
Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

plano diretor municipal  de leiria 

 

 

1. ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO 

 

 

RELATÓRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

novembro 2016 

município de leiria  

 

 

 



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
1 

 

PDM | ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO   

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................................... 2 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL .............................................................................................................................................. 2 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO ......................................................................................................... 3 

3.1. REVISÃO DO SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL ...................................................................................... 3 

3.2. ALTERAÇÃO E APROVAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL MUNICIPAL ....................... 11 

3.2.1. PLANO PORMENOR ARRABALDE DA PONTE ....................................................................................................... 11 

3.2.2. PLANO PORMENOR DE SANTO AGOSTINHO ....................................................................................................... 12 

3.3. ATUALIZAÇÃO DAS SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA. ................ 14 

3.3.1. RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS ............................................................................................................... 14 

3.3.2. RECURSOS HÍDRICOS ................................................................................................................................. 22 

3.3.3. RECURSOS ECOLÓGICOS ............................................................................................................................. 25 

3.3.4. RECURSOS GEOLÓGICOS ............................................................................................................................. 26 

3.3.5. INFRAESTRUTURAS ................................................................................................................................... 29 

3.4. ATUALIZAÇÃO DAS SALVAGUARDAS ................................................................................................................ 32 

3.4.1. RECURSOS GEOLÓGICOS ............................................................................................................................. 32 

4. ALTERAÇÃO AO PLANO ................................................................................................................................................. 33 

4.1. REGULAMENTO ..................................................................................................................................................... 33 

4.2. PLANTA DE ORDENAMENTO .............................................................................................................................. 39 

4.2.1. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO ........................................................................................................ 39 

4.2.2. SALVAGUARDAS ...................................................................................................................................... 39 

4.2.3. ZONAMENTO ACÚSTICO ............................................................................................................................. 39 

4.3. PLANTA DE CONDICIONANTES ........................................................................................................................... 40 

4.3.1. ÁREAS FLORESTAIS PERCORRIDAS POR INCÊNDIO ................................................................................................. 40 

4.3.2. RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL ..................................................................................................................... 40 

4.3.3. OUTRAS CONDICIONANTES .......................................................................................................................... 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
2 

 

PDM | ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO   

 

1.  INTRODUÇÃO 

 
O PDM é o instrumento de gestão territorial que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a 

política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, definindo o 

modelo de organização espacial do território municipal e a garantia da qualidade ambiental. É ainda o 

instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais de ordenamento do território e 

para o estabelecimento de programas de ação territorial, pelo que só dotando-o de maior eficácia e 

operacionalidade será possível prosseguir com os seus objetivos, contribuindo para a promoção do 

desenvolvimento sustentável do Município  

 

A dinâmica dos instrumentos de gestão territorial estrutura-se em torno do conceito central de alteração, 

estabelecendo-se que a mesma pode decorrer, para além da entrada em vigor de leis ou regulamentos que 

colidam com as respetivas disposições ou estabeleçam servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública que as afetem, da evolução das perspetivas de desenvolvimento económico e social que lhes estão 

subjacentes. 

 

O presente documento constitui o relatório da proposta da primeira alteração por adaptação à 1.ª revisão do 

Plano Diretor Municipal de Leiria em vigor, publicada através do Aviso nº 9343/2015 de 21 de agosto, no qual 

se procura enquadrar e fundamentar a proposta de alteração. 

 
 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Estabelecidas as bases gerais de política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo pela 

Lei nº 31/2014 de 30 de maio, e de modo a dar cumprimento ao estabelecido no seu artigo 81º, procedeu-se 

à revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), através do Decreto-Lei nº 

80/2015 de 14 de maio.  

 

Os procedimentos  referentes à dinâmica dos planos têm vindo a ser flexibilizados e simplificados, permitindo 

uma resposta célere e eficaz às exigências atuais. De acordo com o artigo 115º do novo RJIGT, os programas e 

planos territoriais podem ser objeto de alteração, de correção material, de revisão, de suspensão e de 

revogação. A alteração incide sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e decorre: 

 Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no programa ou no plano; 

 Da incompatibilidade ou da desconformidade com outros programas e planos territoriais aprovados 

ou ratificados; 

 Da entrada em vigor de leis ou regulamentos que colidam com as respetivas disposições ou que 

estabeleçam servidões administrativas ou restrições de utilidade pública que afetem as mesmas 

disposições. 
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A alteração por adaptação ao PDM enquadra-se no artigo 121.º do RJIGT o qual refere que: 

1- A alteração por adaptação dos programas e planos territoriais decorrer: a) da entrada em vigor de leis ou 

regulamentos; b) da entrada em vigor de outros programas e planos territoriais com que devam ser 

compatíveis ou conformes; c) do disposto no nº 7 do artigo 72º; 

2. A alteração por adaptação dos programas e dos planos territoriais não pode envolver uma decisão 

autónoma de planeamento e limita-se a transpor o conteúdo do ato legislativo ou regulamentar ou do 

programa ou plano territorial que determinou a alteração; 

3. A alteração por adaptação dos programas ou de planos territoriais depende de mera declaração da 

entidade responsável pela elaboração do plano, a qual deve ser emitida, no prazo de 60 dias, através da 

alteração dos elementos que integram ou acompanham o instrumento de gestão territorial a alterar, na 

parte ou partes relevantes, aplicando-se o disposto no capítulo IX do RJIGT (nº3 art.121º); 

4. A declaração acima referida é, transmitida previamente ao órgão competente pela elaboração do 

programa ou plano, quando este seja diferente do órgão responsável pela respetiva elaboração, sendo 

depois transmitida à comissão de coordenação e desenvolvimento regional territorialmente competente e 

remetida para publicação e depósito, nos temos previstos no RJIGT (nº4 art.121º). 

 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

 

A proposta de alteração por adaptação ao PDM compete à Câmara Municipal, e conforme previsto  na 

alínea a) do n.º 3 da artigo 6.º do RJIGT a entidade responsável pela alteração dos planos territoriais deve 

divulgar a decisão de desencadear o processo de alteração, identificando os objetivos a prosseguir, pelo 

que constituem objetivos da presente alteração, os seguintes: 

1. Adaptação do plano à entrada em vigor de legislação que modifica o normativo do Sistema da Indústria 

Responsável (SIR); 

2. Alterações e aprovação de instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal, na área de 

intervenção do Plano; 

3. Atualização das servidões administrativas e restrições de utilidade pública que foram publicadas 

posteriormente à 1ª revisão do PDM e as que já cessaram de restringir; 

4.Atualização das salvaguardas no que diz respeito  aos recursos geológicos. 

 
 

3.1. REVISÃO DO SISTEMA DA INDÚSTRIA RESPONSÁVEL 

 
A alteração proposta é resultado da entrada em vigor de legislação que altera o normativo do Sistema da 

Indústria Responsável (SIR), efetuado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015 de 11 de maio, com interferência nos 

pressupostos regulamentares do Plano. 
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O objetivo que esteve subjacente na revisão do SIR foi a criação de condições mais favoráveis ao 

investimento industrial. O novo SIR estabelece um conjunto de melhorias no licenciamento industrial, das 

quais se destaca a alteração nos critérios de classificação dos estabelecimentos industriais: ou seja, foram 

excluídos os parâmetros “n.º de trabalhadores”, “potência elétrica” e “potência térmica” e adotados como 

critérios de classificação: 

 

Tipo 1- Estabelecimentos cujos projetos de instalações industriais se encontrem abrangidos por, pelo menos, 

um dos seguintes regimes jurídicos ou circunstâncias: 

 

 Avaliação de Impacte Ambiental (AIA); 

 Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), a que se refere o Capítulo I do regime das 

Emissões Industriais(REI); 

 Prevenção de Acidentes Graves (PAG) que envolvam substâncias perigosas; 

 Realização de Operações de Gestão de Resíduos que careçam de vistoria prévia ao início da 

exploração, à luz do Regime de prevenção, produção e gestão de resíduos; 

 Exploração de atividade que careça de atribuição de número de controlo veterinário ou de número 

de identificação individual, nos termos da legislação aplicável, designadamente: 

Atividade agroalimentar que utilize matéria-prima de origem animal não transformada; 

Atividade que envolva a manipulação de subprodutos de origem animal; 

Atividade de fabrico de alimentos para animais. 

 

Tipo 2- Estabelecimentos não incluídos no tipo 1, desde que abrangidos por, pelo menos, um dos seguintes 

regimes jurídicos ou circunstâncias: 

 

 Regime do comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa (CELE); 

 Necessidade de obtenção de alvará para realização de operações de gestão de resíduos que 

dispense vistoria prévia, nos termos do regime geral de gestão de resíduos: 

 

Tipo 3-Estabelecimentos industriais não abrangidos pelos tipos 1 e 2. 

 

No âmbito da gestão urbanística e respetiva análise de processos foi detetado que com a alteração da 

classificação tipológica, um conjunto de indústrias tem correspondência direta ou seja, mantêm-se na mesma 

tipologia, no entanto, outro encontra-se desenquadrado face às tipologias de indústrias permitidas nas 

diferentes categorias e subcategorias de uso do solo no Plano Diretor Municipal, ou seja impede a sua 

instalação/ampliação/regularização, sem correspondência a quaisquer alterações de atividade que 

agravassem riscos e inconvenientes para o ambiente ou para a comunidade, conferindo condições não 

previstas, e afetando a sustentabilidade funcional e económica das empresas.  
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O seguinte esquema destaca a correspondência entre diferentes regimes jurídicos e as tipologias. 
 

Decreto-Lei n.º 169/2012 de 1 de agosto  
 

 
 

Decreto-Lei n.º 73/15 de 11 maio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Regime jurídico de avaliação de 
impacte ambiental (RJAIA) 
 
Regime jurídico da prevenção e 
controlo integrados da poluição 
(RJPCIP) 
 
Regime jurídico de prevenção de 
acidentes graves que envolvam 
substâncias perigosas (RPAG) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo 1 
 

Regime jurídico de avaliação de impacte 
ambiental (RJAIA); 
 
Regime jurídico da prevenção e controlo 
integrados da poluição (RJPCIP,) a que 
se refere o capítulo II do regime das 
Emissões Industriais (REI); 
 
Regime jurídico de prevenção de 
acidentes graves que envolvam 
substâncias perigosas (RPAG); 
 
Realização de operações de gestão de 
resíduos que careça de vistoria prévia 
ao início da exploração, à luz do regime 
de prevenção, produção e gestão de 
resíduos; 
  
Exploração de atividade agroalimentar 
que utilize matéria -prima de origem 
animal não transformada, de atividade 
que envolva a manipulação de 
subprodutos de origem animal ou de 
atividade de fabrico de alimentos para 
animais que careça de atribuição de 
número de controlo veterinário ou de 
número de identificação individual, nos 
termos da legislação aplicável. 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo 2 
 

Potência elétrica ≥99KVA 
 

Potência térmica 12x10 6 KJ/ 
 

N.º trabalhadores 20 
 
 
Necessidade de obtenção de alvará 
ou parecer para operações de 
gestão de resíduos (OGR) 
 
Necessidade de obtenção de título 
de emissão de gases com efeito de 
estufa (TEGEE). 
 
Número de controlo veterinário 
 

 
 
 
 
 
 

Tipo 2 
 

Regime do comércio europeu de 
licenças de emissão de gases com 
efeitos de estufa (CELE); 
 
Necessidade de obtenção de alvará 
para realização de operação de gestão 
de resíduos que dispense vistoria 
prévia, nos termos do regime geral de 
gestão de resíduos, com exceção dos 
estabelecimentos identificados pela 
parte 2 -A do anexo I ao SIR, ainda que 
localizados em edifício cujo alvará 
admita comércio ou serviços, na 
condição de realizarem operações de 
valorização de resíduos não perigosos. 

 
 
 
 

Tipo 3 
 
 

 

  
Estabelecimentos industriais não 
abrangidos pelos tipos 1 e 2. 
 
Número de controlo veterinário 

 
 
 
 

Tipo 3 

 

 
Estabelecimentos industriais não 
abrangidos pelos tipos 1 e 2. 

Fonte: IAPMEI- Guia do Licenciamento Industrial  

 

Assim, estabelecimento industrial classificado numa determinada tipologia de acordo com anterior regime de 

licenciamento industrial, no atual SIR pode manter-se na mesma classificação ou poderá vir a classificar-se 

noutras tipologias: 
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 Um estabelecimento que tem “necessidade de obtenção de alvará para realização de operação de 

gestão de resíduos que dispense vistoria prévia, nos termos do regime geral de gestão de resíduos” 

mantém -se no tipo 2 , com exceção dos estabelecimentos identificados pela parte 2-A do Anexo I ao 

SIR, ainda que localizados em edifício cujo alvará admita comércio ou serviços, na condição de 

realizarem operações de valorização de resíduos não perigosos;  

 Um estabelecimento industrial cujo projeto de instalações industriais se encontre abrangido por, 

pelo menos, um dos seguintes regimes jurídicos ou circunstâncias: Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA);Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), a que se refere o Capítulo I do regime das 

Emissões industriais(REI) e Prevenção de Acidentes Graves (PAG) que envolvam substâncias 

perigosas, mantém-se como tipo 1; 

 um estabelecimento industrial do tipo 2 ou tipo 3 de acordo com o anterior regime de 

licenciamento, no âmbito do novo SIR é classificado do tipo 1, por força da sujeição a número de 

controlo veterinário (NCV)/número de identificação individual; 

Um estabelecimento industrial necessita de atribuição de NCV, sempre que no estabelecimento 

industrial se desenvolva uma atividade: agroalimentar que utilize matéria-prima de origem animal 

não transformada; que envolva a manipulação de subprodutos de origem animal; ou o fabrico de 

alimentos para animais; 

 Um estabelecimento industrial classificado como tipo 2 com necessidade de obtenção de alvará ou 

parecer para operações de gestão de resíduos, no atual SIR pode alterar a sua classificação tipológica 

para tipo 1 se necessitar a “realização de Operações de Gestão de Resíduos que careçam de vistoria 

prévia ao início da exploração, à luz do regime de prevenção,  produção e gestão de resíduos”; 

 Um estabelecimento industrial do tipo 2 que tinha como parâmetros de classificação: Potência 

elétrica ≥99KVA; Potência térmica 12x10 6 KJ/ e N.º trabalhadores 20, no novo SIR passa a estar 

classificado no novo SIR como tipo 3.  

 
Foi solicitado o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro e do IAPMEI- Agência para a Competitividade e Inovação, IP, sobre 

proposta de alteração por adaptação do PDM, mais concretamente do seu regulamento, por força da entrada 

em vigor do novo Regime do Exercício da Atividade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015 de 11 

de maio (anexo I). 

 

Assim, de acordo com os pareceres emitidos, propõe-se alteração dos seguinte artigos do regulamento 

do PDM: 

Artigo 82.
o 

 

Versão aprovada 
 n.

o
2 alínea 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 ou dos que lhe vierem a suceder em alteração legislativa; 

 



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
7 

 

PDM | ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO   

 

Proposta de Alteração 
 

n.
o
2 alínea a) 

Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a que se refere a 
parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria Responsável; 

 

Artigo 83.
o
   

 

Versão aprovada 
 

n.
o
3  

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 ou dos que lhe vierem a suceder em alteração legislativa, 
devem cumprir com o disposto nas respetivas subcategorias de espaço em que se inserem.  

Proposta de Alteração 
 

n.
o
3  

Os estabelecimentos industriais devem cumprir com o disposto nas respetivas subcategorias de 
espaço em que se inserem.  

 

Artigo 89.
o
   

 

Versão aprovada 
 

n.
o
2 alínea a) 

Estabelecimentos industriais do tipo 3; 

Proposta de Alteração 
 

n.
o
2 alínea a) 

Estabelecimentos industriais não abrangidos por, pelo menos, um dos seguintes regimes jurídicos ou 
circunstâncias: 

i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se refere o 
capítulo II do regime das Emissões Industriais; 

iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 
perigosas; 

iv) Realização de operações de gestão de resíduos sujeitas a licenciamento, á luz do 
regime de prevenção, produção e gestão de resíduos,  

v) Regime do comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa; 

 
n.

o
2 alínea e) nova alínea 

Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a que se refere a 
parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria Responsável. 
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Artigo 90.
o
   

 

Versão aprovada 
 

n.
o
5 

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 ou dos que lhe vierem a 
suceder em alteração legislativa, os quais devem cumprir com o disposto na respetiva subcategoria de 
espaço em que se inserem.  

Proposta de Alteração 
 

n.
o
5 

Excetuam-se do número anterior os estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios 
com outros usos, 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.  

 

Artigo 93.
o
   

 

Versão aprovada 
 

n.
o
1 alínea b), subalínea iii) 

 
Estabelecimentos industriais dos tipos 2 e 3. 

n.º 2 alínea b) subalínea iii) 

Estabelecimentos industriais cuja tipologia é a permitida na categoria dos espaços urbanos de baixa 

densidade; 

Proposta de Alteração 
 

n.
o
1 alínea b), subalínea iii) 

 
Estabelecimentos industriais não abrangidos por, pelo menos, um dos seguintes regimes jurídicos ou 
circunstanciais: 

(i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

(ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se 
refere o capítulo II do regime das Emissões Industriais; 

(iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 
perigosas; 

(iv) Realização de operações de gestão de resíduos que careça de vistoria prévia 
ao início da exploração, à luz do regime de prevenção, produção e gestão de 
resíduos. 

 
n.

o
1 alínea b), subalínea iv) (nova subalínea) 

 
Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a que se refere a 
parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria Responsável; 
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n.º 2 alínea b) subalínea iii) 

Estabelecimentos industriais permitidos na subcategoria área comercial e de serviços; 

 

Artigo 105.
o
   

 

Versão aprovada 
 

n.
o
1 alínea b), subalínea i) 

Estabelecimentos industriais dos tipos 2 e 3. 

Proposta de Alteração 
 

n.
o
1 alínea b), subalínea i) 

Estabelecimentos industriais não abrangidos por, pelo menos, um dos seguintes regimes jurídicos ou 
circunstâncias: 

(i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

(ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se 
refere o capítulo II do regime das Emissões Industriais; 

(iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 
perigosas; 

(iv) Realização de operações de gestão de resíduos que careça de vistoria prévia 
ao início da exploração, à luz do regime de prevenção, produção e gestão de 
resíduos; 

 

alínea b), subalínea vii) (nova subalínea) 
 

Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a que se refere a 
parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria Responsável; 

 

Artigo 106.
o
   

 

Versão aprovada 
 

n.
o
3 alíneas g) e h) 

g)Os estabelecimentos industriais do tipo 2 devem laborar em período diurno, a menos que as 
condições de isolamento e o nível de ruido ou vibração permitam a laboração noturna; 

h)Os estabelecimentos do tipo 2 e 3 não podem localizar-se em edifícios com outros usos.  

 

n.º 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 ou dos que lhe vierem a 
suceder em alteração legislativa, os quais devem cumprir com o disposto do número 1 do presente 
artigo. 
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Proposta de Alteração 
 

n.
o
3 alíneas g) e h) 

g)Laborem em período diurno, a menos que as condições de isolamento e o nível de ruido ou 
vibração permitam laboração noturna; 

h)Não podem localizar-se em edifícios com outros usos. 

 

n.º 4 

Excetuam-se do número anterior os estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios 
com outros usos, 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.  

 

Artigo 135.
o
  

 

Versão aprovada 
 

n.
o
2 alínea a) 

 Nas categorias de espaços centrais, espaços residenciais e espaços urbanos de baixa densidade, os 
estabelecimentos industriais do tipo 2 e do tipo 3 têm que cumprir as seguintes regras: 
 

a) Nas categorias de espaços centrais, espaços residenciais e espaços urbanos de baixa 
densidade, os estabelecimentos industriais do tipo 2 e do tipo 3 têm que cumprir as 
seguintes regras: 

i) Índice máximo de impermeabilização do solo de 80%; 
ii) Índice máximo de utilização do solo 0,50; 
iii) Altura máxima da fachada 10,50 metros, excluindo as situações devidamente 
justificadas por necessidades de instalações técnicas, produtivas ou tecnológicas até um 
máximo de 12 metros; 
iv)Garantir com as condições referidas nas alíneas a) a e) do número anterior. 

 

 
Proposta de Alteração 
 

n.
o
2 alíneas a), subalíneas a1 e a2)  (novas subalíneas) 

 
a) Nas categorias de espaços centrais, espaços residenciais e espaços urbanos de baixa densidade, os 
estabelecimentos industriais têm que cumprir com as seguintes condições: 
 
 
a1 )Com exceção dos estabelecimentos previstos na parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova 
o Sistema da Indústria Responsável, os projetos não podem estar abrangidos pelos seguintes regimes 
jurídicos: 

(i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 
(ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se refere o 
capítulo II do regime das Emissões Industriais; 
(iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 
perigosas; 

a2 ) Garantir o cumprimento das seguintes regras: 
i) Índice máximo de impermeabilização do solo de 80%; 
ii) Índice máximo de utilização do solo 0,50; 
iii) Altura máxima da fachada 10,50 metros, excluindo as situações devidamente 
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justificadas por necessidades de instalações técnicas, produtivas ou tecnológicas até 
um máximo de 12 metros; 
iv)Garantir as condições referidas nas alíneas a) a e) do número anterior. 
 

 

 

3.2. ALTERAÇÃO E APROVAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL MUNICIPAL 

 

3.2.1. Plano Pormenor Arrabalde da Ponte 
 

O Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte foi publicado através do Aviso n.º 8654/2015 de 7 de 

agosto (anexo II).  

 

A área de intervenção do Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte, com cerca de 10,30  hectares, 

situa-se na margem direita do rio Lis, entre a Fonte Quente e a Ponte do Arrabalde, a norte. da cidade 

de Leiria. 

 

Na reunião da Conferência de Serviços do Plano Pormenor Arrabalde da Ponte, verificou-se a 

conformidade da proposta do plano com a revisão do PDM, e no âmbito da discussão pública do Plano 

propôs-se uma alteração ao normativo do n.º 2 do artigo 123.º para enquadrar o Plano Pormenor nas 

disposições do PDM, não sendo assim necessário proceder à alteração por adaptação da 1.º revisão do 

PDM em vigor. 

 

Neste sentido, o plano pormenor Arrabalde da Ponte não contraria o PDM de Leiria publicado no Aviso nº 

9343/2015 de 21 de agosto pelo que, propõe-se a introdução de uma nova alínea no artigo 4.º 

(Instrumentos de Gestão Territorial a Observar) do regulamento do plano, no qual são elencados os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, em vigor para a área de município de Leiria, 

bem como a sua delimitação na Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo. 

 
Artigo 4.

o
   

 

Versão aprovada 
------ 

Proposta de Alteração 
 

 alínea e) (Nova alínea) 
Plano de Pormenor Arrabalde da Ponte, Aviso n.º 8654/2015 de 7 de agosto; 
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Fig. 1 -Plano - Pormenor Arrabalde da Ponte 

 

 

3.2.2. Plano Pormenor de Santo Agostinho 
 

O Plano Pormenor de Santo Agostinho foi aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria em 28 de novembro 

de 2005 e ratificado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2006, de 14 de junho de 2006, 

publicada no Diário da República I série B, de 30 de junho de 2006. 

 

A 1.ª alteração do Plano de Pormenor de Santo Agostinho  foi publicado através do Aviso n.º 8655/2015 de 7 

de agosto.  

 

O Plano de Pormenor de Santo Agostinho (PP2), promovido pela Sociedade Leiria Polis, está integrado na 

zona de intervenção do Programa Polis para a cidade de Leiria e abrange cerca de 125 hectares 

correspondente ao troço urbano das margens do rio Lis, entre a ponte dos Caniços e a ponte Afonso Zúquet. 

 

Na vigência do plano constatou-se a existência de alguns obstáculos que têm dificultado a execução do plano 

no que diz respeito à intervenção no edificado, designadamente os aspetos relacionados com as tipologias de 

intervenção contempladas no plano e com as propostas para as novas edificações, das quais está dependente 

a requalificação do espaço público. 

 

No sentido de tornar o plano mais eficaz procedeu-se à 1.ª alteração, estas alterações são pontuais e 

permitem introduzir, nas tipologias de intervenção, algumas condicionantes para a salvaguarda dos aspetos 

patrimoniais do edificado que, no seu conjunto, contribua para a preservação e valorização da identidade 

urbana do local, foi ainda introduzido alterações para facilitar a implementação das soluções de 

requalificação urbana, cujo desenho esteja dependente de intervenções que abranjam propriedade privada. 
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De uma forma global, as alterações não implicam nem um aumento da área construída, nem põem em causa 

a estratégia do plano, antes contribuem para o alcance dos seus principais objetivos, nomeadamente: 

 

 Alteração dos modos de intervenção no edificado tendo em consideração as características 

arquitetónicas, valor patrimonial e inserção urbana de cada um dos edifícios, bem como a 

necessidade 

de permitir a sua transformação controlada de modo a poderem adaptar-se a novos usos; 

 Alteração da edificação proposta para o início da R. da Nª Sª da Encarnação, identificada com o n.º 

2, bem como a alteração do desenho do arruamento, de modo a facilitar a implementação de uma 

solução para a requalificação e valorização do acesso ao monumento; 

 Alteração do parque de estacionamento de superfície, localizado no sopé do morro da Nª S.ª da 

Encarnação, por se considerar que não se justifica o investimento, tendo em conta a proximidade do 

parque de estacionamento do Largo da Infantaria 7, e a subocupação que este apresenta; 

 Alteração dos parâmetros para as novas edificações a localizar no tecido urbano mais antigo e de 

cota mais baixa, quanto ao número de lugares de estacionamento exigível, dada a exiguidade das 

parcelas e o nível freático existente; 

 Alteração do uso referente ao edifício identificado com o n.º 7 de modo a não especificar o tipo de 

equipamento, permitindo uma maior flexibilidade para a sua reutilização; 

 Revisão do regulamento do plano e das peças desenhadas de modo a adequarem-se às alterações 

enunciadas, bem como permitir a sua atualização em consonância com os objetivos do município. 

 

As alterações ao Plano de Pormenor de Santo Agostinho não contrariam o PDM de Leiria publicado no Aviso 

nº 9343/2015 de 21 de agosto pelo que, propõe-se apenas uma atualização da redação da alínea c) do 

artigo 4.º (Instrumentos de Gestão Territorial a Observar) do regulamento do plano, no qual são elencados 

os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, em vigor para a área de município de Leiria 

 

Artigo 4.
o
   

 

Versão aprovada 
 

alínea c) 
Plano de Pormenor de St. Agostinho, Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/06, de 30 junho; 

Proposta de Alteração 
 

 alínea c) 
Plano de Pormenor de Santo. Agostinho, Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/06, de 30 junho, 
alterado pelo Aviso n.º 8655/2015 de 7 de agosto; 
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3.3. ATUALIZAÇÃO DAS SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE 

PUBLICA. 

 

O plano identifica as diversas servidões administrativas e restrições de utilidade pública incidentes no 

concelho de Leiria, que constituem limitações ou impedimentos a qualquer forma de utilização, 

aplicando-se conjuntamente com o regime de uso do solo definido no plano. 

 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública regem-se pela legislação específica 

aplicável, prevalecendo, em caso de incompatibilidade, sobre as regras previstas para o uso do solo das 

áreas por elas abrangidas. 

 
 

3.3.1. Recursos agrícolas e florestais 
 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis   
 

No concelho de Leiria existe a Obra de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), de iniciativa 

estatal, classificada no grupo II, de interesse regional, com elevado interesse para o desenvolvimento 

agrícola da região.  

 

Esta obra de Aproveitamento Hidroagrícola foi realizada nos termos e para os efeitos expressos no 

Decreto-Lei n.º 35559, de 28 de março de 1946. A área beneficiada pelo AHVL e suas infraestruturas, 

delimitadas na Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes, regem-se pelo regime jurídico das 

obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de 

julho, na redação dada pelo Decreto- Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e legislação complementar, 

constituindo-se condicionante ao uso do solo.  

 

O AHVL constitui uma condicionante nos termos legais, como tal foi identificado na Planta de 

Condicionantes –Outras Condicionantes e considerado nos demais elementos que constituem e 

acompanham o PDM, aprovado pelo Aviso n.º 9343/2015, de 21 de agosto.  

 

O AHVL institui uma condicionante à ocupação urbana, no entanto existem algumas áreas  a excluir do 

AHVL, em solo urbano, delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento – Classificação e 

Qualificação do Solo, onde não poderá ocorrer qualquer ocupação ou alteração de uso do solo sem que 

seja previamente excluída a área do prédio ou parcela do prédio da área beneficiada do AHVL, nos 

termos da legislação em vigor, e desde que a ocupação dessas áreas não ponha em causa o 

funcionamento, utilização e gestão das infraestruturas do AHVL.  

 

Pelo Despacho n.º 11220/2015, publicado no D.R. 2ª série, nº 196, de 7 de outubro (anexo III), foi 

aprovado o Projeto de Execução da 1ª fase de Reabilitação e Modernização do subperímetro 1, do AHVL 
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implicando a redefinição dos limites originais daquele Aproveitamento Hidroagrícola. Nesta redefinição 

foram retirados da área beneficiada do AHVL, no subperímetro 1, os polígonos das “Áreas a Excluir do 

AHVL, em solo urbano”, do PDM em vigor. 

 

Assim, nos termos do referido, será introduzido o novo limite do AHVL na Planta de Condicionantes -

Outras Condicionantes e na Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, sendo que, 

na zona do subperímetro 1, também serão retiradas as “Áreas a excluir do AHVL, em solo urbano” 

representadas na Planta de Ordenamento  - Classificação e Qualificação do Solo . 

 

Adicionam-se os extratos com as alterações propostas ao AHVL: a redefinição dos limites originais 

daquele Aproveitamento Hidroagrícola, bem como a identificação dos polígonos das “Áreas a excluir do 

AHVL, em Solo Urbano”, a eliminar da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo.  

 

Figura 2. Visão geral do Limite do AHVL no subperímetro 1 e locais que apresentam as alterações mais relevantes 
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Figura 3. Extrato da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo-Plano – Monte Redondo -Aroeira 

 
 

 
 
 

Figura 4. Extrato da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo-Plano – Monte Redondo –Sismaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS A EXCLUIR DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS, EM SOLO URBANO

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS - NOVA DELIMITAÇÃO

ÁREAS A EXCLUIR DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS, EM SOLO URBANO

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS - NOVA DELIMITAÇÃO
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Figura 5. Extrato da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo-Plano – Carreira 

 
 

 
 
 
Figura 6. Extrato da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo-Plano – Monte Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS A EXCLUIR DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS, EM SOLO URBANO

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS - NOVA DELIMITAÇÃO

ÁREAS A EXCLUIR DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS, EM SOLO URBANO

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS - NOVA DELIMITAÇÃO
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Figura 7. Extrato da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo-Plano – Associação de Regantes e 

Beneficiários do Vale do Lis (ARBVLIS) 

 

 

 

 

 

 
 
Reserva Agrícola Nacional  
 
O regime jurídico da reserva agrícola nacional (RJRAN) encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 199/2015 de 16 de setembro. 

 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é uma restrição de utilidade pública, á qual se aplica um regime 

territorial especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, 

identificando quais as permitidas tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de 

terras e solos (artigo 2.º, n.º 2 do RJRAN). 

 

De acordo com o artigo 2.º do referido diploma “a RAN é o conjunto das áreas que em termos 

agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior aptidão para a atividade agrícola”. 

 
Na sequência da redefinição dos limites do subperímetro 1 do AHVL publicado no PDM, no âmbito do 

Despacho nº 11220/2015, publicado no D.R. 2ª série, nº 196 de 7 de outubro que aprova o Projeto de 

Execução da 1ª fase de Reabilitação e Modernização, no subperímetro 1, do AHVL e já referido no ponto 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO VALE DO LIS - NOVA DELIMITAÇÃO 
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3.3.1, identificaram-se umas pequenas áreas de AHVL que não se encontram em RAN de acordo com a 

RAN publicada no PDM. 

 

Por forma a dar cumprimento ao previsto no nº3 do artigo 8º do RJRAN, e após devida autorização da 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-C), foram efectuados pequenos ajustes de 

modo a que o limite da RAN acompanhe o limite do AHVL nos locais onde tal não se verificava.  

Nas situações em que a RAN vai para além do AHVL, não há qualquer alteração e a delimitação da RAN 

mantem-se como publicada.  

 

Nas imagens abaixo apresentadas identificam-se as situações encontradas, e nas quais houve 

necessidade de proceder à correção do limite da RAN por forma a acompanhar o limite do AHVL. 

 

Figura 8. Identificação das áreas da RAN a alterar – Monte Real 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda

Limite do AHVL - ALTERADO

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
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Figura 9. Identificação das áreas da RAN a alterar – Sismaria – Monte Redondo 

 
 

 
 
 
 
Figura 10. Identificação das áreas da RAN a alterar – Carreira 

 

 
 
 
 

Legenda

Limite do AHVL - ALTERADO

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL

Legenda

Limite do AHVL - ALTERADO

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
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Figura 11. Identificação das áreas da RAN a alterar – Carvide 

 

 
 
 

Figura 12. Identificação das áreas da RAN a alterar – Monte Redondo 

 

 
 
 
No âmbito do referido, será efetuada uma alteração à Planta de Condicionantes – Reserva Agrícola 

Nacional,  a qual consiste na correção do limite da RAN por forma a acompanhar o limite do AHVL. 

 

 
 
 
 
 

Legenda

Limite do AHVL - ALTERADO

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL

Legenda

Limite do AHVL - ALTERADO

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL
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Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 
 
O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndio e o Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta encontram-se previstos no Decreto-Lei n.º 124/2009, de 28 de junho republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro e no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

 

A entidade competente elabora o levantamento cartográfico das áreas percorridas por incêndios 

florestais com a colaboração das Câmaras Municipais. O cadastro é feito à escala 1:1000 e deve conter a 

data dos incêndios e a superfície abrangida com a identificação dos respetivos limites. 

 

Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, identificados na Planta de 

Condicionantes- Áreas Florestais Percorridas por Incêndios, não incluídos em espaços classificados em 

planos municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam 

proibidas, pelo prazo de 10 anos, as ações estipuladas no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de 

março. 

Pretende-se eliminar da Planta de Condicionantes - Áreas Florestais Percorridas por Incêndios, as 

áreas ardidas referentes aos anos 2005 e 2006 por já não estarem sujeitas à restrição estabelecida no 

artigo 1º do Decreto-Lei nº 327/90 de 22 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei nº 55/2007 de 12 de 

março. 

 
 

3.3.2. Recursos Hídricos 
 

Captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público 
 

As águas subterrâneas constituem importantes origens de água, que importa preservar, a sua proteção 

constitui assim um objetivo estratégico, no quadro de um desenvolvimento equilibrado. 

 

As captações de água subterrâneas destinadas ao abastecimento público de água para consumo 

humano e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras e critérios 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem como  ao disposto no artigo 37.º da 

Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de 

julho, com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações.  

 

Na sequência de um estudo apresentado pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 

Leiria, a Agência Portuguesa do Ambiente, elaborou ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º Decreto-Lei n.º 

382/99, de 22 de setembro, propostas de delimitação e respetivos condicionamentos do perímetro de 

proteção das captações de água subterrânea localizadas em Caranguejeira, Coimbrão e Cortes  no local 

de Reixida. 
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Compete ao Governo através de portaria, aprovar a delimitação dos perímetros de proteção de 

captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, identificando as instalações e 

atividades que ficam sujeitas a interdições ou a condicionamentos e definir o tipo de condicionamentos 

(artigo 4.º n.º1 do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo artigo 88.º do 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e artigo 43.º n.º3 do referido diploma). Este perímetro de 

proteção integra três zonas: zona de proteção imediata, zona de proteção intermédia e zona de 

proteção alargada (artigo 37.º, n.º 3 da Lei da Água). 

 

Foi aprovada a delimitação do perímetro de proteção de quatro novas captações de águas subterrâneas 

para abastecimento público publicadas (anexo III): 

 Portaria 350/15 de 13 de outubro a qual aprova a delimitação dos perímetros de proteção: 

- AC11 – Coimbrão, localizada em Coimbrão, que capta unidades produtivas da Massa de 

Água Orla ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis (PT_003RH4); 

- Caranguejeira, localizada em Caranguejeira, que capta unidades produtivas da Massa de 

Água Pousos-Caranguejeira (PT_014); 

 

Figura 13. Perímetro de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público – 

Coimbrão 
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Figura 14. Perímetro de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público –

Caranguejeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portaria 367/15 de 16 de outubro a qual aprova a delimitação do perímetros de proteção das 

captações SL11 e JK19 localizadas em Reixida, as quais captam unidades produtivas da Massa 

de Água Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis (PT_003RH4). 

 

Figura 15. Perímetro de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público -

Reixida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
25 

 

PDM | ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO   

 

Pretende-se delimitar as novas captações de água subterrâneas destinadas ao abastecimento público 

na Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes  para atualização das servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública as quais foram publicadas posteriormente à 1ª revisão do PDM. 

 

 
3.3.3. Recursos Ecológicos 

 

Rede Natura 2000 
 
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território 

da União Europeia. 

 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro  e 

156-A/2013, de 8 de novembro, que reviu a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 

79/409/CEE, do Concelho, de 2 de abril relativa à conservação das aves selvagens(Diretiva Aves), 

estabelece no artigo 6.º, que devem ser classificadas como zonas especial de proteção (ZEP), as áreas 

que contêm  os territórios mais apropriados, para  a proteção das espécies de aves. 

 

O Decreto Regulamentar 17/2015, de 22 de setembro, procedeu à criação da zona de proteção especial 

de Aveiro/Nazaré (anexo III), com o objetivo de assegurar a efetiva salvaguarda dos valores naturais em 

presença. Constituem objetivos fundamentais da ZPE criada ao abrigo do presente diploma: a) a 

conservação das espécies de aves, incluídas no anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro  e 156-A/2013, de 8 de novembro, bem como 

dos seus habitats e a conservação das espécies de aves migratórias não referidas no anexo e cuja 

ocorrência no território  nacional seja regular e b) A proteção e a gestão das espécies referidas, por 

forma a garantir a sua sobrevivência. 
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Figura 16. Rede Natura 2000- Zona de Proteção Especial de Aveiro – Nazaré 

 

 

 

 

Pretende-se inserir na Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes, a nova área da Rede Natura 

2000 – Zona de Proteção Especial  Aveiro – Nazaré, definida pelo Decreto Regulamentar 17/2015 de 22 

de setembro, e atualizar o artigo 6.º do regulamento do PDM. 

 

 

3.3.4. Recursos Geológicos 
 

Águas Minerais Naturais- Monte Real 
 
A ITMR _ Indústria Termal de Monte Real S.A., titular do contrato de concessão de exploração da água 

mineral natural n.º HM-42, denominado Termas de Monte Real, propôs, ao abrigo do n.º 4 do artigo 

27.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de março, a revisão do perímetro de proteção, fixado por Portaria 

n.º 312/2005, publicada no Diário da República  n.º 60, 1.ª série B, de 28 de março, apresentando para o 

efeito uma proposta fundamentada em estudo hidrogeológico e contendo uma planta topográfica com 

a indicação das zonas imediata, intermédia e alargada. 

 

A proposta foi aprovada, nos termos do n.º 4 do artigo 27.º do Decreto-lei n.º 86/90, de 16 de março e 

para os efeitos previstos nos artigos 46.º a 49.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho foi publicada a 

Portaria n.º 104/2016 de 22 de abril, a qual fixa o novo perímetro de proteção da água mineral das 

termas de Monte Real (anexo III). 

 

REDE NATURA 2000 - ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL  DE AVEIRO/NAZARÉ 
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Figura 17. Águas Minerais Naturais das Termas de Monte Real 

 

  

 

 

Assim, pretende-se delimitar as novas zonas de proteção das águas minerais naturais- Monte Real na 

Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes  para atualização das servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública. 

 
 
Pedreiras  
 

Nos termos do n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 270/01, de 6 de outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, através do despacho de 25/07/2016, foi concedida 

pela Direção Geral de Energia e Geologia, a licença de exploração da pedreira n.º 6785, denominada 

“Corvo “ao explorador Litoareais-Exploração de Areias de Monte Redondo, SA”, com área total de 

69620m
2
, classificada de classe 2, situada em Fonte Cova, freguesia de Monte Redondo (anexo III). 

 

 

 

 

 

ÁGUAS MINERAIS NATURAIS - MONTE REAL

CONCESSÃO

ZONA ALARGADA DE PROTEÇÃO

ZONA INTERMÉDIA DE PROTEÇÃO

ZONA IMEDIATA DE PROTEÇÃO
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Figura 18. Pedreira n.º 6785, denominada “Corvo “ – Monte Redondo 

 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 270/01, de 6 de outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, através do despacho de 25/07/2016, foi concedida 

pela Direção Geral de Energia e Geologia, a licença de exploração da pedreira n.º 6790 ao explorador 

Sorgila-Sociedade de Argilas, S.A., denominada “Vale Davide”, com área total de 24224m
2
, classificada 

de classe 2, situada em Vale Davide/Cabeço do sapo, freguesia de Souto da Carpalhosa (anexo III). 

 

Figura 19. Pedreira n.º 6790, denominada “Vale Davide” 

 

 

 

 

Pretende-se delimitar a pedreira n.º 6785, denominada “Corvo” e pedreira n.º 6790 , denominada 

“Vale Davide” na Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes , para atualização das servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública. 
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3.3.5. Infraestruturas 
 

 
Estradas desclassificadas 

No n.º 1 do artigo 13.º do Decreto‐Lei n.º 222/98, de 17 de julho, alterado, estipula‐se que “as estradas 

não incluídas no plano rodoviário nacional integrarão as redes municipais, mediante protocolo a 

celebrar entre a [agora] IP - Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) e as câmaras municipais, e após 

intervenções de conservação que as reponham em bom estado de utilização ou, em alternativa, 

mediante acordo equitativo com a respetiva autarquia.” 

 

De acordo com o aditamento promovido às bases da concessão da rede rodoviária nacional, através do 

Decreto‐Lei n.º 110/2009, de 18 de maio, o IP deve celebrar protocolos de transferência para a tutela 

das respetivas autarquias de todas as vias que, no PRN2000, deixaram de integrar a rede rodoviária 

nacional, tal como ali definida e que a mantinha sob a sua jurisdição. 

 

Assim, considerando que, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal gerir redes de circulação integradas no 

património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal, foi celebrado o Protocolo 

entre o Município de Leiria e o IP, a 13 de agosto de 2015, posteriormente homologado por despacho 

do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, datado de 19 de janeiro de 2016. 

 

Foram incluídas na rede rodoviária municipal os seguintes troços de estrada: 

a) Ramal Monte Redondo, entre o km 0,000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐59.890 e 

25.490) e o km 0,503 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐59.950 e 25.989), na extensão de 

0,503 km; 

b) EN349‐1, entre o km 0,000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐63.001 e 20.573) e o km 

11,663 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐59.243 e 11.839), na extensão de 11,663 km; 

c) EN349‐2, entre o km 0,000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐61.183 e 20.665) e o km 

0,330 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐61.131 e 21.089), na extensão de 0,330 km; 

d) EN356, entre o km 1,900 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐69.258 e 2.344) e o km 5,090 

(cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐66.817 e 1.889), na extensão de 3,190 km; 

e) EN356‐1, entre o km 0,000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐66.805 e 1.890) e o km 8,523 

(cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐59.856 e 5.471), na extensão de 8,523 km; e 

f) EN356‐2, entre o km 3,530 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐56.094 e 729) e o km 10,120 

(cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐56.796 e 6.367) na extensão de 6,590 km; 



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
30 

 

PDM | ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO   

 

Extensão total - 30,799 km. 

 

Paralelamente, o Estatuto das Estradas Nacionais aprovado pela Lei n.º 2037, de 19 de agosto de 1949, 

na redação dada pelo Decreto‐Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, prevê, no seu artigo 166.º, a entrega 

aos municípios dos troços de estradas nacionais devidamente reparados que, em virtude da execução 

de variantes, deixem de fazer parte da rede de estradas nacionais e convenha manter como vias de 

comunicação ordinária. 

 

Através do Protocolo em questão, e com base na norma acima referida, foram ainda transferidas para o 

património rodoviário municipal as seguintes vias: 

a) EN242 (troço antigo), entre o km 0,000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐58.072 e 

8.349) e o km 1,000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐58.716 e 8.839), e entre o km 1,269 

(cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐58.913 e 9.001) e o km 6,842 (cujas coordenadas, no 

sistema ETRS89 são, ‐63.438 e 8.831), bem como a ligação deste troço antigo à variante da Barosa 

(0,188 km) na extensão total de 6,761 km; 

b) EN1 (troço antigo), entre o km 128,100 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐54.578 e 

11.441) e o km 128,400 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐54.281 e 11.623), na extensão 

de 0,300km; 

c) EN1 (troço antigo), entre o km 132,000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐52.445 e 

14.734) e o km 132,800 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐52.160 e 15.209), na extensão 

de 0,800km; 

d) EN1 (troço antigo), entre o km 133,580 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐51.909 e 

16.054) e o km 133,780 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐51.751 e 16.180), na extensão 

de 0,2km; 

e) EN1 (troço antigo), entre o km 134,500 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐51.155 e 

16.643) e o km 134,900 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐50.979 e 16.860), na extensão 

de 0,400km; 

f) EN356‐1 (troço antigo), entre o km 2,050 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐64.788 e 

2.124) e o km 3,650 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐64.218 e 2.989), na extensão de 

1,600 km;  

g) EN356‐1 (troço antigo), entre o km 5,590 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐62.466 e 

4.604) e o km 6,410 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐61.768 e 4.894), na extensão de 

0,820 km; 
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h) EN356‐1 (troço antigo), entre o km 7,650 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐60.531 e 

5.194) e o km 7,950 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐60.296 e 5.332), na extensão de 

0,300 km; e 

i) EN356 (troço antigo), entre o km 2,350 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐68.862 e 

2.433) e o km 2,550 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐68.687 e 2.482) e entre o km 2,590 

(cujas coordenadas, no sistema ETRS89 são, ‐68.595e 2.524) e o km 2,720 (cujas coordenadas, no 

sistema ETRS89 são, ‐68.503 e 2.582), na extensão de 0,330 km; 

Extensão total - 11,511km 

 

A totalidade das vias integradas no património municipal perfaz uma extensão total de 42,31 km, 

estando abrangido o solo ocupado pela estrada, incluindo faixa de rodagem, bermas, valetas, passeios, 

banquetas, taludes, obras de arte neles incorporadas e todos os elementos e equipamentos de 

sinalização, iluminação e demarcação existentes, bem como as gares, árvores e demais plantas, com 

exclusão das parcelas de terreno sobrantes.  

O Município de Leiria fica município responsável pela gestão, conservação e manutenção dos troços de 

estrada acima descritos. 

Pretende-se excluir da Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes, as estradas desclassificadas 

que foram integradas na rede municipal, e atualizar o artigo 6.º do regulamento do PDM. 

 

 

Artigo 6.
o
   

 

Versão aprovada 
 

subalínea v) do n.º 2 
v) Estradas desclassificadas: EN 1 (do nó da Azoia ao limite sul do Concelho); EN 109; EN 109 -9; EN 109 

-9 (Ramal de Monte Redondo); EN 113 (Leiria/Circular Oriente de Leiria); EN 242 (Variante da Barosa); 

EN 242 (troço antigo); EN 349 (no troço substituído pela Variante Sul de Monte Real); EN 349 -1; EN 

349 -2; EN 350 (Leiria/ER350); EN 356; EN 356 -1 e EN 356 -2. 

Proposta de Alteração 
 

subalínea v) do n.º 2 
 

Estradas desclassificadas: EN 1 (do nó da Azoia ao limite sul do Concelho); EN 109; EN 109-9; EN 113 
(Leiria/Circular Oriente de Leiria); EN 242 (Variante da Barosa), EN 349 (no troço substituído pela 
Variante Sul de Monte Real) e EN 350 (Leiria/ER350). 
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3.4. ATUALIZAÇÃO DAS SALVAGUARDAS 

3.4.1. Recursos Geológicos 
 

Pedreiras em fase de adaptação 
 

No que diz respeito aos recursos geológicos de domínio privado existem explorações que não 

terminaram o processo de adaptação ao DL n.º 340/2007, de 12 de outubro. Esta situação implica que 

seja desconhecido o levantamento exato das referidas explorações, não possibilitando a obtenção de 

um polígono definido para integrar na planta de condicionantes. Salienta-se que nos próprios elementos 

disponibilizados pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) existem várias explorações que apenas 

aparecem mencionadas geograficamente através de um ponto genérico. Neste sentido, procedeu-se à 

integração das pedreiras em fase de adaptação na Planta de Ordenamento – Salvaguardas. 

 

A DGEG  comunicou à Câmara Municipal , que em conformidade com o parecer dos peritos que 

efetuaram em 02.06.2016 vistoria à exploração n.º 3029 denominada “Pocariça n.º2” sita na freguesia 

de Maceira, delimitada na planta de ordenamento – salvaguardas, foi autorizado o encerramento da 

pedreira nos termos do artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 outubro, pelo que se considera caducada a licença de exploração da 

referida pedreira (anexo IV). 

Pretende-se eliminar da Planta de Ordenamento- Salvaguardas, a Pedreira denominada “Pocariça n.º 

2, cuja licença já não se encontra em vigor.  

 

Contratos de prospeção e pesquisa 
 
A prospeção e pesquisa de recursos geológicos consistem num conjunto de estudos e trabalhos, que 

têm por objetivo a determinação das caraterísticas e a avaliação do interesse económico no seu futuro 

aproveitamento. 

 

Devido às suas especificidades técnicas, os contratos de prospeção e pesquisa foram delimitados  na 

planta de ordenamento – salvaguarda, os quais permitem aos potenciais exploradores realizarem os 

estudos e trabalhos necessários à boa caraterização da massa mineral que, eventualmente, pretendam 

explorar.  

 

Nos termos do n. 4 do artigo 8.º do Decreto- Lei n.º 88/90, de 16 de março, foi publicado o Contrato 

(extrato) nº 752/2013 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 222 de 15 de novembro de 2013, 

contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais com o n.º de cadastro MN/PP/001/13, para 

uma área do concelho de Leiria, denominada Fontainhas, titular Aldeia & Irmão, S.A.  

 

No âmbito da gestão urbanística e respetiva análise de processos foi solicitado o parecer da DGEG sobre 

uma operação urbanística integrada na área de prospeção e pesquisa supracitada, e  após análise dos 
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elementos do processo em questão a entidade informou que, à data, não se verifica a existência de 

sobreposição da área do estudo com área afetas a recursos geológicos e/ou energéticos, com direitos 

concedidos ou requeridos junto da DGEG, ou seja a área de contrato de prospeção e pesquisa já não se 

encontra em vigor (anexo IV). 

 

Pretende-se eliminar da Planta de Ordenamento- Salvaguardas, o Contrato nº 752/2013 para 

prospeção e pesquisa de depósitos minerais, denominada Fontainhas, que atualmente já não se 

encontra em vigor.  

 

 
4. ALTERAÇÃO AO PLANO 

 

4.1. REGULAMENTO  

 
As alterações ao regulamento referem-se às alterações dos artigos 4.º, 6.º, 82.º, 83.º, 89.º, 90.º, 93.º, 

105.º, 106.º e 135.º  que passam a ter a seguinte redação: 

 
 

Extrato do regulamento do PDM  
 

Artigo 4.º 
(…) 

(…): 

a) (…); 

b) (…);  

c) Plano de Pormenor de Santo. Agostinho, Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/06, de 

30 junho, alterado pelo Aviso n.º 8655/2015 de 7 de agosto; 

d) (…); 

e) Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte, Aviso n.º 8654/2015, de 7 de agosto. 

 
Artigo 6.º 

(…) 
 
1. (…). 

2. (…): 

a) (…): 

i) (…): 

ii) (…):  
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iii) (…): 

iv) (…): 

(i) (…); 

(ii) (…); 

(iii) Rede Natura 2000- Zona de Proteção Especial de Aveiro/Nazaré. 

b) (…): 

c)  (…): 

i) (…): 

ii)(…): 

iii)(…). 

iv) (…): 

v)  Estradas desclassificadas: EN 1 (do nó da Azoia ao limite sul do Concelho); EN 109; 

EN 109-9; EN 113 (Leiria/Circular Oriente de Leiria); EN 242 (Variante da Barosa), EN 

349 (no troço substituído pela Variante Sul de Monte Real) e EN 350 (Leiria/ER350). 

vi) (…): 

vii) (…). 

viii)  

d) (…): 

e) (…)  

 Artigo 82.º 
(…) 

 
1. (…). 

2. (…): 

a) Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a que se 

refere a parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria 

Responsável; 

b)  

c) (…); 

d) (…); 

e) (…). 
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Artigo 83.º 

(…) 

1. (…): 

2. (…). 

3. Os estabelecimentos industriais devem cumprir com o disposto nas respetivas subcategorias de 

espaço em que se inserem.  

4. (…). 

Artigo 89.º 

(…) 

 

1. (…)  

2. (…): 

a) Estabelecimentos industriais não abrangidos por, pelo menos, um dos seguintes regimes 

jurídicos ou circunstâncias: 

i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se refere o 

capítulo II do regime das Emissões Industriais; 

iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas; 

iv) Realização de operações de gestão de resíduos; 

v) Regime do comércio europeu de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa; 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

e) Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a que se 

refere a parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria 

Responsável. 

Artigo 90.º 

(…) 

1. (…). 
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2. (…) 

3. (…). 

4. (…). 

5. Excetuam-se do número anterior os estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em 

edifícios com outros usos, 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.  

Artigo 93.º 

(…) 

1. (…): 

a) (…). 

b) (…): 

i) (…); 

ii) (…); 

iii) Estabelecimentos industriais não abrangidos por, pelo menos, um dos seguintes 

regimes jurídicos ou circunstanciais: 

(i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

(ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se 

refere o capítulo II do regime das Emissões Industriais; 

(iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas; 

(iv) Realização de operações de gestão de resíduos que careça de vistoria prévia 

ao início da exploração, à luz do regime de prevenção, produção e gestão de 

resíduos. 

iv) Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a 

que se refere a parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da 

Indústria Responsável. 

c)  (…). 

2. (…): 

a) (…): 

b) (…): 
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i) (…); 

ii) (…); 

iii) Estabelecimentos industriais permitidos na subcategoria área comercial e de 

serviços; 

iv) (…). 

3. (…). 

Artigo 105.º 
(…) 

 
(…):  

a) (…); 

b) (…): 

i) Estabelecimentos industriais não abrangidos por, pelo menos, um dos seguintes 

regimes jurídicos ou circunstâncias: 

(i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

(ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se 

refere o capítulo II do regime das Emissões Industriais; 

(iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas; 

(iv) Realização de operações de gestão de resíduos que careça de vistoria prévia 

ao início da exploração, à luz do regime de prevenção, produção e gestão de 

resíduos; 

ii) (…);  

iii) (…); 

iv) (…); 

v) (…);  

vi) (…); 

vii) Estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em edifícios com outros usos, a 

que se refere a parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da 

Indústria Responsável. 
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Artigo 106.º 

(…) 
1. (…). 

2. (…). 

3. (…)  

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…);  

e) (…); 

f) (…); 

g) Laborem em período diurno, a menos que as condições de isolamento e o nível de ruido ou 

vibração permitam laboração noturna; 

h)  Não podem localizar-se em edifícios com outros usos 

4. Excetuam-se do número anterior os estabelecimentos industriais isolados ou a instalar em 

edifícios com outros usos, 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. (…). 

Artigo 135.º 
(…) 

 
1. (…). 
2. (…): 
 

a) Nas categorias de espaços centrais, espaços residenciais e espaços urbanos de baixa 

densidade, os estabelecimentos industriais têm que cumprir as seguintes condições: 

 

a1 )Com exceção dos estabelecimentos previstos na parte 2 A e B do anexo I ao diploma, que 

aprova o Sistema da Indústria Responsável, os projetos não podem estar abrangidos pelos 

seguintes regimes jurídicos: 

(i) Regime jurídico de avaliação de impacte ambiental; 

(ii) Regime jurídico da prevenção e controlo integrados da poluição, a que se refere o 

capítulo II do regime das Emissões Industriais; 

(iii) Regime jurídico de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas; 
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a2 ) Garantir o cumprimento das seguintes regras: 

i) Índice máximo de impermeabilização do solo de 80%; 

ii) Índice máximo de utilização do solo 0,50; 

iii) Altura máxima da fachada 10,50 metros, excluindo as situações devidamente 

justificadas por necessidades de instalações técnicas, produtivas ou tecnológicas até um 

máximo de 12 metros; 

iv)Garantir as condições referidas nas alíneas a) a e) do número anterior. 

b) (…). 

3. (…). 

4. (…). 

5. (…). 

 

4.2. PLANTA DE ORDENAMENTO 

 

4.2.1. Classificação e Qualificação do Solo 
 

Atualização da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo (folhas 1.1A e 1.1B)no que 

diz respeito: 

 Alteração do limite do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do lis, decorrente da publicação 

do Despacho n.º 11220/2015, publicado no D.R. 2ª série, nº 196, de 7 de Outubro,  na zona do 

subperímetro 1, deverão deixar de estar cartografadas as “áreas a excluir do AHVL, em solo 

urbano".  

 Delimitação do Plano Pormenor Arrabalde da Ponte aprovado através do Aviso n.º 8654/2015 

de 7 de agosto.  

 

4.2.2. Salvaguardas 
 

Atualização da Planta de Ordenamento- Salvaguardas (folhas 1.2A e 1.2B)no que diz respeito: 

 Eliminar a pedreira denominada “Pocariça n.º 2” cuja licença já não se encontra em vigor; 

 Eliminar o contrato de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, denominada Fontainhas, 

que atualmente já não se encontra em vigor. 

 

4.2.3. Zonamento Acústico 
 

Atualização da Planta de Ordenamento- Zonamento Acústico (folhas 1.4A e 1.4B) com a alteração da 

classificação dos troços de estrada que foram transferidos para a jurisdição do Município, integrando-os 

na rede rodoviária municipal. 
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4.3. PLANTA DE CONDICIONANTES 

 

4.3.1. Áreas Florestais Percorridas por Incêndio 
 

Atualização da Planta de Condicionantes- Áreas Florestais Percorridas por Incêndios (folhas 2.3A e 2.3B) 

com a. eliminação das áreas percorridas por incêndio- ano de ocorrência 2005 e 2006. 

 

4.3.2. Reserva Agrícola Nacional 
 

Atualização da Planta de Condicionantes- Reserva Agrícola Nacional (folhas 2.2A ) com a correção do 

limite da RAN por forma a acompanhar o limite do AHVL. 

 

4.3.3. Outras Condicionantes 
 

Atualização da Planta de Condicionantes- Outras Condicionantes (folhas 2.5A e 2.5B), de modo a 

delimitar as servidões e restrições de utilidade pública legalmente constituídas: 

  Alteração do limite do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do lis, decorrente da publicação 

do Despacho n.º 11220/2015, publicado no D.R. 2ª série, nº 196, de 7 de outubro; 

  Delimitar a nova área da Rede Natura 2000 – Zona de Proteção Especial Aveiro – Nazaré, 

definida pelo Decreto Regulamentar 17/2015 de 22 de setembro; 

  Delimitar o perímetro de proteção de quatro novas captações de águas subterrâneas para 

abastecimento público, publicadas na Portaria 350/15 de 13 de outubro e Portaria 367/15 de 

16 de outubro ; 

 Delimitar o novo perímetro de proteção da água mineral natural  das Termas de Monte Real 

publicado na Portaria n.º 104/2016 de 22 de abril; 

 Alteração da classificação dos troços de estrada que foram transferidos para a jurisdição do 

Município, integrando-os na rede rodoviária municipal; 

 Delimitar as novas pedreiras denominadas por “Corvo” e “Vale Davide”. 
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