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1.  INTRODUÇÃO 

 

Na sequência da publicação da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, a qual estabelece as Bases Gerais da Política 

Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU), alterada pela lei n.º 74/2017, de 

16 de agosto, e, posteriormente o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), foi adotado um novo enquadramento legal, tendo os planos 

especiais passado a designar-se por Programas Especiais, os quais passam apenas a vincular as entidades 

públicas. 

 

O Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto (RCM), abrange as águas marítimas costeiras e interiores e os 

respetivos leitos e margens, bem como as faixas de proteção marítimas e costeiras no Município de Leiria. 

 

Determina o artigo 51.º do RJIGT, que os Programas Especiais devem identificar: as disposições dos 

programas e dos planos territoriais preexistentes incompatíveis e consagrar as formas e os prazos de 

atualização dos programas ou dos planos preexistentes, ouvidas as omissões de coordenação e 

desenvolvimento regional e a entidade e a entidade intermunicipal, a associação de municípios ou os 

municípios abrangidos.  

 

Nos termos do disposto no n.º 3 da referida RCM, a sua entrada em vigor implica a atualização das normas do 

Plano Diretor Municipal de leiria, incompatíveis com o Programa identificadas no anexo III da RCM, de acordo 

com as formas e os prazos estabelecidos no mesmo, designadamente o da alteração por adaptação, nos 

termos do artigo 121.º do RJIGT. 

 

Nos termos do artigo 29.º do RJIGT, e do n.º 5 da RCM, foi publicada a Declaração n.º 88/2017 de 24 de 

novembro, que determina que na área abrangida pelo POC-OMG, se encontram suspensas as normas do 

PDM de Leiria, até à conclusão do procedimento de atualização do mesmo. 

 

Durante o período de suspensão na área referida, mantem-se em vigor as disposições do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 142/2000, de 20 de outubro, conforme determina o n.º 7 da RCM que aprova o POC-OMG. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

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

cujos procedimentos têm vindo a ser flexibilizados e simplificados, permitindo uma resposta célere e eficaz às 

exigências atuais. estabelecendo-se que a mesma pode decorrer da incompatibilidade ou da 

desconformidade com outros programas e planos territoriais aprovados (alínea b) do n.º 2 do artigo 115.º do 

RJIGT). 

 

A alteração por adaptação ao PDM enquadra-se na alínea b) do n.º 1 do artigo 121.º do RJIGT,  o qual refere 

que  a alteração por adaptação dos planos territoriais decorrer da entrada em vigor de outros programas 

com que devam ser compatíveis ou conformes. 

 

De acordo com o n.º 2 do artigo 121.º do RJIGT, a alteração por adaptação 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 

 

A alteração por adaptação 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); 

 

A referida declaração 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). 
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3. ARTICULAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COM AS ENTIDADES 

 

A Comissão de Coordenação de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em 

articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.(APA, I.P), asseguraram toda a colaboração 

técnica necessária ao procedimento de alteração por adaptação do PDM ao POC-OMG. Ao longo do 

processo foi garantido o envolvimento do município, do qual se destacam os últimos procedimentos 

(anexo I): 

 

3.1. ARTICULAÇÃO COM A COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL DO CENTRO 

 

 A CCDRC em 25 de outubro de 2017 enviou oficio sobre procedimento e prazos para a 

atualização dos planos territoriais por força da entrada em vigor do Programa da Orla Costeira 

Ovar-Marinha Grande(POC-OMG); 

 

  A 21 de novembro de 2017, a Câmara Municipal enviou à CCDRC proposta de legenda da nova 

planta de ordenamento e proposta de alteração ao regulamento; 

 

 A CCDRC enviou a 28 de novembro de 2017 a proposta de alteração ao regulamento para 

adaptação ao POC-OMG, com sugestões de correção efetuadas em coerência com o que se tem 

vindo a fazer; 

 
 A  2 de março de 2018 a CCDRC enviou o resultado da apreciação efetuada pela APA, enviada 

por esta à CCDRC em 28 de fevereiro, para incorporação no parecer da CCDRC. 

 
 

 

3.2. ARTICULAÇÃO COM A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P 

  A 19 de janeiro de 2017 a APA, I.P promoveu uma reunião nas instalações da CCDRC, com a 

Câmara, para análise do parecer emitido no âmbito da audição da CCDRC e Câmara sobre as 

formas e prazos de atualização dos planos territoriais preexistentes, para prosseguimento do 

processo de revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande 

(POOC-OMG)/ Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG), com vista à sua 

aprovação em Conselho de Ministros; 

 

 Disponibilização da informação geográfica do Modelo Territorial para proceder ao processo de 

alteração das peças desenhadas do PDM a 19 de setembro de 2017; 
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 Disponibilização dos elementos da “Frente Urbana” a 24 de outubro de 2017,quando não foi 

possível identificar o limite posterior do lote/parcela onde se insere a construção, a APA, I.P 

adotou uma representação gráfica a tracejado para posterior ponderação com o município; 

 

 No dia 3 de novembro 2017 a Câmara Municipal enviou a área validada após consulta do 

cadastro existente para a Praia do Pedrogão  

 

 Relativamente à validação feita pela Câmara na zona norte de Pedrogão, a 7 de novembro de 

2017 a APA, I.P concordou com a proposta apresentada. 
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4. ALTERAÇÃO AO PLANO 

 

A alteração por adaptação ao PDM inclui a alteração/integração dos seguintes documentos: 

 
 

4.1. REGULAMENTO  

 
Os artigos 3.º, 4.º e 6.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal passam a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 3.º 

Composição do plano 

1 – (...):  

a) (...); 

b) (...): 

i) (...);  

ii) (...);  

iii) (...); 

iv) (...); 

v) (...); 

VI) Faixas de Proteção e Salvaguarda. 

c) (...). 

2 – (...). 

Artigo 4.º 

Instrumentos de gestão territorial a observar 

Na área de intervenção do Plano vigoram os seguintes instrumentos: 

 

a) Revogado; 

b) (...);  

c) (...); 

d) (...); 

e) (...). 

Artigo 6.º 

Identificação 

2 – (...): 

 

a) (...): 

i) (...): 

(i) (...): 
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(...); 

Margem; 

(...); 

(...); 

(...). 

 

 

São aditados ao Regulamento do Plano Diretor Municipal os artigos 34.º -A, 34.º -B,  34.º -C, 34.º -D, 

34.º -E e 34.º -F, inseridos no Título III -Sistemas Territoriais e Salvaguardas, num novo Capítulo IV -

Zonas sujeitas a Regimes de Proteção e Salvaguarda, com a seguinte redação: 

Capítulo IV 

Zonas sujeitas a Regimes de Proteção e Salvaguarda 

 

Artigo 34.º-A 

Âmbito e Identificação 

1 – O presente capítulo estabelece as regras aplicáveis às faixas de proteção e salvaguarda delimitadas 

na Planta de Ordenamento – Faixas de Proteção e Salvaguarda, as quais prevalecem sobre as demais 

regras estabelecidas no presente Regulamento. 

2 - As faixas de proteção e salvaguarda da Zona Terrestre de Proteção compreendem as seguintes 

tipologias: 

a) Faixa de Proteção Costeira 

b) Faixa de Proteção Complementar 

c) Margem 

d) Faixas de salvaguarda em litoral arenoso 

d.1) Faixas de salvaguarda à erosão costeira – Nível I e Nível II 

d.2) Faixas de salvaguarda ao galgamento e inundação costeira – Nível I e Nível II 

e) Faixa de Salvaguarda em litoral de arriba 

e.1) Faixas de salvaguarda para o mar 

e.2) Faixa de Salvaguarda para terra Nível I e Nível II. 
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Secção I 

Faixa de Proteção Costeira e Faixa de proteção Complementar 

 

Subsecção I. 

Regime geral 

 

Artigo 34.º-B 

Disposições comuns 

1- Nas faixas de proteção costeira ou complementar da zona terrestre de proteção são interditas as 

seguintes atividades:  

a) Destruição da vegetação autóctone e introdução de espécies não indígenas invasoras, 

nomeadamente aquelas que se encontram listadas na legislação em vigor;  

b) Instalação de aterros sanitários, deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer 

outros resíduos fora dos locais para tal destinados;   

c) Instalação de quaisquer unidades destinadas ao armazenamento e gestão de resíduos;  

d) Rejeição de efluentes de origem doméstica ou industrial, ou quaisquer outros efluentes, sem 

tratamento de acordo com as normas legais em vigor;  

e) Prática de campismo e caravanismo fora dos locais destinados a esse efeito;   

f) Outras atividades que alterem o estado das massas de águas ou coloquem esse estado em perigo. 

 

Subsecção II.  

Faixa de Proteção Costeira 

 

Artigo 34.º-C 

 Regime de proteção e salvaguarda 

1- Na Faixa de Proteção Costeira são permitidas as seguintes ações e atividades, mediante autorização 

das entidades legalmente competentes:  

a) Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que tenham por objetivo a manutenção, 

melhoria ou reposição do sistema de escoamento natural;  

b) A realização de projetos de irrigação ou tratamento de águas residuais e desde que não haja 

alternativa;  

c) A implementação de percursos pedonais, cicláveis, para veículos não motorizados, e equestres, desde 

que acautelados os interesses de salvaguarda do sistema litoral e dos recursos naturais;  

d) A realização de obras de requalificação de empreendimentos turísticos existentes e devidamente 

licenciados, nomeadamente parques de campismo e caravanismo, acautelando sempre os interesses de 

salvaguarda do sistema litoral e dos recursos naturais.  
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2- Na Faixa de Proteção Costeira, para além das interdições estabelecidas no artigo anterior, são ainda 

interditas as seguintes atividades:   

a) Novas edificações, exceto instalações balneares e marítimas previstas no Regulamento de Gestão das 

Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias, bem 

como núcleos piscatórios, infraestruturas, designadamente de defesa e segurança nacional, 

equipamentos coletivos, instalações de balneoterapia, talassoterapia e desportivas relacionadas com a 

fruição do mar, que devam localizar-se nesta faixa e que obtenham o reconhecimento do interesse para 

o sector pela entidade competente;  

b) Ampliação de edificações, exceto das instalações balneares e marítimas previstas no Regulamento de 

Gestão das Praias Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas 

Praias, dos núcleos piscatórios, pisciculturas e infraestruturas e nas situações em que a mesma se 

destine a suprir ou melhorar as condições de segurança, salubridade e mobilidade; 

c) A abertura de novos acessos rodoviários e estacionamentos, fora do solo urbano definido em plano 

municipal de ordenamento do território, exceto os previstos no Regulamento de Gestão das Praias 

Marítimas da Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias;  

d) A ampliação de acessos existentes e estacionamentos sobre as praias, dunas, arribas e zonas 

húmidas, exceto os previstos no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da Autoridade Nacional 

da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias e os associados a núcleos piscatórios;  

e) Alterações ao relevo existente ou rebaixamento de terrenos.  

 

3. Na Faixa de Proteção Costeira excecionam-se das interdições previstas nas alíneas a) e b) do número 

anterior, os direitos pré-existentes e juridicamente consolidados, à data de entrada em vigor do POC. 

 

 Subsecção III. 

Faixa de Proteção Complementar 

 

Artigo 34.º-D 

Regime de proteção e salvaguarda 

1-Na Faixa de Proteção Complementar é permitida a construção de estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR) quando não contrariem os objetivos do POC e tendo em consideração a sensibilidade 

do meio recetor, desde que devidamente autorizadas nos termos da lei e se revistam de interesse 

público declarado. 

 

2- Na Faixa de Proteção Complementar, fora das áreas inseridas em perímetro urbano, para além das 

interdições estabelecidas no artigo 34º-B, é ainda interdita a edificação nova, ampliação e 

infraestruturação, com exceção das seguintes situações: 

a) Infraestruturas e equipamentos coletivos, desde que reconhecidas de interesse público pelo sector e 

apenas quando a sua localização na área do POC seja imprescindível;  
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b) Parques de campismo e caravanismo;  

c) Estruturas ligeiras relacionadas com a atividade da agricultura, da pesca e da aquicultura, fora da orla 

costeira;  

d) Instalações e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da Autoridade 

Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias e núcleos piscatórios;   

e) Ampliação de edificações existentes que se destine a suprir ou melhorar as condições de segurança, 

salubridade e mobilidade;  

f) Obras de reconstrução e de alteração, desde que não esteja associado um aumento da edificabilidade; 

g) Relocalização de equipamentos, infraestruturas e construções determinada pela necessidade de 

demolição por razões de segurança relacionadas com a dinâmica costeira, desde que se demonstre a 

inexistência de alternativas de localização no perímetro urbano e se localize em áreas contíguas a este e 

fora das Faixas de Salvaguarda;  

h) Direitos pré-existentes e juridicamente consolidados, à data de entrada em vigor do POC;  

3. Os edifícios e infraestruturas referidos no número anterior devem observar o seguinte):  

a) Respeitar as características das construções existentes, tendo em especial atenção a preservação do 

património arquitetónico;  

b) As edificações, no que respeita à implantação e à volumetria, devem adaptar-se à fisiografia de cada 

parcela de terreno, respeitar os valores naturais, culturais e paisagísticos, e afetar áreas de 

impermeabilização que não ultrapassem o dobro da área total de implantação;  

c) Nas situações referidas na alínea c) da norma anterior, deve ser garantida a recolha e tratamento de 

efluentes líquidos e águas pluviais, bem como o fornecimento e distribuição de água e de energia.  

 

Secção II 

Margem 

Subsecção I 

Margem 

 

Artigo 34.º-E 

Regime de proteção e salvaguarda 

1-Na Margem, para além do quadro normativo previsto para a Zona Terrestre de Proteção, apenas são 

admitidas as edificações e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas da 

Autoridade Nacional da Água e respetivos Planos de Intervenção nas Praias e núcleos piscatórios.  

2- Na Margem, para além das interdições estabelecidas para a Zona Terrestre de Proteção, são ainda 

interditas as seguintes atividades: 

a) Equipamentos que não tenham por função o apoio de praia, salvo quando se localizem em solo 

urbano e cumpram com o disposto no POC -OMG; 

b) A abertura de novas vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos ou a ampliação e 

beneficiação de vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos existentes, salvo se 
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associadas às infraestruturas previstas nas diretivas do POC ou se previstas em plano municipal de 

ordenamento do território em vigor à data da aprovação do POC;  

c)Realização de obras de construção ou de ampliação, com exceção das previstas nas alíneas a) e b) 

deste número;  

d)Prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material sólido 

para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente. 

 

Secção III 

Faixas de Salvaguarda 

Artigo 34.º-F 

Identificação 

1. São definidas as seguintes faixas de salvaguarda: 

a) Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso, que se subdividem em: 

i) Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira - Nível I e Nível II;  

ii) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira - Nível I e Nível II; 

b) Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba, quês e subdividem em: 

i) Faixas de Salvaguarda para o Mar; 

ii) Faixas de Salvaguarda para Terra – Nível I e Nível II; 

2. Nas faixas de salvaguarda em perímetro urbano, no que respeita ao regime de edificabilidade, são 

diferenciadas as seguintes áreas: 

 a) Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso:  

 i) Nível I em frente urbana, entendendo-se como frente urbana a faixa paralela ao mar em perímetro 

urbano definida pela primeira linha de edificações da frente de mar em perímetro urbano; 

 ii) Nível I, fora da frente urbana; 

 iii) Nível II, em perímetro urbano. 

 b) Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba:  

 i) Nível I em perímetro urbano; 

 ii) Nível II, em perímetro urbano. 
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Subsecção I 

Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso 

 

Artigo 34.º-G 

Regime de proteção e salvaguarda 

1-Nas Faixas de Salvaguarda ao galgamento e inundações costeira são interditas caves abaixo da cota 

natural do terreno e nas edificações existentes, caso haja alteração de uso, é interdita a utilização destes 

espaços para fins habitacionais. 

 

2-Fora do perímetro urbanos aplicam-se as seguintes regras: 

a) Nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso Nível I é interdita a realização de operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção, ampliação, reconstrução e alteração de edificações 

existentes, com exceção das obras de reconstrução e alteração das edificações desde que as mesmas se 

destinem a suprir insuficiências de salubridade, habitabilidade e mobilidade. 

b) Nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso – Nível II, deverá atender-se ao disposto no regime de 

salvaguarda para a Zona Terrestre de Proteção- Faixas de Proteção Costeira ou Complementar.  

3- No interior do perímetro urbano aplicam-se as seguintes regras: 

a) Nas frentes urbanas, deve atender-se ao seguinte:  

i) São interditas operações de loteamento, obras de urbanização, obras de construção novas 

edificações e de ampliação, reconstrução e alteração das existentes, exceto quando as obras de 

ampliação reconstrução e alteração que se destinem a suprir insuficiências de salubridade, 

habitabilidade e ou mobilidade;  

ii) As obras de ampliação, reconstrução ou de alteração não poderão originar a criação de caves e de 

novas unidades funcionais.  

b) Fora das frentes urbanas, deve atender-se ao seguinte:  

i) As novas edificações, ficam sujeitas ao disposto no Plano de Ordenamento da orla Costeira Ovar-

Marinha Grande, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de outubro, 

até 10 de agosto de 2018; 

ii) Admite-se a reconstrução, a ampliação e a alteração de edificações existentes, desde que tal não 

se traduza no aumento da sua altura, na criação de caves e de novas unidades funcionais, e não 

corresponda a um aumento total da área de construção superior a 25 m2, e não constituam mais 

valias em situação de expropriação ou aquisição por parte do Estado. 

c) Nas Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso - Nível II, deve atender-se ao seguinte:  
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i) São admitidas novas edificações, ampliações, reconstruções e alterações das edificações já 

existentes legalmente construídas, desde que as edificações ou as áreas urbanas onde estas se 

localizem integrem soluções construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao avanço 

das águas do mar, definidas em PMOT, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas, 

nomeadamente: 

(i).A utilização de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edifícios resistentes à presença da 

água;  

(iii).Ao nível do piso térreo das edificações, a previsão de soluções que favoreçam o rápido 

escoamento das águas;  

(iv). Na pavimentação dos espaços exteriores devem ser utilizados materiais permeáveis;  

(v). Outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas. 

 

Secção II 

Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba 

Artigo 34.º-H 

 Regime de proteção e salvaguarda 

 

1.Fora do perímetro urbano aplicam-se as seguintes regras: 

a) Na Faixa de Salvaguarda em Litoral de Arriba para o Mar deve atender-se ao seguinte:  

a1) É interdita a implantação de quaisquer estruturas, designadamente as relacionadas com a 

estabilidade da arriba, devendo para o efeito os interessados cumprir as seguintes condicionantes:  

(i). Apresentação de parecer técnico especializado sobre as características geológicas, 

geotécnicas e evolutivas da arriba, o qual comprove a existência de condições de segurança face 

à ocupação pretendida, sujeito a aprovação pela entidade competente para o efeito;  

(ii). Realização de intervenção específica, suportada por estudo especializado, que garanta a 

estabilidade da arriba, de modo a assegurar as condições de segurança exigidas para a ocupação 

humana dessas áreas.  

a2) A permanência de qualquer apoio de praia localizado em Faixa de Salvaguarda deve ser avaliada 

regularmente, mediante o diagnóstico da evolução da situação do risco associado à mesma 

localização através de vistoria técnica realizada pela entidade competente para o efeito.  

b) Nas Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba para Terra – Nível I e Nível II , deverá atender-se ao 

disposto no regime de salvaguarda para a Zona Terrestre de Proteção- Faixas de Proteção Costeira e 

Complementar.  

2- No interior do perímetro urbano aplicam-se as seguintes regras: 
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a) Na Faixa de Salvaguarda em Litoral de Arriba — Nível I são proibidas novas edificações, a ampliação e 

a reconstrução das existentes, exceto quando se trate de: 

i) Obras de reconstrução exigidas por situações de emergência as quais deverão ser objeto de 

parecer pelas entidades públicas diretamente responsáveis pela área afetada; 

ii) Obras de reconstrução ou de ampliação que incidam em áreas que tenham sido ou venham a ser 

objeto de estudos pormenorizados sobre as características geológicas, geotécnicas e evolutivas da 

arriba e faixa de salvaguarda associada ou de intervenções específicas de estabilização, desde que 

demonstrem claramente que se encontram asseguradas as condições de segurança exigidas para a 

ocupação humana dessas áreas; 

iii) Obras de ampliação referidas na alínea anterior desde que não se traduzam no aumento de 

cércea, na criação de caves e de novas unidades funcionais e não correspondam a um aumento total 

da área de construção superior a 25 m2; 

iv) Obras destinadas à instalação de estacionamentos, acessos e instalações amovíveis ou fixas, 

localizadas em sectores de arriba onde, através de intervenções de estabilização, minimização ou 

corretivas, tenham sido anulados, minimizados ou atenuados os fenómenos de instabilidade 

presentes de modo a assegurar as condições de segurança exigidas para a ocupação humana dessas 

áreas. 

b) Na Faixa de Salvaguarda em Litoral de Arriba-Nível II são interditas obras de construção ou de 

ampliação, exceto quando se trate de:  

i) Obras de ampliação desde que o edifício não ultrapasse 2 pisos e não se traduzam na criação de 

caves e de novas unidades funcionais que incidam em áreas que tenham sido ou venham a ser 

objeto de estudos pormenorizados sobre as características geológicas, geotécnicas e evolutivas da 

arriba e faixa de risco adjacente ou de intervenções específicas de estabilização, e ainda seja 

demonstrado que se encontram asseguradas as condições de segurança exigidas para a ocupação 

humana dessas áreas; 

ii) Obras destinadas à instalação de estacionamentos, acessos e instalações amovíveis, localizadas 

em sectores de arriba onde, através de intervenções de estabilização, minimização ou corretivas na 

arriba, tenham sido anulados, minimizados ou atenuados os fenómenos de instabilidade presentes 

de modo a assegurar as condições de segurança exigidas para a ocupação humana dessas áreas. 

 

 

Os artigos 69.º e 126.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal passam a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 69.º 

Regime de edificabilidade 

1 – (...). 

2 - Nas áreas costeiras que correspondem aos espaços maioritariamente ocupados por areias de praia 

ou dunas e áreas rochosas são admitidos usos que promovam a conservação e valorização dos 



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
15 

 

PDM | 2.ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO   

 

ecossistemas em presença, de acordo com o estipulado no capítulo IV - Zonas sujeitas a Regimes de 

Proteção e Salvaguarda do título III - Sistemas territoriais e salvaguardas. 

3 – (...). 

Artigo 126.º 

UOPG – Pedrogão 

 

1 – (...): 

a) (...); 

b) (...); 

c) (...); 

d) (...); 

e) (...); 

f) (...); 

g) (...); 

h) Cumprir com o estipulado no capítulo IV - Zonas sujeitas a Regimes de Proteção e Salvaguarda do 

título II I- Sistemas territoriais e salvaguardas. 

2 – (...). 

3 – (...). 

4 – (...). 

 
4.2. PEÇAS GRÁFICAS 

 
No âmbito da adaptação do PDM ao POC-OMG, propõe-se as seguintes alterações às peças gráficas do 

PDM (anexo II): 

 
 - Nova Planta de Ordenamento - Faixas de Proteção e Salvaguarda (desdobramento da Planta 

de Ordenamento), com  a delimitação do Modelo Territorial do POC, e 

 

 Alteração da Planta de Condicionantes –Outras Condicionantes, com a inclusão da Margem. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 
 


