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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2018/08/07 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANISTICA 

 

Epígrafe | 4.ª Alteração ao PDM de Leiria_Regime de exceção 

 

Deliberação |  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) foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto (RCM) e nos termos do disposto no n.º 3, a sua entrada em vigor implicou a 

atualização das normas do Plano Diretor Municipal de leiria, incompatíveis com o Programa e 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. A alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal (PDM) de 

Leiria, para atualização do PDM, por força da entrada em vigor do POC-OMG, foi publicada através do Aviso n.º 

8881/2018, de 29 de junho. 

De acordo com o Aviso n.º 8881/2018, de 29 de junho, nas faixas de salvaguarda em litoral arenoso, no 

interior do perímetro urbano e fora das frentes urbanas (em anexo à presente deliberação) aplicam-se as regras do 

n.º 3 alínea b), subalínea ii) do artigo 34.º-G, a qual corresponde a transposição da Norma Específica 30 (NE30) alínea 

a) do POC- OMG: 

Subsecção I 

Faixas de salvaguarda em litoral arenoso 

 

Artigo 34.º- G 

Regime de proteção e salvaguarda 

1 – (...) 

2 – (...).  

 

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

 

a)(...).  

 

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

i) (...); 

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) (...). 

O POC-OMG prevê na Norma Específica 31 (NE 31), um regime de exceção às restrições definidas do n.º 3 

alínea b), subalínea ii) do artigo 34.º G do regulamento do PDM, este admite que as restrições ao uso do solo possam 

ser atenuadas atendendo às características urbanísticas, sociais, económicas e às vulnerabilidades atuais e futuras aos 
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riscos costeiros do aglomerado urbano do Pedrogão, estando suportado numa avaliação onde se ponderem de forma 

equilibrada os seguintes critérios: 

 Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos extremos; 

 Prevenir os riscos coletivos e a redução dos seus efeitos nas pessoas e bens; 

 Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos; 

 Promover a competitividade económica territorial e a criação de emprego; 

 Assegurar a coesão social e territorial, nomeadamente a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso 

às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas. 

A aplicação do regime de exceção previsto na NE 31 das Diretivas do POC-OMG, pressupõe uma alteração 

normal ao PDM, cujo procedimento deve ser iniciado no prazo máximo de um ano contado a partir da entrada em 

vigor do POC- OMG.  

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 constitui objetivo da presente alteração, definir um regime de salvaguarda que se suporte numa 

ponderação equilibrada da vulnerabilidade do território municipal e da necessidade de aplicação do regime de exceção 

para responder a necessidades sociais, económicas ou urbanísticas do aglomerado do Pedrogão. 

A alteração integra-se na alteração normal ao PDM e de acordo com o estipulado no artigo 119.º do RJIGT 

segue com as devidas adaptações os procedimentos previstos no RJIGT para a sua elaboração, aprovação, ratificação 

e publicação, sendo que com as devidas adaptações o acompanhamento é o previsto no artigo 86.º do RJIGT. 

Nestes termos, torna-se necessário deliberar abrir um procedimento de alteração do PDM de acordo com os 

termos de referência (anexo II), devendo a alteração decorrer no prazo de 12 meses. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 76.º e do n.º 2 do artigo 88º do RJIGT, a Câmara Municipal deverá proceder à 

abertura de um período de participação, não inferior a 15 dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação 

de informações sobre questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração, 

devendo a deliberação da Câmara Municipal ser publicada no Diário da República e divulgada através da comunicação 

social e na respetiva página da Internet. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade, nos termos e para os efeitos 

do disposto no n.º 1 do artigo 76.º e do n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT publicado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 

de maio: 

a) Dar início ao procedimento de alteração do PDM; 

b) Determinar a abertura de um período de participação pública pelo prazo de 15 dias; 

c) Que o relatório dos termos de referência constitui anexo à presente deliberação, dela fazendo parte 

integrante. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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1. ENQUADRAMENTO DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

 

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) foi aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto (RCM) e nos termos do disposto no n.º 3, a sua entrada em vigor 

implicou a atualização das normas do Plano Diretor Municipal (PDM) de leiria, incompatíveis com o Programa 

e identificadas no anexo III da RCM, de acordo com as formas e os prazos estabelecidos no mesmo. 

 

A 2.ª alteração por adaptação do PDM, para atualização do PDM, por força da entrada em vigor do POC-

OMG, nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 121.
o
, do RJIGT, foi publicada através do aviso n.º 8881/2018, 

de 29 de junho. 

 

O POC-OMG prevê, nos termos do disposto no n.º 3, a aplicação do regime de exceção previsto na Norma 

Especifica 31 (NE 31) das Diretivas do POC-OMG, a qual pressupõe uma alteração normal ao PDM, nos termos 

do artigo 119.º do RJIGT, cujo procedimento deve ser iniciado no prazo máximo de um ano contado a partir 

da entrada em vigor do POC- OMG. 

 

O presente documento a submeter à apreciação da Câmara Municipal de Leiria, nos termos e para efeitos do 

n.º 3 da artigo 76º do RJIGT, compreende os termos de referência da alteração do PDM, bem como a 

definição da oportunidade do procedimento de alteração, sem prejuízo da posterior intervenção de outras 

entidades públicas ou particulares, resumindo os respetivos fundamentos justificativos. 
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2. OBJETIVOS E OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

 

A alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, para atualização do PDM, por força da 

entrada em vigor do POC-OMG, foi publicada através do aviso n.º 8881/2018, de 29 de junho, o qual refere 

que nas faixas de salvaguarda em litoral arenoso, no interior do perímetro urbano e fora das frentes urbanas 

aplicam-se as regras do n.º 3 alínea b), subalínea ii) do artigo 34.º-G, a qual corresponde a transposição da 

Norma Específica 30 (NE30) alínea a) do POC OMG. 

 

N.º 3 alínea b), subalínea ii) do artigo 34.º-G do Regulamento do PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma Específica 30 (NE30) do POC-OMG 
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O POC-OMG contempla um regime de exceção às restrições definidas do n.º 3 alínea b), subalínea ii) do artigo 

34.º nas faixas de salvaguarda em litoral arenoso, no interior do perímetro urbano e fora das frentes urbanas 

(figura 1), o qual está previsto na Norma Específica 31 (NE31) do POC-OMG. 

 

Figura 1- Áreas objeto do regime de exceção 
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Regime de exceção previsto na Norma Específica 31 (NE31) do POC-OMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o POC-OMG admite que as restrições ao uso do solo nas áreas identificadas na figura 1 possam ser 

atenuadas atendendo às características urbanísticas, sociais, económicas e às vulnerabilidades atuais e 

futuras aos riscos costeiros do aglomerado urbano do Pedrogão, estando suportado numa avaliação onde se 

ponderem de forma equilibrada os seguintes critérios: 

 Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos extremos; 

 Prevenir os riscos coletivos e a redução dos seus efeitos nas pessoas e bens; 

 Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos; 

 Promover a competitividade económica territorial e a criação de emprego; 

 Assegurar a coesão social e territorial, nomeadamente a igualdade de oportunidades dos cidadãos 

no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas. 

 

Neste contexto, foi elaborado um guia metodológico de operacionalização do regime de salvaguarda aos 

riscos costeiros estabelecido no âmbito dos Programas da Orla Costeira, promovido pela Agência Portuguesa 

17/18,1,869/18 - 08-08-2018



 

Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 
6 

 

PDM | ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL   

 

do Ambiente, I.P., e realizado pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, Lda., (anexo) 

procurando definir um modelo de avaliação multicritério de suporte à definição desse regime de exceção. 

De acordo com o referido no Guia Metodológico este tem como objetivos: 

 Apoiar as autarquias abrangidas por Faixas de Salvaguarda aos Riscos Costeiros a desenhar um 

regime de salvaguarda que se suporte numa ponderação equilibrada da vulnerabilidade do território 

e da imprescindibilidade em permitir novas construções ou a alteração/ampliação das existentes 

para responder a necessidades sociais, económicas ou urbanísticas especificas da cada aglomerado 

costeiro; 

 Facilitar os trabalhos a realizar pelas autarquias, em dois planos: 

- Clarificar e precisar os pressupostos concetuais subjacentes à Norma Especifica 31 (NE31) das 

Diretivas do POC-OMG criando segurança técnica; 

- Clarificar e definir uma metodologia homogénea de aplicação da NE 31 das Diretivas do POC-

OMG, relativamente ao processo de avaliação multicritério e de conceção do regime de exceção 

disposta da NE 30; 

 Facilitar o processo de apreciação pela Agência Portuguesa do Ambiente/Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro da proposta de regime de exceção a apresentar pelas 

autarquias, através da definição objetiva dos fundamentos que devem suportar estas propostas. 

 

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 constitui objetivo da alteração, traçar um regime de salvaguarda que se suporte numa 

ponderação equilibrada da vulnerabilidade do território municipal e da necessidade de aplicação do regime 

de exceção para responder a necessidades sociais, económicas ou urbanísticas do aglomerado do Pedrogão. 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA ALTERAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

A proposta de alteração ao PDM pela sua natureza e alcance não revela incompatibilidades ou 

desconformidades com os instrumentos de gestão territorial eficazes de âmbito nacional e regional. 

 

 

4. ENQUADRAMENTO DA ALTERAÇÃO NO REGIME JURIDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL 

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

uma resposta célere e eficaz às exigências atuais. O procedimento de alteração enquadra-se no n.º 1 e n.º 2 

da alínea a) do artigo 115º do RJIGT, o qual refere que os planos territoriais podem ser objeto de alteração, 
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quando esteja em causa a evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e 

que fundamentam as opções definidas no plano. 

 

A alteração integra-se na alteração normal ao PDM e de acordo com o estipulado no artigo 119.º do RJIGT 

segue com as devidas adaptações os procedimentos previstos no RJIGT para a sua elaboração, aprovação, 

ratificação e publicação, sendo que com as devidas adaptações o acompanhamento é o previsto no artigo 

86.º do RJIGT. 

 
 
5. CONTEÚDO MATERIAL E DOCUMENTAL DA ALTERAÇÃO DO PLANO 

 

A alteração do PDM será acompanhada dos elementos que se justifiquem em função da sua natureza e 

objetivos. 

 

 

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E FASEAMENTO DA ALTERAÇÃO DO PDM 

 

A elaboração da alteração ao PDM cumpre como seguinte faseamento: 

 Deliberação da Câmara Municipal que determine a alteração do PDM e a abertura do período de 

participação pública;  

 Deliberação da Câmara Municipal que determine qualificação da alteração para efeitos de avaliação 

ambiental; 

 Período de participação pública inicial; 

 Elaboração da proposta de alteração do Plano; 

 Apresentação da proposta do plano e conferência procedimental; 

 Concertação com as entidades (pode ser suprimida, no caso do parecer final emitido após a 

conferência procedimental, ser favorável e não implicar alteração ao projeto); 

 Elaboração da versão da proposta de plano a submeter a discussão pública; 

 Período de discussão pública; 

 Ponderação e divulgação dos resultados da discussão pública; 

 Elaboração da versão final da proposta de plano; 

 Aprovação do plano pela assembleia municipal da versão final apresentada pela Câmara; 

 Envio para depósito na Direção Geral do Território e para publicação em Diário da República através 

do Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão Territorial.30  

 
Propõe-se o prazo máximo de 12 meses para a entrada em vigor da alteração do PDM prorrogável por igual 

período, de acordo com o n.º 6 do artigo 76 do RJIGT. 
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7. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 

 

A equipa técnica do plano será multidisciplinar e deverá assegurar as especialidades nas áreas adequadas, de 

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º.292/95 de 14 de setembro. 
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Indicadores de 
Avaliação do Critério

Aumentar a resiliência 
do território aos efeitos 

decorrentes de 
fenómenos climáticos 

extremos 

Indicadores de 
Avaliação do Critério

Racionalizar, 
reabilitar e 

modernizar os 
centros urbanos;

Indicadores de 
Avaliação do Critério

Promover a 
competitividade 

económica territorial 
e a criação de 

emprego

Indicadores de 
Avaliação do Critério

Prevenir os riscos 
coletivos e a redução dos 
seus efeitos nas pessoas 

e bens

Indicadores de 
Avaliação do Critério

Assegurar a coesão social e 
territorial, nomeadamente a 

igualdade de oportunidades dos 
cidadãos no acesso às 

infraestruturas, equipamentos, 
serviços e funções urbanas
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•

•
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Assegurar a 
proteção do 
território e a 
mitigação de 

riscos, 
promovendo o uso 

e ocupação 
sustentáveis da 

orla costeira

Criar condições 
para o 

desenvolvimento 
de atividades que 
contribuam para o 
desenvolvimento 

local e da 
economia do mar

PROTEÇÃO DESENVOLVIMENTO

Aumentar a resiliência do território aos 
efeitos decorrentes de fenómenos 

climáticos extremos

Prevenir os riscos coletivos e a redução 
dos seus efeitos nas pessoas e bens

Racionalizar, reabilitar e modernizar os 
centros urbanos

Promover a competitividade 
económica territorial e a criação de 

emprego

Assegurar a coesão social e territorial, 
nomeadamente a igualdade de 

oportunidades dos cidadãos no acesso 
às infraestruturas, equipamentos, 

serviços e funções urbanas

OBJETIVO POC-OMG CRITÉRIOS PREVISTOS NA NE 31 OBJETIVO POC-OMGCRITÉRIOS PREVISTOS NA NE 31

Avaliação Multicritério

Ponderação e Hierarquização de Interesses Públicos

Deve prevalecer o principio da precaução como interesse 
público prioritário?

Devem permitir-se obras de construção, ampliação para 
suprir necessidades de interesse público?
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Aumentar a resiliência do 
território aos efeitos 

decorrentes de fenómenos 
climáticos extremos

Prevenir os riscos coletivos 
e a redução dos seus 

efeitos nas pessoas e bens

Racionalizar, reabilitar e 
modernizar os centros 

urbanos

Promover a competitividade 
económica territorial e a 

criação de emprego

Assegurar a coesão social e 
territorial, nomeadamente a 
igualdade de oportunidades 
dos cidadãos no acesso às 

infraestruturas, 
equipamentos, serviços e 

funções urbanas

CRITÉRIOS NE 31 CRITÉRIOS NE 31

Deve prevalecer o principio da precaução como interesse 
público prioritário?

Devem permitir-se obras de construção, ampliação para suprir 
necessidades de interesse público?

SUBCRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 2 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 2 

SUBCRITÉRIO 3 

SUBCRITÉRIO 4 

SUBCRITÉRIO 5 

SUBCRITÉRIO 6

SUBCRITÉRIO 7 

INDICADORES / ESCALAS

INDICADORES INDICADORES

ESCALA PADRONIZADA DE 1 A 5
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  MAIOR RISCO E PERIGOSIDADE ATUAL OU FUTURA

MAIORES NECESSIDADES DE EDIFICAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÕES →

PADRONIZAÇÃO DE INDICADORES

1 2 3 4 5

Deve prevalecer o principio da precaução como interesse 
público prioritário?

Devem permitir-se obras de construção, ampliação para suprir 
necessidades de interesse público?

1 2 3 4 5
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A definir de forma fundamentada pela autarquia
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Aumentar a resiliência do 
território aos efeitos 

decorrentes de fenómenos 
climáticos extremos

Prevenir os riscos coletivos 
e a redução dos seus 

efeitos nas pessoas e bens

Racionalizar, reabilitar e 
modernizar os centros 

urbanos

Promover a 
competitividade económica 

territorial e a criação de 
emprego

Assegurar a coesão social e 
territorial, nomeadamente 

a igualdade de 
oportunidades dos cidadãos 

no acesso às 
infraestruturas, 

equipamentos, serviços e 
funções urbanas

CRITÉRIOS CRITÉRIOS

Resultado da Ponderação< 2,5
Deve prevalecer o principio da precaução

Resultado da Ponderação >2,5 
Devem permitir-se obras de construção, ampliação para suprir 
necessidades de interesse público?

SUBCRITÉRIOS SUBCRITÉRIOS

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 2 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 2 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

SUBCRITÉRIO 1 

INDICADORES

Indicador 1

INDICADORES

?% 20%

20%

20%

50%

50%

20%

20%50%

50%

Indicador 2

Indicador 2

Indicador 2

Indicador 2

50%

50%

100%

100%

100%

?%

?%

?%

?%

?%

?%

?%
ESCALA PADRONIZADA DE 1 A 5
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Racionalizar, reabilitar e modernizar os 
centros urbanos

Promover a competitividade 
económica territorial e a criação de 

emprego

Assegurar a coesão social e territorial, 
nomeadamente a igualdade de 

oportunidades dos cidadãos no acesso 
às infraestruturas, equipamentos, 

serviços e funções urbanas

Uso habitacional

Turismo

Comércio

Educação

Saúde

SUBCRITÉRIOS

As exceções ao Regime do 
POC-OMG (NE 30) devem 

aplicar-se apenas em 
operações que visem 

responder às necessidades 
funcionais identificadas na 

Avaliação: usos habitacional, 
comércio, serviços, industria 

ou equipamentos.

EXCEÇÕES DE NATUREZA FUNCIONAL

FUNDAMENTAÇÃOAquacultura

Desporto

Social

Cultura

Serviços
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REGIME GERAL (NE 30)

Obras de Construção

Obras de Alteração

Proibidas

REGIME ESPECÍFICO

Condicionadas 
(não se traduzam no aumento 
de cércea, na criação de caves 

e de novas unidades 
funcionais, não correspondam 
a um aumento total da área de 
construção superior a 25 m2)

Obras de Reconstrução

Obras de Ampliação

RJUE (OBRAS DE EDIFICAÇÃO)

São permitidas? Com que condições?

São permitidas? Com que condições?

São permitidas? Com que condições?

São permitidas? Com que condições?
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