documento

apresentado,

que foi que as alterações

a representante

introduzidas

da DREC

são resultado

informou

do entendimento

que

da CM

considera ainda que devem ser analisados os seguintes aspetos:

Artigo 30.° - Disposições gerais de viabilização dos usos do solo
N.04
A expressão "uso mais favorável" deverá ser definida/clarificada
A CML referiu que irá introduzir este esclarecimento

no Relatório do Regulamento.

Artigo 72.° - Usos (Espaços Centrais)
Alínea a) do n.? 2
Consideram

que esta norma é mais restritiva comparativamente

3

ao proposto para a 4 reunião da

CA, no entanto entende-se ser esta a pretensão da CM.
Também surgiram dúvidas quanto aos usos dominantes,

no entanto, a CML esclareceu

que os

usos dominantes a admitir nestes espaços estão definidos num artigo próprio do regulamento.

Artigo 74.° - História e Património
N.04
Propõe-se

que sejam definidos

os estabelecimentos

industriais

complementares

e compatíveis

com os usos dominantes, de modo a clarificar a proposta.

A CML informou

que este artigo foi alterado,

estabelecimentos

de apoio ao uso habitacional, quando se trata de uma subcategoria

outros usos dominantes,

designadamente

no âmbito do licenciamento
a questão da compatibilidade

uma vez que não fazia sentido admitir apenas
que admite

comércio e serviços. Por sua vez, esclareceu ainda que

tem de ser demonstrado

o cumprimento

deste artigo, designadamente

de usos.

A este respeito a CML referiu que os usos dominantes estão definidos no artigo 29.° (Tipologias de
uso do solo) e artigo 72° usos dominantes dos espaços centrais.

Relativamente

à descrição dos estabelecimentos

industriais complementares

e compatíveis com o

uso dominante, a CML considera que é matéria a tratar em regulamento municipal.

Artigo 80.° - Grau I
N.o 3

Alínea a)
Questionou

o facto de não estar previsto um afastamento

mínimo a tardoz, e entende que, caso

seja de manter esta opção, não deve ser permitida a instalação de equipamentos

2

ruidosos (por

exemplo,

algumas classes de compressores)

no interior das edificações

a construir

na zona a

tardoz

Face ao mencionado

pela entidade, a CML optou por considerar também um afastamento mínimo

a tardoz.

Alínea f)
Propõe

uma alteração

da redação

de modo a admitir

nesta faixa apenas

técnicas elencadas, propondo ainda que fosse incluída a armazenagem

"A faixa

referida

infraestruturas

a) pode ser utilizada

na alínea

para

as infraestruturas

de resíduos.

estacionamento

técnicas relativas a ET AR' s, vigilância, PT's e armazenagem

e implantação
de resíduos.

de

n

A CML informou que irá contemplar esta proposta e introduzir na redação as 'portarias'

Artigo

96° - Usos (Espaços

Urbanos de Baixa Densidade)

N.o 2
Alínea f)
O mesmo comentário da alínea f) do n.? 3 do artigo 80.°.

à admissibilidade

Relativamente
DREC

informou

autorizados
nível

do

de estabelecimentos

que neste caso a CML deveria

industriais
analisar

do tipo 2 nestes espaços,

se seria de impedir

a

que fossem

e.i com atividades em regime de laboração continua, de modo a evitar impactos ao
ruído,

principalmente

e

que

criem

situações

de

incompatibilidade

com

os

usos

dominantes,

no período noturno.

A CML referiu que irá contemplar
contínua nos estabelecimentos

uma alínea com vista a não permitir a laboração em regime

industriais do tipo 2 (em alternativa poderá a CML ponderar uma

condicionante

prévia à instalação para e.i na situação de regime contínuo)

Os restantes

artigos,

DREC, salvaguardado

B- CONCLUSÃO

constantes

do documento

que foi ser o entendimento

em anexo,

obtiveram

parecer favorável

da

da CM apresentar estas alterações.

DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO

A presente Ata deverá integrar o processo a colocar à Discussão Pública, nos termos do disposto
no n.? 3 do artigo 77° do Decreto-Lei 46/2009, de 20 de fevereiro.
Findo o período
comunicação

de Discussão

Pública,

a Câmara

Municipal

pondera

e divulga,

através

da

social e da respetiva página da Internet, os respetivos resultados e elabora a versão

3

final da proposta de revisão do PDM a submeter à aprovação da Assembleia

Municipal, de acordo

0

com o n.? 1 artigo 79. do diploma referido.
Sem outro assunto, foi encerrada a reunião pelas catorze horas, da qual se lavrou a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Foram extraídas cópias e entregues aos representantes

das Entidades, tendo ficado o original na

Câmara Municipal de Leiria.

Direção Regional da Economia do Centro

Câmara Municipal de Leiria

~\

D

----------------------------~--------------------
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Extrato PDM - Indústrias

~ Proposta para apreciação da 4. a CA

Solo urbanizado
Sub-Secção I.
ESPAÇOS CENTRAIS

- DISPOSiÇÕES

COMUNS

Artigo 72.0

Usos
2. São ainda usos compatíveis com os Espaços Centrais:
a) Estabelecimentos
b)Equipamentos

industriais;

de utilização coletiva;

c)Empreendimentos

turísticos;

d)Outros usos desde que compatíveis com os dominantes.

ESPAÇOS CENTRAIS
SUB-SECÇÁO
ESPAÇOS CENTRAIS

I

- DISPOSiÇÕES

COMUNS

Artigo 73.0
Regime de edificabilidade

4.

Os novos estabelecimentos
a)

Potência elétrica não superior a 50KVA, potência térmica não superior a 8x106 KJ/h, e
número de trabalhadores

b)

industriais devem cumprir com as seguintes regras:

Garantir afastamentos

inferior a 15;

mínimos ao limite da parcela definidos a partir de qualquer dos

alçados por um plano a 45°;
c)

índice máximo de impermeabilização

de 80%;

d)

índice máximo de utilização 0,50;

e)

Altura máxima de fachada 10,50 metros, excluindo instalações técnicas inerentes ao
funcionamento

dos estabelecimentos

até um máximo de 12 metros;

1

f)

Garantia de cortina arbórea/arbustiva
densidade

junto das estremas no interior do terreno, tendo

e altura que minimize o impacte visual nas áreas envolventes,

menos 50% da largura dos afastamentos

laterais e tardoz da edificação

em pelo

ao limite do

lote, sem prejuízo da circulação de veículos de emergência;
g)

Parte da faixa de proteção e enquadramento
utilizada entre outros para estacionamento

referida no número anterior

e implantação

pode ser

de infraestruturas

técnicas,

tais como ETAR's, vigilância e PT's.
5.

Pode ser autorizada a instalação de estabelecimentos

industriais em prédios mistos ou de

habitação,

previsto

enquadráveis

Responsável,

no regime de localização

desde que as condições de isolamento

no Sistema

os tornem compatíveis

de Industria
com o uso

do prédio onde estão instalados.
6.

Sem prejuízo
existentes

do previsto

no artigo 120

°

os estabelecimentos

industriais

legalmente

cuja tipologia não se enquadre no previsto da alínea a) do n.? 4 do presente

artigo e que pretendam ampliar-se, só o poderão fazer nas seguintes condições:
a)

Cumprir o disposto no n.? 4 do presente artigo;

b)

Não é permitido a alteração de tipologia.

Sub-Secção 11.
ESPAÇOS CENTRAIS

- DISPOSiÇÕES

Artigo

ESPECIAIS

74.0

História e Património
4. Nestas áreas s6 são permitidos estabelecimentos

industriais de apoio ao uso habitacional.

SUB-SECÇÃO

111

ESPAÇOS RESIDENClAIS
Artigo

79.0

Usos
2. São usos compatíveis com os Espaços Residenciais:
a)

Estabelecimentos

industriais;

b)

Empreendimentos

turísticos;

c)

Outros usos desde que compatíveis com os dominantes.

2

Artigo

80.°

Grau I
3.A esta subcategoria

aplica-se o disposto nos n.os, 3, 4, 5 e 6 do artigo 73.°.

Artigo

81.°

Grau 11
5.A esta subcategoria

aplica-se o disposto nos n.os, 3, 4, 5 e 6 do artigo 73.°.

SUB-SECÇÃO
ESPAÇOS URBANOS

VII

DE BAIXA DENSIDADE

Artigo

95.°

Usos
1.Nos espaços

urbanos de baixa densidade

multifuncionalidade,

os usos são mistos, devendo ser promovida a

sendo:

b) Usos compatíveis:
i. Estabelecimentos

industriais;

ii. Empreendimentos
iii. Equipamentos

turísticos;

de utilização coletiva.

iV Edificações de apoio às atividades agrícolas, florestais;
V. Outros usos desde que compatíveis com os dominantes.

Artigo

96.°

Regime de edificabilidade
2. A esta categoria aplica-se o disposto nos n.os, 3, 4, 5 e 6 do artigo 73.º.

3

Proposta após 4.a CA
Capitulo 11
Disposições comuns aos solos rural e urbano
Secção I
Disposições Gerais
Artigo 30.0
Disposições gerais de viabilização dos usos do solo

4. Quando ocorra mais do que um uso na mesma parcela o regime de edificabilidade
aplicável é o correspondente ao uso mais favorável, não se admitindo cumulação dos
parâmetros de edificabilidade estabelecidos para os vários usos.

Solo urbanizado
Sub-Secção 111.
ESPAÇOS Centrais - Disposições comuns

Artigo 72.0
Usos
2. São ainda usos compatíveis com os Espaços Centrais:

a) Estabelecimentos industriais do tipo 3 a que se refere a parte 2 A e B do anexo I ao
diploma que aprova o Sistema da Indústria Responsável;
b)Equipamentos

de utilização coletiva;

c)Empreendimentos

turísticos;

d)Outros usos desde que compatíveis com os dominantes.

4

Artigo 73.0
Regime de edificabilidade

4. Os estabelecimentos industriais do tipo 3 a que se refere a parte 2 A e B do anexo I
ao diploma que aprova o Sistema da Indústria Responsável devem cumprir com o
disposto nas respetivas subcategorias de espaço em que se inserem.
5. Os estabelecimentos industriais, anteriores à data de entrada em vigor do presente
plano, devem cumprir com o disposto no número 5 do artigo 80.°.

Sub·Secção IV.
ESPAÇOS CENTRAIS - DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

Artigo 74.0
História e Património
4. Nestas áreas só são permitidos estabelecimentos industriais complementares e
compatíveis dos usos dominantes.
Sub-Secção V.
ESPAÇOS

RESIDENCIAIS

Artigo 79.0
Usos
2. São usos compatíveis

com os Espaços Residenciais:

d) Estabelecimentos industriais do tipo 3;
e)

Empreendimentos

turísticos;

f)

Outros usos desde que compatíveis com os dominantes.

Artigo 80.0
Grau I
3.0s estabelecimentos

industriais devem cumprir com as seguintes regras:

a) Afastamento lateral mínimo de 5 metros;
b)

índice máximo de impermeabilização de 80%;

c) índice máximo de utilização 0,50;
d) Altura máxima de fachada 10,50 metros, excluindo as situações devidamente
justificadas

por

necessidades

de

instalações

técnicas,

produtivas

ou

tecnológicas até um máximo de 12 metros;

5

e) A Câmara Municipal deve definir medidas devidamente especificadas destinadas
a minimizar o impacte visual das instalações ou atividade em causa, nas áreas
envolventes, sem prejuízo da circulação de veículos de emergência;
f)

A faixa referida na alínea a) pode ser utilizada, entre outros, para estacionamento
e implantação de infraestruturas técnicas, tais como ETAR's, vigilância e PT's;

g) Não podem localizar-se em edifícios com outros usos.
4. Excetuam-se do número anterior os estabelecimentos industriais do tipo 3 a que se
refere a parte 2 A e B do anexo I ao diploma que aprova o Sistema da Indústria
Responsável, os quais devem cumprir com o disposto na respetiva subcategoria de
espaço em que se inserem.
5. Sem prejuízo do previsto no presente regulamento os estabelecimentos industriais
dos tipos 2 e 3, anteriores à data de entrada em vigor do presente plano, devem cumprir
com as seguintes regras do presente artigo:
a) Alíneas b) a e) do número 3;
b) Aos estabelecimentos industriais do tipo 3 a que se refere a parte 2 A e B do anexo I
ao diploma que aprova o Sistema da Indústria Responsável, aplica-se o disposto na
respetiva subcategoria de espaço em que se inserem

Artigo 81.0
Grau 11
aplica-se o disposto nos n.os 3, 4, e 5 do artigo anterior.

5.A esta subcategoria

SUB-SECÇÃO VII
ESPAÇOS URBANOS DE BAIXA DENSIDADE

Artigo 950
Usos
1. Nos espaços

urbanos de baixa densidade

multifuncionalidade,

os usos são mistos, devendo ser promovida

a

sendo:

b) Usos compatíveis:

i. Estabelecimentos industriais do tipo 2 e 3;
Artigo 96.0
Regime de edificabilidade
2.0s estabelecimentos

industriais devem cumprir com as seguintes regras:

a) Afastamento lateral mínimo de 5 metros;
b)

índice máximo de impermeabilização de 80%;

c) índice máximo de utilização 0,50;
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d) Altura máxima de fachada 7 metros, excluindo as situações devidamente
justificadas

por

necessidades

de

instalações

técnicas,

produtivas

ou

tecnológicas;
e) A Câmara Municipal deve definir medidas devidamente especificadas destinadas
a minimizar o impacte visual das instalações ou atividade em causa, nas áreas
envolventes, sem prejuízo da circulação de veículos de emergência;
f)

A faixa referida na alínea a) pode ser utilizada entre outros para estacionamento e
implantação de infraestruturas técnicas, tais como ETAR's, vigilância e PT's;

g) Os estabelecimentos do tipo 2 e 3 não podem localizar-se em edifícios com
outros usos.
3. Excetuam-se do número anterior os estabelecimentos industriais do tipo 3 a que se
refere a parte 2 A e B do anexo I ao diploma que aprova o Sistema da Indústria
Responsável, devem cumprir com o disposto nas alíneas b) a e) do número anterior.
4. Sem prejuízo do previsto no presente regulamento os estabelecimentos industriais
dos tipos 2 e 3, anteriores à data de entrada em vigor do presente plano, devem
cumprir com o disposto nas alíneas b) a e) do n.?2 do presente artigo.
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Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
Reunião de Concertação
22 de outubro de 2013
ATA
~
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e trinta
minutos,

realizou-se,

nas

instalações

da

Câmara

Municipal

de

Leiria,

uma

reunião

ÇJ

/L

de ~

noseguimentodo parecerfavorávelcondicionado Propostade revisãodo Plano ~
~~:ti:O~~n~:~:,1::~:::;~:~:~a:m::d:!:i~~: ~::i~t:on:ea:~:m:ea~::::~~et:~L:~:~03:~1:9:

Concertação,

à

de 22 de setembro, na última redação dada pelo Decreto-Lei n." 46/2009, de 20 de fevereiro, com
a presença das seguintes entidades:
~

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

~

Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC)

~

Câmara Municipal de Leiria (CML)

Estiveram presentes os representantes
Os representantes

Regional do Centro (CCDRC)

das entidades constantes da folha de presenças anexa.

da Câmara Municipal deram início à reunião enquadrando

mesma e informaram

que a câmara procedeu à correção/completamento

compõem

do Plano, em conformidade

a proposta

com as questões

os propósitos

dos documentos
identificadas

da
que

na referida

reunião nomeadamente:
~

Planta de Condicionantes

~

Planta de Ordenamento - Valores Patrimoniais;

~

Planta de Património Arquitetónico

~

Regulamento;

~

Relatório do Plano - Volume 111-Condicionantes;

~

Caracterização

A - APRECIAÇÃO

- Outras Condicionantes;

e Paisagístico

e Diagnóstico Sócio Territorial-

Tomo VI - Património;

DAS PEÇAS ENTREGUES

Foi dada a palavra às representantes

das entidades presentes, para que se pronunciassem

os elementos apresentados.

1

sobre

!fi

P--

6i
,~

Direção Regional de Cultura do Centro
Os representantes

desta entidade transmitiram o seguinte parecer:

1. Planta de Condicionantes
1.1. A Igreja de Santa Eufémia não está classificada
setembro,

pelo que não deve ser referenciada

nos termos da Lei n. ° 107/2001, de 8 de
como 'Outros Bens Imóveis Classificados',

tendo apenas uma zona de proteção, aprovada nos termos da Portaria n." 134172002,
Ministério das Cidades, Ordenamento

do

do Território e Ambiente, publicada no OR 1a Série-B,

n.? 233 de 9 de outubro. Assim, propõem que seja eliminado da legenda os 'Outros Bens
Imóveis

Classificados'

e alterado

o título "Edifícios

públicos

de Interesse

público"

para

'Edifícios públicos de interesse público e outras construções de interesse público" para incluir
neste título a Zona de Proteção da Igreja de Santa Eufémia.
1.2. Melhorar o grafismo da área non aedificandi do Abrigo do Lagar Velho, de modo a que seja
visível em planta.

1.3. Na legenda, nos 'Bens Imóveis em Vias de Classificação' alterar "zona provisória de proteção"
para 'zona de proteção'
A Câmara Municipal solicitou à ORCC os limites, em formato shapefile, da área non aedificandi e
da zona especial de proteção do Abrigo do Lagar Velho, bem como as zonas de proteção da Sé
Catedral de Leiria e Igreja da Misericórdia de Leiria, para confirmação

dos limites constantes

na

planta de condicionantes.
Após a receção dos elementos, a Câmara Municipal ficou de enviar à ORCC um extrato da planta
de condicionantes
classificados

a uma escala superior,

e em vias de classificação,

para validação

e as delimitações

das delimitações

dos bens imóveis

das zonas gerais de proteção e zonas

especiais de proteção.

2. Regulamento
CAPITULO 11.DISPOSiÇÕES

GERAIS

Artigo 6° - (Identificação)
No ponto 2 - Simplificar

a referência aos diplomas relativos à classificação

gerais e especiais de proteção.
Neste artigo importa retificar a situação do património, conforme acima referido.

2

e respetivas

zonas

SECÇÃO I. PATRIMÓNIO

INVENTARIADO

Artigo 21°· Regime

A ORCC concorda com o proposto pela Câmara Municipal no relatório de ponderação
nomeadamente a introdução do conteúdo das alíneas i) a v) no relatório das condicionantes o qual
decorre da lei.

3. Património arqueológico
Relativamente ao património arqueológico, a entidade aceita as observações constantes do
relatório de ponderação que se anexa à presente Ata.
A Câmara Municipal reafirmou que irá proceder à revisão e atualização da Carta Arqueológica,
encontrando-se em revisão a base de dados existente, prevendo-se a entrega do relatório de
progresso até meados de novembro do presente ano, incluindo uma listagem atualizada e
compatibilizada com as peças gráficas. A Câmara Municipal irá remeter os documentos
atualizados para confirmação da entidade.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Centro

A representante desta entidade, após a exposição da posição da ORCC informou o seguinte:
1. Planta de Condicionantes
A representante concorda com a eliminação dos 'Outros Bens Imóveis Classificados' tendo como
propósito incluir a Igreja de Santa Eufémia nos 'Edifícios públicos de interesse público e outras
construções de interesse público'.

2. Regulamento
CAPITULO

I. DISPOSiÇÕES

GERAIS

Artigo 6° • Identificação

No ponto 2 - Não deixando de concordar com o entendimento da ORCC quanto à conveniência
em incluir no plano a indicação dos diplomas relativos à classificação e respetivas zonas gerais e
especiais de proteção, sugeriu que os mesmos fossem incluídos num anexo ao regulamento, de
modo a que no corpo do regulamento fosse dado o mesmo tratamento a todas as servidões e
restrições de utilidade pública.
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Após discussão

das posições

manifestadas

pelas entidades

sobre esta matéria,

a Câmara

Municipal concluiu que irá optar por simplificar a referência aos diplomas relativos à classificação

e

respetivas zonas gerais e especiais de proteção, e incluir esta informação no corpo do artigo 6.°.

SECÇÃO 11.PATRIMÓNIO INVENTARIADO
Artigo 22°· (Identificação)
A entidade,

no âmbito da 4a reunião plenária da Comissão de Acompanhamento

POM, questionou

da revisão do

a Câmara Municipal, se o Património Inventariado a que se refere o artigo 22.° é

o previsto na Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural
(Lei n.? 107/2001, de 8 de setembro).
A Câmara Municipal esclareceu que não se trata de um inventário ao abrigo da Lei n.? 107/200, de
8 de setembro. O património inventariado foi definido ao abrigo da referida Lei, no entanto, não se
pretende classificar todo o património inventariado,

mas sim definir medidas cautelares para que

este não seja desvirtuado.
A Câmara reforçou ainda que o plano define como opção estratégica a proteção e valorização do
património, princípio básico enquadrado

no artigo 1° conjugado com o n.03 do artigo 3° da Lei n.?

107/200, de 8 de setembro.
Neste contexto, a representante

da CCORC sugeriu que fosse alterado o termo "inventariado",

forma a que não se confunda com o procedimento
Reiterou ainda as preocupações

de inventariação

previsto na Lei n.? 107/2001.

desta entidade que estiveram subjacentes ao parecer emitido no

âmbito da 4.a e última reunião da CA, as quais recaem especificamente
proposta

para o património

correspondentes

que os proprietários

também são salvaguardados

a estabelecer
ou,

designadamente
A CCORC,

para os particulares

sem os

dos imóveis, nomeadamente

como

os direitos, benefícios e incentivos fiscais de

passarão a beneficiar.

Neste sentido, a representante

Inventariado",

por este criar ónus

sobre a regulamentação

de interesse local. Referiu que no âmbito da referida Lei n.? 107/2001, para

além de obrigações,

norma

inventariado,

benefícios que lhe adviriam da classificação

de valor patrimonial

de

da CCORC considera que deve a Câmara Municipal introduzir uma

um prazo
em

para o município

alternativa,

definir

os

proceder
estímulos

à classificação
à

preservação

do "Património
dos

mesmos,

de natureza fiscal.

sem prejuízo

proposta ao articulado,

da questão

de princípio

exposta,

considerou

que, face à alteração

não se percebe o interesse do n.? 3 deste artigo 22.°, porquanto não lhe

está associado nenhum comando normativo.
A Câmara

municipal

Inventariado",

referiu que no que diz respeito

a proposta inicial integrava diferentes
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à regulamentação

para o "Património

regimes de edificabilidade

para as diversas

categorias em função do respetivo valor patrimonial. No âmbito dos pareceres emitidos na 4.a CA,
a Câmara propôs o mesmo regime a aplicar ao património inventariado designadamente "os
parâmetros

aplicáveis são os estipulados

urbanísticos

de uso do solo" e "qualquer
valorização
alteração

intervenção

nas respetivas

deve ter como primeiro

categorias
objetivo

dos bens imóveis, sendo que nestes casos são admitidas

e ampliação

desde que estas não desvirtuem

e subcategorias

a salvaguarda

e a

obras de conservação,

as características

arquitetónicas

do

existente".

A Câmara referiu ainda que à semelhança do que se aplica atualmente para a recuperação de
imóveis

no

centro

histórico,

a

Câmara

irá

promover

em

regulamento

municipal

incentivos/estímulos à preservação do património inventariado, designadamente nas taxas
relativas a operações urbanísticas e nos benefícios de natureza fiscal.
A CCDRC considerou que a alteração ao regulamento proposta não permite ultrapassar as
questões de base suscitadas e sugeriu à Câmara Municipal que pondere a alteração ao
regulamento, conforme já referido, de forma a conciliar a salvaguarda de todos os interesses em
presença.

Artigo 23°- (Regime)

A CCDRC considerou que a redação deste artigo não é clara pelo que deve ser clarificado o
conteúdo do regime aplicado aos edifícios e aos conjuntos patrimoniais.
No n.?3 alínea b) - Substituir "dos serviços competentes da câmara municipal" por "do município"

Artigo 24°- (Identificação)

1. Na planta de Ordenamento - Valores Patrimoniais, não estão assinaladas as áreas de
sensibilidade arqueológica e os conjuntos arqueológicos, conforme aqui referido.
A Câmara Municipal reafirmou que está a proceder à revisão e atualização do património
arqueológico, encontrando-se em revisão a base de dados existente. Após atualização dos
elementos irá proceder-se à atualização desta planta.

Câmara Municipal de Leiria

A Câmara Municipal referiu que irá proceder à retificação dos documentos com base nas propostas de
alteração acima assinaladas e à ponderação da posição da CCDRC quanto à introdução no
regulamento de uma norma, respeitante ao regime do "património inventariado", a estabelecer prazo
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DIREÇAO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO
Observação

Documento

Regulamento

Ponderação

Artigo 6°. No ponto 2 importa também incluir os diplomas relativos .classificação e
indicar também as respetivas zonas gerais e especiais de proteção. Para o efeito
atualizar-se situação do património cultural classificado e em vias de classificação:
Artigo 21.°. Nos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, de
interesse nacional, interesse público e interesse municipal, e nas respetivas zonas
gerais e zonas especiais de proteção, aplica-se o regime legal estabelecido na Lei
de Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural
e respetiva regulamentação, nomeadamente:
i)Nos bens imóveis classificados, de interesse nacional ou público, qualquer
intervenção ou obra, carece de autorização expressa e o acompanhamento do
órgão competente da administração do património cultural;
ii) O pedido de informação prévia, de licença ou a consulta prévia relativos a obras
ou intervenções em bens imóveis classificados, ou em vias de classificação, inclui
obrigatoriamente um relatório prévio elaborado nos termos previstos na legislação
em vigor neste âmbito;
iii) Nas zonas de proteção de bens imóveis em vias de classificação ou classificados
como de interesse nacional ou de interesse público, as operações urbanísticas
admissão de comunicação prévia ou autorização de utilização previstas no regime
jurídico da urbanização e da edificação, carecem de prévio parecer favorável do
órgão legalmente competente da administração do património cultural;
iv) A alienação de bens imóveis classificados, ou localizados nas respetivas zonas
de proteção, depende de prévia comunicação escrita ao serviço competente da
administração do património cultural, para efeitos de instrução de procedimento de
eventual exercício do direito de preferência.
v) Nos bens imóveis classificados, de interesse nacional, público ou municipal, ou
em vias de classificação, não podem ser concedidas licenças de demolição total ou
parcial, sem prévia e expressa autorização do órgão competente da administração
central ou municipal, conforme os casos.

I Atendido

Atendido.

Dado que a regulamentação
proposta pela
entidade - alíneas i) a v), decorrem da Lei, optouse por introduzir este conteúdo apenas no
Relatório do Plano - Condicionantes
(peça
escrita que acompanha o plano).

Atendido

Artigo 24°. Propõe-se que, onde se lê (...) "assinalados na Planta de Ordenamento
- Valores Patrimoniais os sítios arqueológicos de interesse patrimonial por parte do

Município de Leiria e como tal sujeitos a medidas especiais de proteção e
valorização.",

se leia, (... ) -assinalados

na Planta de Ordenamento

- Valores

Atendido

1

Patrimoniais, os sítios arqueológicos de interesse patrimonial, inventariados e
descritos por parte do Município de Leiria, na Carta Arqueológica e, como tal,
sujeitos a medidas especiais de proteção e valorização.".
Artigo 25°, Propõe-se a introduzir de um ponto, o sexto, relativo ao património
religioso não classificado, construido até ao século XIX: "Todas as intervenções que
impliquem picagem de reboco com exposição do aparelho construtivo
e
revolvimento de solos em igrejas e capelas, construídas até final do século XIX,
ficam condicionadas à realização de trabalhos arqueológicos efetuados nos termos
da legislação em vigor".

Atendido.
Esta norma foi introduzida
Real

na UOPG de Monte

Artigo 112°,Propõe-se
a seguinte redação para o ponto 2:- Os parâmetros
urbanísticos a adotar nesta área são os definidos no presente regulamento para as
categorias
e subcategorias
que se encontram
delimitadas
na Planta de
Ordenamento, sem prejuízo do cumprimento da legislação em vigor no âmbito do
património cultural classificado e em vias de classificação;

Planta de
Condicionantes

I

Nesta planta importa atualizar situação do património
classificação, conforme acima referido.

classificado

e em vias de I Atendido

Devem ser aferidas as delimitações dos bens imóveis, classificados e em vias de
classificação, e as delimitações das zonas gerais de proteção e zonas especiais de
proteção.

I Atendido
Atendido

Importa também aqui retirar referência ao IGESPAR e diferenciar o património
cultural classificado, em vias de classificação e respetivas Zonas de Proteção, do
património aí designado por "Outros/Edifícios Públicos", quer em legenda, quer
identificando-o
com trama/cor
diversa, tendo em atenção que não tem
enquadramento jurídico na Lei n.1 07/2001 de 8 de Setembro.

2

Planta de
Ordenamento Valores
patrimoniais

Nesta planta encontram-se cartografados os sítios arqueológicos, os bens imóveis
classificados e em vias de classificação, os edifícios públicos e o património
inventariado.
A grande quantidade de informação contida neste documento torna difícil a sua
leitura, pelo que se propõe o seu desdobramento ou o desdobramento da
informação nela contida por vários documentos.
No que se refere ao património cultural classificado e em vias de classificação,
devem aqui ser delimitados os bens imóveis e as zonas gerais de proteção e zonas
especiais de proteção, com a atualização já referida.

Irá ser melhorada a leitura gráfica da planta.
Enviar
posteriormente
à
entidade
para
confirmação.
Considerando que as zonas de proteção estão
delimitadas na planta de condicionantes, não se
justifica a duplicação de informação, uma vez
que a entidade refere "grande quantidade de
informação contida neste documento torna difícil
a sua leitura".
Esta questão poderá ser ultrapassada com a
alteração proposta para o artigo 21.0 "Nos bens
classificados ou em vias de classificação, de
interesse nacional, interesse público e interesse
municipal, e nas respetivas zonas gerais e zonas
especiais de proteção, delimitadas na planta de
condicionantes - outras condicionantes, aplicase o regime legal estabelecido na Lei de bases
da Politica e do Regime de proteção e
Valorização do Património Cultural e respetiva
regulamentação.

Bem como no caso do património arqueológico os sítios ou as ocorrências I Atendido
arqueológicas devem ser cartografadas com um ponto a partir do qual, será
demarcada em forma de polígono, uma área de salvaguarda radiocêntrica de 50
metros, onde se aplica o n.01 do artigo 25 do referido regulamento.
Pela cartografia apresentada não é percetível se os círculos são símbolos ou já I Atendido
representam polígonos.
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Relatório
Volume 111Condicionantes

No ponto 2. Património Edificado, 2.1 e 2.2 - Importa atualizar situação do I Atendido
património classificado, em vias de classificação, respetivas zonas gerais e
especiais de proteção, conforme referido anteriormente.

No último parágrafo do ponto 2.2. - a designação... "IGESPAR"... deve ser I Atendido
substituída por ... "órgão competente no âmbito do património cultural" ...

Relativamente à Igreja de Santa Eufémia, deve ser considerada no ponto 2.3., pelos I Atendido
motivos acima mencionados.

Caraterização e
Diagnóstico
Sócio
Territorial Tomo VIPatrimónio

Vol. 1- Património arquitetónico e Paisagístico e anexo I
Importa atualizar situação dos bens imóveis classificados e em vias de classificação
conforme consta no ponto referente ao regulamento.

I Atendido

Peças Gráficas - Planta de Património arquitetónico e paisagístico - Importaria
também identificar e delimitar bens imóveis classificados, em vias de classificação,
respetivas zonas gerais e especiais de proteção.

Vol. 11 - Património arqueológico
Carta arqueológica
Documento anexo ao PDM de Leiria, onde é inventariado o património arqueológico
de cada freguesia, seguindo um critério metodológico de apresentação comum a
todos os sítios ou ocorrências com interesse arqueológico.
Nela se encontram inventariadas e localizadas, aproximadamente, duas centenas
de sítios ou ocorrências arqueológicas. Na carta arqueológica é ainda apresentado,
um conjunto de ocorrências arqueológicas, que se encontram inventariadas na base
de dados Endovélico, mas que, ou por referência toponímica inexistente ou por
georreferenciação incorreta não foram incluídas nas fichas descritivas.

Vamos proceder à revisão e atualização do
anexo Carta Arqueológica, encontrando-se já em
revisão a base de dados existente, prevendo-se
a entrega de um relatório de progresso até
meados de novembro de 2013, incluindo uma
listagem atualizada e compatibilizada com as
plantas, o que implica uma revisão dos dados
dos relatórios técnicos datados de 2012/2013.
A Câmara Municipal irá remeter a planta e
respetivo relatório para confirmação da entidade.

No entanto, analisada a informação contida na Carta Arqueológica de Leiria datada
de 2008, verifica-se a ausência de alguns vestígios de património arqueológico
registados na base de dados da DGPC (Endovélicoilelo
que se propõe a sua
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revisão e atualização.

Plantas 11 A e 11 B - Sítios arqueológicos.
Nas plantas de Património Arqueológico foram localizados todos os sítios ou
ocorrências arqueológicas inventariadas e descritas na Carta Arqueológica do
Concelho de Leiria.

Os sítios ou ocorrências arqueológicas devem, tal como descrito no regulamento,
ser cartografadas com um ponto a partir do qual, será demarcado em forma de
polígono, uma área de salvaguarda radiocêntrica de 50 metros, onde se aplica o n.?
1 do artigo 25 do referido regulamento.
Pela cartografia apresentada não é percetível se os círculos são símbolos ou já
representam polígonos.
- A cartografia dos sítios arqueológicos deverá ser revista e atualizada em
conformidade com a revisão e atualização da Carta Arqueológica.
- Na legenda, a identificação poderá ser: sítio arqueológico e área de sensibilidade
arqueológica.

COMISSÃO DE COORDENAÇAo E DESENVOLVIMENIO REGIOIfAL

-n- •.

!.\l1:li1

I

Estes elementos irão ser revistos e atualizados, e
remetidos
posteriormente
à entidade
para
confirmação

I

Em atualização.

....

l.?
"

Documento

Regulamento

Observação

Artigo 22.° (Identificação)
A Inventariação que aqui se refere é a prevista na Lei 107/2001, de 8/09?
Se não for essa figura, reiteramos o referido no parecer anterior:
"No que respeita ao "património arquitetónico" e "conjuntos patrimoniais", o plano
apenas deve referir os bens imóveis classificados ou em vias de classificação, nos
termos da lei n.? 107/2001, de 8.9 - Lei do Património Cultural Português - não os
imoveis ou conjuntos que o município considere merecer uma proteção idêntica
àqueles, por falta de base legal. Os imóveis não classificados, nem em vias de
classificação, mas com interesse patrimonial, poderão ser elencados em anexo ao
piano."

Ponderação

A
discutir
na
reunião
de
concertação,
nomeadamente
no
que
diz
respeito
ao
enquadramento legal do património inventariado.

Pode, no entanto, o Plano, definir as regras a que ficarão sujeitos os imóveis após a
sua classificação ou inventariação. Note-se que a Lei do património para além de
5

obrigações também define direitos, benefícios e incentivos fiscais a que apenas os
proprietários dos imóveis classificados nos termos da Lei poderão aceder ou
beneficiar.
Artigo 23.0 (Regime)
Sem prejuízo do acima exposto, é de referir o seguinte: n.? 5 d) - Quais são e onde
estão indicadas as espécies arbóreas "com interesse", cujo abate é interdito?
e) Quais são os "exemplares arbóreos" onde são interditas as podas?

Alterado. A ponderar na reunião de concertação.

8. Conclusão
8.1. Cumprimento das normas legais e regulamentares

concertação,
reunião
de
A
discutir
na
no
diz
respeito
ao
nomeadamente
que
enquadramento legal do património inventariado.

aplicáveis

Sem prejuízo de outras questões de legalidade que venham a ser levantadas pelas
demais entidades que acompanham o processo de revisão do PDM de Leiria, nas
áreas tuteladas pelas mesmas, verifica-se que a proposta da versão final do Plano
não cumpre com as seguintes disposições legais e regulamentares em vigor:
Sistema Patrimonial artigo 22.° e 23.°.

Notas referentes ao Regulamento (extrato de outubro 2013)
•

As alterações efetuadas a cor azul têm como o objetivo de clarificar as normas;

•

As alterações efetuadas a cor verde correspondem

a novas propostas do Gabinete de Arqueología da Câmara Municipal, para ponderação na

reunião de concertação.
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Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Reunião de Concertação
Propostas de exclusão da Reserva Agrícola Nacional
13 de janeiro de 2014
ATA
Aos treze dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, pelas dez horas, realizou-se
instalações

da Câmara Municipal de Leiria, uma reunião de Concertação,

representantes

nas

com a presença das

das seguintes entidades:

- Oireção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (ORAPC);
- Câmara Municipal de Leiria
A reunião teve por finalidade a análise das propostas de exclusão da Reserva Agrícola Nacional
(RAN), após a ponderação

e reformulação

efetuada pela Câmara Municipal

a

pareceres emitidos na 4. reunião plenária da Comissão de Acompanhamento

na sequência

dos

(CA), realizada em

07.08.2013.

As representantes

da Câmara Municipal deram início à reunião enquadrando

mesma e informaram
conforme documento

que a Câmara

os propósitos

procedeu ao envio das propostas de exclusão

da

da RAN,

anexo à presente ata, as quais refletem a ponderação da Câmara Municipal,

bem como as orientações

emanadas da reunião de concertação

de 19.11.2013, realizada com a

CCORC e ORAPC, que teve por finalidade a análise das propostas de exclusão da REN nas áreas
coincidentes

com as propostas de exclusão da RAN.

Sobre os elementos enviados, a Câmara Municipal informou que o documento em anexo, contém,
por lapso, a proposta

n.? 77, situação

que irá ser corrigida.

Esta proposta

não consta

nos

elementos enviados em shapefile.

A - APRECIAÇÃO

DAS PROPOSTA DO PLANO

Passando à análise dos documentos
proposta reflete, na generalidade,
Municipal,

em reuniões

apresentados,

a representante

da ORAPC informou que a

o acolhimento das orientações que foram transmitidas à Câmara

de trabalho

subsequentes

à referida 4.a reunião da CA. No entanto,

considera que as propostas n.os 10, 96,135,138,151,154,199,217,239,266,270,361,380

e

383, carecem de correção gráfica de acordo com a indicação dada na presente reunião para se
tornarem pareceres favoráveis.

A reformulação

da proposta n.? 199 (fracionamento

urbano para manter corredor de RAN), determinou
Relativamente

do perímetro

a inclusão de uma nova proposta - 199A.

à proposta 2668 mantém o parecer desfavorável emitido anteriormente,

de interromper uma mancha de RAN de grande dimensão.
1

pelo facto

A representante

da DRAPC propôs a eliminação das propostas n.os 45, 153, 220D1, 221, 268,

269, 271, 3558, 369, 374, 472A e 388A, por se tratar de pequenos acertos sem expressão gráfica,
implicando apenas um pequeno ajustamento da RAN bruta.
As restantes

propostas,

constantes

do documento

em anexo, obtiveram

parecer

favorável

da

DRAPC.

B - CONCLUSÃO DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO
A presente Ata deverá integrar o processo a colocar à Discussão Pública, nos termos do disposto
no n.? 3 do artigo 77° do Decreto-Lei 46/2009, de 20 de fevereiro.
Findo o período
comunicação

de Discussão

Pública,

a Câmara

Municipal

pondera

e divulga,

através

da

social e da respetiva página da internet, os respetivos resultados e elabora a versão

final da proposta de revisão do PDM a submeter à aprovação da Assembleia

Municipal, de acordo

com o n.? 1 artigo 79.° do diploma referido.
Sem outro assunto, foi encerrada a reunião pelas treze horas, da qual se lavrou a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Foram extraídas

cópias e entregues

à representante

da Entidade,

tendo ficado o original

Câmara Municipal de Leiria.

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro
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na

Ponderação das propostas desfavoráveis e favoráveis parciais

Freguesia

Código
6
6A
7A

Parecer DRAPC

Ponderação da Câmara
A reformulação da proposta 6 originou a
inserção de uma nova proposta a 6A

Refazer proposta

Fav parcial retirar zona à

A proposta foi reformulada

esquerda

7B
9B

Fav parcial retirar zona a sul

A proposta foi reformulada

Fav parcial considerar apenas

A proposta foi reformulada

zona sul com edificações

9E

Fav parcial retirar área à
esquerda não interromper

9E1
9E2
10

a

mancha redefinir o pedido

A reformulação da proposta 6 originou a
inserção de duas nova proposta 9E1 e 9E2

Retirar apenas a edificação se

Não é pecuária. Manter a proposta.

não for pecuária

11

Fav-parcial acertar pelo

A proposta foi reformulada.

caminho para norte não

15

Desjav. A área intercetada

Desistir da proposta.

não tem existências

Amor

17A

Desfav

Desistir da proposta

17C

Pequeno ajuste

Desistir da proposta. Com a reformulação
da proposta esta foi agregada à proposta
17B (favorável)
A proposta foi reformulada

18
19A

Fav parcial retirar a zona à
direita e a liação à 17A
Fav parcial redefinir os limites

A proposta foi reformulada

a norte

19 B

Fav parcial retirar
exclusivamente

A proposta foi reformulada

a edificação

19 C

Mal pedido fica edifício em
RAN e retiram área de SAL

A proposta foi reformulada

19 D

Juntar a mancha com parte

Não juntamos para manter corredor de
ligação.
A proposta foi reformulada, no entanto
passou a área a excluir do regime da RAN
em solo rural (área de edificação dispersa).

da 19C

19 E

Fav parcial redefinir limites de
acordo com edificação

19 F

19 G

20

Fav parcial só lado direito

A proposta foi reformulada, no entanto
passou a área a excluir do regime da RAN
em solo rural (área de edificação dispersa).

Fav parcial retirar
profundidade à mancha
respeitar as edificações

A proposta foi reformulada

Fav-parcial retirar bico a
norte poente

A proposta foi reformulada

1

31 B

Pequeno acerto à edificação

Desistir da proposta. Com a reformulação
da proposta esta foi agregada à proposta
31A (favorável)

33

Desf

Desistir da proposta

34

Fav parcial

A proposta foi reformulada

37

Fav parcial redefinir os limites

A proposta foi reformulada

pela edificação
38

Fav parcial acerto à

A proposta foi reformulada

edificação
39
Arrabal

Fav parcial acertar pelo limite

A proposta foi reformulada

do cadastro e da propriedade
40

Fav parcial

A proposta foi reformulada

41

Desfav

Desistir

43

Fav parcial

A proposta foi reformulada

44

Fav parcial pequeno ajuste

A proposta foi reformulada

não retirar o lado esquerdo
da via
45

Fav pequeno ajuste

A proposta foi reformulada

46

Fav parcial redefinir a área de

A proposta foi reformulada

acordo com edificações
ajuste

Desistir da proposta.

53

Desfav-Pequeno

55A

Pequeno ajuste

Com o ajuste a proposta não tem expressão
gráfica. Desistir da proposta

55C

Pequeno ajuste

Com o ajuste a proposta

não tem expressão

gráfica. Desistir da proposta
56
60A
Azoia

Desistir da proposta

Desfav
Fav parcial Pequeno acerto à
esquerda e retirada de

A proposta foi reformulada

edificação à direita
62 A

6±
corrigida
para

Fav parcial retificar proposta

A proposta foi reformulada

Deve ser o 61 B- zona de

O número da proposta (61) não estava

edificação dispersa

correto, foi alterado para 61B (proposta de
exclusão em solo urbano)

Fav parcial limite de concelho

A proposta foi reformulada. Tivemos em
conta a ligação com o concelho vizinho

61B
69

ver ligação
Bajouca

70

Desfav-Pequeno

72

Fav parcial/retirar

acerto a sul
o lado

Desistir da proposta
A proposta foi reformulada

direito da via
73A

Desfav- pequeno acerto não

Desistir da proposta

há necessidade

2

73 B

desfav rever proposta

De acordo com o mail enviado à DRAPC
(03.08.2013) procedeu-se à redefinição da
mancha integrando as construções a sul e
mantendo o corredor da RAN.
A proposta foi reformulada para incluir
todas as edificações. Não são pecuárias.

considerar só parte sul não
interromper

Bajouca

76

a mancha

Pedido não inclui todas as
edificações existentes serão
pecuárias ???

74

se são

77

Fav parcial retirar apenas o
equipamento

80

Fav Refazer o limite pequeno
acerto

96

Fav parcial retirar o bico a

Barosa

Barreira

Fav parcial confirmar
pecuárias

A proposta foi reformulada. Não são
pecuárias
A proposta foi reformulada. Pretende-se
enquadrar construções existentes, neste
caso específico trata-se de um equipamento
associativo.
A proposta foi reformulada

A proposta foi reformulada

nascente limite do concelho

134

Fav parcial melhorar
limites

135

Fav parcial redefinir os limites

os

A proposta foi reformulada
A proposta foi reformulada

de acordo com as edificações
existentes

138

Fav parcial redefinir os limites

A proposta foi reformulada

143 A

Fav parcial acertar pelo limite
da propriedade à esquerda

A proposta foi reformulada

Fav parcial acertar pelos

A proposta foi reformulada

146

limites da propriedade não ir
além da via respeitar o

Caranguejeira

cadastro

150

Fav parcial exclusivamente

o

A proposta foi reformulada

edificado

151

Fav parcial area a sul manter
emRAN

A proposta foi reformulada

153

Fav parcial pequeno acerto

A proposta foi reformulada

154

Fav parcial não interramper

a

A proposta foi reformulada

mancha retirar só edificado

155

Fav parcial apenas a
edificação à esquerda

A reformulação da proposta 155 originou a
inserção de uma nova proposta a 155A

Fav-Parcial acertar pelo limite

A proposta foi reformulada

155A

168

do cadastro e da propriedade

Carreira

169

A fazer alteração é pelo limite
da propriedade não entrar na
parcela a sul

A proposta foi reformulada

3

177 A

Fav parcial de acordo com

A proposta foi reformulada

elementos já enviados
182B

????

Manter proposta.

Proposta de espaço

central de grau 111 com construção
191

Fav parcial redefinir a
mancha pelos limites das
edificações e respeitar o

A proposta foi reformulada

cadastro os limites estão a
entrar em parcelas agrícolas
Carvide

199

Fav parcial incluir apenas as
edificações

De acordo com o mail enviado à DRAPC

à reformulação

(03.08.2013)

procedeu-se

da proposta
construções

de modo a incluir as
existentes e enquadrando

processos de obras 155/09,
1049/90,
206

Fav parcial redefinir área a

os

1287/95,

IP 2/11, 772/93 e 3/91.

A proposta foi reformulada

norte
217

Fav parcial acertar pelo
limite/cadastro,

pela

A reformulação

da proposta

217 originou

a

inserção de uma nova proposta a 217A

edificação a sul
217 A
220 A

Com o ajuste a proposta não tem expressão

Pequeno acerto

gráfica. Desistir da proposta
220 B

Fav parcial excluir

só as

A proposta foi reformulada

edificações
Desfav. Parece ser uma
pecuária
220 C
Coimbrão
220 O

é

melhor ficar em

De acordo com o mail enviado à DRAPC
(03.08.2013) procedeu-se à redefinição da

solo rural para não ter
problemas futuros

mancha retirando

Fav.Parcial acertar limite

A reformulação da proposta 2200 originou
a inserção de uma nova proposta a 22001

Desfav

De acordo com o mail enviado à DRAPC
(03.08.2013) solicita-se a reponderação,

existentes
mantendo

os barracões devolutos

(antigos aviários), mas
o polidesportivo
em urbano.

22001

pois trata-se

de uma uniformização

do

perímetro urbano em vez de criar um
enclave no mesmo. Salienta-se que esta

221

proposta obteve parecer favorável
reunião setorial de 08 de fevereiro

em
de

2013.
224

Fav parcial Dividir a proposta
de exclusão retirar a zona

A reformulação

central

inserção de uma nova proposta a 224A

Fav parcial

A proposta foi reformulada

da proposta

224 originou

a

224A
227
237 A

237B
237B1

Desfav. Refazer proposta

oesiov.

Refazer proposta

De acordo com o mail enviado à ORAPC
(03.08.2013)

foi refeita a proposta

construções

existentes.

pelas

De acordo com o mail enviado à ORAPC
(03.08.2013) procedeu-se ao redesenho da
proposta

cingindo

ao edificado

existente.

A

reformulação
da proposta 237B originou a
inserção de uma nova proposta a 237B1.

4

Coimbrão

239

Fav Parcial acertar pelo limite
sul da edificação

A proposta foi reformulada

263

Fav parcial acertar pelo limite

A proposta foi reformulada

da edificação apenas do lado
esquerdo

265

Fav parcial acertar pelo limite
da edificação considerar

A proposta foi reformulada

o

lado direito respeitar os
limites da propriedade

266A

Fav parcial pelo limite da
edificação

266 B

Desfav interrompe
agrícola

mancha

A proposta foi reformulada
Manter proposta de acordo com o mail
enviado à DRAPC (03.08.2013).

De acordo

com reunião com a DRAPC no dia
21.10.2013 vamos manter a proposta (zona
verde) pois ao nível do ordenamento
torna-se preponderante a ligação do
urbano. Esta irá unir o lugar a uma

Colmeias

construção existente (Auto Confraria Oficina auto e Stand), que no PDM em
vigor está inserida no solo urbano, em
"unidade industrial existente".
267

Pedido sem sentido no meio
da área de RAN

Desistir da proposta

268

Fav pequeno acerto

A proposta foi reformulada

269

Fav pequeno acerto

A proposta foi reformulada

270

Parece ser uma pecuária
confirmar é melhor estar em
solo rural

A proposta foi reformulada. Não é pecuária.

271

Fav rever limites

A proposta foi reformulada

292

Fav parcial retirar pedido a
sul

A proposta foi reformulada

296

área com parecer da RAN-uso
compatível

A proposta foi reformulada

Pedido Mal identificado

Desistir da proposta

área de logradouro-pequeno
acerto

expressão gráfica. Desistir da proposta

Pequeno acerto

Com o acerto a proposta não tem

304 A

Cortes
305

307

Com o acerto a proposta não tem

expressão gráfica. Desistir da proposta

318
321A
Leiria

Área a preservar articular
com REN

Desfov

Foi articulado com a REN
Manter proposta de acordo com o mail
enviado à DRAPC (03.08.2013). De acordo
com reunião com a DRAPC no dia
21.10.2013,

vamos manter a proposta pois

trata-se da Quinta de São Venâncio junto à
cidade de Leiria. Pretende-se apenas
excluir da RAN as construções existentes.

5

Leiria

321B

Desfav

Desistir da proposta

321C

Desfov

Desistir da proposta

324

329

Área a preservar, Articular
com REN não há edificações
Licença???

Foi articulada com a REN

Fav parcial acertar pelo

A proposta foi reformulada

edificado

337
Maceira

Fav parcial acertar pelo
edificado,

confirmar

que não

A proposta foi reformulada. Não é pecuária

é uma pecuária
341

Marrazes

355 B

Memória

361

Confirmar que a área se
mantem em REN

A área proposta para exclusão da RANfica
em zona verde área de proteção e
enquadramento

eea acerto

A proposta foi reformulada

Fav apenas pelas edificações-

A proposta foi reformulada

rever proposta de
ordenamento

365 A

Não existem quaisquer

Desistir da proposta.

construções, desnecessário

365 B

Não existem quaisquer
construções, desnecessário

Desistir da proposta.

365 C

Fav parcial refazer os limites

A proposta foi reformulada

Fav parcial redefinir

A proposta foi reformulada

367

limite

Milagres

à esquerda

369

Pequeno acerto

A proposta foi reformulada

374

Pequeno acerto

A proposta foi reformulada

377

Fav parcial refazer proposta
retirar exclusivamente a

A proposta foi reformulada

edificação

378

Fav parcial refazer proposta
retirar exclusivamente a

A proposta foi reformulada

edificação

379

Fav parcial retirar

atea à

A proposta foi reformulada

direita

380

Fav parcial redefinir área à

A proposta foi reformulada

direita da via

383

Desfav redefinir proposta

Manter proposta de acordo com o mail
enviado à DRAPC(03.08.2013). A proposta
foi reformulada de modo a incluir apenas
as construções existentes, sendo estas
posteriores a 1995.

6

392

A área de recreio e lazer e a
utilização que esta a ser dada
é compatível com RAN

Manter a proposta. A área de recreio e lazer
está incluída nas termas de monte Real.

3938

Fav moradia
peq acerto

396

Desfov-sem necessidade

Desistir da proposta.

409

Fav-Parciol apenas o limite da
edificação não há

A proposta foi reformulada

a norte- fazer

Com o acerto a proposta não tem
expressão gráfica. Desistir da proposta.

necessidade da correção
proposta

410

Fav-acertar

pelo limita da

A proposta foi reformulada

edificação ter em atenção o
cadastro, estão a entrar na
parcela adjacente

Monte Real

411

413

Desf

Desistir da proposta.

Fav-Parcial ajustar pela

A proposta foi reformulada

edificação à direita não há
necessidade.

419A

Fav-parcial retirar a zona
norte que está

A proposta foi reformulada

completamente desocupada
limite pelo cadastro

419B

Fav-parcial retirar a zona
norte que está

A proposta foi reformulada

completamente desocupada
limite pelo cadastro

425
Monte
Redondo

Fav parcial redefinir o limite

A proposta foi reformulada

norte não há necessidade de
ter uma faixa tão larga

436

Desf-não se justifica

Desistir da proposta.

444

Fav parcial acertar pelo limite
norte da construção

A proposta foi reformulada

445

Favorável parcial- Acertar
pelo limite da via retirar o

A proposta foi reformulada

topo norte direito

449

Fav parcial retirar

o lado

A proposta foi reformulada

direito da via área com vários
poços e em atividade

Ortigosa

451

Fav parcial retirar

o lado

A proposta foi reformulada

direito da estrada área com
boa utilização e pu não
colmatado

454

Fav parcial acerto apenas
pela edificação, não se
justifica

o bico

A proposta foi reformulada

a sul

7

486

Favorável

Esta proposta foi redesenhada com a
DRAPC na reunião de 21.10.2013.
Nova proposta que surgiu com o
redesenho da proposta 486 (espaço urbano

486 A

de baixa densidade).
502

Favorável

Desistir da proposta. Com a confirmação
das propostas esta foi agregada à proposta
contígua (499 favorável) com a mesma
categoria zona verde - área de proteção

Pousos

e

enquadramento.
507

Favorável

Desistir da proposta.
das propostas

Com a confirmação

esta foi agregada à proposta

contígua (504 favorável) com a mesma
categoria zona verde - área de proteção

e

enquadramento.
508A

Favorável

Desistir da proposta. Com a confirmação
das propostas esta foi agregada à proposta
contígua (504 favorável)
categoria

com a mesma

zona verde - área de proteção

e

enquadramento.
514

Favorável

Desistir da proposta. Com a confirmação e
redesenho das propostas esta foi agregada

à proposta

contígua (511 favorável)

mesma categoria

com a

espaço urbano de baixa

densidade.
513

Favorável

Regueira de

Desistir da proposta. Com a confirmação e
redesenho das propostas esta foi agregada

à proposta

contígua (512 favorável) com a
mesma categoria espaço urbano de baixa

Pontes

515

Favorável

densidade.
Desistir da proposta. Com a confirmação e
redesenho das propostas esta foi agregada

à proposta

contígua (512 favorável)

mesma categoria

com a

espaço urbano de baixa

densidade.

12

Propostas de exclusão a confirmar.

Estas propostas por lapso não foram

nos documentos enviados para a 4ª CA.
A DRAPe teve conhecimento

destas manchas no dia 29.10.2013, e de acordo com combinado

remete-se o quadro com a sua identificação:

-•. -

.
-

- -

-

-

.--

~

-~-

Freguesia

-

Código

-

-

.

-

<

Parecer ORAPC

261A

Ponderação
Nova proposta

Colmeias

da Câmara

após a 4~ CA. Redesenho do

perímetro urbano com a CCORC na reunião
do dia 22.10.2013, para englobar o
cemitério
556

no Lugar da Bouça.

Proposta de espaço urbanizável
de uso especial-

- Espaço

Turismo condicionado

por RAN. Esta proposta de uso turístico foi
apresentada na 4.l! CA, no entanto, por

Santa Catarina
da Serra

lapso, não foi solicitada

a exclusão da RAN.

É uma área sujeita a UOPG precedida de
plano pormenor, parte desta área está
condicionada por REN, a qual irá ser
excluída no âmbito
240

Fav

Esta proposta
edificação

do Plano Pormenor.

foi à 3~ CA como área de

dispersa com elevado grau de

compromissos. De acordo com o parecer
da CCORC na 3~ CA, a proposta de

Coimbrão

ordenamento
passou para solo urbano.
Existe uma proposta de exclusão da REN
favorável.
535
Regueira de
Pontes

Desf Acerto pelas 3 casas
existentes

A proposta

proposta
C279.
438

Fav. Acerto RAN bruta

foi reformulada

de modo a

abranger apenas as construções de acordo
com parecer na reunião de concertação
(19.11.2013) com a CCORC e ORAPC. Esta
coincide com a proposta de REN

Esta proposta

foi à IIICA como área de

edificação dispersa com elevado grau de
compromissos/ocupação
atual. Com o
parecer da CCORC na IIICA efetuou-se uma
alteração /redesenho da proposta de
Monte
Redondo

406

ordenamento
urbano.

que passou para solo

Esta proposta

foi à 3~ CA como espaço

urbano de baixa densidade, com pequeno
acerto ao perímetro urbano. Mantivemos
na 4~ CA esta proposta. Existe uma
proposta

de exclusão da REN favorável.

13

A proposta foi reformulada
de modo a
abranger apenas as construções de acordo

407
Monte

com parecer na reunião de concertação
(19.11.2013) com a CCDRC e DRAPC. Esta

Redondo

proposta

coincide com a proposta

de REN

C253

"

-;

594
Souto da
Carpalhosa

Desistir. De acordo com parecer na reunião
de concertação

(19.11.2013)

com a CCDRe

e DRAPC

14

Revisão do P.D.M. de Leiria
ATA
Reunião de Concertação
19.11.2013
Proposta de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional

Aos dezanove dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas dez horas e trinta minutos, realizou- ~
se

nas

instalações

da

Divisão

Sub-Regional

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC),
representantes das seguintes entidades:
- Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento

de

Leiria

da

Comissão

uma reunião de concertação,

de

Coordenação

com a presença

e
dos

Regional do Centro (CCDRC)

- Câmara Municipal de Leiria (CML)
- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC)
A reunião teve por finalidade

a análise das propostas

(REN) nas áreas coincidentes

com as propostas de exclusão da Reserva Agrícola Nacional (RAN),

de exclusão da Reserva Ecológica

Nacional

após a reformulação efetuada pela Câmara Municipal na sequência dos pareceres emitidos
reunião plenária da Comissão de Acompanhamento (CA), realizada em 2013.08.07.
Neste contexto, foram identificadas as seguintes áreas de coincidência:

REN - CÓDIGO
23

RAN -CÓDIGO
35

288

5418

288

541A

267

5088

273

512A

274

511

331

545

99

158

255

594

401

174A

427

458

411

130

433

265

408

1438

409

143A

412

150

410

133

416

291,292

420

288

425

61

1

na 4.a

Passando

403

281

429

257

436

300

417

296

347

5528

326

542

343

551

279

535

253

407

252

406

177

329, 339

128

240

127

240

116

212

40

72
40

1

6A

2

78

107

1608

à análise dos documentos

proposta reflete, na generalidade,
Municipal,

14

apresentados,

o acolhimento

em reuniões de trabalho

subsequentes

a representante

das orientações

da ORAPC

informou

que foram transmitidas

que a

à Câmara

à referida 4.a reunião da CA. No entanto, não

considera aceitável a proposta n.? 594, devendo ainda as propostas n.os 407 e 535 ser reformuladas
de modo a abrangerem apenas as edificações.
Atenta

a posição

da DRAPC

e seus fundamentos,

concordou, esta posição será considerada
propostas de REN, respetivamente

com os quais a representante

da CCORC

no parecer a emitir pela CCDRC sobre as correspondentes

a E255, que passará a desfavorável

e a C253 e a C279 que

passarão a favoráveis apenas parcialmente.
A reunião foi encerrada quando eram treze horas e trinta minutos.

Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento

Regional do Centro

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro

2

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Reunião de Concertação
08 de abril de 2014

ATA
Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta minutos,
realizou-se,
Centro,

nas instalações

em Coimbra,

condicionado

da Comissão de Coordenação

uma reunião

de Concertação,

e Desenvolvimento

no seguimento

Regional do

do parecer

favorável

à Proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria (PDM), emitido pela

Comissão de Acompanhamento

(CA) no âmbito da 4.a reunião plenária, e nos termos e para os

efeitos previstos no artigo 76.° do Decreto-Lei n.? 380/99, de 22 de setembro, na última redação
dada pelo Decreto-Lei

n.? 46/2009,

de 20 de fevereiro,

com

a presença

das seguintes

entidades:
~

Comissão

de Coordenação

Carla Velado,
~

Eng.a

e Desenvolvimento

Francelina Fino, Arqt." Graça Gabriel;

Câmara Municipal de Leiria (CML) - Vereador
Guapo,

Regional do Centro (CCDRC) - Dr."

Dr." Sandra Cadima,

Eng.o Ricardo Santos, Enq." Fernanda
Dr.a Ana Guedes,

Dr." Paula Coelho,

Dr." Fernanda

Quinta.

Os representantes

da Câmara Municipal de Leiria (CML) deram início à reunião enquadrando

os propósitos da mesma e informaram que foram enviados previamente elementos da proposta
de Plano,

nomeadamente

o Relatório

de Ponderação

ao Parecer

Final,

Regulamento

algumas peças gráficas da proposta do Plano, os quais refletem a ponderação
questões identificadas

na

4.a

e

da CML às

reunião plenária.

Foi dada a palavra às representantes

da entidade presente, para que se pronunciassem

sobre

os elementos apresentados.
As representantes

da CCDRC começaram

por informar que existe uma divergência

autarquia e a entidade Estradas de Portugal (EP) no que diz respeito à jurisdição
estradas desclassificadas,

situação que deve ser esclarecida,

entre a

de algumas

sugerindo a realização de uma

reunião de concertação com a entidade.
A CML informou que efetivamente

ao longo de todo o processo de revisão do PDM houve um

diferendo entre a autarquia e a EP no que se relaciona com a jurisdição de algumas estradas
desclassificadas

que atravessam o território do Município de Leiria: EN 109-9, EN 242 (antiga),

EN 349, EN 349-1, EN 349-2, EN 356, EN 356-1 e EN 356-2.
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Este diferendo foi reforçado
face aos elementos
taxativamente

no parecer que a Delegação

do Plano presentes

Regional de Leiria da EP elaborou

na última reunião plenária da CA, onde se refere

que as vias em causa "já foram transferidas para o património municipal".

A CML informou ainda que solicitou, por ofício de 3 de fevereiro
esclarecimentos
informações

sobre

esta questão

da existência

à Delegação

das homologações

Regional

de 2012 (SAI-2012/1936),

de Leiria da EP, requerendo

dos autos de entrega,

no entanto

nunca foi

obtida qualquer resposta.
A CML reitera a sua convicção de que as vias acima enumeradas
transferidas

para o património

municipal,

nunca foram efetivamente

uma vez que a EP tem vindo reiteradamente

a

executar ou determinar atos que pressupõem a posse do bem nomeadamente:
~

Conservação

da via;

~

Substituição ou colocação de sinalização rodoviária;

~

Emissão de pareceres

e autorizações

no âmbito de operações

urbanísticas,

com a

respetiva cobrança de taxas;
~

Licenciamento

de publicidade, com a respetiva cobrança de taxas;

~

Emissão de pareceres sobre provas desportivas, festas e romarias ou outras situações
que obriguem a alterações ao trânsito;

~
A CML

Gestão das espécies vegetais existentes ao longo das vias.
considera

apresentando

que

as vias

em causa

a respetiva fundamentação

No que concerne

ao conteúdo

continuam

a pertencer

à jurisdição

da EP,

no relatório de ponderação.

material

e mais especificamente

ao regulamento

foram

abordados os pontos a seguir explicitados:

Artigo 11.0 (Abastecimento
No que respeita

de Água e Drenagem de Águas Residuais)

às infraestruturas

de abastecimento

de água e de drenagem

residuais, as mesmas só devem constar na Planta de Condicionantes
se tiverem servidão legalmente constituída,

de águas

- Outras Condicionantes

situação que suscita dúvidas, na medida em que

não é feita qualquer referência ao despacho ministerial que delimita a área de servidão.
A CCDRC

informou

que as infraestruturas

que não estejam

específica e que, como tal, não podem integrar as servidões
utilidade pública, devem constar na Planta de Ordenamento

contempladas
administrativas

em legislação
e restrições de

- Salvaguardas.

A CML transmitiu que irá aferir esta questão
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Artigo 18.° (Zonas inundáveis)

A CCDRC referiu que não foram acolhidas algumas das recomendações emitidas no âmbito do
parecer final, nomeadamente pela APA-ARH do Centro, em particular no que se refere à
possibilidade de instalação de alguns estabelecimentos industriais nestas áreas, não obstante
as áreas inundáveis, não sujeitas ao regime da REN, serem diminutas e corresponderem a
áreas consolidadas ou muito ocupadas.
A CML esclareceu que a norma visava não impedir a ponderação das indústrias existentes que
necessitem de regularização.

N.o 3 alínea a) - A CCDRC mencionou que este número refere os usos e ações interditas nas
zonas inundáveis, pelo que não se percebe a parte final desta disposição ao referir "devendo
qualquer tipo de intervenção reduzi-los ou eliminá-los". Mantém-se a necessidade de clarificar
esta disposição.
A CML informou que irá alterar a norma em causa.
Secção 11- Património Inventariado

A CCDRC referiu que a CML não acolheu a sugestão transmitida na reunião de concertação
com a Direção Regional de Cultura do Centro, para que fosse alterado o termo "inventariado",
de forma a que não se confunda com o procedimento de inventariação previsto na Lei n.?
107/2001.
A CML informou que a alteração sugerida implicaria a alteração das peças gráficas e
respetivos relatórios, pelo que a questão irá ser devidamente esclarecida no Relatório do
Plano.

Artigo 40.° (Disposições

gerais de viabilização dos usos do solo)

N.o 4 - A CCDRC considera que a redação não é clara pelo que deve ser clarificado o seu
conteúdo.
A CML esclareceu que se numa operação urbanística as regras de edificabilidade do plano
forem mais restritivas do que as regras de edificabilidade dos regimes jurídicos em vigor,
designadamente o regime da Reserva Ecológica Nacional (REN), aplica-se o regime geral da
REN por ser mais favorável.

A CCDRC considera que esta situação subverte os princípios e objetivos que devem estar
presentes nos Instrumentos de Gestão de Territorial, nomeadamente

os que decorrem

da definição de Plano Municipal de Ordenamento do Território.
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A

CML

esclareceu

compatíveis

ainda

que

e/ou complementares)

quanto

aos

usos

interditos

e admitidos

nas categorias e subcategorias

(dominantes,

de espaço prevalecem as

regras do plano.
A CML comunicou que irá clarificar a norma.

I

N.o 5 - A CCDRC considera que a redação, para além de não ser clara, pode pôr em causa os
princípios subjacentes

ao estabelecimento

classes e categorias

de espaço,

dos usos dominantes

pelo que a norma necessita

e usos compatíveis
de ser clarificada

balizada de modo a não colocar em causa os objetivos e princípios
preconizar

alterações

estabelecido
A CML

sem

o necessário

recurso

e de ser

referidos, nem venha a

ao procedimento

legalmente

para o efeito, no RJIGT.

esclareceu

orientações

ao PDM,

para as

que esta

provenientes

norma

surgiu

no âmbito

da reunião de concertação

da ponderação,

de 20.01.2014,

bem como

das

com a representante

da

Direção Regional da Economia do Centro, no que diz respeito às regras de edificabilidade
estabelecimentos
Espaços

Centrais,

industriais
Espaços

esclareceu

que esta norma

edificações

existentes

nas diferentes
Residenciais
pretende

na mesma

categoria e subcategoria

categorias

e Espaços

elucidar

parcela

de uso
Urbanos

que quando

(ex: indústria

do solo,

nomeadamente:

de Baixa Densidade.

ocorra

Mais

mais que um uso nas

e habitação),

de uso do solo, o regime de edificabilidade

dos

dentro

da mesma

a aplicar é o respeitante

ao uso mais favorável, não se admitindo cumulação dos parâmetros de edificabilidade.
A CML informou que irá reformular a redação desta norma.

Artigo 43.0 (Instalações

de depósitos)

A CCDRC referiu que não foram estabelecidos

quaisquer parâmetros para as edificações aqui

referidas. Este artigo enquadra as operações de gestão de resíduos? Carece de clarificação.
A CML esclareceu

que as edificações

ao apoio

atividades,

destas

'componentes

edificadas'.

pelo

aqui referidas são apenas as estritamente
que

propõe

alterar

a referência

necessárias

a 'edificações'

por

Mais referiu que de qualquer modo os parâmetros de edificabilidade

são os das respetivas categorias.

Secção 111-Empreendimentos

de caráter estratégico

A proposta de articulado desta secção foi ponderada pelos presentes, tendo ficado acordado:
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a) Alterar a norma da alínea b) do artigo 47.0 (Empreendimentos
investimentos

estratégicos)

para "sejam

na área da cultura, educação, saúde, desporto, ambiente, energias renováveis,

economia num contexto estratégico de inovação e de tecnologia de ponta, complexos de lazer
e de recreio";
b) Que serão consideradas
e as áreas abrangidas

na alínea b) do n,? 2 do artigo 49.0 (Regime)

por risco, as quais não estão dispensadas

parâmetros estabelecidos

os Espaços Verdes,

do cumprimento

de outros

para as categorias e subcategoria de uso afetadas.

A CCDRC entende que devem também ser excluídas da possibilidade

de acolhimento

desta

norma os Espaços Florestais de Conservação.
A CML referiu que com a alteração efetuada em resultado da reunião de concertação
com o ICNF, os Espaços Florestais de Conservação

realizada

passaram a abranger cerca de 26% do

território do concelho. A manter esta condição, a estratégia que a CML pretende adotar ficaria
muito condicionada,

pelo que embora vá ponderar a proposta da CCDRC considera que será

demasiado restritiva.
No Relatório

do Plano será integrado

empreendimentos

um ponto a explicitar

o normativo

respeitante

aos

de caráter estratégico.

Secção VI - Espaços

florestais

de produção

Artigo 67.0 (Regime de edificabilidade)
N.O6 alínea c) - A CCDRC entende que o índice de ocupação indicado para as instalações de
edificações

inerentes à exploração

parece ser exagerado,

tendo em conta as características

deste tipo de exploração e as áreas que lhe estão associadas.
A CML optou por manter o valor, justificando
exploração;

podem existir explorações

que as edificações

muito específicas,

têm que estar inseridas na

como é o caso das destinadas

à

produção da calçada à portuguesa, de pequena dimensão e que exigem uma área coberta de
apoio que pode ser posta em causa se este valor diminuir; que só existem enquanto perdurar a
atividade, pelo que não vão prejudicar a exploração.

A CCDRC esclareceu
que mantém

que se trata de um aspeto que não se prende com questões legais, pelo

a sua opinião,

podendo a CML ter um entendimento

diferente,

devendo,

no

entanto justificar em relatório a opção que vier a tomar.
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Secção VII - Espaços Naturais
Artigo 70.° (Regime de edificabilidade)
N.o 1 alínea b) - A CCDRC questionou quais as regras a aplicar às ampliações
legalmente

existentes.

dos edifícios

Referiu ainda que o plano contém um conjunto de normas específicas

aplicáveis às edificações existentes que dificulta o entendimento

do mesmo, e portanto, a sua

futura aplicação.
A CML referiu que o regulamento

define de forma coerente

relativas a este tema, tendo esclarecido

um conjunto

de disposições

que as regras a aplicar às ampliações

de edifícios

existentes nos Espaços Naturais são as seguintes:
- Edificação incompatível

com os espaços naturais: aplica-se o artigo 139.° ou n.? 4 do artigo

50.°, não se admitindo cumulação dos parâmetros de edificabilidade;
- Edificação compatível com os espaços naturais: aplica-se o n.o 4 do artigo 50.°
Assim, a CML irà manter a sistematização

Secção IX- Aglomerados

do articulado tal como está proposto.

rurais

Artigo 75.° (Regime de edificabilidade)
N.o 3 - A CCDRC considera que a norma em causa viola o disposto no n." 5 do artigo 6.° do
Regime Jurídico da Urbanização

e Edificação, por fixar uma área mínima de 1000m2 para a

parcela restante, resultado de operação de destaque em solo rural.
A CML informou que irá retirar a norma.

Artigo 79.° (Critérios supletivos)
N.o 3 - A CCDRC considera que a redação não é clara pelo que deve ser esclarecido o seu
conteúdo.
A CML esclareceu que o PDM em vigor não define este parâmetro de edificabilidade

(índice de

ocupação), pelo que uma construção legalmente existente que se pretenda ampliar, pode já têlo excedido. Assim, as ampliações terão que cumprir com os parâmetros estipulados nas várias
categorias e subcategoria

de uso do solo, com exceção do índice de ocupação.

A CML informou que irá clarificar a norma.
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Sub-Secção
Artigo

- Espaços

Centrais - Disposições

comuns

84.° (Regime de edificabilidade)

N.os 3 e 4 - A CCDRC entende que estes números carecem de clarificação
serem repetitivos

na sua essência e confusos aquando da sua aplicação.

que se repetem, o que origina alguma confusão

na sua interpretação.

e revisão por

Existem remissões
Deve ser avaliada a

remissão para o n.? 6 do artigo 91.°.
A CML propõs reformular

o n.? 4 do artigo 84.°, passando

a assumir

a redação a seguir

indicada:

Artigo 84.°
Regime de edificabilidade
3. Os estabelecimentos
aprova

o

industriais do tipo 3

a

Sistema da Indústria Responsável

devem cumprir com

o disposto

que se refere

a parte

ou dos que lhe vierem

nas respetivas subcategorias

2 A e B do anexo I

a

ao

diploma, que

suceder em alteração legislativa,

de espaço em que se inserem.

4. Sem prejuízo do previsto no presente regulamento os estabelecimentos industriais dos tipos
2 e do tipo 3 não incluídos no número anterior, anteriores à data de entrada em vigor do
presente plano, devem cumprir com as seguintes regras:
a) índice máximo de impermeabilização do solo de 80%;
b) índice máximo de utilização do solo 0,50;
c) Altura máxima de fachada 10,50metros, excluindo as situações devidamentejustificadas
por necessidades de instalações técnicas, produtivas ou tecnológicas até um máximo de
12 metros;
d) A Câmara Municipal deve definir medidas devidamente específicadas destinadas a
minimizar

o impacte visual das instalações ou atividade em causa, nas áreas

envolventes, sem prejuízo da circulação de veículos de emergência.

A CML pretende

que os estabelecimentos

industriais

do tipo 2 e do tipo 3 anteriores

ao

presente plano cumpram com as regras do n.? 4 do artigo 84.°. No entanto, pretende excetuar a
aplicação dessas regras no caso de indústrias do tipo 3 a que se refere a parte 2 A e B do
anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria Responsável
prédios mistos e/ou habitacionais),

(indústrias localizadas em

também anteriores ao presente plano, que devem cumprir

com o disposto nas respetivas subcategorias de espaço em que se inserem.

Com esta alteração ao artigo 84.°, clarificou-se a redação do n.? 6 do artigo 91.°:
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Artigo 91.0
Grau I
6. Os estabelecimentos industriais, anteriores à data de entrada em vigor do presente plano,
devem cumprir com o disposto no número 4 do artigo 84.°.

Artigo 95.° (Área comercial e de serviços)
N.o 2, alínea b) - A CCDRC questionou o facto do "índice máximo de impermeabilização de
80%" ter sido substituído pelo "índice máximo de ocupação do solo de 70%".
A CML esclareceu que a 8.a alteração ao Plano Diretor Municipal em vigor contemplava um
processo de classificação e requalificação do solo em Vale Pereiro para enquadrar a
legalização de uma unidade comercial (Retail Park). Dado que se optou por introduzir a
proposta da 8.a alteração na revisão do PDM, verificou-se que o índice de impermeabilização
de 80% não resolvia esta questão, por conseguinte decidiu-se introduzir um novo parâmetro índice máximo de ocupação de 70%, retirando o índice de impermeabilização.
N.o 2, alínea c) - A CCDRC reiterou a opinião sobre a altura da fachada principal (15 metros)
pelos motivos explicados no parecer final, não obstante esclarecer que não se trata de um
aspeto que levante questões de ordem legal.
A CML esclareceu que a razão se prende também com um dos objetivos presentes na 8.a
alteração ao PDM e que, por outro lado, estas áreas têm uma expressão reduzida no território

Secção 11- Solo Urbanizável
Artigo 109.° (Regime de edificabilidade)
Sobre a problemática suscitada em torno da norma respeitante à execução em solo
urbanizável, as representantes da CCDRC reiteram o referido no anterior parecer.
A Câmara Municipal informou que pretende manter a exceção prevista no artigo 109.° que
admite a possibilidade do município autorizar operações urbanísticas avulsas sem que as
mesmas se integrem em Unidades de Execução ou Unidades Operativas de Planeamento e
Gestão.
A CML esclareceu que as condições em que se admitem as operações avulsas em solo
urbanizável (exigência de via pavimentada e infraestruturada; contiguidade com o solo
urbanizado ou áreas que tenham adquirido características semelhantes; as soluções propostas
terem que assegurar uma correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada, e não
poderem prejudicar o ordenamento urbanístico da área envolvente), garantem que a ocupação
do território não é feita de forma dispersa, nem coloca em causa a programação estratégica de
execução do Plano.
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A CCDRC salientou a importância da prévia programação da urbanização
através da delimitação
desenvolvimento
equipamentos

do solo urbanizável,

de unidades de execução, que, para além de deverem assegurar

urbano

harmonioso

e integrar

as áreas a afetar a espaços

um

públicos ou

necessários, constituem a forma de assegurar a justa repartição de benefícios e

encargos pelos proprietários abrangidos.
Não havendo consenso sobre esta norma, os representantes
regulamento

do PDM,

ficando

no entanto

de ponderar

loteamentos e de apresentar a respetiva fundamentação

da CML consideram
a questão

mantê-Ia no

relacionada

com

os

no relatório de ponderação.

Título V. Sistemas de infraestruturas
Secção 1-Infraestruturas viárias
Artigo 113.° (Vias propostas)
N.o 4 e n." 5 - Sobre o aqui previsto a CCDRC reitera o referido no anterior parecer ou seja,
que estas disposições

configuram

alterações ao PDM, as quais devem seguir o disposto no

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
A CML argumentou

que se trata de normas alternativas

face às constantes
acontecimentos

municipais.

que sucessivamente

e desenvolvimento

prever fenómenos

cenários possíveis,

vão transformando

que para elas contribuem. Argumentando

vincule o crescimento
é impossível

mudanças

para diferentes

o território

e os

o quanto é indesejável que um PDM

do território municipal a um modelo rígido, até porque

e oportunidades

que em muito extravasam

as dinâmicas

Em causa está uma norma de conteúdo flexível ou aberto, adequada à natureza

estratégica deste instrumento de gestão territorial.
Uma vez que a CML pretende garantir alguma flexibilidade
incluindo critérios precisos para determinar as circunstâncias

neste âmbito, irá rever a norma
da sua aplicação.

Título V. Legalizações e ampliações
Artigo 137.° (Explorações pecuárias)
N.o 3 - Este número refere que para efeitos do previsto no n.? 1 do artigo 137.° (legalizações e
ampliações de explorações
pecuário/capacidade
Exercício da Atividade

pecuárias incluindo a detenção caseira), considera-se como efetivo

instalada

o declarado

em processo

de regularização

Pecuária. A CCDRC entende que este articulado

do Regime do

carece de correção

uma vez que está referido na alínea b) do n.? 1 que as detenções caseiras não estão sujeitas
ao Regime do Exercício da Atividade Pecuária.
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A CML irá reformular a norma.

Artigo 138.° (Outros usos ou atividades)
Este artigo

para

além

da "atividade"

contempla

também

os "usos",

e, por outro

lado,

regulamenta a edificação, situação que a CCORC considerou confusa.
Assim, referiu que este artigo deve ser reponderado,

quer em termos de designação,

termos de regras, pois para além das regras de edificação
critérios para as regularizações
questões de desconformidade

quer em

não foram estabelecidos

aqui permitidas, designadamente

outros

avaliar se agrava ou não as

com o plano.

A CML irá reformular o artigo.

Artigo 142.° (Ajustamentos)
A CCORC referiu que estas disposições configuram alterações ao POM, as quais devem seguir
o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
A CML esclareceu
disposições

de

que este artigo inclui disposições que permitem flexibilizar a aplicação das
planeamento

ajustando-as

às

exigências

da

gestão

urbanística.

Este

ajustamento é justificado pelo facto de, em sede de gestão urbanística, ser extremamente

difícil

a definição das regras aplicáveis a terrenos localizados em categorias e subcategorias

de uso

do solo diferente e, sobretudo a terrenos situados em classes de solos distintas.
Estes ajustamentos,

atualmente

permitidos no POM em vigor, não são porém admitidos sem

critério, uma vez que o ajuste é balizado pela condição "( ... ) que abranja mais de dois terços da
área total da parcela" e "( ... ), com exceção dos espaços verdes".
A CML irá rever a norma de acordo com o discutido na reunião, nomeadamente:
a)

Balizar o ajuste quando a parcela abrange mais do que uma categoria ou subcategoria
de solo (n.? 2);

b)

Acrescentar

no n.? 3 a exceção para os Espaços Naturais.

Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, da
qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos intervenientes.
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Centro

Câmara Municipal de Leiria

d-~,-----
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Revisão do P.D.M. de leiria

ATA
Reunião de Concertação

Aos dez dias do mês de fevereiro

de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta

minutos, realizou-se nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC), uma reunião

de concertação

com representantes

da

Câmara Municipal de Leiria (CM), e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro, para esclarecimento
nos elementos

que constituem

de alguns aspetos comprovadamente

o processo da proposta

Ecológica Nacional (REN) entregue para agendamento

de delimitação

omissos

da Reserva

na CNREN em 25 de novembro

de 2013.
A CCDRCiniciou a reunião informando

a CM do seguinte:

Na Carta da proposta de delimitação da REN, constatou-se a omissão da toponímia das
linhas de água.
No que concerne
identificada

à delimitação

a nomenclatura

das tipologias

na MDJ, verificou-se

que não foi

dos Leitos dos cursos de água com bacia hidrográfica igual

ou superior a 3,5km2 e respetiva classificação decimal, bem como aqueles que tendo
bacia hidrográfica

inferior a 3,5km2 estão associados às Zonas ameaçadas pelas cheias

ou pela conectividade
Relativamente

hidráulica à Lagoa da Ervideira.

às Fichas de Apoio à Fundamentação

das Áreas a Excluir da REN,

verificou-se que no Anexo I faltou indicar a mancha E295; nos Anexos I e li, a mancha
C128 foi mal identificada
trata efetivamente

em relação às tipologias sobrepostas (AMI + ARE) quando se

da sobreposição

de AMI + DUNAS (NOTA: no formato

vetorial

apenas consta como Dunas).
A CM por sua vez fez referência

às manchas E201c (consta na ata da reunião de

20.11.2013 como "C"), C287 e C303 (sem parecer da CCDRC), E295 (por lapso, não faz
parte dos anexos da MDJ, mas consta da shapefile) e E345 (consta na ata da reunião de
20.11.2013, em ambos os critérios, quando deveria estar apenas no critério 2).
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Sobre estas manchas foi esclarecido e consensualizado o seguinte:
Mancha E201c - Favorável - Critério 2;
Mancha C287 - Favorável - Critério 1;
Mancha E295 - Favorável - Critério 2;
Mancha C303 - Favorável - Critério 1;
Mancha E345 - Favorável - Critério 2.
Por último, a CM informou que, após conferência, os totais das áreas a excluir da REN
não estão corretos, pelo que foi elaborado

novo quadro síntese com os totais das

áreas corrigidos e que se anexa à presente ata para ser enviado à CNREN.
Não havendo

mais assuntos a tratar,

deu-se por encerrada

a reunião, da qual foi

lavrada a ata e assinada pelos presentes.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,

Câmara Municipal de Leiria,

2

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Reunião de Concertação
04 de outubro de 2013

ATA
Aos quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, pelas catorze horas e trinta
minutos, realizou-se nas instalações da Câmara Municipal de leiria, a reunião de
Concertação, com Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tendo por
objeto a emissão do parecer à Proposta Final do Plano Diretor Municipal de Leiria, nos
termos e para os efeitos previstos no artigo 76.° do Decreto-Lei n.? 380/99, de 22 de
setembro, na última redação dada pelo Decreto-Lei n.?46/2009, de 20 de fevereiro.
Estiveram presentes os representantes das entidades constantes da folha de presenças
anexa.
Os representantes da Câmara Municipal deram início à reunião enquadrando os
propósitos da mesma.
Face ao tipo e quantidade de questões a esclarecer e reformular traduzidas no parecer
Favorável Condicionado à Proposta Final do Plano, por parte desta entidade, na 4.a
reunião plenária da Comissão de Acompanhamento realizada em 07 de agosto, a
Câmara Municipal informou que procedeu à correção/completamento dos documentos
que compõem a proposta do Plano, em conformidade com as questões identificadas na
referida reunião nomeadamente:
~

Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes;

~

Planta de Ordenamento;

~

Regulamento;

~

Relatório - Propostas de Exclusão do AHVL;

~

Quadro Estratégico Municipal- hipóteses de atuação;

~

Programa de Execução e Plano de Financiamento;

~

Relatório do Plano - Volume 111- Condicionantes;

~

Relatório do Plano - Volume VI - Rede rodoviária prevista- Variante norte Cidade
de Leiria e Variante Norte - A8/EN1 09;

~

Plano de Emergência Municipal;

~

Caracterização e Diagnóstico Sócio Territorial;

~

Avaliação do Grau de execução do PDM em vigor.
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A - APRECIAÇÃO

DA PROPOSTA DO PLANO

Foi dada a palavra às representantes

da entidade presente, para que se pronunciassem

sobre os elementos apresentados.
As representantes

transmitiram que, após análise dos elementos reformulados, enviados

pela Câmara Municipal, entendem que foram introduzidas todas as alterações solicitadas
pela DGADR. No que diz respeito ao Plano Municipal de Emergência,

à integração da

Ecopista do Lena referida no Programa de Execução e da Ciclovia na margem do rio Lis,
e delimitação

da Zona Inundável do aglomerado

da Carreira, aceitam as observações

constantes do Relatório de Ponderação que se anexa à presente Ata.
Relativamente

à zona inundável da Carreira, a Câmara Municipal referiu que após envio,

à CCDRC e APA (ex-ARH),

da nova proposta de delimitação

das Zonas Ameaçadas

pelas Cheias (ZAC) , no âmbito do processo da Reserva Ecológica Nacional, com base no
estudo

do

Modelo

Hidroagrícola,

de Gestão

da Obra do

Lis e Viabilidade

as entidades aceitaram a alteração uma vez que se trata de um estudo

validado pelo ex-IDRHa (atual DGADR), que detém conhecimento
aglomerado

do Aproveitamento

do terreno. Assim, o

da Carreira deixa de estar incluído em ZAC e consequentemente

em zona

inundável.
Quanto

às

elevatórias)

infraestruturas

georreferenciadas

em

datum

73

(açudes

e estações

enviadas hoje pela DGADR em formato shapefile, a Câmara Municipal ficou

de remeter a Planta de Condicionantes

atualizada para confirmação da entidade.

Após

haja

a discussão

condicionante

pública

e caso

do Aproveitamento

matéria

Hidroagrícola

que

tenha

interferência

com

a

do Vale do Lis, a entidade solicita que

seja consultada sobre eventuais alterações.
Na fase

para

publicação

em Diário da República,

solicitam

exemplar

em formato

analógico e ficheiros editáveis, em formato shapefile, dos seguintes elementos do plano:
Planta

de

Ordenamento,

Aproveitamento

Planta

de

Condicionantes

e

Planta

de

Exclusão

do

Hidroagrícola do Vale do Lis.

B - CONCLUSÃO

DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO

Face ao exposto, a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento

Rural, emite Parecer

Favorável à proposta final de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria.
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A proposta alterada irá ser enviada à CCDRC para verificação

da conformidade

com a

posição manifestada nesta reunião.
A presente Ata deverá integrar o processo a colocar à Discussão Pública, nos termos do
disposto no n.? 3 do artigo 77° do Decreto-Lei 46/2009, de 20 de fevereiro.
Findo o período de Discussão Pública, a Câmara Municipal pondera e divulga, através da
comunicação

social e da respetiva página da Internet, os respetivos resultados e elabora

a versão final da proposta de alteração ao PDM a submeter à aprovação da Assembleia
Municipal, de acordo com o n.? 1 artigo 79.° do diploma referido.
Sem outro assunto, foi encerrada

a reunião pelas 16:00 horas, da qual se lavrou a

presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Foram extraídas

cópias e entregues

às representantes

da Entidade,

tendo ficado

original na Câmara Municipal de Leiria.

Câmara Municipal de Leiria
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Entidade

Documento

Observação

Ponderação

DGADR

Planta de Condicionantes - outras
condicionantes

cartografado
o
1.1. Nesta Planta está corretamente
Limite do AHVL, no Título Recursos Agrícolas e Florestais,

no Subtítulo: Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.
1.2. Contudo relativamente

às infraestruturas

do AHVL,

cartografadas nesta Planta, constata-se que persistem a
maior parte dos erros que já havíamos referenciado no
nosso parecer aos elementos em apreciação para a 3!! CA
da revisão do PDM (telecópia

Foi corrigido em reunião realizada em 31
de julho nas instalações da DGADR.

n016/DSTAR/DOER/2013,

de 2013.01.25) tendo a DGADR enviado em anexo um CD
contendo as shapes com as correções a introduzir.
1.3. Assim, nos extratos da Planta de Condicionantes Outras Condicionantes, que já foram remetidos à CML, os
troços
assinalados
a
cor
laranja,
atualmente
cartografados
na layer "Canais" devem ser corrigidos

Foi corrigido em reunião realizada em 31

para a layer "Leitos e margens de cursos de água", por

de julho nas instalações da DGADR.

corresponderem a valas de drenagem do AHVL e não a
canais de rega. Note-se que a DGADR acordou que as
valas de drenagem, eram cartografadas como linhas de
água (na anterior
versão da planta),
atualmente
designadas como, leitos e margens de cursos de água. Os
troços assinalados a cor verde, atualmente cartografados
na layer "Leitos e margens de cursos de água" devem ser
cartografados na layer "Canais".
1.4. Acresce ainda a necessidade de efetuar um acerto no
limite do AHVL na zona da Carreira, conforme shape que
se enviou em tempo à CML, uma vez que o limite
atualmente

cartografado

Satisfeito

não inclui o canal da Carreira e
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respetiva faixa de proteção de 5m.
1.5. As restantes
parecer anterior,

alterações que havíamos referido no
na zona do Boco e de Leiria, foram

Satisfeito

efetuadas.
1.6. Nesta Planta foi adotada a mesma simbologia para os
Canais Principais do Sistema de Rega e para os Coletores
de Encosta do Sistema de Defesa Contra Cheias. Contudo,
por se tratarem de infraestruturas com funções distintas,
já havia sido consensualizado
da Planta
deveria
fazer

com a CML que a legenda
menção
a ambas
as

Satisfeito

infraestruturas e foi acordado para a legenda respetiva o
seguinte: Canais Principais de Rega e Coletores de
Defesa. Deverá pois ser feita a correção expressa.
1.7. Relativamente ao limite do AHVL, na parte poente da
Planta (Folha 2.5.A) foi cartografado o limite do AHVL
coincidente com o limite do concelho de Leiria/Marinha
Grande. Contudo, o AHVL possui área beneficiada e

O ponto foi devidamente considerado
tendo sido já concretizado na reunião de

infraestruturas,

31 de julho nas instalações da DGADR.

não só no concelho

de

Leiria,

mas

também no de Marinha Grande. Desta forma, trata-se de
uma condicionante
de caráter
intermunicipal
que
ultrapassa o polígono do limite do concelho.
1.8. Regadio do Sirol - Atendendo a que se trata de uma
área
condicionada
pelo
RJOAH, tal
como
está

O limite do regadio do Sirol foi delimitado

mencionado no Artigo 18 do Regulamento do Plano

na carta de condicionantes-

afigura-se que a área beneficiada deste AH deveria estar
cartografada
na Planta de Condicionantes
- Outras
Condicionantes, e regulamentada no Título

condicionantes. Relativamente às
infraestruturas (canais e açudes) foi
solicitado (13/09/2013) à DRAPC o envio

0

Outras
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II das Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade
Pública em artigo próprio. Todavia atendendo à sua
classificação (Obra do Grupo IV) nos termos do RJOAH,
trata-se de uma Obra de AH da competência
Planta de Ordenamento

destas infraestruturas, de modo a
constarem na planta de condicionantes.

da DRAPe.

2.1. Na Proposta de Planta de Ordenamento na Folha lA
(Norte) na parte terminal do AHVL, no concelho, existem
áreas de AHVL que não se encontram qualificadas como
espaço agrícola de produção, o que terá que ser
corrigido. Trata-se de áreas com ocupação atual uso do
solo agrícola.
2.2. Constata-se também que, a simbologia utilizada para
identificar o AHVL na Planta de Ordenamento
(linha
continua amarela) apenas limita as áreas do AHVL,
qualificadas como espaço agrícola de produção, deixando
de fora deste limite as restantes áreas do AHVL,
reclassificadas
em solo urbano,
nas suas várias
qualificações, a excluir do AHVL. Ora, até que ocorra essa

As áreas do AHVL que não constam como
área a excluir do AHVL foram qualificadas
como espaço agrícola de produção.

As áreas do AHVL qualificadas como espaço
agrícola de produção e as reclassificadas
em solo urbano a excluir foram incluídas
no limite do AHVL.

exclusão as áreas em causa embora detenham aquela
qualificação (urbana) fazem parte integrante do AHVL,
pelo que devem ser incluídas no limite.
2.3. Relativamente ao tema Áreas Inundáveis em zonas
urbanas, representado na folha l.A, julga-se que existe
um lapso que importa corrigir,
nomeadamente
na
delimitação
da mancha que cobre a totalidade
do
aglomerado da Carreira a sul da ribeira da Carreira, dado
que esses solos se encontram

a cotas significativamente

Sobre este ponto informa-se que foi
remetida para validação da CCDRCuma
proposta de delimitação de ZAC na zona da
Carreira de modo a que esta fique fora de
zona inundável.

superiores aos da área inundável do vale. Pelos motivos
que a seguir se expõem, julga-se que se justifica uma
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revisão da delimitação

da área de solos inundáveis

na

povoação da Carreira.
2.4. Na Planta de Ordenamento

ou em alternativa

na

estar integradas a Ecopista do Lena, referida no Programa

Apesar de se encontrarem previstas no
Programa de execução é opção não

de Execução e a Ciclovia na margem do rio tis, que é do

identificá-Ias

Planta da Rede Viária,

nosso conhecimento

questiona-se

se não deveriam

a execução de parte.

2.5. Corrigir a legenda da carta nas áreas para exclusão
do AHVL do seguinte modo, Áreas a excluir do
Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale do Lis, em solo

REGULAMENTO

em planta pela sua escala.

Foi corrigida

urbano.
3.1. Título 1- Disposições Gerais - Artigo 3° -Composição
do Plano
Neste artigo

no

ponto

2,

deverá

ser

integrada

a

referência ao Relatório das exclusões do AHVL (ainda
nesta data em forma de proposta). Tal deve-se ao facto
do mesmo ser a base para aprovação da proposta pela
Tutela.
3.2. Título"

As observações/correções
- Servidões e Restrições de Utilidade Pública,

devidamente

foram

consideradas.

Capítulo I - Disposições Gerais, Artigo 6° - Identificação
Na alínea c) Recursos Agrícolas e Florestais, no ponto i Obras de Aproveitamento
Hidroagrícola, tal como, foi
solicitada a correção à legenda da Planta de
Condicionantes - Outras Condicionantes, acrescentar

a

Canais Principais

e

de rega e Coletores

identificar os açudes no plural, Açudes;
Em nossa opinião deverá ser identificado

de Defesa,

neste ponto o

Regadio do Sirol
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3.3.

Capitulo"

Aproveitamento

- Disposições

Especificas,

Artigo

9° -

Hidroagricola do Vale do Lis (AHVL)

Alterar o artigo 9° da seguinte forma:
1. A área beneficiada

pelo AHVL e suas infraestruturas
obras
de
regime
jurídico
das
qualquer
hidroagrícola,
carecendo
entidade
de
parecer
favorável
da
nos termos da legislação em vigor.

regem-se
pelo
aproveitamento
intervenção
competente

2. A área beneficiada pelo AHVL, em solo rural, faz parte
integrante da Reserva Agrícola Nacional.
3. Dentro do limite do AHVL, carecem de autorização da
entidade competente

nos termos da legislação em vigor,

quaisquer intervenções nas faixas de proteção das redes
de rega, das redes de drenagem, do sistema de defesa
contra cheias e das infraestruturas associadas.
4. Na área beneficiada pelo AHVL, em solo urbano, aplicase o disposto no Artigo 69° do presente regulamento.
3.4. Secção I - Estrutura Ecológica Municipal, Artigo

ir -

Regime de Ocupação
Na alínea e) do ponto 3 deverá acrescentado:
Alteração das condições naturais de escoamento

por

As observações/correções
devidamente

foram

consideradas.

obstáculo à livre circulação da água, à exceção das obras
hidráulicas, necessárias ao AHVL.
3.5. Título

111- Sistemas Territoriais

e Salvaguardas,

Capítulo I - Sistema
Ambiental, Secção IV - Regadio do Siro/, Artigo

18° -

Identificação
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Conforme
abrangida
regem-se

expresso no corpo deste artigo, a área
pelo Regadio do Sirol e suas infraestruturas
pelo
regime
jurídico
das
obras
de

Aproveitamento

Hidroagrícola,

pelo que, salvo melhor

opinião da DRAPe, entidade que tutela esta Obra de AH,
afigura-se que a sua Identificação e regulamentação
deveria constar de artigo próprio, no título relativo às
Servidões

Administrativas

e

Restrições

de

Utilidade

Pública, no Capítulo das Disposições Especificas, como
atrás se referiu.
Esta Obra de Rega, na hierarquia

da classificação

das

obras está incluída no grupo IV - Outras obras de
interesse local, enquanto o AHVL está classificado como
Obra do Grupo 11,Obras de interesse regional com
elevado

interesse

para o desenvolvimento

agrícola da

região.
3.6. Titulo

As observações/correções
IV - Uso do Solo, Capítulo"

- Disposições

devidamente

foram

consideradas

comuns aos solos rural e urbano, Secção li - Situações
especiais,
3.6.1. Artigo 32° - Infraestruturas territoriais e urbanas
No ponto 2 deverão acrescentar: Sem prejuízo dos
regimes
legais em vigor,
a implementação
das
infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de
energia a partir de fontes renováveis, pode ser viabilizada
{... }., uma vez que também estas infraestruturas devem
estar condicionadas
aos regimes legais em vigor,
nomeadamente ao das obras de AH.
3.6.2. Artigo 34° Armazenamento de combustíveis
materiais explosivos ou perigosos
No ponto 1 deverá ser acrescentado,

e de

sem prejuízo das
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disposições legais em vigor, à semelhança dos restantes
artigos desta secção.
3.7. Secção 111 -

Empreendimentos

de

caráter

estratégico, Artigo 36° - Empreendimentos Estratégicos
No primeiro
parágrafo
deste
artigo
deverá
ser
acrescentado, sem prejuízo das disposições legais em
vigor, uma vez que terão de ser salvaguardadas as
disposições legais das condicionantes
em vigor na
ponderação
da
instalação
deste
tipo
de
empreendimentos.
3.8.
Capítulo
111
- Solo
Rural,
Secção "
Empreendimentos
turísticos
isolados e Secção 111Núcleos de desenvolvimento turístico
Nestas secções, respetivamente nos artigos 40' e 43', das
Condições Gerais, deve ser acrescentado, sem prejuízo
das servidões

administrativas

e restrições

As observações/correções foram
devidamente consideradas.

de utilidade

pública em vigor.
3.9. Secção IV - Espaços Agrícolas de Produção, Artigo 49°
- Usos
No ponto

2 acrescentar

sem prejuízo

das servidões

administrativas e restrições de utilidade pública em vigor.
3.10. Capítulo IV - Solo Urbano - Disposições Comuns,
Artigo 69° - Regime aplicável às áreas incluídas em solo
urbano após exclusão do Aproveitamento

Hidroagrícola

do Vale do Lis.
o título deste artigo deverá passar a ter a seguinte
redação Regime aplicável às áreas do Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale do Lis, em solo urbano.
Consequentemente
deverá ser corrigida a legenda da
Planta de ordenamento,

na referência

a estas áreas,

como atrás mencionado.
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Propõe-se ainda a reformulação

do texto deste artigo, do

seguinte modo:
1. As áreas do Aproveitamento

Hidroagrícola

Lis, incluídas em solo urbano, delimitadas

do Vale do
na Planta de

Ordenamento, estão sujeitas a exclusão do
AHVL, nos termos do regime jurídico das obras

de

aproveitamento hidroagrícola.
2. A exclusão prevista no número anterior só é eficaz
após o pagamento do montante compensatório.
3. Não poderá ocorrer qualquer ocupação ou alteração
de uso do solo nestas áreas, sem que cumulativamente:
a) Tenha sido previamente excluído o prédio ou parcela
do prédio da área beneficiada do AHVL
b) A ocupação dessas áreas não pode pôr em causa o
funcionamento,

a

utilização

e

a

gestão

infraestruturas do AHVL.
4. Após exclusão do AHVL, nestas áreas aplicam-se
regras

e

condições

de

ocupação

previstas

para

das
as
a

As observações/correções
devidamente

foram

consideradas.

categoria ou subcategoria de espaço em que se inserem.
3. 11. Título VI - Programação e execução, Capítulo I Planeamento e Gestão,
Artigo lOr Instrumentos de programação e execução
No ponto 2 deste artigo seria de ponderar também como
critério a área de AHVL a excluir.
3. 12.Capítulo /1 - UOPG, Artigo 112

0

Artigo 114
Acrescentar

0
-

-

UOPG de Leiria e

UOPG de Monte Real
ao ponto 1 destes artigos, uma nova alínea

que promova

a exclusão de áreas do AHVL, tendo em

vista o correto planeamento

e execução desta UOPG.
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Relatório - Propostas de Exclusão

Este relatório diz respeito à identificação

do AHVl

proposta de exclusão, nas suas diversas qualificações
(categorias e subcategorias de espaço) e dado que
sustenta a proposta

a submeter

e justificação

à aprovação da tutela

deverá integrar os elementos constituintes
Neste documento
reunião

e conforme

de trabalho

da

do PDM.

transmitido

de 31/07/2013,

terão

à CMl

na

que

ser

Verificou-se que o relatório das propostas
de exclusão do AHVl e respetiva planta

introduzidas
várias alterações
e correções
que já
havíamos
referenciado
em
parecer
anterior,
designada mente, à versão enviada aquando da 3a

enviados à DGADR, via wetransfer, no dia
16.08.2013 contêm incorreções:
- Na planta, a delimitação das propostas de

CA da Revisão do Plano (Fax n016/DSTAR/DOER/2013,

exclusão não está correta (ex: E3; E4; ElO;
E9;), por lapso estas manchas de exclusão
foram delimitadas com base no limite do
AHVL em vigor. No relatório, estas
manchas foram corretamente identificadas

25-01-2013). Assim:
4.1. Na página 1 da Memória

Descritiva e Justificativa,

o

3° parágrafo deverá passar a ter a seguinte redação, após
correção:
No Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor a área

e justificadas.
- No relatório, a área da mancha E18 foi

abrangida pelo AHVl encontra-se cartografada na Planta
de Ordenamento,
e na Planta de Delimitação
do
Aglomerado de Leiria e na Planta de Condicionantes -

alterada tendo em conta a decisão final da
DRAPC no que respeita à RAN, para as
manchas a excluir do AHVL (e-mail enviado

Reserva Agrícola Nacional.

à DGADR no dia 22/08/2013).

4.2. No 4° parágrafo corrigir do seguinte modo:
Tal como estipulado no artigo 95° do PDM em vigor nas
áreas (... ), o disposto no artigo 1010 do Decreto-lei no

No relatório, a área da mancha E5 foi
alterada, por lapso foi contabilizada nesta

269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo Decreto-lei
n086/2002, de 6 de abril.

E7 (2,50ha).

4.3.

Na pág.

6 são apresentadas

traduzem genericamente

3 situações

mancha a área das manchas E6 (O,04ha) e

que

as situações de sobre posição de
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AHVL com solo urbano a excluir do AH.
Na reunião de trabalho de 31/07/2013, a CML informou
que vai melhorar a redação dos pontos mencionados,
pelo que somente se entende propor que seja suprimida
o último parágrafo da primeira situação descrita no texto
em análise.
4.4. Na sequência da revisão deste texto ficou naquela
reunião acordado que seria corrigido o quadro (Áreas
beneficiadas do AHVL a excluir no âmbito da revisão do
PDM), incluindo a totalidade das manchas a excluir do
AHVL, nomeadamente:
As do PDM em vigor, que se mantêm
atual proposta;
As do PDM em vigor que regridem
atual proposta da CML;
As que resultam da redefinição

inalteradas

parcialmente,

dos limites

na
por

do AHVL

efetuada no âmbito da revisão do Plano;
1(- As novas propostas de áreas a excluir do AHVL,
decorrentes
do novo modelo
de desenvolvimento
territorial
apresentado pela CML na revisão do PDM,
nomeadamente

por requalificação

4.5. A DGADR acordou

do solo.

com a CML e CCDRC que não

serão cartografadas nesta proposta de revisão as áreas já
excluídas do AHVL, no âmbito da execução do PDM em
vigor, dada a sua dispersão no território e a pequena
dimensão das mesmas quando vistas caso a caso, sem
expressão gráfica à escala deste Plano. Contudo ficou
também acordado que esta informação
deverá ser
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introduzida
na presente revisao. Entende-se que o
relatório das exclusões é o documento indicado para o
efeito.
Desta forma,

deverá

ser aditado

a este

relatório

a

seguinte informação relacionada com o tema.
A área excluída durante a vigência do atual POM é de
13,4391 ha, dos quais, cerca de 1 ha no núcleo urbano da
Carreira, 7,5 ha na freguesia de Marrazes, 4,7 ha na
freguesia de Leiria e 0,23 ha na freguesia de Parceiros,
áreas estas dentro do perímetro urbano de Leiria.
No total foram requeridas 48 exclusões de áreas do
AHVL, das quais apenas foram concluídas 31 que
correspondem às áreas atrás mencionadas.
Seria também
interessante
mencionar
totalidade

da

área

do

AHVL

que

no

texto

é objeto

a
de

reclassificação para solo rural.
4.6. As Plantas que acompanham o Relatório deverão
identificar a totalidade
das manchas enumeradas no
texto. Sugerindo-se que sejam acrescentados detalhes de
todas as áreas a excluir,

para uma melhor

leitura

da

proposta.
Quadro Estratégico Municipal·
hipóteses de atuação

Neste documento não foram atendidas as considerações
efetuadas no nosso parecer de 18/10/2012,
remetido
pelo Fax nº 10IDSTAR/DOER/2012, designada mente as
efetuadas
às
Estratégias
C2 Aproveitamento
Hidroagrícola

Programa de Execução e Plano de
Financiamento

As observações foram devidamente
consideradas e a sua tradução pode ser
comprovada nos documentos que serão
apresentados em reunião de concertação

do Vale do Lis e da Ribeira do Sirol e 86 -

Desenvolvimento das Termas de Monte Real.
• Ficha C.2.1. Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale do
Lis
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Considera-se

que nos Objetivos

Operacionais

deveria

existir uma ação com o objetivo de criar condições para o
envolvimento
de todos os beneficiá rios do AHVL,
incluindo os exteriores ao perímetro do AHVL, que direta
ou indiretamente utilizam infraestruturas desta obra de
AH, no sentido da implementação de um novo modelo de
gestão
integrado
do
sustentabilidade económica.

AHVL,

conferindo-lhe

Deveria ainda ser prevista a promoção

da concretização

das exclusões das áreas do AHVL incluídas em solo
urbano, de modo a agilizar a libertação dessas áreas da
condicionante AHVL.

As observações foram enquadradas nos
pontos referidos no documento.

• Ficha C. 5. 3. 1 -UOPG de Leiria e Ficha 5.3.3 - UOPG de
Monte Real
Acrescentar

aos objetivos

operacionais

a promoção

da

exclusão das áreas de AHVL, em solo urbano, incluídas na
UOPG, atendendo a que a totalidade da área do AH nesta
situação terá de ser excluída, de modo a promover o seu
uso urbano, em qualquer das suas qualificações.
• Ficha G.6.1.1 - Variante Norte Cidade de Leiria e/ou
FichaC.6.1. 7 - Variante Norte - AB/EN1 09
Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia
da Hierarquia Viária prevê o atravessamento do vale do
lis numa zona com importância marcada no que respeita
à produção hortícola, considera-se necessário que a
DGADR possa pronunciar-se desde as primeiras fases de
elaboração
do projeto,
por forma a minimizar
os
impactos
AHVL.

na área beneficiada

• Ficha G.7.1.2

- Drenagem

e nas infraestruturas
e tratamento

do

de águas
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residuais
Deveria ser acrescentado um objetivo operacional, de
fiscalização e correção das afluências indevidas de águas
residuais, às redes de infraestruturas do AHVL.
• Ficha C. 7.2.6 - Rio Lis e Rio Lena
Acrescentar
nos objetivos
operacionais
o seguinte:
Reabilitar e renaturalizar os leitos e margens fora dos
troços integrados no AHVL.
Introduzir um objetivo operacional de monitorização
qualidade da água do rio, em pontos relevantes.

da

Acrescentar a ARBVL nas entidades a envolver.
• Ficha C. 7.2. 7 - Reabilitação da Ribeira do Amparo e
construção do Jardim da Almoínha Grande
Acrescentar
como objetivo
estratégico
promover
a
exclusão das áreas do AHVL em sobreposição.
Avaliar e encontrar
soluções para a situação das
árvores/cortina
arbórea e vedação localizadas sobre a
conduta ou na sua faixa de proteção, na zona do campo
de treinos, na salvaguarda das infraestruturas do AHVL.
• Ficha C. 7.3. 1 - Prevenção da poluição da atividade
industrial e agropecuária
No último
objetivo
operacional
respetivo sistema de transporte.
• Ficha C. 7.3.3 -Implementação

acrescentar

(...)

e

dos Espaços Verdes

No que respeita ao último objetivo estratégico temos a
referir que, em solo urbano, as áreas de AHVL deverão
ser excluídas, como previsto na proposta de revisão do
PDM, pelo que será de todo o interesse que a mesma
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seja promovida

por unidades de planeamento

execução que permitam
situações.

o tratamento

e ou de

em bloco dessas

• Ficha C. 7.4 - Riscos
Nesta ficha deveria estar previsto a elaboração de um
plano específico para o risco de cheias, em articulação
com o desenvolvimento
do Plano de Emergência
Municipal, nessa matéria específica.
Relatório do Plano

No ponto

Volume III-Condicionantes

regadio do Sirol.
No ponto 1.3.1 - Obra de Aproveitamento
Hidroagrícola Substituir
o título
deste
ponto
por
Obra
de
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL).

1.3 acrescentar

um sub-ponto

relativo

ao

Na descrição desta condicionante deverá ser substituído
integralmente o texto, pelo seguinte:
" No concelho
de Leiria e existe a Obra de
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, de iniciativa
estatal, classificada no grupo li, de interesse regional,
com elevado interesse para o desenvolvimento agrícola
da região. Beneficia 2145 ha no distrito de Leiria, dos
quais 1800 ha se inserem no concelho de Leiria e os
restantes no concelho da Marinha Grande.
Esta obra de AH foi realizada nos termos e para os efeitos
expressos no Decreto-lei n.Q 35559, de 28 de março de
1946.
A área beneficiada

As observações/correções foram
devidamente consideradas.

pelo AHVL e suas infraestruturas

regem-se
pelo
regime
jurídico
das
obras
de
aproveitamento
hidroagrícola (RJOAH), nomeadamente,
o Decreto-Lei

n.Q 269/82,

de 10 de julho,

na redação
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de 6 de abril, e
dada pelo Decreto-Lei n086/2002,
legislação complementar, constituindo-se condicionante
ao uso do solo.
Esta legislação afeta os AH a um uso agrícola proibindo
todas e quaisquer construções,

atividades ou utilizações

não agrícolas de prédios ou parcelas de prédios das áreas

As observações/correções

beneficiadas,
regulamentos

devidamente

admitidas

exceto
as que,
nos
termos
dos
provisório e definitivo
da obra, forem

como complementares

da atividade

foram

consideradas.

agrícola,

nos termos
do regime
de proteção
das áreas
beneficiadas, estatuído no RJOAH. Desta forma qualquer
intervenção
não agrícola nestas áreas e nas suas
infraestruturas,
deverá ser submetida a parecer prévio
vinculativo da DGADR.
A legislação prevê a criação de faixas de proteção às
infraestruturas do AH, tendo por objetivo a sua proteção,
bem como permitir a sua conservação e exploração.
As áreas do AHVL integram a RAN.
A exclusão de prédios ou parcelas de prédios das áreas
beneficiadas por obras de AH rege-se pelo disposto no
RJOAH, nos termos do Artigo lOr do diploma legal e do
Decreto Regulamentar n02/93 de 3 de fevereiro.
São áreas vocacionadas para o regadio, de produção mais
intensiva e competitiva, que interessa preservar como
espaços agrícolas de produção, uma vez que constituem
áreas estratégicas
numa
perspetiva
sectorial
de
desenvolvimento agrícola.
Foram objeto de avultados investimentos

estatais tendo

em

de

vista

a

melhoria

das

condições

produção,

nomeadamente as obras de aproveitamento de águas do
domínio público para rega, obras de drenagem, de

15

enxugo e de defesa dos terrenos contra cheias, dos
terrenos
utilizados
para a agricultura,
bem como
infraestruturas viárias.
Na planta de servidões e restrições de utilidade

As observações/correções
devidamente

foram

consideradas.

pública

está cartografado
o limite do AHVL e as seguintes
infraestruturas: canais principais de rega e coletores de
defesa

contra

cheias,

principais

açudes,

estações

elevatórias e valas de drenagem.
As linhas de água dentro do limite do AHVL constituem
rede baixa de drenagem

do aproveitamento

a

e estão

representadas com a simbologia de leitos e margens de
cursos de água dos Recursos Hídricos.
A nível do regulamento constituem infraestruturas
do
AHVL e estão sujeitas ao RJOAH para além de sujeitas ao
domínio hídrico.
Com a simbologia de "Canais Principais de Rega" estão
assinalados os elementos da rede primária de rega e os
coletores de encosta do sistema de defesa contra cheias,
os quais desempenham
também a função de rega
durante
o período
estival. Estes coletores
dando
continuidade
às linhas de água da rede hidrográfica
exterior
ao Aproveitamento
Hidroagrícola,
fazem
também parte do domínio público hídrico. As restantes
infraestruturas
do AHVL, designada mente, açudes e
estações elevatórias estão representados com simbologia
própria e sujeitos ao RJOAH. "
Volume V - Rede rodoviária
prevista - Variante Norte Cidade de
Leiria e Variante Norte - A8/EN109

Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia
da Hierarquia Viária prevê o atravessamento do vale do
Lis numa zona com importância
à produção

hortícola,

marcada no que respeita

considera-se

necessário

que a

Dado que é uma servidão, qualquer
construção deverá ter em atenção o
parecer da DGADR, ou ainda, como se trata
de uma proposta viária, ser o seu traçado
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DGADR possa pronunciar-se desde as primeiras fases
elaboração
do projeto,
por forma a minimizar
impactos na área beneficiada e nas infraestruturas
AHVL, aspeto que deverá ficar mencionado neste item
Relatório.
Plano de Emergência Municipal
(PEM)

Entende-se
devidamente

que
neste
plano
tratada a problemática

de
os
do
do

alterado por forma a não colidir com AHVL.

não
se encontra
das cheias nos vales

Iremos remeter para a Divisão de Proteção
Civil e Bombeiros esta consideração, no

dos Rios Lis e Lena, situação que já foi objeto de vários

sentido de ser tida em conta na revisão do
PEM, assim como o trabalho que a DGADR
disponibilizou da Prosistemas.

apontamentos
da parte da ARBVL, nas instâncias
próprias, quando confrontada com estes fenómenos de
ocorrência frequente. Nesse sentido afigura-se que a
Câmara Municipal de Leiria deveria promover com as
Entidades institucionalmente
relacionadas
com esta
problemática, um plano específico para melhor fazer face

Caracterização e Diagnóstico sócio
te rrito ria I
Avaliação do grau de execução do
PDM em vigor

a este risco. Esta situação deveria, em consonância, estar
prevista como objetivo na ficha dos riscos.
Neste relatório deverão ser incorporados os comentários
e texto remetidos pelo nosso parecer de 18/10/2012,
remetido pelo Faxnº10IDSTARIDOER/2012.
Neste relatório deverão ser incorporados os comentários
e texto remetidos pelo nosso parecer de 18/10/2012,
remetido pelo Fax.n010/DSTARIDOER/2012.

As observações foram vertidas para o
documento conforme parecer
As observações foram vertidas para o
documento conforme parecer

Nota: A entidade, enviou para a câmara os açudes e estações elevatórias ajustadas em ETRS89. No entanto foi-lhes solicitado o seu envio em DATUM 73
para podermos enquadrar de forma inequívoca nas peças gráficas.
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-------- Mensagem Original -------Assunto:RE: Re: Revisão PDM de Leiria | INAC
Data:Tue, 21 Jan 2014 11:08:25 +0000
De:Luis Ferreira <luis.ferreira@inac.pt>
Para:Sandra Cadima <sandra@cm-leiria.pt>, Jorge Freitas <jorge.freitas@inac.pt>
CC:Fernanda Guapo <fernanda.guapo@cm-leiria.pt>, Paula Coelho <pcoelho@cmleiria.pt>, Ricardo Santos <rmsantos@cm-leiria.pt>

Exma. Sr.ª Dr.ª Sandra Cadima,
As zonas de proteção apresentadas, quer para o heliporto, quer para o aeródromo salvaguardam a operação
das respe vas infraestruturas.
No futuro, aquando da formalização da cons tuição das servidões, as zonas de proteção deverão ser revistas.
Assim, nada há opor à con nuidade do processo.
Cumprimentos,

O Anuário da Aviação Civil 2012 já se encontra publicado. Para consulta do mesmo aceder à página Publicações em www.inac.pt.

Luis Ferreira

Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas
Aeronautical Infrastructure Department
Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

Portuguese Civil Aviation Authority
Morada:

Rua B, Edifício 4 - Aeroporto da Portela 4
1749-034 Lisboa
Portugal

E-mail:

luis.ferreira@inac.pt

Tel.:

+351 21 284 22 26 (Ext: 1630)

Fax:

+351 21 841 06 14

Web:

www.inac.pt

-------- Mensagem Original -------Assunto:Re: Revisão PDM de Leiria | INAC
Data:Thu, 28 Nov 2013 15:15:14 +0000
De:Sandra Cadima <sandra@cm-leiria.pt>
Para:Luis Ferreira <luis.ferreira@inac.pt>
CC:Francelina Fino <francelina.fino@ccdrc.pt>, Maria da Graça Gabriel <graca.gabriel@ccdrc.pt>,
Fernanda Guapo <fernanda.guapo@cm-leiria.pt>, carla.velado@ccdrc.pt, Ricardo Santos
<rmsantos@cm-leiria.pt>, Paula Coelho <pcoelho@cm-leiria.pt>, Fernanda Guapo
<fernanda.guapo@cm-leiria.pt>, Lugar do Plano <lugardoplano@lugardoplano.pt>,
pmot@geoatributo.com

21-01-2014 12:18
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Muito boa tarde,
Tendo por base os elementos enviados pelo Sr. Eng.º Luís Ferreira do INAC para n/ ponderação, informo que procedemos à
alteração dos documentos que compõem a proposta do Plano, tendo sido igualmente introduzido um desdobramento da Planta de
Ordenamento designado por 'Salvaguardas', de modo a dar resposta ao parecer emitido no âmbito da 4ª reunião plenária da
Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM.
Assim, solicita-se a análise e validação dos elementos enviados via wetransfer, disponíveis no link http://we.tl/ePZQbn4lje, e
conforme descritos abaixo:
- Extrato do Relatório;
- Extrato do Regulamento;
- Planta de Ordenamento - Salvaguardas (A e B);
- Cópias dos documentos facultados pela entidade (ANA-Aeroportos), no âmbito da revisão do PDM, referentes às
infraestruturas aeronáuticas.
Caso assim o entenda, disponibilizamo-nos para a realização de uma reunião, com vista ao esclarecimento de alguma questão
que ainda persista.
Com os melhores cumprimentos
Sandra Cadima | Chefe de Divisão
Município de Leiria
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanís ca
Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
Largo da República, n.º 1 | 2414-006 Leiria | Portugal
Tel. +351 244 839 500 | Ext. 435
sandracadima@cm-leiria.pt | www.cm-leiria.pt
Evite a impressão desnecessária, pense no Meio Ambiente

Em 27-09-2013 15:14, Sandra Cadima escreveu:
Muito boa tarde,
No seguimento de contacto telefónico com o Sr. Eng.º Luís Ferreira do INAC, fica então desmarcada a reunião de
concertação, agendada para o dia 01.10.2013, uma vez que irão ser enviados elementos para n/ ponderação até ao
dia 30.09.2013, a fim de serem introduzidas alterações à proposta da revisão do PDM.
De acordo com o combinado, a proposta alterada irá ser enviada à entidade para análise, podendo agendar-se
posteriormente a reunião de concertação para validação dos elementos.
Com os melhores cumprimentos.
Sandra Cadima | Chefe de Divisão
Município de Leiria
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanís ca
Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
Largo da República, n.º 1 | 2414-006 Leiria | Portugal
Tel. +351 244 839 500 | Ext. 435
sandracadima@cm-leiria.pt | www.cm-leiria.pt
Evite a impressão desnecessária, pense no Meio Ambiente

Em 25-09-2013 16:34, Luis Ferreira escreveu:
Exma. Sr.ª Dr.ª Sandra Cadima,
Por questões de serviço, não vou poder estar presente na reunião setorial, a realizar
no dia 01.10.2013, às 14:30h, na Câmara Municipal de Leiria.
No entanto, irei preparar uma resposta de caracter técnico e que enviarei quando
possível, até 30 de setembro.
Cumprimentos,
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foi publicada a nova lei-quadro das entidades reguladoras, a Lei nº 67/2013, de 28 de agosto, que,
entre outras, reconhece como tal, o INAC, I.P., ora redenominado de Autoridade Nacional da Aviação
Civil. Mais informações em www.inac.pt.

Luis Ferreira

Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas
Aeronautical Infrastructure Department

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.

Portuguese Civil Aviation Authority
Morada:

Rua B, Edifício 4 - Aeroporto da Portela 4
1749-034 Lisboa
Portugal

E-mail:

luis.ferreira@inac.pt

Tel.:

+351 21 284 22 26 (Ext: 1630)

Fax:

+351 21 841 06 14

Web:

www.inac.pt

From: Sandra Cadima [mailto:sandra@cm-leiria.pt]
Sent: terça-feira, 3 de Setembro de 2013 12:09
To: INAC Geral (externo); Luis Ferreira; Francelina Fino; Maria da Graça Gabriel
Cc: carla.velado@ccdrc.pt; Fernanda Guapo; Lino Pereira
Subject: Revisão PDM de Leiria | Reunião Setorial INAC
Ex.mos Senhores,
Representantes na Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM de Leiria,
Instituto Nacional de Aviação Civil
Eng.º Luís Ferreira

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Eng.ª Francelina Fino,
Arq.ª Graça Gabriel

No seguimento da 4ª reunião plenária da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM de
Leiria, informa-se V. Ex.ªs que a Câmara Municipal de Leiria está a proceder à
correção/completamento dos documentos que compõem a proposta do Plano, em conformidade
com as questões identificadas na Ata lavrada na reunião e nos pareceres que dela fazem parte
integrante, e com os pareceres emitidos pelas entidades que não tendo estado presentes remeteram
o respetivo parecer no prazo legal.
Assim, de forma a dar cumprimento ao n.º 2 do artigo 76º do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, solicita-se
a presença de V.ª Ex.ª numa reunião setorial, a realizar no dia 01.10.2013, às 14:30h, na Câmara
Municipal de Leiria, tendo em vista obter uma solução concertada que permita ultrapassar as
objeções formuladas.
Agradece-se confirmação da v/ disponibilidade.
Com os melhores cumprimentos.
Sandra Cadima | Chefe de Divisão
Município de Leiria
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanís ca
Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
Largo da República, n.º 1 | 2414-006 Leiria | Portugal
Tel. +351 244 839 500 | Ext. 435
sandracadima@cm-leiria.pt | www.cm-leiria.pt
Evite a impressão desnecessária, pense no Meio Ambiente
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**********************************************************************
INAC - Instituto Nacional de Aviacao Civil, IP
Este email (incluindo quaisquer anexos) pode conter informacao confidencial para uso exlusivo do destinatario.
Se nao for o destinatario pretendido, nao deve usar, distribuir, ou copiar este email. Se recebeu esta mensagem
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Drd Sandra Cad1ma
Chefe de Divisão de Planeamento,
Ordenamento e Estratégia Territorial
CM de Leiria
Largo da República,
2414-006

Nossa refa/Our

Sua reta/Your

ref.:

DSRPC-DRF

da

n° 1

LEI RIA

ret.:

Mail de3 de setembro de 2013

Df O n°

387/2013
2013-09-10

Assunto/Subject:
Revisão do Plano Diretor
por mail.

~m.'!bf..C;

Municipal

Dz.g ~d..m.

de Leiria

Avaliação dos documentos corrigidos enviados

~'UJc..,

Na sequência da apreciação efetuada aos elementos enviados à Direção- Geral do
Território através da via WeTransfer, cumpre informar V. Exa. do seguinte:

1- Rede Geodésica
Da análise da informação
recebida em shapefile, constatou-se que os vértices
geodésicos encontram-se bem implantados, com as coordenadas corretas, bem como
os respetivos topónimos,

conforme a listagem anteriormente

enviada.

2- Cartografia
No âmbito da cartografia as coordenadas retangulares estão posicionadas dentro da
área cartografada, sendo necessário corrigir nas legendas das peças gráficas, a escala
gráfica indicada (1 :25.000 e 1 :25,000) para 1: 25000.

3- Limites Administrativos

..,

No que concerne à Carta Administrativa
Oficial de Portugal, e após a análise dos
elementos enviados informa-se que não foram enviadas no email as plantas para
avaliação relativamente
aos limites administrativos
conforme a CM de Leiria se
refere:"
Quanto ao ponto 3 relacionado com os Limites Administrativos,
irão ser
corrigidas as peças gráficas referidas, à semelhança das restantes peças gráficas".

~
~
Q

Direção-Geral
do Território
Rua Artilharia Um, n." 107, 1099-052 Lisboa, Portugal
Telefone (+351! 21 381 9600. Fax (+351) 21 3819693.

www.dgterritorio.pt

Nossarefa'Our ref.:
DSRPC-DRF

Of. N°:
387/20~3
2013-09,10

Nestes termos e face à"..observação efetuada no ponto 3, o parecer da DGT é
favorável,
condicionado até que seja corrigida a anomalia de caráter técnico
assinalada.
Mais
se informa e ou
que
esta Direção-Geral
está ao
esclarecimentos
informações
tidas por pertinentes.

dispor
.

de v.

Exa

para

os

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora dos Serviços de Regulação, Planeamento e Comunicação

(Luísa Esmeriz)

~
g
...
c

~
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Ulreçao-ueral

ao I errltorlo

RuaArtilhariaUm,n.. 107. 1099-052Lisboa.Portugal
Telefone(+351)21 3819600. Fax(+351)21 381969:

vvn

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Reunião de Concertação
13 de dezembro de 2013
ATA
Aos treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, pelas dez horas e trinta minutos,
realizou-se nas instalações da Câmara Municipal de Leiria, a reunião de Concertação,

tendo por

objeto a emissão de parecer à Proposta Final do Plano Diretor Municipal de Leiria, nos termos e
para os efeitos previstos no artigo 76.0 do Decreto-Lei n.? 380/99, de 22 de setembro,

na última

redação dada pelo Decreto-Lei n.? 46/2009, de 20 de fevereiro.
Face ao tipo e quantidade
entidades
realizada

de questões a esclarecer e reformular traduzidas
a

que se pronunciaram
em 07 de agosto,

na 4.

reunião

para emissão

plenária

da Comissão

do parecer à Proposta

nos pareceres

das

de Acompanhamento

Final do Plano, a Câmara

Municipal convocou para a reunião, as seguintes entidades:
~

Instituto da Conservação

da Natureza e das Florestas (ICNF);

~

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC);

~

Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento

Estiveram presentes os representantes
Os representantes

da Câmara

mesma e informaram
ponderação,

Regional do Centro (CCDRC).

das entidades constantes da folha de presenças anexa.

Municipal deram início à reunião enquadrando

os propósitos

da

que a câmara procedeu ao envio de elementos da proposta do plano para

nomeadamente:

~

Relatório de definição do solo rural;

~

Planta

de Ordenamento

sobreposição

- Classificação

e Qualificação

apresentada

na 4. a CA com a

da nova proposta para o solo rural (pdf);

~

Shapefiles da proposta do solo rural;

~

Caracterização

e Diagnóstico Sócio Territorial - Tomo V - Ambiente e Riscos- Volume IX.

Biofísico (atualização do ponto 10. Regiões Naturais e Ecológicas).

A - APRECIAÇÃO

DA PROPOSTA DO PLANO

Foi dada a palavra às representantes
os elementos

das entidades presentes, para que se pronunciassem

apresentados.

1

sobre

~
Os representantes das entidades transmitiram o seguinte parecer:
A ORAPC referiu que o relatório
conjunto

de matéria

alterações

muito

da qual s6 teve conhecimento

substanciais

~
nesta fase inclui, um

de definição de solo rural apresentado

que não tinham

através

deste documento

sido colocadas

antes

e que reflete

da última

analisadas as soluções propostas pelo município para as situações identificadas

CA.

Foram

para ponderação

~

t

~~

e análise pelas entidades presentes.
Por princípio terá também

que ser referido que o regulamento

do POM no que diz respeito à

desfavorável da ORAPC neste ponto. Deverá prever a atividade agrícola nestes espaços, s6 assim
poderemos analisar estas propostas e chegar a acordo para algumas situações.
A ORAPC entende que estas questões, de compatibilidade
e com valores a preservar

de áreas com uso dominante agrícola

de diversa natureza, resolver-se-iam

espaço agrícola de conservação,

onde seriam elencadas

valor a preservar numa perspetiva de compatibilidade

se fosse criada uma classe de

as regras de gestão relativas a cada

com o uso atual.

A Câmara Municipal informou não ser possível a criação da nova categoria de espaço - Espaço
Agrícola de Conservação,

ficando sem efeito todas as soluções apresentadas

na nova proposta

para o solo rural que se baseavam na criação daquela categoria de espaço.

A Câmara informou que no decurso do processo da revisão do plano foram realizadas

reuniões

plenárias, reuniões setoriais e reuniões de trabalho, bem como emitidos diversos pareceres, para
discussão e ponderação de diversos aspetos que deveriam ser considerados

no desenvolvimento

dos trabalhos.

As alterações substanciais

referidas pela ORAPC, que não tinham sido colocadas antes da última

reunião plenária da Comissão
das considerações

de Acompanhamento

(CA), realizada em 07.08.2013,

do ICNF sobre a proposta do solo rural, transmitidas

resultaram

na reunião de trabalho

efetuada em 11.03.2013.

Dada a quantidade

e complexidade

trabalho,

reavaliou

a Câmara

de algumas

a delimitação

questões

colocadas

na referida

reunião

de

do solo rural, em acordo com as recomendações

decorrentes da reunião, e elaborou uma nova proposta de ordenamento,

a qual foi apresentada

na

última reunião plenária, para emissão do parecer à Proposta Final do Plano.

Na sequência
proposta
abordagem

dos pareceres

de ordenamento
enviada

respetiva metodologia,

emitidos pelo ICNF e ORAPC, a Câmara
para o solo

rural, em função

pelo ICNF, e elaborou

um documento

Municipal

da informação
que contextualiza

reformulou

e metodologia
a ponderação

a
de
e

bem como descreve as ações e elementos utilizados para a definição das

2

~

na 4a CA teve parecer

definição de Espaços naturais irá ser alterado pois a proposta analisada

1~QA

categorias

que constituem

a nova proposta de ordenamento

- documentos

a avaliar com as

entidades com interesse na área em causa.

Na sequência

dos pareceres

proposta de ordenamento
representante
metodologia,

emitidos pelo ICNF e DRAPC, a Câmara Municipal

para o solo rural, em função da troca de informação

do ICNF, e elaborou

um documento

que contextualiza

reformulou

a

e opiniões com o

a ponderação

e respetiva

bem como descreve as ações e elementos utilizados para a definição das categorias

que constituem

a nova proposta de ordenamento

- documentos

a avaliar com as entidades com

interesse na área em causa.
A Câmara Municipal referiu que face ao estado final do processo de revisão do plano não permite
a introdução de uma nova categoria de espaço - Espaço Agrícola de Conservação,
efeito todas as soluções apresentadas
criação daquela

categoria

pelas entidades,

de compatibilidade

ficando sem

na nova proposta para o solo rural que se baseavam

de espaço. Por outro lado, entendeu

que as questões

na

identificadas

de áreas com uso agrícola e com valores a preservar

de

diversa natureza, podem ser ultrapassadas ao nível do regulamento.

Espaços Florestais de Conservação

o ICNF

esclareceu

que a delimitação do solo rural deveria ser, numa primeira fase, realizada com

apoio do COS e, numa segunda fase, com recurso à fotointerpretação,
refere à aferição

das áreas

florestais

com relevância

ecológica,

em especial no que se
nomeadamente

as áreas

ocupadas por bosquetes ripícolas, carvalhais, sobreirais.
Referiu ainda que no interior dos corredores

ecológicos

do Plano Regional

de Ordenamento

Florestal do Centro (PROFC), o solo rural deveria, nas áreas onde ocorrem manchas florestais
com relevância ecológica, ser classificado como Espaços Florestais de Conservação.

Mata Nacional do Urso e Pedrogão
O ICNF concorda
considerando,

com a proposta de classificação

como Espaços

Florestais

de Conservação

no entanto, que esta categoria de espaço deve ser retificada, de forma a integrar a

área do corredor ecológico do PROF acrescida da área de proteção do Plano de Gestão Florestal
(exterior ao Espaço Natural).

3

41

Mata Nacional do Ravasco (Regime Florestal Total)

A Mata Nacional do Ravasco foi submetida ao regime florestal total muito antes de ter sido
definida como Reserva Agrícola Nacional, pelo que o ICNF solicitou que esta área, povoada por
carvalhais, seja classificada como Espaços Florestais de Conservação.

A DRAPCentende manter a condicionante RAN, apesar da classificação em Espaço florestal de
Conservação

Espaços Naturais

Praia e Duna Primária

o ICNF e a DRAPC concordam com a proposta para a delimitação da praia e duna primária.
Sítio do Azabucho

A DRAPC defende que a área com ocupação agrícola localizada a norte no SIC Azabucho (SIC
PTCON0046) seja classificada como Espaços Agrícolas de Produção (solução 2), dado o uso
dominante ser agrícola, coincidente com o Aproveitamento Hidroagrícola do Sirol, pelo que não
concorda com a solução 1 face ao definido no artigo 17° do Decreto-Regulamentar n." 11/2009. As
orientações para estas áreas deverão estar acauteladas nas respetivas orientações de gestão da
Rede Natura 2000 que considerem relevantes.

o ICNF propôs a solução

1, argumentado que, apesar do uso predominante naquela área ser o

uso agrícola, ocorrem nesta área valores naturais de interesse comunitário, sendo que, de acordo
com o disposto no n.? 1 do artigo 17° do Decreto-Regulamentar nO11/2009, deve ser classificada
como Espaço Natural. No entanto, caso a Câmara opte pela solução 2, deverá acautelar em
regulamento a área como non aedificandi e efetuar a transposição das orientações de gestão do
Plano Setorial da Rede Natura 2000 para o SIC Azabucho, através da regulamentação das
orientações que se considerem determinantes. Nesse sentido, a Câmara Municipal efetuará uma
proposta de articulado regulamentar sobre esta questão, a enviar ao ICNF para análise e
pronúncia.

Vale do Lapedo

o ICNF propôs a solução 1. A DRAPC propôs a solução 2. Face á manutenção da divergência,

o

ICNF propõe a redelimitação do Espaço Natural na solução 2 com ajuste a nascente (Espaço
Natural coincidente com o termino da RAN) e o mesmo constituir-se como solo non a edificandi,
conforme ilustrado.

4
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A ORAPC concorda com a solução 2,tendo aceite a alteração apontada pelo ICNF.

As entidades aceitam que não seja classificada como espaço natural a área de RAN localizada a
nascente, que poderá ser mantida como 'Espaço Agrícola de Produção', ou seja concordam com a
solução

2, retirando

Considerando

a área de RAN a nascente

integrada

no interior

que existem valores geológicos a proteger, designadamente

do 'Espaço

Natural'.

o canhão fluviocársico,

o espaço de produção agrícola integrado no Vale do Lapedo deverá ser uma área non aedifica n di.

Mata da Curvachia
As entidades,

ICNF e ORAPC, concordam

com a solução 1 com um ajuste no limite do Espaço

Natural, ou seja, retirando as áreas em Espaço Agrícola de Produção na parte nascente e poente
adjacente à linha de água principal que o atravessa, conforme ilustrado.

o

ICNF propõe

ainda que nas áreas afetas a Espaço Agrícola

edificabilidade.

5

de Produção

seja interdita

a

A DRAPC entende que esta interdição não poderá ser colocada ao nível do Espaço Agrícola de
Produção mas no âmbito das regras de gestão a definir para os diferentes valores a preservar

~

nestas áreas.
~~

W~

1
~

*UJl

Senhora do Monte

As entidades,

DRAPC e ICNF, concordam

com a solução 1 adaptada,

com a redelimitação

Espaço Natural a norte excluindo parte deste para Espaço Agrícola de Produção como ilustrado

Lagoa da Ervedeira

o

ICNF propõe a solução 1 e a DRAPC a solução 2.

6

do

A Câmara

Municipal

referiu que de acordo com o disposto do artigo 5.° do Oecreto-

107/2009, de 15 de maio, a lagoa da Ervedeira encontra-se
públicas. A proteção

e valorização

dos recursos

hídricos

classificada
associados

Lei n.?

como lagoa de águas

à lagoa, bem como do

respetivo território envolvente, está assegurada com a fixação da Zona Terrestre de Proteção (500
metros) e Zona Reservada da Zona Terrestre de Proteção (a qual corresponde

à faixa, medida na

horizontal, com a largura de 100 metros, contados a partir da linha limite do leito) nas quais são
interditas e/ou condicionadas

atividades que comprometam

a sua proteção.

A Câmara sugeriu incluir no Espaço Natural a Lagoa e a Zona Reservada

da Zona Terrestre de

Proteção, sujeito ao regime de proteção definido no Oecreto- Lei n. ° 107/2009, de 15 de maio.

Salinas da Jungueira

o

ICNF propõe que esta área seja classificada

como Espaço Natural, dado o valor ecológico

destas zonas húmidas, podendo, no entanto, ser efetuado um reajuste na delimitação da área, por
forma a incluir as zonas húmidas de maior relevância ecológica.

A Câmara referiu que já foi efetuada a reunião de concertação
com a entidade as áreas de Aproveitamento

com a OGADR e que de acordo

Hidroagrícola deverão ser qualificadas como Espaços

Agrícolas de Produção pelo que a Câmara deverá proceder à correção destes espaços. A Câmara
mencionou ainda que adquiriu os terrenos das salinas da junqueira, tendo por objetivo assegurar a
conservação

e a salvaguarda daquele espaço.

A ORAPC concorda em manter este espaço como Agrícola de Produção

7

Outras zonas húmidas
O ICNF e a ORAPC concordam com as soluções propostas para as zonas húmidas 1, 2, 3, 4, 5 e

4WI:t.-r
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Para as zonas húmidas 6 e 8 entendem as entidades que a melhor opção reside na solução 1. No
entanto, na zona húmida 8 propõem a correção a sul com a exclusão da RAN, conforme ilustrado
abaixo.

Coucinheira

O ICNF propôs

a classificação

de um novo espaço como 'Espaço

Natural' de uma área da

Coucinheira - bosquetes ripícolas com interesse ecológico no interior do espaço classificado como
Espaço Agrícola
Municipal

de Produção,

em Aproveitamento

Hidroagrícola

do Vale do Lis. A Câmara

referiu que face ao parecer da OGAOR para as áreas incluídas

Hidroagrícola,

no Aproveitamento

terá de ser mantida a sua classificação como Espaço Agrícola de Produção

Uma vez que o espaço será classificado

como Espaço Agrícola de Produção

afeto à RAN, o ICNF solicitou que a preservação

por se encontrar

deste tipo de ocupação do solo - bosquetes

ripícolas com interesse ecológico, seja assegurada através de disposições regulamentares.

Regulamento
O ICNF solicitou alteração da redação do regulamento, nomeadamente:
1.

Na caracterização

e identificação dos Espaços Agrícolas de Produção

8

•"Os Espaços Agricolas de Produção
potencialidades

para a exploração

compreendendo

áreas submetidas

por

obras

de aproveitamento

abrangidas

agrícola

de subsistência

ao regime jurídico da RAN, áreas abrangidas ~

hidroagrícola,

áreas

permitem o adequado desenvolvimento

ser exclusivamente

(!Jf

e abastecimento,

com

formações

pelo Regime Florestal e ainda áreas cujas características

topográficas

proibidas

integram o solo rural com maiores .~

afetos à agricultura,

edáficas

e

de práticas agrícolas, devem

e à educação

todas as ações que diminuam

ripícolas,

ou destruam

ambiental/agrícola,

sendo

as suas potencial idades

agrícolas".
• "Nestas

áreas os usos do solo são predominantemente

sendo as práticas agrícolas desenvolvidas

conducentes

afetos

à agricultura,

à preservação do solo e

dos recursos hídricos".

2.

Nas disposições gerais do solo rural, acrescentar:
"Nas galerias ripfcolas não se admite o corte raso e o desbaste em adensamentos
superiores a 10 metros entre fuste, assim como ações de florestação com espécies
florestais de folha persistente, com exceção do sobreiro".

3.

Introduzir normativo na categoria de espaço "espaços agrícolas de produção" com vista a
proteger os bosquetes ripícolas e os carvalhais.

As restantes entidades não se opuseram a estas alterações ao regulamento, tendo ficado definido
enviar a versão proposta para validação.

B - CONCLUSÃO

DA REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO

A presente Ata deverá integrar o processo a colocar à Discussão Pública, nos termos do disposto
no n.? 3 do artigo 77° do Decreto-Lei 46/2009, de 20 de fevereiro.
Findo o período
comunicação

de Discussão

Pública,

a Câmara

Municipal

pondera

e divulga,

através

da

social e da respetiva página da Internet, os respetivos resultados e elabora a versão

final da proposta de revisão do PDM a submeter à aprovação da Assembleia

Municipal, de acordo

com o n." 1 artigo 79.° do diploma referido.
Sem outro assunto, foi encerrada a reunião pelas catorze horas, da qual se lavrou a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
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Foram extraídas cópias e entregues aos representantes

das Entidades, tendo ficado o original na

Câmara Municipal de Leiria.

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
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REGISTO DE PRESENÇAS
REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA
13.12.2013

ENTIDADE/NOME
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Revisão do P.D.M. de Leiria

ATA
Reunião Setorial

03.07.2013

Aos três dias do mês de Julho de dois mil e treze, pelas quinze horas, realizou-se nas
instalações

da Comissão

(CCDRC),

uma reunião

de Coordenação
setorial

e Desenvolvimento

com a presença

Regional

dos representantes

do Centro

das seguintes

entidades:
- Comissão

de Coordenação

e Desenvolvimento

Margarida Teixeira Bento, Enq." Rufina Vilão,

Eng.a

Regional

do Centro

_

Dr."

Maria Francelina Alves Fino, Arqt."

Graça Gabriel;
- Câmara Municipal de Leiria - Sr. Presidente, Dr. Raul Castro, Eng.a Fernanda Guapo,
Dr." Sandra Cadima, Dr." Maria João Vasconcelos

Foi dado início à reunião pelas representantes
presença dos representantes
objetivo o esclarecimento
Ecológica

Nacional,

enquadramento

da CCDRC que, após agradecerem

a

da Câmara Municipal informaram que a reunião tinha como

dos aspetos a ponderar na proposta de delimitação da Reserva

apresentada

pela Câmara

no regime transitório

Municipal,

tendo em vista o respetivo

previsto no n.? 2 da Resolução

de Conselho

de

Ministros n.? 81/2012, de 3 de Outubro, o qual estabelece as "Orientações Estratégicas de
Âmbito

Nacional

e Regional"

(OEANR),

bem como estabelecer

trabalhos de revisão do PDM, nomeadamente
Acompanhamento,

solicitada

pela Câmara

a programação

dos

a programação da reunião da Comissão de
Municipal

com a entrega dos estudos que

compõem o plano.
As representantes
delimitação

da CCDRC

esclareceram

que a análise

prévia

da proposta

de

da REN do concelho de Leiria, entregue em simultâneo com a proposta de

plano para parecer final, suscita diversas questões sobre as quais importava fazer uma
reflexão conjunta.
Neste contexto, a CCDRC informou que, conforme estipula o n.? 3 do art.? 3.° do DecretoLei n.? 93/90, de 19/3, na sua última redação, por remissão do n.? 2 do art.? 41.° do
Decreto-Lei

n.? 166/2008,

de 22/8, bem como referido

em orientações

expressas

1

da

Comissão

Nacional da REN, apenas poderiam ser aceites propostas de exclusão nas

seguintes situações:
_ Quando

correspondendo

licenciadas

a

ou autorizadas

áreas

com a apresentação

construções existentes/loteamentos

de habitação,

indicadores

com

edificações

de comprovativos

legalmente

das licenças

de

e documentos comprovativos da autorização (C);

a áreas destinadas à satisfação das carências existentes em

_ Quando correspondendo
termos

comprometidas

atividades

económicas,

equipamentos

e infraestruturas

com

quantitativos que justifiquem essa necessidade de expansão bem como a

inexistência de alternativas em zonas não abrangidas pelo regime da REN (E).
Referiram que da análise das 832 propostas apresentadas

se verificou que 386 manchas

se enquadram em solo urbano e as restantes 446 manchas em solo rural.
Das propostas em solo rural, verificou-se que 38 se enquadram
dispersa e aglomerados rurais e 408 correspondem

em áreas de edificação

a edificações isoladas.

Destas 408 propostas constatou-se que:
_ Não contêm a indicação do uso atual, nem do fim a que se destinam, tal como é exigido
pela alínea b) do n03 do artigo 9°. - 125 propostas;
_ Correspondem

a habitações - 161 propostas; pecuárias - 73; indústrias - 26; comércios

- 5;
_ Propostas cujos usos são compatíveis

com o RJREN: equipamentos

- 12; ETAR

2;

estufas - 4.
Mais referiram que 126 destas propostas correspondem
e risco, nomeadamente

a áreas de elevada sensibilidade

áreas ameaçadas por cheias e escarpas.

Neste contexto, a CCDRC informou que, considerando

os princípios acima referidos, e

ainda o disposto no n.? 2 do artigo 20.° do RJREN, o qual contempla um conjunto de usos
e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção
e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, bem como ainda o disposto
nos artigos

16.° e 16.0-A do citado RJREN, a CM devia proceder

à reformulação

da

proposta atentos os seguintes aspetos:
_ Verificação,

em primeiro lugar, das propostas que se podiam ter enquadramento

usos e ações compatíveis

nos

com o RJREN, conforme decorre do artigo 20°, não sendo,

como tal, necessária a sua exclusão;
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- Nos casos em que tal não fosse possível, uma vez que estas propostas de exclusão não
decorrem do modelo de ordenamento,
análise

com base

mas sim de projetos, poder-se-ia antecipar esta

16.0-A, face

no artigo

ao princípio

da economia

procedimental,

aproveitando o procedimento de delimitação da REN no âmbito da Revisão do POMo
Nestes casos, a fundamentação
sendo que as fundamentações

necessária seria a que consta da citada disposição legal,
que constam do processo não apresentam qualquer dado

que permita a ponderação da proposta com base nos critérios acima referidos.
Quanto às propostas em solo urbano, os critérios habitualmente

utilizados pela CCORC

na respetiva avaliação são os constantes do guia orientador da revisão dos POM ou seja,
não serão aceites:
- Propostas

de exclusão

sensibilidade

que incidam sobre tipologias

ou de risco, em particular

de áreas da REN de elevada

áreas ameaçadas

pelas cheias, leitos dos

cursos de água e respetivas margens, escarpas e outras áreas de risco de erosão onde
existam

risco de deslizamentos

ou de movimentos

exceção das situações de compromisso
possibilidade de enquadramento

de massas

em vertente,

com

para as áreas ameaçadas pelas cheias, face à

das mesmas no âmbito do disposto no O.L. n.? 364/98,

de 21 de Novembro.
- Propostas de exclusão que se destinem
RJREN ou que possam enquadrar-se

a usos ou ações compatíveis

com o atual

no regime previsto no artigo 21° do RJREN

(ações de relevante interesse público).
- Propostas de exclusão cujo principal fundamento
perímetro urbano, sempre que a profundidade

seja o aumento da profundidade

existente seja já claramente

do

suficiente

para permitir a edificação.
- Propostas

de exclusão

que visem a expansão

incidam sobre áreas descomprometidas

do perímetro

ou, quando existindo um número reduzido de

edificações, a sua exclusão implique um grande alargamento
que tenha sido demonstrado

que estas propostas

existentes

habitação,

em

infraestruturas

termos

de

urbano quando estas

do perímetro urbano, sem

visam a satisfação

equipamentos,

atividades

de carências
económicas

e

e que as áreas urbanas em vigor que não se encontram ainda ocupadas

ou comprometidas

não são suficientes

para suprir aquelas

carências,

bem como a

ausência de alternativas fora da REN.
- Propostas de exclusão que visem o alargamento
das vias ou a ligação de diferentes aglomerados,

dos aglomerados
contrariando

urbanos ao longo

assim as orientações

superiores em matéria de ordenamento do território.
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_ Propostas
ocorrer

de áreas descomprometidas

no âmbito da elaboração

inseridas em UOPG, cuja apreciação deverá

dos respetivos

PU ou PP, mediante

propostas

concretas de ocupação e apresentação de adequada fundamentação.

o

Sr. Presidente

preexistências,

da Câmara

Municipal

em REN, particularmente

que o trabalho

desenvolvido

reiterou a sua preocupação

relativamente

às

as que são anteriores ao PDM em vigor, pelo

pela Câmara

Municipal visava,

na medida do possível,

resolver essas situações.
Após discussão do assunto, e ponderadas as razões de ordem legal apresentadas

pela

CCDRC e a estratégia e programação da Câmara Municipal, ficou acordado o seguinte:
_ A autarquia iria rever as propostas e adequar a fundamentação,

nos casos isolados, em

solo rural;
_ A CCDRC iria analisar, em pormenor, as restantes propostas e transmiti-Ias à Câmara
Municipal,

em reuniões

de trabalho,

Comissão de Acompanhamento

com vista à sua reformulação

para envio

à

(CA);

_ Após este trabalho, a CCDRC procederia à convocatória

da reunião da CA, solicitada

pela Câmara Municipal, a qual ficou, desde logo, programada para o final da 1.a semana
de Agosto.
A reunião foi dada por encerrada quando eram dezassete horas e trinta minutos.

Comissão de Coordenação

Câmara Municipal

e Desenvolvimento

Regional do Centro

de leiria
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Revisão do P.D.M. de Leiria

ATA

Reunião CCDRC e Câmara Municipal de Leiria
Reformulação

Proposta Delimitação da Reserva Ecológica Nacional
20.11.2013

Aos vinte dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas dez horas e trinta minutos, realizouse nas instalações

da Comissão

de Coordenação

(CCDRC), uma reunião com representantes
Coordenação
Delimitação

e Desenvolvimento
da Reserva

a

pareceres que foram emitidos na 4.

Regional

do Centro

da Câmara Municipal de Leiria e da Comissão

Regional

Ecológica

e Desenvolvimento

do Centro

Nacional

(REN),

para

após

apreciação

a reformulação

reunião plenária da Comissão

da proposta
decorrente

de Acompanhamento

de
da
dos

(CA),

realizada em 2013.08.07.

Os representantes

da Câmara Municipal informaram

que a reformulação

teve em consideração

parecer da CA acima referido, bem como o resultado de diversas reuniões de concertação

o

levadas

a efeito com a CCDRC, DRAPC e DGADR.
A proposta de delimitação da REN, remetida pela Câmara Municipal de Leiria, a coberto do ofício
n.? 12927 de 2013.11.13, é constituída por:
•

Memória Descritiva e Justificativa da delimitação da REN;

•

Anexo 111 - Fichas de apoio à fundamentação

•

Anexo IV - Plantas com as Construções existentes em solo rural;

•

Carta da REN em vigor;

•

Planta de Classificação

•

Proposta de delimitação da REN;

•

Reserva Ecológica Nacional/Reserva

•

Reserva Ecológica Nacional Outras Condicionantes;

•

Reserva Ecológica Nacional/Áreas

•

Reserva Ecológica Nacional Perigosidade de Incêndios Florestais;

•

Cópia da Ata da 4.a reunião da CA e respetivos pareceres;

das áreas a excluir da REN;

e qualificação de solos;

Agrícola Nacional

Florestais Percorridas por Incêndios;

1

Notas prévias:
, Verificou-se existência de diversos lapsos e incorreções nos elementos apresentados os quais não prejudicam
a apreciação da proposta e que podem ser alterados/corrigidos à posteriori, como nos exemplos a seguir
indicados:
•

Retificação da designação da tipologia "Leitos dos cursos de água" no Anexo 111 (dossier A3),
retirando a "faixa de proteção";

•

Retirar das tipologias da REN no Anexo III (dossier A3) os "cursos de água" em po/y/ine, tipologia
não pertencente à legenda da REN;

•

A representação da numeração de algumas propostas de exclusão é divergente nas peças
escritas e nas peças desenhadas (Ex. C 436A nas fichas do dossier A3 e C436a nas peças
desenhadas);

•

Aos títulos das fichas do Anexo 111 (dossier A3) devem ser acrescentados, quando for o caso,
"aglomerado rural e área de edificação dispersa";

•

Existem propostas que não constam de todas as peças escritas, como é o caso das manchas
C155, C 437 e C439, E489;

•

Devem ser conferidos os valores das áreas indicadas, porquanto foram verificados lapsos, como
é o caso da área da C425, cujo valor difere no dossier A4 (MDJ) e no Anexo 111 (dossier A3).

Sobre a necessidade
estipulado

de exclusão de áreas de REN, o parecer da CCDRC teve em conta o

no n.? 3 do artigo 3,° do Decreto-Lei

n.? 93/90, de 19 de Março, na sua última

redação, por remissão do n.? 2 do artigo 41.° do Decreto-Lei

n.? 166/2008, de 22 de Agosto,

segundo o qual apenas poderão ser aceites propostas de exclusão quando correspondam

a:

- Áreas com edificações legalmente licenciadas ou autorizadas;
_ Áreas

destinadas

equipamentos,

à satisfação

das

carências

existentes

em

termos

de

habitação,

atividades económicas e infraestruturas.

Deste modo, tendo por base este preceito legal, a reformulação

efetuada,

na sequência

do

parecer da CA acima referido, bem como de diversas reuniões de concertação levadas e efeito
com a CM de Leiria, CCDRC,

DRAPC e DGADR, conduziu à apresentação

das seguintes

propostas de exclusão:
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_ Solo urbano:

387 áreas a excluir da REN, das quais 199 classificadas

como "C" e 188

classificadas como "E".
_ Solo rural: 29 propostas inseridas em áreas de edificação

dispersa e aglomerados

rurais,

sendo 21 classificadas como "C" e 8 classificadas como "E".
_ Construções

existentes em solo rural: 53 áreas de exclusão,

correspondentes

a atividades

económicas existentes, como tal classificadas como "C".

Apreciação das propostas de Exclusão de áreas de REN
1. Apreciação das propostas em solo urbano e solo rural: aglomerados

rurais e áreas de

edificação dispersa:
Foram aplicados ao processo em análise os critérios gerais de análise abaixo explicitados
esquematizado

e

o respetivo resultado da apreciação da CCORC, mancha a mancha, como se

segue:

Critério 1 - Aceitar as propostas de exclusão de áreas legalmente

à entrada

edificações

anteriores

ameaçadas

pelas cheias, a aceitação das respetivas

condicionada
estabelecimento

à

sua

integração

em vigor do POM/Carta

nas

áreas

da REN. No caso

exclusões

inundáveis

de regras adequadas a nível regulamentar,

comprometidas

ou com

das áreas

com base neste critério fica

em

perímetro

urbano

e

ao

nos termos do disposto no O.L. n.?

364/98, de 21 de Novembro.
2 - 3 - 7 - 10 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 36 - 37 - 39 - 41 - 43 - 49 - 51 53_55_62_63_66_67_68_M_81_84_86_~_95_96_97_98_
99 - 100 - 103 - 105 - 107 - 108 - 113 - 113a - 114 - 119 - 124 - 128 - 130 134 -143-153
182 -183

-155

-156

-158

-164

-166

-167

-172

-175

-177

-181

-

- 184 - 190 - 199 - 201a - 201b - 201c - 202 - 205 - 206 - 207-

209 - 210 - 211 - 215 - 220 - 221 - 223 - 240 - 242 - 244 - 245 - 249 - 252254 - 257 - 258 - 263 - 264 - 267 - 268 - 270 - 274 - 277 - 278 - 280 - 281 Comprometidas

282 - 284 - 289 - 291 - 293 - 294a - 296 - 300 - 301 - 302 - 304 - 305 - 309
_ 313 - 31 5 - C 31 5A - 317 - 318 - 320 - 323 - 325 - 326 - 327 - 329 - 330 331 - 332 - 333 - 334 - 337 - 338 - 339 - 342 - 344 - 345 - 346 - 347 - 349351 - 354 - 355 - 358 - 362 - 365 - 367 - 369 - 370 - 382 - 383 - 385 - 386387 - 388 - 391 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - C401 - 402 - 403 - C404 C405 - C406 - C406a - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - C413 - C413aC415 - 416 - 41 7 - 418 - 420 - 423 - 425 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431- 432 433 - 435 - 436 - 436a - 437- 438 - 438a - 439 - 440 - 440a - 457- 459 460 - 461 - 464 - 467 - 469 - 471 - 472 - 474 - 481 - 483 - 484 - 486a - 488
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- 490 - 491 - 492 - 493 - 498 - 502 - 503 - 504

Critério

2 - Aceitar propostas de exclusão em que se verifique a sua necessidade para suprir

carências, tendo ainda em consideração

situações que resultem em pequenos acertos para

conformação do perímetro, desde que o sistema da REN não seja muito afetado.

4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 16 - 23 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 40 - 42 - 4548-49a-50-52-54-56-57-58-60-61-70-71-73-75-76-78
- 79 - 80 - 82 - 87 - 88 - 89 - 93 - 94 - 104 - 106 - 109 - 111 - 112 - 115 116 -117

-118

-120

-121

-123

-127

-129

-131

-132

-133

-135

-137

- 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 152 -154

-159

-160

-161

-165

-168

-170

-171

-173-174

-176

-176a

- 176b - 176c - 178 - 179 - 179 a - 180 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 191
Expansões

- 192 - 193 - 194 - 196 - 197 - 198 - 201 - 203 - 204 - 213 - 214 - 216218 - 219 - 222 - 224 - 226 - 228 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236
- 237 - 238 - 243 - 246 - 248 - 256 - 261 - 265 - 266 - 269 - 272 - 273 275 - 276 - 283 - 285 - 286 - 288 - 290 - 292 - 294 - 2951

-

297 - 298 - 299

- 306 - 307 - 310 - 314 - 316 - 319 - 321 - 322 - 324 - 328 - 335 - 336340 - 341 - 343 - 345 (Concertar com posição ORAPC) - 348 - 350 - 352 353 - 356 - 357 - 359 - 360 - 361 - 363 - 364 - 366 - 368 - 371 - 372 - 373
- 375 - 376 - 378 - 380 - 381 - 389 - 389a - 394 - 395 - 468 - 475 - 477 482 - 486 - 489 - 494
Nota: Após a realização

de reunião de concertação

com a ORAPe, a proposta identificada

como E 255, a qual tinha tido parecer favorável desta CCORC emitido em sede de CA, passou
a desfavorável,
Critério

por estar incluída em RAN e não poder integrar o perímetro urbano.

3 - Aceitar parcialmente desde que reformulada a área.

1 - 126 (apenas a área que não conflitua com áreas de risco/perigosidade

Comprometidas

de

incêndio muito alta, conforme

parecer ICNF) - 253 (apenas pelas edificações

conforme

279 (apenas

parecer

ORAPC) -

pelas 2 edificações

-

moradias,

conforme parecer ORAPC) - 393 (apenas a área que não conflítua com áreas de
risco/perigosidade

de incêndio muito alta, conforme parecer ICNF)
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2. Apreciação

dos pedidos de exclusão

de construções

existentes,

isoladas,

em solo

rural

Foram apresentados

53 pedidos de exclusão relativos a atividades económicas

solo rural, que não se enquadram

nos usos e ações compativeis

existentes em

com os objetivos de proteção

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em
REN previstas no artigo 20°.

A apreciação

levada a efeito pela CCDRC teve em consideração

totalidade, de atividades económicas,
regimes especiais de regularização,
grupos

de

trabalho,

o facto de se tratar, na

sendo que 46 propostas correspondem

a atividades com

algumas das quais já apreciadas no âmbito dos respetivos

verificando-se

que,

na

maioria

dos

casos,

a impossibilidade

da

regularização se deve ao facto de o local se inserir em REN.
Assim, ponderados
justificações,
atividade

os elementos

licenças

apresentados

e plantas;

não se encontrar

ponderando

inserido

pelo município, nomeadamente
ainda o facto de nalguns

as respetivas

casos, o local da

na REN em vigor, situação que a alterar-se

virá criar

obstáculos à eventual ampliação das instalações e/ou manutenção da atividade no local e face
ao previsto no RJREN, a posição da CCDRC é a seguinte:
- Aceitar as propostas

de exclusão

sobre as quais foi demonstrada

a existência

legal da

atividade, anterior ao PDM:

C462 - C520 - C524 - C580 - C602 - C620 - C621 - C739 - C748 - C756 - C770C785 - C846 - C895

- Aceitar as propostas de exclusão sobre as quais foi demonstrada
anterior ao PDM, que integram pedidos de regularização
C549

+ C550

regularização

(dado

tratar-se

do mesmo

a existência da atividade,

no âmbito do REAP:

requerente

e do mesmo

processo

de

no âmbito do REAP, agregar estas duas manchas) - C586 - C587 -

C588 - C589 - C616 - C617 - C618 - C622 - C629 - C787

- Aceitar as propostas de exclusão sobre as quais foi demonstrada
anterior ao PDM que integram pedidos de regularização

a existência da atividade

no âmbito do REAl:

C861
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- Aceitar

as

licenciamento,

propostas

de exclusão

que não se encontram

sobre

as quais

inseridas

foi demonstrada

a existência

de

na REN em vigor, de forma a permitir a

ampliação das instalações e a manutenção da atividade no local:

I C681-C682

- Não aceitar

os pedidos

que incidam

sobre

sensibilidade ou de risco - zonas ameaçadas

tipologias

de áreas

da REN de elevada

pelas cheias:

C509 - C523 - C646 - C701 - C703 - C720 - C721 - C722 - C723 - C780

- Não aceitar os pedidos que sejam compatíveis com usos e acções previstos no RJREN:

I C528-

C605

- Não aceitar os pedidos que não se integram nos critérios de aceitação acima mencionados ou
cuja necessidade não se encontra justificada:
C522 - C551 - C552 - C594 - C612 - C655 - C671 - C747 - C796 - C798 C887 - C896

A reunião foi dada por encerrada quando eram dezoito horas.

Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento

Regional do Centro

Câmara Municipal de leiria
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APÓS DISCUSSÃO PÚBLICA

Município de Leiria
Câmara Municipal
Divisão Jurídica e Administrativa (DIJA)
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 29 DE ABRIL DE 2014
Serviço responsável pela execução da deliberação | Departamento de Infraestruturas e Manutenção
Epígrafe | 8.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria. Abertura de período de discussão pública

Deliberação | A Câmara Municipal deliberou, em 25 de março de 1998, rever o Plano Diretor Municipal de Leiria
(PDM‐ Leiria) por considerar terem‐se tornado desajustadas as opções nele consagradas. Decorridos 12 anos sobre a
deliberação que determinou a revisão do Plano, sem que o processo estivesse concluído, tornou‐se necessário
proceder à sua reformulação para adaptação dos trabalhos ao atual quadro legal, considerando as profundas
alterações legislativas que ocorreram na última década em matéria de ordenamento do território, nomeadamente:
I.

A alteração ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), operada pelo Decreto‐Lei n.º
46/2009, de 20 de fevereiro, e respetiva regulamentação:
i.

Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio, que fixa os conceitos técnicos nos domínios do
ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos Instrumentos de Gestão Territorial;

ii.

Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio, relativo à cartografia a utilizar nos Instrumentos de
Gestão Territorial e na representação das condicionantes;

iii.

Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, que estabelece os critérios de classificação e
reclassificação do solo, bem como os critérios e categorias de qualificação do solo rural e solo urbano;

iv.

O novo Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) – Decreto‐Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto,
com as alterações introduzidas pelo Decreto‐Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro;

v.

O novo Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) – Decreto‐Lei n.º 73/2009, de 31 de março;

vi.

Os objetivos estratégicos e modelo territorial estabelecidos pelo Plano Regional de Ordenamento do
Território do Centro (ainda não publicado em Diário da República), prosseguindo o princípio geral de
coordenação das intervenções previsto no n.º 2 do artigo 20.º do RJIGT.
Neste sentido foram reiniciados os trabalhos de revisão do Plano, e de modo a imprimir maior celeridade ao

processo de acompanhamento foi convertida a Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) constituída através do
Despacho n.º 20479/98 (2.ª série), 24 de novembro, em Comissão de Acompanhamento (CA), que incorpora o modelo
de decisão em conferência de serviços. A composição da CA foi determinada pelo Despacho n.º 2729/2011, da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 27,
de 8 de fevereiro de 2011
Após a constituição da CA da revisão do PDM‐Leiria e reiniciados os trabalhos de revisão do Plano,
realizaram‐se quatro reuniões Plenárias, a saber:
1ª Reunião Plenária – realizada em 18 de maio de 2011, teve por finalidade a apresentação pela Câmara
Municipal da deliberação que determinou a Revisão do PDM, da metodologia e do programa de trabalhos do processo
de revisão, do respetivo cronograma e das bases cartográficas a utilizar, bem como a apresentação do
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Município de Leiria
Câmara Municipal
Divisão Jurídica e Administrativa (DIJA)
enquadramento territorial e estratégico do concelho, das orientações estratégicas municipais e da avaliação sumária
da execução do PDM em vigor.
2ª Reunião Plenária – realizada em 25 de julho de 2012, teve por finalidade a apreciação do Quadro
Estratégico Municipal, Estudos de Caracterização, Relatório de Avaliação da Execução do PDM em vigor e a Proposta
de Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica.
3ª Reunião Plenária – realizada em 01 de fevereiro de 2013, teve por finalidade a apreciação da Proposta de
Ordenamento (versão preliminar), Quadro Estratégico Municipal, Avaliação da Execução do PDM em vigor;
Delimitação da Reserva Agrícola Nacional; Delimitação da Reserva Ecológica Nacional; e Servidões e Outras Restrições
de Utilidade Pública.
4ª Reunião Plenária – realizada em 07 de agosto de 2013, teve por finalidade a emissão e aprovação do
parecer final da CA, o qual foi de teor favorável condicionado à correção/completamento dos documentos, em acordo
com as questões identificadas quer na respetiva Ata e nos pareceres que dela fazem parte integrante quer nos
pareceres das entidades que não tendo estado presentes remeteram o seu parecer no prazo legal, previamente ao
procedimento de discussão pública do Plano, nos termos do RJIGT.
Dada a complexidade de algumas questões suscitadas pelas entidades, foi desencadeada, nos temos do n.º 2
do artigo 76.º do RJIGT, uma fase de concertação com as entidades que formularam objeções às soluções definidas
para o futuro Plano, tendo‐se realizado nove reuniões de concertação, a saber:
Reunião de Concertação com a Direção‐Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – realizada em 04 de
outubro de 2013;
Reunião de Concertação com a Direção Regional de Cultura do Centro e Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) – realizada em 22 de outubro de 2013;
Reunião de Concertação com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) e CCDRC –
realizada em 19 de novembro de 2013;
Reunião de Concertação com a CCDRC – realizada em 20 de novembro de 2013;
Reunião de Concertação com a DRAPC, CCDRC e Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) –
realizada em 13 de dezembro de 2013;
Reunião de Concertação com a DRAPC – realizada em 13 de janeiro de 2014;
Reunião de Concertação com a Direção Regional de Economia do Centro – realizada em 20 de janeiro de
2014;
Reunião de Concertação com a CCDRC – realizada em 10 de fevereiro de 2014;
Reunião de Concertação final com a CCDRC – realizada em 08 de abril de 2014.
Foi dispensada a realização de reuniões de concertação com a Direção Geral do Território e Instituto Nacional
de Aviação Civil, tendo estas emitido parecer favorável aos elementos enviados para validação final.
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Das reuniões anteriormente referidas resultou uma solução concertada que de um modo geral, permite
ultrapassar as objeções formuladas, tendo a proposta de Plano sido objeto das necessárias alterações de modo a
incorporar as condições identificadas nos respetivos pareceres.
Considerando que o processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível municipal foi
elaborado em simultâneo com o processo de revisão do PDM, submeteu‐se a proposta de delimitação da REN à
Comissão Nacional da REN para aprovação, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012 de 3 de
outubro, a qual na sua 51.ª reunião ordinária, realizada em 24 de março de 2014, emitiu parecer favorável, com
algumas recomendações a verter no âmbito da sua revisão.
A versão final do plano a submeter a discussão pública tem a seguinte composição:
Elementos que constituem o plano:
a) Regulamento;
b) Planta de Ordenamento, desdobrada nas seguintes plantas:
i) Classificação e qualificação do solo;
ii) Salvaguardas;
iii) Valores Patrimoniais;
iv) Zonamento Acústico;
v) Estrutura Ecológica Municipal.
c) Planta de Condicionantes, desdobrada nas seguintes plantas:
i) Reserva Ecológica Nacional;
ii) Reserva Agrícola Nacional;
iii) Áreas Florestais Percorridas por Incêndios;
iv) Perigosidade de Incêndios Florestais;
v) Outras Condicionantes.
Elementos que acompanham o plano:
a) Relatório do Plano:
i) Diagnóstico;
ii) Enquadramento e Ordenamento;
iii) Condicionantes;
iv) Estrutura Ecológica Municipal;
v) Proposta.
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b) Relatório das Exclusões do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis;
c) Quadro Estratégico Municipal – Hipóteses de Atuação;
d) Estudos de Caracterização e Diagnóstico:
i) Regional e Local:
(i) Enquadramento Regional;
(ii) Rede Viária, Mobilidade e Transportes.
ii) Economia:
(i) Economia;
(ii) Turismo.
iii) Sociocultural:
(i) Demografia;
(ii) Habitação;
(iii) Rede de equipamentos.
iv) Urbanismo:
(i) Urbanismo.
v) Ambiente e Riscos:
(i) Biofísico;
(ii) Recursos Florestais e Agrícolas;
(iii) Perigosidade e Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos.
vi) Património:
(i) Património Arquitetónico e Paisagístico;
(ii) Património Arqueológico.
e) Avaliação do Grau de Execução do PDM em vigor;
f) Planta de Enquadramento Regional;
g) Planta da Situação Existente;
h) Planta das Âncoras Estratégicas;
i) Planta da Hierarquia Viária;
j) Planta de Equipamentos;
k) Infraestruturas:
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i) Planta da Rede Elétrica, Gasoduto e Redes de Distribuição;
ii) Planta da Rede de Abastecimento de Águas e Rede de Águas Residuais.
l) Planta com as indicações das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como das
informações prévias favoráveis em vigor;
m) Planta dos Recursos Geológicos e Infraestruturas Energéticas;
n) Planta de Zonas Inundáveis em Perímetros Urbanos;
o) Planta de Reclassificação de Solos;
p) Relatório Ambiental e Resumo não Técnico;
q) Programa de Execução e Plano de Financiamento;
r) Relatório de ponderação dos resultados da auscultação pública e participações recebidas (após discussão
pública);
s) Mapa do Ruído;
t) Carta Educativa;
u) Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios;
v) Plano Municipal de Emergência;
w) Ficha de dados estatísticos (a preencher após discussão pública).
Outros elementos:
Processo de delimitação da REN;
Processo de delimitação da RAN;
Processo de Exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis.
Face ao anteriormente exposto e concluída a fase de concertação e respetiva elaboração da versão da
proposta de Revisão do PDM‐Leiria, em conformidade com o parecer final da CA, propõe‐se que a Câmara Municipal
delibere:
1. Submeter a um período de discussão pública a Revisão do PDM‐Leiria, nos termos definidos nos n.ºs 3 e 4 do
artigo 77.º do RJIGT, publicado pelo Decreto‐Lei n.º 380/99, 22 de setembro, na redação conferida pelo Decreto‐
Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto‐Lei n.º 181/2009, de 7 de
agosto, e pelo Decreto‐Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro, por um período de 30 dias, com início 5 dias após a
publicação do respetivo Aviso no Diário da República;
2. Aprovar os procedimentos a seguir indicados para o período de Discussão Pública:
a) A proposta de revisão do Plano, o Relatório Ambiental, o parecer final da Comissão de Acompanhamento da
revisão do PDM, as atas das reuniões de concertação e os demais pareceres emitidos estarão disponíveis para
consulta dos munícipes, no portal do Município de Leiria em www.cm‐leiria.pt; na Divisão de Planeamento,
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Ordenamento e Estratégia Territorial da Câmara Municipal de Leiria, de segunda a sexta‐feira, no horário
normal de expediente, onde será prestado o devido esclarecimento técnico a quem o solicitar; bem como nas
sedes das Juntas de Freguesia;
b) Os interessados poderão apresentar no prazo estipulado para o efeito, reclamações, observações, sugestões
e pedidos de esclarecimento, através da plataforma disponível no site do Município de Leiria, em www.cm‐
leiria.pt, ou através de requerimento dirigido ao Sr. Vereador do Pelouro do Ordenamento, Urbanismo e
Ambiente, para a seguinte morada: Largo da República, 2414‐006 Leiria.
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 77.º do RJIGT,
publicado pelo Decreto‐Lei n.º 380/99, 22 de setembro, na redação conferida pelo Decreto‐Lei n.º 46/2009, de 20 de
fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto‐Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto e pelo Decreto‐Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro, deliberou por unanimidade proceder à abertura de um período de discussão pública, com duração de
30 dias, contados a partir do 5.º dia útil a seguir à publicação do respetivo Aviso no Diário da República, devendo ser
seguidos os procedimentos supra indicados.
A presente deliberação foi aprovada em minuta.

O Presidente da Câmara Municipal

A Secretária da reunião

Raul Castro

Sandra Almeida Reis

• Largo da República, 2414‐006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm‐leiria.pt • email: cmleiria@cm‐leiria.pt •
6
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Assunto: RE: Revisão PDM Leiria | Par cipações subme das no período de discussão pública
Processo RAN
De: "Margarida Teixeira" <margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt>
Data: 27/01/2015 17:34
Para: "'Sandra Cadima'" <sandracadima@cm-leiria.pt>
CC: "'FRANCISCO VIRIATO DE MATOS VIEGAS E CASTRO'" <francisco.castro@drapc.mamaot.pt>
Boa tarde Drª Sandra Cadima
Tendo sido realizada a análise e apreciação dos pedidos de exclusão à RAN, no período após discussão pública
da revisão do PDM de Leiria, formulados por V/mail de 27/11/2014 e 16/01/2015, junto se envia respe vo
parecer, após ter sido subme do à consideração superior.
Com os melhores cumprimentos,
Margarida Maria Boavista V. Marques Teixeira
Chefe da Delegação de Leiria

Direção Regional de Agricultura e Pesca do Centro
Rua D. José Alves Correia da Silva, 14-B 2410-117 Leiria
Telefone: 244 800 580|Fax: 244 812 654
e-mail: margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ﬁcheiros anexos a ela são conﬁdenciais e des nadas ao uso exclusivo da pessoa ou en dade a quem são
dirigidos. Se não é o des natário da mensagem ou a pessoa responsável pelo seu encaminhamento ao respec vo des natário, ﬁca
informado de que recebeu esta mensagem por engano, e de que qualquer u lização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de
revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o remetente ou a DRAP Centro. A DRAP Centro
u liza soKware apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garan r
que a mensagem e seus anexos não contém vírus. É, assim, da responsabilidade do des natário assegurar que esta mensagem e seus anexos
são subme dos a detector de vírus antes de serem u lizados. Alerta no entanto que as mensagens transmi das por este meio podem ser
interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao des no com atraso.

De: Paulo Pinheiro [mailto:pinheiro@cm-leiria.pt]
Enviada: sexta-feira, 16 de Janeiro de 2015 17:17
Para: margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt; margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt
Cc: Sandra Cadima
Assunto: Fwd: Revisão PDM Leiria | Participações submetidas no período de discussão pública Processo RAN

Exma. Eng.ª Margarida Teixeira
Tal como acordado com a Dr.ª Sandra Cadima, junto os ficheiros "shapefile" com a localização dos
pedidos de exclusão da RAN.
Verifica-se que alguns dos pequenos acertos apresentam áreas muito reduzidas. No entanto foi
tomada a opção pela inclusão de todas as áreas referidas no documento enviado a 27 de novembro
de 2014.
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
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-------- Mensagem reencaminhada -------Assunto:Revisão PDM Leiria | Participações submetidas no período de discussão pública Processo
RAN
Data:Thu, 27 Nov 2014 15:20:18 +0000
De:Sandra Cadima <sandra@cm-leiria.pt>
Para:Margarida Teixeira <margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt>, Margarida Teixeira
<margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt>
CC:Fernanda Guapo <fernanda.guapo@cm-leiria.pt>, Ricardo Santos <rmsantos@cmleiria.pt>, Paulo Pinheiro <paulo.pinheiro@cm-leiria.pt>, Maria Joao <mjoao@cmleiria.pt>, Paula Coelho <pcoelho@cm-leiria.pt>

Boa tarde Eng.ª Margarida Teixeira

No dia 7 de novembro de 2014 realizou-se uma reunião no âmbito do processo de ponderação das
participações submetidas no período de discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal de
Leiria, entre a equipa do Plano e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC),
representada pela Eng.ª Margarida Teixeira.
Conforme acordado na reunião envio para v/ apreciação, através do link wetransfer http://we.tl
/mqaL37seIS, as propostas de exclusão da RAN, dividindo-se os elementos da seguinte forma:
• Documento com as propostas de exclusão da RAN;
• Ficheiros shapefile com a identificação da localização dos pedidos de exclusão;
• Ficheiros com cópia das reclamações identificadas.
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,

Sandra Cadima | Chefe de Divisão
Município de Leiria
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanís ca
Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
Largo da República, n.º 1 | 2414-006 Leiria | Portugal
Tel. +351 244 839 500 | Ext. 435
sandracadima@cm-leiria.pt | www.cm-leiria.pt
Evite a impressão desnecessária, pense no Meio Ambiente
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinadas ao uso exclusivo
da pessoa ou entidade a quem são dirigidos. Se não é o destinatário da mensagem ou a pessoa
responsável pelo seu encaminhamento ao respectivo destinatário, fica informado de que recebeu
esta mensagem por engano, e de que qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou
outra forma de revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente
proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o
remetente ou a DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software apropriado para a remoção de
vírus. No entanto, não obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garantir que a
mensagem e seus anexos não contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário
assegurar que esta mensagem e seus anexos são submetidos a detector de vírus antes de serem
utilizados. Alerta no entanto que as mensagens transmitidas por este meio podem ser
interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao destino com atraso.

Anexos:

parecer PDM-Leiria.pdf

1,1 MB
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Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria – Discussão Pública
Parecer – Propostas de exclusão da Reserva Agricola Nacional – Doc do municipio de Leiria de
26 de novembro de 2014
Na sequencia do envio de um conjunto de propostas de exclusão de RAN (documento anexo
ao presente parecer de 26 de novembro de 2014), após a discussão publica da Revisão do
Plano Diretor Municipal de Leiria, elaborámos o seguinte parecer que terá necessáriamente
que ser articulado com a proposta de ordenamento resultante destas eventuais alterações.
Favorável o acerto pelo edificado( exclusão das construções) nas seguintes participações
(nº11, 387, 934, 979.07-B).
Participação nº 11

Participação nº 387

Participação nº 934

Participação nº 979-07-B

Participação nº 388 ( Favorável à exclusão da área utilizada com construções, manter em RAN
polígono superior direito )

Participação nº 397 – Pequeno Acerto pelo limite do caminho, manter em RAN área à
esquerda que apresenta ocupação agricola

Participação nº 518 – Caso seja alterada a expansão do PU (articulação também com REN) a
Mancha de RAN deixa de fazer sentido pela reduzida dimensão.

Participação nº 551 O pedido visa alterar a qualificação do solo, de espaço verde para Espaço
urbano de baixa densidade, favorável à zona já ocupada com edificações- área norte. Manter
em Espaço verde a mancha a amarelo.

Participação nº 941 Área com ocupação de características agrícolas, apesar de ter sido
classificada em espaço urbano, por enquadramento legal, está inserida em meio rural.

Participação nº994 (Favorável o acerto pelo limite da construção)

RAN

Participação nº 255 e nº 1009- Desfavorável - Este pedido colide com a resposta que foi
enviada após pedido de esclarecimento da camara municipal de Leiria à participação feita,
também no âmbito da discussão publica, pela Junta de Agricultores do Regadio do Sirol. A
área beneficiada foi corrigida e enviada de acordo com as duas imagens A e B.

Limite do Regadio do Sirol

A - Limite do perímetro de rega a discussão pública

B - Limite corrigido

Participação 62 e 119 Favorável o acerto com a exclusão da construção

Participação nº 398 Favorável só o acerto pelas edificações existentes

Mancha excluída durante o processo de revisão
á
r
e
a

Participação nº 474, Desfavorável - O pedido de exclusão visa o acréscimo do PU e a mancha
que foi excluída no âmbito da revisão obteve parecer favorável condicionado à edificação de
um equipamento social - espaço para equipamentos.

Mancha excluída (processo de revisão)
Participação nº 644 – Favorável oá acerto pela edificação
r
e
a

Participação nº 879 – Favorável a exclusão ou pequeno acerto da área edificada no limite da
mancha

Pequenos acertos- Parecer favorável aos pequenos acertos

Participação S/N - Desfavorável- Esta participação visa a exclusão da totalidade do prédio
inserido em RAN, até ao limite do ribeiro dos Murtórios. Esta área é necessária para
estabelecer a continuidade com a grande mancha agrícola do regadio Sirol.

revisão

Mancha com parecer favorável na
Regadio do Sirol (Regadio Tradicional e RAN)
á
r
e
a
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Assunto: RE: Revisão PDM Leiria | Par cipações subme das no período de discussão pública
Processo RAN
De: "Margarida Teixeira" <margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt>
Data: 13/02/2015 11:57
Para: "'Paulo Pinheiro'" <pinheiro@cm-leiria.pt>
CC: "'FRANCISCO VIRIATO DE MATOS VIEGAS E CASTRO'" <francisco.castro@drapc.mamaot.pt>
Bom dia
Na sequência dos elementos enviados no passado dia 5 de fevereiro e após a sua análise informamos o seguinte:
- Foram aceites as propostas referidas no anexo A, anexo B e C, referentes às par cipações nºs 646, 574, 397 e 879
de acordo com os ﬁcheiros enviados em anexo a este mail; Mantem-se o pedido de exclusão da mancha
iden ﬁcada com o numero 574 no parecer anterior, sendo que com esta alteração, foi subdividida em duas áreas
dis ntas, de categorias diferentes, sendo parte, para equipamento.
- A questão abordada no Anexo D, rela va à par cipação nº 353, entendemos não ser de excluir de RAN a parcela
de terreno, afeta a projeto PRODER, uma vez que esta pretensão tem enquadramento na alínea a) do nº1 do
ar go 22, do decreto-lei nº 73/2009, que aprova o regime jurídico em vigor da RAN.
- A informação incluída no anexo F-que decorre de alteração ao regime do AHVL, concordamos que deverão ser
feitos os respe vos acertos à RAN em função das alterações ao limite do Aproveitamento Hidroagricola que for
validado pela DGADR.
Ao dispor para os esclarecimentos necessários,
Com os melhores cumprimentos,
Margarida Maria Boavista V. Marques Teixeira
Chefe da Delegação de Leiria
cid:image001.jpg@01CDF7FA.0C891ED0

Direção Regional de Agricultura e Pesca do Centro
Rua D. José Alves Correia da Silva, 14-B 2410-117 Leiria
Telefone: 244 800 580|Fax: 244 812 654
e-mail: margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ﬁcheiros anexos a ela são conﬁdenciais e des nadas ao uso exclusivo da pessoa ou en dade a quem são
dirigidos. Se não é o des natário da mensagem ou a pessoa responsável pelo seu encaminhamento ao respec vo des natário, ﬁca
informado de que recebeu esta mensagem por engano, e de que qualquer u lização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de
revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o remetente ou a DRAP Centro. A DRAP Centro
u liza soPware apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garan r
que a mensagem e seus anexos não contém vírus. É, assim, da responsabilidade do des natário assegurar que esta mensagem e seus
anexos são subme dos a detector de vírus antes de serem u lizados. Alerta no entanto que as mensagens transmi das por este meio
podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao des no com atraso.

De: Paulo Pinheiro [mailto:pinheiro@cm-leiria.pt]
Enviada: sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2015 18:03
Para: margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt; margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt
Cc: Sandra Cadima
Assunto: Revisão PDM Leiria | Participações submetidas no período de discussão pública Processo RAN
No seguimento do Vosso parecer de 27 de janeiro de 2015, enviado em resposta ao nosso documento de 27 de novembro de
2014, e considerando que subsistem dúvidas rela vamente a algumas situações referidas no documento do Município, assim
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como a necessidade de clariﬁcação de alguns pareceres da DRAPC, envio novos elementos para Vossa avaliação, tal como
acordado em reunião com a Eng.ª Margarida Teixeira em reunião de 3 de fevereiro.
São ainda abordadas as questões da RAN decorrentes do processo do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis
Estes elementos cons tuem-se da seguinte forma (Ficheiros enviados por wetransfer, disponíveis em hUp://we.tl/I6j4AwifGi):
1.- Documento pdf in tulado “Reserva Agrícola Nacional – Adenda ao processo de exclusão”;
2.- Par cipações envolvidas: Ficheiro zip in tulado “Reclamações.zip”
3.- Ficheiro shapeﬁle com a iden ﬁcação
“PONDERACAO_EXCL_RAN_2015_ADENDA.zip”

e

localização

dos

pedidos

de

exclusão

e

acertos

à

RAN:

4.- Ficheiro shapeﬁle com a iden ﬁcação e localização dos pedidos de exclusão AHVL: “PONDERACAO_EXCL_AHVL.zip”;
5.- Ficheiro shapeﬁle de localização das reclamações iden ﬁcadas no AHVL “CMLeiria_Par cipacoes_AHVL.zip;
6.- Ficheiro shapeﬁle com a iden ﬁcação e localização das situações de conﬂito entre limite do AHVL e ediﬁcações existentes:
“CORECAO_AHVL_DISC_PUBLICA.zip”.

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,

--

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinadas ao uso exclusivo
da pessoa ou entidade a quem são dirigidos. Se não é o destinatário da mensagem ou a pessoa
responsável pelo seu encaminhamento ao respectivo destinatário, fica informado de que recebeu
esta mensagem por engano, e de que qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra
forma de revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o
remetente ou a DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software apropriado para a remoção de vírus.
No entanto, não obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garantir que a
mensagem e seus anexos não contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar
que esta mensagem e seus anexos são submetidos a detector de vírus antes de serem utilizados.
Alerta no entanto que as mensagens transmitidas por este meio podem ser interceptadas,
corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao destino com atraso.

Anexos:

PDMLEIRIA-RANBRUTA-09-02-2015-COR.zip
PONDERACAO_EXCL_RAN_2015_ADENDA.zip

1,9 MB
5,2 KB
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-------- Mensagem Original -------Assunto:RE: JF UFSEBV - PDM Reclamação à revisão
Data:Mon, 20 Apr 2015 11:33:12 +0100
De:Margarida Teixeira <margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt>
Responder-Para:<margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt>
Organização:DRAPC
Para:'Sandra Cadima' <sandra@cm-leiria.pt>
CC:'FRANCISCO VIRIATO DE MATOS VIEGAS E CASTRO'
<francisco.castro@drapc.mamaot.pt>

Bom dia Dr.ª Sandra Cadima
Na sequência do úl;mo documento enviado, de 19 de março de 2015 e após reunião nas instalações da Delegação
de Leiria, em que es;veram presentes pela CM de Leiria o Sr. Vereador Ricardo Santos, Drª Sandra Cadima e Drª
Paulo Pinheiro e pela DRAPC, Margarida Teixeira e Francisco Castro, Delegada de Leiria e Chefe de Divisão de
Infraestruturas e Ambiente respe;vamente, ﬁcou acordado entre todos o seguinte:
- Das propostas apresentadas foi aceite considerar a par;cipação nº255, no que diz respeito à área agora
apresentada pelo município. Esta alteração decorre da análise dos elementos enviados, nomeadamente da licença
emi;da pelo município para uma ediﬁcação para o local em espaço urbano habitacional. A área a excluir da RAN e
do perímetro de rega é a exclusivamente necessária à referida ediﬁcação e à sua ligação com a ediﬁcação
existente, a poente. Este pedido enviado pelo município inclui uma ata da junta de freguesia e simultaneamente
da Junta dos agricultores da Ribeira do Sirol a subscrever o mesmo pedido. Uma vez que existem nesta área a
excluir, infraestruturas do regadio tradicional da ribeira do Sirol, estas deverão ser, no imediato, relocalizadas para
o novo limite do perímetro ou, na pior das hipóteses, aquando da apresentação no município de licença para uma
nova ediﬁcação na área em apreço. Deve ser sempre salvaguarda e garan;da a passagem da água em boas
condições e o acesso para as intervenções necessárias à manutenção das referidas infraestruturas.

Com os melhores cumprimentos,
Margarida Maria Boavista V. Marques Teixeira
Chefe da Delegação de Leiria

Direção Regional de Agricultura e Pesca do Centro
Rua D. José Alves Correia da Silva, 14-B 2410-117 Leiria
Telefone: 244 800 580|Fax: 244 812 654
e-mail: margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ﬁcheiros anexos a ela são conﬁdenciais e des;nadas ao uso exclusivo da pessoa ou en;dade a quem são
dirigidos. Se não é o des;natário da mensagem ou a pessoa responsável pelo seu encaminhamento ao respec;vo des;natário, ﬁca
informado de que recebeu esta mensagem por engano, e de que qualquer u;lização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de
revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o remetente ou a DRAP Centro. A DRAP Centro
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u;liza soNware apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garan;r
que a mensagem e seus anexos não contém vírus. É, assim, da responsabilidade do des;natário assegurar que esta mensagem e seus
anexos são subme;dos a detector de vírus antes de serem u;lizados. Alerta no entanto que as mensagens transmi;das por este meio
podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao des;no com atraso.

De: Sandra Cadima [mailto:sandra@cm-leiria.pt]
Enviada: segunda-feira, 23 de Março de 2015 11:03
Para: Margarida Teixeira
Cc: Ricardo Santos; Paulo Pinheiro; Fernanda Guapo
Assunto: JF UFSEBV - PDM Reclamação à revisão
Bom dia Eng.ª Margarida Teixeira,
No seguimento da reunião realizada com a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista e a
DRAPC, enviamos em anexo para v/ apreciação, os seguintes elementos:
- Análise da proposta apresentada pela Junta de Freguesia e Junta de Agricultores da Ribeira do Sirol;
- Ata da reunião da Junta de Freguesia e Junta de Agricultores da Ribeira do Sirol;
- Abaixo assinado referente à proposta da revisão do PDM, relacionado com a ampliação do solo urbano ao longo da EN 350.
Com os melhores cumprimentos

Sandra Cadima | Chefe de Divisão
Município de Leiria
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanís-ca
Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
Largo da República, n.º 1 | 2414-006 Leiria | Portugal
Tel. +351 244 839 500 | Ext. 435
sandracadima@cm-leiria.pt | www.cm-leiria.pt
Evite a impressão desnecessária, pense no Meio Ambiente

-------- Mensagem Original -------Assunto:PDM - Reclamação à revisão
Data:Tue, 17 Mar 2015 13:10:40 -0000
De:Presidente UFSEBV <presidente@santaeufemia-boavista.com>
Responder-Para:<presidente@santaeufemia-boavista.com>
Organização:União de Freguesias Santa Eufemia Boavista
Para:CML Geral <cmleiria@cm-leiria.pt>
CC:CML Presidente <raul.castro@cm-leiria.pt>, CML Vereador Ricardo Santos <rmsantos@cmleiria.pt>, Sandra Cadima CML <sandracadima@cm-leiria.pt>, <secretario@santaeufemiaboavista.com>, <tesoureiro@santaeufemia-boavista.com>

Exmo Sr Presidente da CM Leiria
Os n/ cumprimentos,
A ﬁm de manifestar e reforçar a extrema importância para a freguesia e, consequentemente, para o município, do
alargamento para solo urbano da faixa conﬁnante, a sul, com a EN350, vimos apresentar, para que sejam juntos às
reclamações, os documentos que seguem anexos a este e-mail e que são dele parte integrante:
- Acta reunião JF e Junta de Agricultores;
- Abaixo assinado PDM_EN350.
Reforçamos o que vimos dizendo: a zona em apreço é de extrema importância para o progresso que se pretende
para a freguesia sendo, mesmo, a mais adequada para o desenvolvimento sustentado que se pretende,
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designadamente do pequeno comércio, que vem sendo adiado e que potenciará a criação de empregos e o
aumento da qualidade de vida dos residentes na freguesia e dos que por lá passam, nomeadamente a caminho do
Lapedo: património Monumento Nacional e de Fá;ma: Santuário do mundo.
Essa é, também, a vontade da população, materializada no abaixo-assinado anexo.
É, ainda, essa a vontade dos Agricultores tal como manifestaram em reunião ocorrida ontem nas instalações da
sede da freguesia, em Santa Eufémia, cuja acta se anexa.
Vimos, assim, junto de V. Exa solicitar que sejam promovidas todas as diligências de modo a sa;sfazer esta
importante pretensão do povo da União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista, sendo certo que será,
também, de grande importância para o Município de Leiria.
Nas expecta;va das V/ noUcias, que aguardaremos ansiosamente, reiteramos cumprimentos,
Mário Rodrigues
Presidente
União das Freguesias de
Santa Eufémia e Boa Vista
Concelho de Leiria Portugal

presidente@santaeufemia-boavista.com
www.santaeufemia-boavista.com
Tel Santa Eufémia: +351 244 801 052
Tel Boa Vista: +351 244 723 025
Este e-mail assim como os ficheiros que possa ter em anexo são confidenciais e para uso exclusivo da pessoa ou organização para o qual foi enviado.
Se recebeu este e-mail e não é o seu destinatário, por favor elimine-o do seu sistema informático e notifique o emissor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This e-mail message and the files in attachment are confidential and for the use of the individual or entity to whom it is addressed.
If you have received this email and you are not the intended recipient, please delete it of your computer system and advise the sender.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinadas ao uso exclusivo
da pessoa ou entidade a quem são dirigidos. Se não é o destinatário da mensagem ou a pessoa
responsável pelo seu encaminhamento ao respectivo destinatário, fica informado de que recebeu
esta mensagem por engano, e de que qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra
forma de revelação a outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o
remetente ou a DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software apropriado para a remoção de vírus.
No entanto, não obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garantir que a
mensagem e seus anexos não contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar
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que esta mensagem e seus anexos são submetidos a detector de vírus antes de serem utilizados.
Alerta no entanto que as mensagens transmitidas por este meio podem ser interceptadas,
corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao destino com atraso.

04/05/2015 18:50

Revisão do PDM de Leiria
Discussão Pública
Processo de Ponderação das Reclamações
Análise da DGADR

Na sequência do nosso e-mail de 26/03/2015, e em conclusão da análise a apreciação aos
elementos que nos foram remetidos pelo vosso e-mail de Janeiro de 2015, após visita aos
locais assinalados com a simbologia CE 5 e E2, pela ARBVale do Lis que se pronunciou sobre
os elementos enviados, cabe informar o seguinte:
1. CE 5 - Situação de conflito entre o limite do AHVL e construções existentes (anexo de
apoio à habitação), no aglomerado dos Barreiros.
A ARBVL afirmou que não há conflito entre as edificações existentes e o AHVLis.
Nas pranchetas cadastrais do AHVL (cadastro de 1957) o limite do AHVL, no local da CE 5, é o
limite do prédio nº 361, da planta nº 6,. São visíveis na prancheta cadastral construções
preexistentes ao AHVL. As construções existentes no prédio estão fora da área beneficiada do
prédio em causa .
Deste modo não há lugar a exclusão das construções do AHVL. Isto é o limite do AHVL confina
com o limite do perímetro urbano no local, pelo que deverão os edifícios em causa ficarem
integralmente inseridos em solo urbano, sem sobreposição com o AHVL.
2. E2 - Aquando da digitalização dos limites do AHVL, no inicio do processo de revisão
do PDM de Leiria, a DGADR verificou que, no PDM em vigor (RCM de 1995) não se
encontravam cartografadas dentro do AHVL duas manchas/áreas, nesta zona do
AHVL, junto à Aroeira, correspondentes aos prédios nº 2165 , da folha nº 30B e ao
prédio nº 2164, da folha nº 31B, prédios que constam do cadastro descritivo do AHVL.
No PDM em vigor (1995) estas áreas estão inseridas em espaço urbano, áreas
habitacionais e residenciais, na Planta de ordenamento. Na revisão do PDM a CML
manteve a proposta de ordenamento, pelo que, são áreas a incluir em solo urbano após
exclusão do AHVL, na proposta de Planta de ordenamento.
Relativamente à mancha E2 identificada na shape

Correção_AHVL_Disc _publica,

informa-se que o limite do AHVL é a linha identificada com o símbolo (++++++) que se
desenvolve ao longo do canal de rega nº 4, que constitui a estrema dos prédios confinantes
a poente com esta infrestrutura do AHVL e inclui ainda o prédio nº 2165., da carta 30 B e o
prédio nº 2164 da carta 31 B do AHVL, cujas imagens se anexam para melhor
esclarecimento.

1

Assim, o prédio nº 2165 identificado na mancha a vermelho do cartograma do ponto 6, pag
18 do relatório deve manter-se dentro do AHVL, como área a incluir em solo urbano após
exclusão. Ao longo do canal nº IV, caminhando o sentido sul-.norte, para lá do prédio nº
2165, deve ser ajustado o limite do AHVL ao limite da área urbana, por a sobreposição
detetada não ser efectiva, já que as construções estão implanta na estrema dos prédios
que constituem limite do AHVL.

2

lis31B.tif

lis30B.tfw
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Anexo C – Diferenças entre os Limites do AHVL e a RAN
As áreas do AHVL em solo rural, na proposta de revisão devem estar incluídas na RAN.
Entende-se que nos casos em que a proposta da revisão do PDM regrediu limites de
perímetros urbanos/aglomerados rurais em sobreposição com AHVL, e consequentemente,
reclassificou solo urbano (desafectado da RAN, no PDM em vigor (RCM 95), em solo rural, as
áreas do AHVL em solo rural, deverão ser reincluidas na RAN.
As áreas do AHVL em sobreposição com solo urbano, a excluir do AHVL, não devem estar
incluídas na RAN final.
Sobre a entidade que deve proceder à actualização da carta da RAN deverá atender-se ás
disposições do regime jurídico da RAN, sobre a delimitação, as propostas de exclusão e
inclusão na RAN e reintegração na RAN, afigurando-se que o procedimento a adotar para o
efeito deverá ser acordado entre a CML e a DRAP (entidade que tutela a RAN) .
Para efeito de ajustes da RAN ao limite do AHVL informa-se que a CML poderá se assim
entender disponibilizar a shape do limite do AHVL e infraestruturas à DRAP, com conhecimento
à DGADR. Faz-se notar que a DGADR pelo e-mail do passado dia 26 de Março, enviou duas
correções à shape do limite do AHVL, decorrentes das Reclamações R535 e R 731, pelo que o
limite do AHVL a facultar à DRAP para eventual ajuste da RAN, deverá incorporar estas duas
correções.
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As Técnicas

Beatriz Paz e Ana Correia
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Assunto: Ponderação dos Resultados da Consulta publica da revisão do PDM de LeiriaAproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis
De: "Beatriz C S. Paz" <beatrizpaz@dgadr.pt>
Data: 26/03/2015 18:31
Para: sandra <sandra@cm-leiria.pt>, sandracadima <sandracadima@cm-leiria.pt>, Paulo Pinheiro
<pinheiro@cm-leiria.pt>
CC: Ana Correia <anacorreia@dgadr.pt>, Maria Manuela Tavares <mtavares@dgadr.pt>, Maria São
Luis Centeno <mcenteno@dgadr.pt>
Boa tarde
Drª Sandra Cadima e Engº Paulo Pinheiro
Em resposta ao vosso e-mail de Janeiro de 2015 relativo ao assunto em epígrafe junto se envia em anexo a
análise que efectuamos às duas participações recebidas nessa CM no ãmbito da consulta pública da revisão do
PDM, e da consequente apreciação das mesmas. Anexa-se ao presente e-mail o pdf da alteração e as linhas de
correção dos correspondente ao ajustamento da área beneficiada do predio 26 e exclusão do predio 9A da carta
cadastral nº 4 do AHVL. O referencial desta shapefile é Hayford Gauss Datum 73, ponto central (IGEO).
No mesmo documento analisaram-se e ponderaram-se as situações identificadas pela CM como de conflito do
limite do AHVL e edificações existentes, identificadas com a simbologia CE (Ce1, CE2, CE3, CE4 e CE5).
Destas ainda nos falta a resposta relativa à mancha CE5, e ainda a outra situação identificada como E2.
Mais se informa que esta mesma informação completada com o que não foi ainda possível responder
remeteremos também por oficio .

Com os melhores cumprimentos.
A técnica
Beatriz Paz

Beatriz Capitolina F. S. Janela Paz
DSTAR / Divisão de Ordenamento do Espaço Rural
+351 218442334
+351 218442321
http://www.dgadr.pt

logo

Anexos:

Análise _ Reclamações_DiscussaoPublica_PDM Leiria.doc

50,0 KB

2015-03-24_AHVL_CorrLimCarta4.pdf

1,2 MB

2015-03-24_AHVL_CorrLimCarta4.zip

1,5 KB
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Revisão do PDM de Leiria
Discussão Pública
Processo de Ponderação das Reclamações
Análise da DGADR
I - Tipologia de situações:
1.

Participações que coincidem com o AHVL, passíveis de ponderação parcialmente
favorável; Ficheiros: Reclamações.zip

Reclamações:
CMLeiria_Participações_AHVL.zip: shape file CMLeiria_Participações_AHVL.shp
R535_ENT 8620.pdf – Reclamação de Jaime Grosso da Silva
R731_ENT 8763.pdf – Reclamação de Maria Odete Domingues do Espírito Santo
2.

Conflito entre o limite do AHVL e edificações; Ficheiro:
CORECAO_AHVL_DISC_PUBLICA.ZIP
CORECAO_AHVL_DISC_PUBLICA.shp
PONDERACAO_EXCL_AHVL.zip
PONDERACAO_EXCL_AHVL.shp

3.

Diferenças de limites ente o AHVL e a RAN

II – Análise das Reclamações

1.

R 535_ENT 8620.

Participante: Jaime Grosso da Silva
Prédio no PDM vigor (1995)- todo incluído em solo urbano após exclusão do AHVL.
Prédio está inscrito na matriz sob os artigos nº 3080 – 350 m2 e 6592 – 4388 m2;
Na revisão do PDM a CMLeiria propôs regredir o limite do solo urbano, mantendo em solo
urbano o artigo 3080 e apenas uma parte do artigo 6952, ficando a restante área do prédio
(artigo 6592) em solo rural- AHVL.
O participante afirma que há um pedido de licenciamento Proc 178/02, e quer que o prédio
permaneça em solo urbano.
Sobre o prédio no AHVL:
Prédio nº 9 - A do cadastro do AHVL
Pedido de exclusão do AHVL do prédio 9A, Bloco III, matriz 4
Requerentes: Francelina da Purificação Cabral, Manuel Ramos Cabral e Fernando Amaral
Cabral, por sucessão com adjudicação em partilha, sujeito passivo, José Maria Cabral e mulher
Prazeres Amaral
Titulares em 1999 do prédio, situado em Lavadouro - Lote B, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo nº 6127 (actual 6952), registado na CRP Leiria sob o nº 3744/950410,
confrontando de norte com estrada da estação e Rosa Maria Sousa Gante Ferreira; sul com
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vala; nascente com Estrada Nacional e poente com Caminho; Desanexado do nº
3540/Marrazes. Com área de 4388 m2.
Declaração da ARB Vale do Lis- Declara que os requerentes são herdeiros do prédio
denominado Fonte Quente ou Lavadouro, do Bloco III, Matriz 4, nº do prédio 9-A com área de
1400 m2. O prédio está registado na ARB em nome de José Maria Cabral, com área
beneficiada por defesa e enxugo de 1400 m2.
Informação nº 233/DSRNAH/DAPAH/99, de 1999.10.12 de proposta de exclusão da área
beneficiada do prédio de 1400 m2. Despacho de exclusão de 1999.10.13.
Ofício nº 10498, de 1999.10.20, comunica o despacho e o valor do montante compensatório a
pagar ao IHERA.
Emitida Guia nº 241/H, de 1999.11.03, no valor do montante compensatório de 334310$00.
Paga em 1999.12.29, conforme carimbo da entidade bancária (CGD).
Oficio nº 1/DSRNAH/DAPAH, de 2000.01.03, à ARB Vale do Lis a comunicar a exclusão do
prédio em causa.
Plantas Anexas.
Conclusão : O prédio com área de 4388 m2, incluído no perímetro do AHVL, apenas era
beneficiado em 1400 m2 da sua área com drenagem e enxugo. rea de 1400 m2 que foi
excluída do AHVL em 1999.12.29, pelo pagamento do MC que deu efeicácia ao despacho de
exclusão.
Assim, o prédio está excluído do AHVL.
Assim, o limite do AHVL deve ser corrigido, deixando o prédio em causa, fora do perímetro do
AHVL.
Pelo exposto a área beneficiada de 1400 m2 do prédio em causa foi excluída do AHVL, pelo
que o prédio não está incluído no AHVL, nem na RAN do PDM em vigor.
Em anexo enviamos a correção do limite do AHVL no prédio 9 A, que está excluído do
AHVL.
A DGADR uma vez que o prédio já foi excluído ao abrigo da proposta de ordenamento do PDM
em vigor (1995), afigura-se que na proposta poderá a CML manter o ordenamento do PDM de
1995 se assim entender.

Note-se que em sede da revisão do PDM se considerou que as áreas excluídas do AHVl, pela
sua dispersão, e dimensão reduzida, atendendo á escala de representação e publicação do
Plano não tinham expressão gráfica, pelo que não seriam subtraídas ao limite do AHVL.
Contudo haveria referência no Plano (peça escrita) às exclusões efectivadas..

2.

R 731_ENT 8763

Participante: Maria Odete Domingues do Espírito Santo
Prédio no PDM vigor (1995)- Prédio em zona a incluir em solo urbano após exclusão do AHVL.
(entre o limite do AHVL e a vala do Rio Velho, vala 309)
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Na revisão do PDM a CMLeiria propôs regredir o limite do solo urbano e o prédio ficar em solo
rural, AHVL _ Espaço Agrícola.
O participante solicita que o seu prédio na totalidade permaneça em solo urbano e seja
“retirado” do AHVL e da REN.
Sobre o prédio no AHVL:
O limite do prédio identificado pela participante não coincide com os limites dos prédios do
cadastro do AHVL: Abrange o prédio nº 26 e partes dos prédios 24 e 24-A, do Bloco III, Matriz
4 do AHVL.
Sobre este prédio do AHVL houve em tempo um pedido de exclusão não concluída por falta de
pagamento do montante compensatório fixado.
Essa exclusão foi requerida em 1996 por Adriano Gaspar Martins Pereira, casado com a
actual participante, Maria Odete Domingues do Espírito Santo, titular do prédio inscrito na
matriz predial sob o artigo nº 5231, com área matricial rectificada de 4800 m2 para 6834 m2,
por anexação de uma parcela de terreno.
Este prédio no cadastro do AHVL corresponde ao nº 26 do AHVL, com área beneficiada de
2950

m2,

área

que

foi

por

isso

proposta

para

exclusão,

em

informação

nº

158/DSHA/DAPAH/96, que teve despacho de Concordo do SEEDR em 1996.08.09.
Comunicado ao requerente o despacho e valor do MC a pagar e emitida a guia de pagamento
em 1996.08.26. O MC não foi pago pelo que a exclusão não é eficaz e caducou.

Ainda, na mesma zona foi requerida pelos outros dois herdeiros de António do Espírito Santo,
designadamente:
António Domingues do Espírito Santo, titular dos prédios inscritos na matriz sob os artigos
seguintes.
artigo nº 5303 (anterior 5006 que foi fraccionado), registado sob o nº 2280/920319, com área
de 6750 m2; este prédio foi vendido à EDIFOZ, SA.
Corresponde ao prédio nº 19, com área no cadastro da ARBVL de 17525 m2; área do titular
acima da vala 309, a excluir – 5000 m2
Artigo nº 5232, registado sob o nº 1298/030189, com área de 5450 m2;
Corresponde ao prédio nº 24, com área no cadastro da ARBVL de 3600 m2, sendo a área a
excluir (acima da vala 309) de 2700 m2,
A proposta de exclusão (informação nº 313/DSHA/DAPAH/95, foi autorizada por despacho de
1996.01.09. Foi enviado oficio ao requerente a comunicar o despacho e o MC a pagar. Emitida
a Guia nº 40/H, de 1996.02.05, mas não foi efectuado o pagamento do MC.
Exclusão não concluída por falta de pagamento do MC e caducada.

Joaquim Domingues do Espírito Santo, titular dos prédios:
Artigo 5230, registado sob o nº 1298, com área de 12200 m2
Corresponde ao prédio nº 18, com área a excluir (a norte da vala 309) de 3182 m2.
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Exclusão autorizada em 1995.10.24. Comunicado ao requerente o despacho e o MC a pagar .
Emitida Guia nº 343/H, em 1995.11.07.
Não pagou o Montante Compensatório. Exclusão ineficaz.
Face ao exposto no que se refere ao prédio da Participante Maria Odete Domingues do
Espírito Santo, prédio nº 26 do cadastro do AHVL , dado que não foi excluída a área
beneficiada de 2950 m2, esta área mantém-se no AHVL.
Envia-se em anexo a correção do limite do AHVL no prédio nº 26.

Relativamente à proposta da CML relativamente à reclamação R 731 propõe reincluir em solo
urbano uma área que engloba as construções existentes, entende-se que a CML poderá
ajustar o solo urbano ao limite corrigido do AHVL que se envia, ou incluir apenas as
construções existentes e manter uma franja de solo rural mas que já não é AHVL.

Envia-se por e-mail a correção do limite do AHVl, nestes prédios.

III - Conflito entre o limite do AHVL e edificações; Ficheiro:
CORECAO_AHVL_DISC_PUBLICA.ZIP
CORECAO_AHVL_DISC_PUBLICA.shp
PONDERACAO_EXCL_AHVL.zip
PONDERACAO_EXCL_AHVL.shp

CE1 – O limite do AHVL é o canal de rega nº IV. Este canal e as infraestruruars do AHVl têm
uma faixa de proteção de 5m para cada lado do eixo para permitir trabalhos de conservação e
reparação. Salvo nos casos em que tenha ocorrido expropriação e esteja demarcadas estas
faixas pertencem os terrenos confinantes.
Em visita ao local a ARB Vale Lis enviou fotos da infraestrutura de rega (canal IV) e as
construções em causa, tendo informado que não existe no local conflito entre as construções
existentes e o limite do AHVL.
Assim, as construções estão fora do limite do AHVL, pelo que não são áreas para excluir do
AH.
CE 2 _ O limite do AHVL é a base de um talude existente. Em visita ao local a ARB informou
que foi construído um muro de suporte de terras na base do talude. Verificou ainda que no
cimo talude em parte da extensão do muro foi construído um anexo de apoio á habitação
existente. Mais informou que não há conflito no terreno com o limite do AHVL, nem com o
funcionamento das infraestruturas.
Assim, os anexos em causa estão fora do AHVL, pelo que não são áreas a excluir.
CE3 – O limite do AHVL é o Colector do Amor, do sistema de defesa contar cheias do AHVL.
Este colcetor tem uma faixa de proteção para cada lado para permitir o acesso a trabalhos de
conservação e reparação.
Em visita ao local a ARBV informou que o muro existente e a construção estão fora do limite do
AHVL, mas ocupando parte da faixa de proteção.
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Assim, o muro e a construção estão de facto fora do AHVL, pelo que não são para excluir.

CE4 – Na prancheta cadastral do AHVL, cadastro de 1957, o limite do AHVL é uma linha que
delimita a linha de cota de rega, representada na prancheta com um grafismo próprio (traço,
ponto, traço , ponto…) A cota de rega é a cota do Açude do Arrabalde de 27,100 m.
A ARB informou que não existe qualquer conflito entre as construções identificadas e as
infraestruturas de rega e drenagem. A rede de rega tem o seu terminal no terreno confinante a
sul com este prédio . A vala de drenagem e faixa de proteção não foram afectadas pelo muro
construído.
Assim, a construção está fora do limite do AHVL.
A ARB informou que o prédio em causa onde está construída a habitação, tem nos elementos
cadastrais originais da Obra de AH 941 m2 de área beneficiada pelo AH. Em data que não foi
possível apurar e por motivos que também não foi possível identificar documentalmente, este
prédio foi objecto de isenção da taxa de exploração e conservação. Tal indicia a “exclusão” por
motivos que se desconhecem do AHVL.

CE 5 – Trata-se de uma situação semelhante à anterior. O limite do AHVL è pela cota de rega,
cartografada com um grafismo próprio (traço, ponto, traço, ponto…).
Falta-nos a resposta da ARB a esta situação.
Bem como à mancha E2.

Cabe uma nota final sobre o limite do AHVL (revisão)
O limite do AHVL foi digitalizado a partir dos rasters das pranchetas cadastrais do AH, à escala
1:2500, do cadastro da Obra de 1957.
Os limites do AHVL são na quase totalidade da sua extensão infraestruturas hidroagrícolas do
sistema de rega (canais), do sistema de drenagem (valas) ou do sistema de defesa contra
cheias (linhas de água/colectores de encosta), sendo ainda, nalgumas zonas, a cota de rega
(limite da zona de rega).
Na digitalização daquelas infraestruturas ter-se-à adoptado como critério, à data, não o eixo da
infraestrutura, mas sim, a margem/talude da infraestrutura, que engloba a designada faixa de
proteção. Esta faixa destina-se a permitir os trabalhos de conservação e reparação, e impõe
nos termos da legislação restrições, nomeadamente à plantação de árvores e à edificação. As
construções exteriores ao AHVL, que possam eventualmente existir dentro destas faixas de
proteção às infraestruturas (de 5 m para cada lado do eixo), estão de facto fora da área
beneficiada, logo não têm que ser excluídas.
No futuro não devem ser permitidas nas faixas de proteção.
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Acresce que a escala de publicação do PDM é 1:10 000, e a discussão da proposta de
ordenamento /perímetros urbanos e consequentes propostas de exclusão do AHVL, e
desafectações da RAN e da REN, foi elaborada à escala 1:5000 sem que a estas escala se
tenham sinalizado as situações agora colocadas.
Nos casos em que seja sinalizado em sede da gestão urbanística a sobreposição com AHVL,
caberá a consulta à DGADR que se pronunciará .

DSTAR/DOER/2015

As Técnicas

Beatriz Paz e Ana Correia
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LEIRIA

ASSUNTO

Proposta de Ampliação

de Área de Edificação Dispersa - Caranguejeira

No seguimento da solicitação sobre o assunto em epigrafe efetuada através da comunicação
em referência, o ICNF tem a informar:
Na reunião de concertação realizada em 13 de Oezern ro de 2013 foi acordado (e consta da
respeliva Ata) para a área do Vale do Lapedo, a redefinição, com ajuste a nasce te, da área
integrada em Espaço Natural de forma a coincidir com o limite da RAN, constituindo-se

a área

integrada na categoria de Espaço Natural como área non aedificandi, medida essencial para a
prossecução dos objetivos de conservação da natureza com vista à melhoria do estado de

conservação favorável dos importantes valores presentes: vai r florístico (formações vegetais
de caraterísticas

mediterrânicas,

suporte

de interessante

diversidade

faunisnca),

valor

geologico (canhão f1uviocársico) e vai r arqueológico ("O Menino do Lapedo").
A área proposta para ampliação da Área de Edificação

ispersa (AED) - Caranguejeira não está

sujeita à condicronanta RAN (Planta de Condicionantes - RAN-B), devendo manter-se a sua
classificação na categoria de Es aço Natural, co

o acordado

a reunião de concertação

de 13

de Dezembro p.p ..

AUfõsce

que, em matéria de le islação florestal e de restrições de utilidade pública florestais,

nomeadamente

de defesa da floresta contra incêndios, a reduzida dimensão das parcelas

objeto de participação inviabiliza a nov

edificação por não assegurar o cumprimento

do artigo

16.º, n.º 3 do Decreto- Lei n.º 124/2006, de 28 de junho com a redação dada pelo Decreto-Lei
n.!:! 17/2009 de 14 de janeiro, uma vez que, tendo cessado o prazo de vigência do Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de leiria no ano de 2013, será
aplicável subsidiariarnente aquele normativo: ":1,s-'!1Q~a5 edifi.fSLçJlf~!lO eWQçgJloreslal ou rural

Instituto

da Conservação

da Natureza

DCNFC - Divisiio de Planeamento
Mala Nacronal

do Chr.upal,

I'

das FloreSlas,t.P.

e Avaliação

3000,611

COIMBRA

de Projetas

TU

t

351 239499020

FAX .•.3~1 ?3949902'1

E-MAil icnf@icnf.pt

www.icnf.pt

fora

_das áreas edi[icadas

[~qras definidas
f!su2ropriedad
especiais

no PMDFC/ respectivo
_

ª_

relativas

fontes de ignição

Pelo exposto,
pro osta.

consolidadas

têm de salvaquardar-L-O!LiJiJLi!I![]jQIJtqrJlQ
oU,--se este nào exisliT~ a garantia

uma faixa

de protecção

à resistência

do edifício

d

incêndios

no edifício

_{1Uf]J~_J.!J[erio!~O

à passagem

e resoetivos

do fogo

rn

no terreno,

à estrema

de distância
e a

adoção

e à contenção

as

de medidas
de possíveis

acessos (sublinhado nosso)".

o ICNF não concorda com a ampliação

de Área

de Edificação

Dispersa

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe de Divisão de Planeamento

e Avaliação de Projetos,

(Nomeação em regime de substituição - Despacho nQ 344/2013, alínea m),
de 11 de Fever

Instituto

da Conservação

da Nilturela

c das Florestas,

I.f'.

srr

.jiubücsdo

no DR, 2~ Série, nÇ!29)

Tll

, 351 2394'1'l020

FAX + :l:<l 23949902~1

[-MAU. icnf (ij)" nb.pt
OCNFC - uívtsão de Planeamento
lV1~t" N,wonal

do ChOUpdl

e Avall.lç,10 de Pr oje tos
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DEUBERAçAO

DA REUNIAo DA CAMARA MUNICIPAL

Serviço responsável pela execução da deliberação

Epígrafe

I 7.4.

e Administrativa

Revisão do Plano Diretor Municipal

I Departamento

DE

_

{DIJA)i
28

DE ABRIL DE

de Planeamento

2015

e Gestão Urbanística

de leiria - Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão

Pública

Deliberação

I No

âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de leiria, e no sentido de dar cumprimento

disposto no artigo 77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos
pelo Decreto-lei

de Gestão Territorial

(RJIGTj, com a redação conferida

n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei

de agosto e pelo Decreto-lei

ao

n.º 181/2009, de 7

n.º 2/2011, de 6 de janeiro, a Câmara Municipal de leiria deliberou submeter a discussão

pública a Proposta da Revisão do PDM de leiria, fixando um prazo de 30 dias úteis, com início a partir do 5.º dia útil
após a publicação de aviso de abertura do respetivo procedimento

o período

no Diário da República.

de discussão pública decorreu entre 30 de maio de 2014 e 11 de julho de 2014 (30 dias úteis, com

início no 5.º dia útil seguinte após a publicação do Aviso n.º 6259/2014,

de 21 de maio, no Diário da República, 2.ª

série, n.º 97, de 21 de maio de 2014.
Após a conclusão do período de discussão pública, e com base na ponderação das sugestões, reclamações e
pedidos de esclarecimento,

apresentados

pelos particulares,

procedeu-se à elaboração do Relatório de Ponderação

dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do PDM de leiria.

o

Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública, o qual é divulgado através da comunicação

social e na página da internet do Município, nos termos do n.º 8 do artigo 77.º do RJIGT, é o documento que reúne os
aspetos mais relevantes do Processo de Discussão Pública, desde a sua divulgação, análise e ponderação de cada uma
das participações recebidas, bem como uma síntese das alterações introduzidas na versão final da proposta do Plano.
A Câmara Municipal,

depois de analisar o assunto, deliberou

Ponderação dos Resultados em anexo (Anexo N), dar conhecimento
social e na página da internet
Instrumentos

aprovar

o Relatório

de

público das suas conclusões na comunicação

do Município, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 77.º do Regime Jurídico dos

de Gestão Territorial,

alterações introduzidas

por unanimidade

com a redação conferida pelo Decreto-lei

pelo Decreto-lei

n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, com as

n.º 181/2009, de 7 de agosto e pelo Decreto-lei

n.º 2/2011, de 6 de janeiro, e

responder, por escrito, a todos aqueles que no âmbito da participação na discussão pública, invocaram o disposto no
n.º 5, do artigo 77.º do mesmo regime.
Mais deliberou
Desenvolvimento

unanimidade

remeter

a versão final da proposta do Plano à Comissão de Coordenação

Regional do Centro para emissão de parecer final não vinculativo,

e

nos termos do disposto no artigo

78.º do RJIGT.
A presente deliberação foi aprovada em minuta.

o Presidente

da Câmara Municipal

A Secretária da reunião

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244839500·

N.Q Verde: 800 202 791. Sítio: www.cm-Ieiria.pt

• email: cmleiria@cm-Ieiria.pt
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Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
AVISO N.!! 20/2015/DPGU
Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Divulgação dos resultados da Discussão Pública

Raul Castro, na qualidade

de Presidente da Câmara Municipal

efeitos consignados no Regime Jurídico dos Instrumentos
n,!! 46/2009, de 20 de fevereiro,
Decreto-Lei n.!!2/2011,

de Gestão Territorial

com as alterações introduzidas

de 6 de janeiro,

de Leiria, torna público, nos termos e para os
(RJIGT), republicado

pelo Decreto-Lei n.Q181/2009,

que a Câmara Municipal

de Leiria na sua reunião

pelo Decreto-Lei

de 7 de agosto e pelo

pública de 28 de abril de

2015, deliberou:
•

Aprovar o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do Plano Diretor Municipal

•

(PDM) de Leiria;

Proceder à divulgação

dos resultados, através da comunicação

nicipal de Leiria, conforme

•

social e da página da internet

previsto no n08, do artigo 77°, do RJIGT;

Responder, por escrito, a todos aqueles que no âmbito da participação
Leiria, invocaram

o disposto do nOSdo artigo

Assim, em conformidade

da Câmara Mu-

com a referida

rr do

da Proposta da Revisão do PDM de

RJIGT.

deliberação, e nos termos do artigo 77°, do RJIGT, se leva ao conhecimento

do público em geral, e dos munícipes interessados que:
•

O Relatório

de Ponderação

encontra-se

disponível

Câmara Municipal
Município

dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do PDM de Leiria,

para consulta na Divisão de Planeamento,

de Leiria, todos os dias úteis, durante

Ordenamento

e Estratégia Territorial,

da

a hora do expediente

e na página da internet

do

de Leiria em www.cm-Ieiria.pt.

Leiria, 28 de abril de 2015
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Município de Leiria
Câmara Municipal

Departamento

de Planeamento e Gestão Urbanística

Divisão de Planeamento, Ordenamento e Eslratégia Territorial

AVISO N.º 20/2015/DPGU
Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
Dlvu Igação dos Resultados da Dlscussão Pública
Raul Castro, nu qualidade de Presidente da.Câmara. Municipal de leiria, toma. público. nos termos e para os efeitos consignados no Regime Jurrdlco dos Instrumentos
de Gestão Territonal (RJIGT), republicado pelo Decreto-Lei n.o 4€i2009, de 20 de
revereiro, com EIS llerações inlroduzidas pelo Decreto-Lei n.' 181/2009, de 7 de
agosto, e pelo Decreto-LeI n.O 2/2011, de 6 de Janeiro, que a Câmara Municipal de
Leirta, na sua taJnlào püblica de 28 de abril de 2015, cJGHberou:
•Aprovar o Relatório de Poooemção dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do Piano D etor Municipal (PDM) de lelrla:
• Proce-det à divulgaçao dos resUltados, através da cormncação
social e na página
du Inler el da ClIma a Muni ípal de Laina, ronforme previsto no n.~ 8 do artigo
(10 RJIGT:
• Responder. por escr1to. a t'JOOsaqueles que, no âmbNc, da partíclpaçêo da Proposta
da R€'lÍsão d::l PDM de loiJla, invocaram o rjsposto no n.: I) d::l a/1igo 77. do RJIGT .
.A.ssim, em ooníorrnidaoa com a referida deliberação. e nos termos do urtigo 77) do
RJIGT. se leva ao conheclmento do público em geral, e dos munlclpes Interessados,

n.o

L

qoe:
•O Rei' tÓfio de PonderElÇ<10 doo R€sullutXls da Discussão Públicu da Proposta da
Re',lsà'J do PDM de Lelrla encontra-se dlspontvel, para consulta, na Divisão de
Planeamento, Ordenamento Q Es rattijl8 Terrrtonal da Cámara Municipal de leiria,
todos os dias úlels, durante as horas de expeclents. e na pfigi ta da Internet do
Mun.lcrplo de Lelr1a, em 'Mvw,cm-lelrla,pt.
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Leiria, 28 da abri I de 2015

O P"9sidente da Cãmara Municipal
Rlllj/ CllslrO
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AVISO N.º 20/2015!OP

U

REVtsAo 00 PlANO DlRETOR MUNIOPAl DE tElRIA
DlWLGAÇAo DOS RESULTADOSDA DISCUSSM> PúBUCA
de

'VIUJ, __

'ria, 1Dma público, nos

de Gestao Terrl- .
alteraçlles

nQ'f, ••••••••.•
""

-: torial(RlIGl1. repubIicadopeioOeaeto-lej n.1I46{2009. de 20 de
lntroduzldas pelo Deoeto-lel
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Angola
em Milão
Ant6nio Bi/rero
antonio,bflrero@sol.pt

Uma exposição artística por mês e três a quatro espectáculos por dia. Eis o Pavilhão de Angola na Expo Milão 2015, que arranca amanhã.
Cabe ao agrupamento de dança
rativo e garante de saúde pútradicional Rina Kumoxí fazer
blica». O espaço do país ocupa
as honras de abertura da casa
uma área de 2.000metros, reparo
amanhã, sexta-feíra, na cerimõtidos por três pisos em madeira
nia de inauguração do Pavilhão
junto à entrada principal da feio
de Angola na Expo Milão 2015.A ra, cuja organização espera 20
cerimónia está marcada para as milhões de visitantes até 31 de
17h e prolonga-ss até às 21h. À Outubro.
performance dos Rina Kurnoxí
O pavilhão angolano integra
segue-se a actuação do grupo de áreas sobre «alimentação traballet tradicional Rilandukilo. O
dicional e zonas interactivas
primeiro dia de Angola na Expo para ensinar a conhecer e
Milão encerra com Gelson Caso combinar alimentos típicos».
tro e Muxima Uami.
Apresenta ainda como «estanParticipam na cerimónia ofi- darte» a escultura de um emboncial em Itália os ministros da
deiro que cruza os três pisos.
Agricultura, Pedro Canga, e da
Cultura, Rosa Cruz e Silva, além
Dia de Angola em Setembro
da comissária·geral de Angola,
O dia de Angola na Expo Milão
Albina Assis, da secretária de Es- vai acontecer a 17de Setembro,
tado das Relações Exteriores Ãn- por ocasião do Dia do Herói Na.
gela Bragança e do embaixador
cional e Fundador da Nação,
em Roma, Florêncio de Alrneida.
Agostinho Neto.
Durante os 180dias do certa.
Allmentac;io 6 tema central
me vão real lzar-ss exposições
A Expo Milão 2015está subordímensais, espectáculos de músínada ao tema :Alimentar o PIa.
ca, dança e desfiles de moda. O
neta, Energia para a Vida', mo.
espaço vai celebrar ainda datas
tivo que levou o Ministério dos
importantes: Dia de Àfrica a 25
Negócios Estrangeiros italiano
de Maio; Dia Mundial da críana convidar o ministro Pedro Cano ça a 1de Junho; e Dia da Mulher
ga para representar Angola na
Africana a 31de Julho.
inauguração geral.
Vão decorrer três a quatro esAngola optou por levar a Mípectáculos diários, superando os
Ião o subtema 'Alimentação e 396 shotos apresentados em 2012
Cultura: Educar para Inovar'.
na Expo da Coreia. O pavilhão de
Para os responsáveis angolanos,
Angola tem ainda a partícuían«ensinar a nutrição ao cídadade de ser 'vizinho' do Brasil.
dão desde criança é um IrnpeAnt6n1o BUraro
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MUNIC(PIO DE LEIRIA
CÂMARA MUNICIPAL

I:

Divisão de Planeamento,

Ordenamento

AV/SO N.O 20/20/5/DPGU

e Estratégia Territorial
--

.

_

Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria
Divulgação dos resultados da Discussão Pública
Raul Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria, torna público, nos termos
e para os efeitos consignados no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestâo Territoria/ (RJ/GT),
repub/icado pelo Decreto-Lei n." 46/2009, de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto·Lei n.? I8//2009, de 7 de agosto e pelo Decreto·Lei n.02120//, de 6 de janeiro,que
a Câmara Municipal de Leiria na sua reunião pública de 28 de Abril de 20/5, deliberou:
•Aprovar o Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do Plano Di-reter Municipal (PDM) de Leiria;
• Proceder à divulgação dos resultados, através da comunicação social e da página da internet da
Câmara Mu.nicipal de Leiria, conforme previsto no n08, do artigo 770, do RJIGT;
• Responder, por escrito, a todos aqueles que no âmbito da participação da Proposta da Revisão
do PDM de Leiria, invocaram o disposto do noS do artigo 770 do RJIGT
Assim, em conformidade com a referida deliberação, e nos termos do artigo 770, do RJIGT, se
leva ao conhecimento do público em geral, e dos munícipes interessados que:
• O Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública da Proposta da Revisão do
PDM de Leiria, encontra-se disponível para consulta na Divisão de Planeamento, Ordenamento
e Estratégia Territoríal, da Cãmara Municipal de Leiria, todos os dias úteis, durante a hora do
expediente e na página da internet do Município de Leiria em www.cm-Ieiria.pt.
Leiria,28 de abril de 2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
RAULCASTRO
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-------- Mensagem Original -------Assunto:Validação da RAN - Revisão do PDM de Leiria
Data:Wed, 3 Jun 2015 16:40:12 +0100
De:Margarida Teixeira <margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt>
Responder-Para:<margarida.teixeira@drapc.mamaot.pt>
Organização:DRAPC
Para:'Sandra Cadima' <sandra@cm-leiria.pt>, 'Maria Fernanda Rodrigues Guapo'
<fernanda.guapo@cm-leiria.pt>
CC:'FRANCISCO VIRIATO DE MATOS VIEGAS E CASTRO'
<francisco.castro@drapc.mamaot.pt>, <moises@drapc.min-agricultura.pt>

Exmª Srª Engª
Em resposta ao V.Oficio nº23613/15 de 05/05/2015, e após analisados os
elementos enviados, atualizados a
- 19 de maio - Cartas com ordenamento, em shapefile e em papel,
- 02/06 - Proposta de exclusão e inclusão da RAN, shapefile exclusão RAN
Urbano;
- 03/06 - Shapefile RAN final e Planta de condicionantes - RAN, final,
enviada em pdf;
Informamos que validamos os elementos referentes a delimitação final da RAN,
nos documentos atualizados referidos, constituindo estes a versão final da
Reserva Agrícola Nacional.
As peças gráficas validadas seguem posteriormente atrás de oficio.

Com os melhores cumprimentos,
Margarida Maria Boavista V. Marques Teixeira
Chefe da Delegação de Leiria
Direção Regional de Agricultura e Pesca do Centro
Rua D. José Alves Correia da Silva, 14-B 2410-117 Leiria
Telefone: 244 800 580|Fax: 244 812 654
e-mail: margarida.teixeira@drapc.min-agricultura.pt
<mailto:henrique.lopes@drapc.min-agricultura.pt>
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e
destinadas ao uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem são dirigidos. Se
não é o destinatário da mensagem ou a pessoa responsável pelo seu
encaminhamento ao respectivo destinatário, fica informado de que recebeu
esta mensagem por engano, e de que qualquer utilização, distribuição,
reencaminhamento ou outra forma de revelação a outrem, impressão, ou cópia
desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema,
e informar o remetente ou a DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software
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apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não obstante terem sido
tomadas todas as precauções, não pode garantir que a mensagem e seus anexos
não contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar
que esta mensagem e seus anexos são submetidos a detector de vírus antes de
serem utilizados. Alerta no entanto que as mensagens transmitidas por este
meio podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem
ao destino com atraso.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos a ela são confidenciais e destinadas ao uso exclusivo da
pessoa ou entidade a quem são dirigidos. Se não é o destinatário da mensagem ou a pessoa responsável
pelo seu encaminhamento ao respectivo destinatário, fica informado de que recebeu esta mensagem por
engano, e de que qualquer utilização, distribuição, reencaminhamento ou outra forma de revelação a
outrem, impressão, ou cópia desta mensagem é expressamente proibida.
Se recebeu esta mensagem por engano deverá destruir ou eliminar do sistema, e informar o remetente ou a
DRAP Centro. A DRAP Centro utiliza software apropriado para a remoção de vírus. No entanto, não
obstante terem sido tomadas todas as precauções, não pode garantir que a mensagem e seus anexos não
contém vírus. É, assim, da responsabilidade do destinatário assegurar que esta mensagem e seus anexos
são submetidos a detector de vírus antes de serem utilizados. Alerta no entanto que as mensagens
transmitidas por este meio podem ser interceptadas, corrompidas, perdidas, destruídas ou chegarem ao
destino com atraso.
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