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1. INTRODUÇÃO
A elaboração do presente documento, designado por Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território
(REOT), vem dar resposta às disposições legais do regime de avaliação dos Instrumentos de Gestão Territorial
previstas na Lei de Bases Gerais da Politica Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo
(LBPOTU- Lei n.º 31/2014 de 30 de maio) e no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGTDecreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio), que estabelece que a avaliação do sistema de gestão territorial deve
ser vertida em relatórios sobre o estado e ordenamento do território nos vários níveis de planeamento:
nacional, regional, intermunicipal e municipal, devendo estes ser efetuados de 4 em 4 anos, ao abrigo no
disposto no n.º 1 do artigo 187.º do RJIGT.
As autarquias desempenham um importante papel na avaliação e monitorização do território municipal. Com
efeito, o nível de planeamento e gestão do território municipal encontra-se mais próximo da maioria dos
atores, sendo este o nível onde se poderá, de forma mais efetiva, corrigir o rumo das tendências e dinâmicas
do território.
Neste contexto o REOT desenvolvido, para além de se constituir como um imperativo legal, é um instrumento
que permite a avaliação contínua do desenvolvimento do território, de forma a auxiliar técnicos e políticos na
gestão do território.
O presente REOT define como período de análise o intervalo temporal compreendido entre 2015 e 2018, sem
prejuízo da consideração e análise de períodos mais recuados, sempre que a natureza do domínio o justifica
ou impõe; e estrutura-se segundo dois níveis de avaliação: avaliação do estado do território e avaliação do
planeamento municipal.
A Avaliação do Estado do Território visa efetuar o balanço das alterações ocorridas no município durante o
período de análise estabelecido, tendo por base a avaliação das dinâmicas ocorridas nos seguintes domínios:
demografia, equipamentos, ambiente, mobilidade e acessibilidade, infraestruturas básicas, economia,
património, dinâmica territorial e estrutura ecológica.
A Avaliação do Planeamento Municipal visa efetuar o balanço da implementação dos instrumentos de gestão
territorial incidentes sobre o território municipal, com especial incidência no Plano Diretor Municipal e Planos
de Pormenor procedendo-se, por um lado, à avaliação do grau de concretização dos seus programas de
execução e, por outro, à avaliação das dinâmicas urbanísticas ocorridas durante o período de análise 20152018.
A implementação de um sistema de monitorização terá necessariamente de ser alimentado por recolha de
informação externa diversa, bem como informação produzida, pelas várias unidades orgânicas municipais e
respetivos serviços, sobre o território municipal através da manipulação de informação geográfica, com vista
a obter um retrato da evolução da ocupação do território.
Neste âmbito, sendo o primeiro REOT a ser elaborado pelo município, e dada a sua natureza periódica,
considerou-se que o processo implementado deveria, por um lado, dar resposta ao acima exposto e, por
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outro lado, conduzir à criação de uma estrutura que auxiliasse na compilação, consulta, monitorização e
avaliação das dinâmicas territoriais resultantes dos instrumentos de planeamento. Para tal, procedeu-se à
compilação, tratamento, estruturação e sistematização de toda a informação recolhida, com recurso a
ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica, tendo sido desenvolvidas bases de dados que vão auxiliar
à monitorização futura da informação produzida pelo município e, consequentemente, a elaboração dos
futuros relatórios quadrianuais. Acresce ainda o facto de que as base de dados geográficas desenvolvidas,
que suportam o REOT, podem igualmente vir a contribuir para manter de forma permanente a informação
estatística e espacial atualizada, necessária a outros serviços e domínios de intervenção municipal.
O presente documento está estruturado em sete capítulos dos quais a presente introdução faz parte. No
segundo capítulo é exposto o enquadramento legal. No terceiro capítulo, é apresentada uma súmula da
abordagem metodológica implementada na câmara municipal, com referência à forma como foram
envolvidas as várias unidades orgânicas tendo como objetivo recolher, estruturar e analisar a informação por
elas produzidas. O quarto capítulo incide sobre o enquadramento territorial. No quinto capítulo é exposta a
avaliação do estado do território, no qual são apresentados os indicadores definidos e analisados,
enquadrados nos eixos orientadores do desenvolvimento territorial - Sociedade, Economia, Território e
Ambiente - e apresentadas as respetivas conclusões para cada um dos vários domínios. O sexto capítulo é
dedicado à avaliação do ordenamento e planeamento municipal, sendo apresentado o nível de execução das
ações estratégicas definidas nos planos municipais em vigor, nomeadamente o plano diretor municipal e
planos de pormenor. Por fim, no sétimo capítulo, apresentam-se as conclusões gerais.
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2.ENQUADRAMENTO LEGAL
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL
No âmbito do regime de avaliação dos Instrumentos de Gestão Territorial a Lei de Bases Gerais da Política
Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU- Lei n.º 31/2014 de 30 de maio) e o
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT- Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio),
estabelecem que deve ser efetuada a avaliação dos instrumentos de gestão territorial, com a elaboração de
um relatório sobre o estado de ordenamento do território, o qual deve verter o balanço da execução dos
instrumentos de gestão territorial, bem como dos níveis de planeamento interno e externo obtidos,
fundamentando uma eventual necessidade de revisão, alteração ou revogação.
Ao abrigo no disposto no n.º 1 do artigo 187.º do RJIGT as entidades da administração devem promover
permanentemente avaliação da adequação e concretização da disciplina consagrada nos planos territoriais
por si elaborados, suportada nos indicadores qualitativos e quantitativos neles previstos. Expõe ainda o n.º 2
que nos planos sujeitos a avaliação ambiental, deve ser garantida a avaliação dos efeitos significativos da sua
execução no ambiente, por forma a identificar os efeitos negativos imprevistos e aplicar as necessárias
medidas corretivas previstas na declaração ambiental.
A LBPOTU prevê no n.º 1 do artigo 57.º, que todos os planos territoriais devem definir parâmetros e
indicadores que permitam monitorizar a respetiva estratégia, objetivos e resultados da sua execução.
As autarquias locais têm a responsabilidade de recolher a informação e promover a elaboração dos
respetivos relatórios de execução, bem como, a normalização de fontes de dados e de indicadores comuns no
prazo e condições a definir na lei (n.º 2 do artigo 57.º da LBPOTU). A necessidade da alteração, revisão ou
revogação de um plano territorial fundamenta-se no respetivo relatório de execução (n.º 4 do artigo 57.º da
LBPOTU)
A avaliação pode fundamentar propostas de alteração do plano ou dos respetivos mecanismos de execução
(artigo 188.º do RJIGT), nomeadamente com o objetivo de:


Assegurar a concretização dos fins do plano, tanto ao nível da execução como dos objetivos a médio
e longo prazo;



Garantir a criação ou alteração coordenada das infraestruturas e dos equipamentos;



Corrigir distorções de oferta no mercado imobiliário;



Garantir a oferta de terrenos e lotes destinados a edificações, com rendas ou a custos controlados;



Promover a melhoria de qualidade de vida e a defesa dos valores ambientais e paisagísticos.

Assim, ao abrigo no disposto no n.º 3 do artigo 189.º do RJIGT, a câmara municipal elabora, de quatro em
quatro anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do território a submeter à apreciação da
assembleia municipal.
Concluída a elaboração, o relatório sobre o estado do ordenamento do território é submetido a um período
de discussão pública de duração não inferior a 30 dias (n.º 5 do artigo 189.º do RJIGT).
4
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A não elaboração dos relatórios sobre o estado do ordenamento do território, nos prazos estabelecidos na
lei, determina, a impossibilidade de rever os planos municipais (n.º 6 do artigo 189.º do RJIGT).
De acordo com o artigo supracitado do RJIGT, ao estabelecer que Câmara Municipal de quatro em quatro
anos tem a obrigatoriedade de elaborar um relatório sobre o estado de ordenamento do território, contribui
para dinamizar o processo de monitorização e implementação do Plano, bem como dá respostas às
exigências inerentes à Declaração Ambiental que de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 11.º, do
Decreto-lei n.º 232/207, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 58/20111, de 4 maio, obriga a uma
monitorização anual.
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3.METODOLOGIA
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3. METODOLOGIA
O REOT tem como objetivo avaliar e monitorizar o estado do ordenamento do território do concelho de
Leiria, e essa avaliação incidiu sobre dois grupos (figura 1):


Avaliação do estado do território - Dinâmicas territoriais ocorridos no concelho de Leiria;



Avaliação do ordenamento e planeamento municipal - Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de
âmbito municipal.

Figura 1 - Estrutura dos níveis de avaliação do REOT

A realização do presente relatório desenvolveu-se segundo três fases.
A primeira fase correspondeu ao desenvolvimento dos indicadores que permitem a caracterização e
avaliação do estado do território municipal, tendo como referência temporal o período de análise
estabelecido de 2015-2018, que decorreu de acordo com as seguintes etapas:


Elaboração de proposta inicial de uma matriz de indicadores e respetivas unidades de medida e área
geográfica no que se refere aos diversos domínios dos principais eixos do sistema territorial,
designadamente:

demografia,

equipamentos,

ambiente,

mobilidade

e

acessibilidade,

infraestruturas, economia, património, dinâmica territorial, estrutura ecológica municipal, as quais
foram submetidas à consideração superior;
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Realização de reuniões com os diversos técnicos das unidades orgânicas, que constituem a equipa
multidisciplinar, com o intuito de, tendo por base a proposta dos Indicadores inicialmente
estabelecidos, elaborar a lista de indicadores de referência final a incluir no REOT;



Recolha, sistematização dos dados e informação disponibilizada pelos diversos serviços das unidades
orgânicas do município, de acordo com os indicadores definidos;



Criação de um sistema de informação e base de dados que permita a monitorização permanente e
avaliação das dinâmicas territoriais resultantes dos instrumentos de planeamento;



Análise e sistematização da informação recolhida relativa a cada indicador;



Inclusão, no REOT, da análise/ avaliação do estado do território municipal, no capítulo 5.

A segunda fase corresponde à avaliação do planeamento municipal, na qual é efetuada a identificação dos
IGTs em vigor no território municipal, de acordo com os objetivos preconizados no seu modelo de
desenvolvimento socioeconómico e de organização territorial e respetivo quadro regulamentar.
A terceira fase corresponde à elaboração de considerações, recomendações e orientações decorrentes da
avaliação efetuada, tendo como objetivo servir de base a um quadro de referência para a determinação das
linhas de orientação estratégica para o desenvolvimento do território municipal.
Do ponto de vista procedimental, concluído o Relatório, o mesmo é submetido a discussão pública nos
termos do n.º 5, do artigo 189.º do RJIGT, após a qual é elaborada a versão final a submeter à apreciação da
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.
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4.ENQUADRAMENTO
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4. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

O concelho de Leiria, também distrito, localiza-se na zona Sudoeste da NUT II – Região Centro e faz parte
integrante da Unidade Territorial da Região de Leiria – NUT III (Figura 2). Esta sub-região estatística é
constituída por 10 concelhos – Pombal, Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, Alvaiázere, Ansião,
Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.

Figura 2 - Unidade Territorial da Região de Leiria – NUT III e limites administrativos do Concelho de Leiria

Figura 2 –
O concelho de Leiria é composto por 18 freguesias, ocupando uma posição privilegiada no Litoral/Oeste,
sendo enquadrado a Nascente, pelo concelho de Ourém, a Norte pelo concelho de Pombal, a Poente, pelo
Oceano Atlântico e pelo concelho da Marinha Grande, a Sul, pelos concelhos da Batalha e Porto de Mós.
O concelho de Leiria tem cerca de 565 Km2 e possuía em termos de divisões administrativas, até 2013, 29
freguesias, que passaram a 18 decorrentes da reforma administrativa nacional, correspondendo à Lei n.º 11A/2013 de 28 de janeiro que regulamenta a Reorganização administrativa do território das freguesias e foi
publicada no Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, de 28 de janeiro: Amor, Arrabal, União das freguesias de
Parceiros e Azóia, União das freguesias de Marrazes e Barosa, União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira
e Cortes, União das freguesias de Santa Eufémia e Boavista, Caranguejeira, União das freguesias de Monte
Real e Carvide, Coimbrão, União das freguesias de Colmeias e Memória, Maceira, Milagres, União das
10
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freguesias de Monte Redondo e Carreira, União das freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, Regueira
das Pontes, União das freguesias de Sta. Catarina da Serra e Chainça, Bajouca, Bidoeira de Cima.
O município de Leiria (565 km2) ocupa cerca de 23% da área total da Região de Leiria (2 449 km2) onde
residiam, em 2017, 125 307 habitantes, o que representa 43% da população total da Região, mais 1,2% que
em 2001. A densidade populacional é, neste território, de 221,9 hab/km2, valor que é significativamente
superior ao valor registado na Região em que se insere - 117,2 hab/km².
É notória a localização central do Concelho, relativamente no espaço “distrito”, e a posição muito favorável
no contexto regional e nacional. O concelho de Leiria tem uma localização que, para além de estar
relativamente próxima de Coimbra e de Lisboa, está numa posição favorável relativamente à Região Centro,
pela existência da A 1, A 8, A 17, A 19 e IC 9, conferindo-lhe algumas potencialidades, em particular a
relacionada com a ligação ao litoral, mas também com o interior de Portugal, assim como com o norte e o sul,
de uma forma rápida e bastante acessível. Em termos ferroviários o concelho é atravessado pela linha do
Oeste, mas o impacte económico e demográfico desta linha no concelho é pouco significativo.
O conjunto de características biofísicas do território do concelho de Leiria está diretamente relacionado com
a bacia hidrográfica do Lis. Como tal são suscetíveis de serem caracterizadas e integradas num sistema de
caracterização do território que permite identificar unidades paisagísticas, definidas a partir de
descontinuidades climáticas, geológicas, morfológicas, edáficas, hidrológicas e biológicas.
A paisagem do concelho de Leiria é diversificada, distinguindo-se 5 unidades paisagísticas: orla costeira
dunar, colinas suaves arenosas, colinas greso-argilosas, maciço calcário e vales dos rios Lis e Lena.
O clima da região, com influência atlântica e mediterrânica, é considerado de transição, mais ou menos
defendido da influência continental, pela presença da barreira montanhosa formada pelas serras de Sicó,
Aires e Candeeiros.
O relevo é geralmente pouco acidentado, cerca de 2 /3 do território apresenta cotas inferiores a 200 m de
altitude na área referente ao vale do Lis. Em termos hidrológicos, o rio Lis, principal rio do concelho,
estabelece uma relação entre os concelhos vizinhos, através da sua bacia hidrográfica.
Na maior parte da área do concelho predominam as colinas suaves arenosas, na parte mais ocidental do
concelho, e da margem direita e esquerda do vale do rio Lis. Esta unidade de paisagem estende-se desde de
parte das freguesias de Maceira, Parceiros, Barosa, Marrazes, Boa Vista e Colmeias à freguesia de Coimbrão,
onde surgem as areias dúnicas típica da paisagem da orla – costeira que nos conduz até à praia do Pedrógão.
Os vales mais significativos do concelho são os vales dos rios Lis e Lena, que surgem na parte sul do concelho,
e se juntam na parte central do concelho na cidade de Leiria. Da junção deste dois vales surge um vale do rio
Lis mais largo, que se estende pelas colinas suaves arenosas até à foz do rio Lis, já fora do concelho, a sul da
praia do Pedrógão, na Praia da Vieira.
Em termos de atividade económica, a importância da agricultura não é diretamente proporcional ao emprego
registado, dado que a produtividade exige a mecanização crescente e, sobretudo em contextos de
11
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industrialização difusa, a estratégia da pluriatividade constitui vantagem para o trabalhador que salvaguarda
algumas preocupações e para os empregadores que assim vêm diluir-se alguns dos custos inerentes à
reprodução social;
A indústria é de facto o setor com grande dinâmica apesar da emergência de um terciário de apoio aos
indivíduos e ao setor económico. Acresce ainda o setor logístico e da distribuição que mercê da localização
geográfica do concelho e a sua posição face às acessibilidades tem vindo a ser alvo de procura para iniciativas
económicas da nova geração, apoiadas nas tecnologias emergentes.
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5.AVALIAÇÃO DO ESTADO
DO TERRITÓRIO
MUNICIPAL
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5. AVALIAÇÃO DO ESTADO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL – DINÂMICAS OCORRIDAS
NO CONCELHO DE LEIRIA
A avaliação do estado do ordenamento do território não deve incidir apenas nos instrumentos de
gestão territorial, esta deve prolongar-se ao território sobre o qual estes incidem, ou seja, avaliar as
suas dinâmicas construtivas e ocupação do território devendo abarcar também outras dinâmicas
tais como as demográficas, educativas, sociais, económicas, ambientais, que contribuem para as
dinâmicas territoriais ocorridas no concelho.

Neste sentido, a avaliação das principais dinâmicas concelhias efectuada incide sobre quatro eixos
orientadores do desenvolvimento territorial: Sociedade, Economia, Território e Ambiente. Por sua
vez, são desenvolvidos por domínios e setores de análise que são traduzidos em Indicadores
estratégicos quantificáveis que permitem avaliar as principais dinâmicas ocorridas no concelho.
Na tabela 1.0 apresenta-se os indicadores organizados por domínio e subdomínio. Para cada
indicador foi elaborada uma ficha de avaliação com a seguinte informação:
 Designação do Indicador;
 Unidade de medida;
 Periodicidade;
 Fonte de informação utilizada;
 Documento de referência;
 Referência temporal considerada;
 Referência geográfica;
 Descrição do indicador.
 Análise dos resultados.
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Tabela 1.0- Indicadores por domínio e subdomínio
Domínio:

Subdomínio:

Indicadores:
População residente total
População residente estrangeira

População

Saldo natural
Taxa de crescimento natural
Saldo migratório
Saldo total
Estrutura etária da população residente
População residente por grandes grupos etários

Demografia

Estrutura Etária

População jovem
População idosa
Índice de envelhecimento
Índice de dependência
Taxa de variação das famílias residentes

Famílias

Dimensão média das famílias residentes
Famílias unipessoais
Núcleos familiares monoparentais

Qualificação da
população
Desportivos

População residente segundo o nível de escolaridade
Taxa de analfabetismo
Número de equipamentos por tipologia
Número de eventos desportivos por modalidade
Número de equipamentos da rede pública, por nível de ensino
Número de alunos por nível de ensino

Educação e Ensino Taxa de variação de alunos por nível de ensino
Capacidade dos equipamentos por nível de ensino
Apoios e complementos educativos por tipo de intervenção
Número de equipamentos por tipologia
Número de visitantes por equipamento cultural
Cultura
Equipamentos

Número de visitantes dos museus municipais
Número de espectadores por sessão (Cinema/Espetáculos ao vivo)
Eventos culturais

Religião e Culto

Número de equipamentos por tipologia
Taxa de variação de equipamentos por tipologia
Número de equipamentos por tipologia

Segurança pública Crimes registados por mil habitantes
e proteção civil
Crimes registados pelas autoridades policiais
Crimes contra pessoas
Administração
Pública
Sociais

Número de equipamentos e taxa de variação por tipologia
Número de equipamentos por tipologia
Número de equipamentos por área de intervenção
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Domínio:

Subdomínio:

Indicadores:
Capacidade dos equipamentos por tipologia

Sociais

Capacidade dos equipamentos por área de intervenção
Programas por área de intervenção

Equipamentos
Serviços
Salubridade
Saúde

Número de equipamentos por tipologia
Taxa de variação de equipamentos por tipologia
Número de equipamentos por tipologia para promoção da salubridade pública
Número de equipamentos por tipologia
Variação de equipamentos por tipologia
Acessibilidade física do serviço de recolha de resíduos urbanos indiferenciados
Acessibilidade física do serviço de recolha seletiva de resíduos urbanos
Número de equipamentos por tipologia para recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis

Gestão de RU e
limpeza pública

Número de equipamentos de deposição coletiva para resíduos urbanos indiferenciados
Quantidade de resíduos urbanos indiferenciados recolhidos enviados para aterro
Reciclagem de resíduos de recolha seletiva
Quantidade de resíduos urbanos gerados por grandes produtores e recolhidos pelo município

Resíduos, água,
energia, emissões
de GEE

Número de projetos/ações relacionados com Economia Circular com a
participação/organização do município

Recursos hídricos

Extensão de limpeza/valorização de linhas de água
Número de eventos climáticos extremos, por tipo, com impactos climáticos registados
População sensível a temperaturas elevadas/ondas de calor (índice de dependência total)
População residente em áreas de perigosidade de incêndios florestais
População residente em áreas sensíveis a cheias e a erosão, galgamentos e inundações
costeiras

Alterações
climáticas
Ambiente

Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas de perigosidade de incêndios florestais
Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas sensíveis a cheias e a erosão, galgamentos e
inundações costeiras
Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas de perigosidade de
incêndios florestais
Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas sensíveis a cheias
Número de ações previstas no PMAAC executadas e em curso

Qualidade do Ar
Ruído

Índice de Qualidade do Ar
Número de população sobre exposta ao ruído ambiente exterior
Mapas de ruído aprovados
Número de iniciativas de sustentabilidade local

Informação
Ambiental

Número de ações de divulgação e da participação pública
Número de estruturas de partilha e codecisão (processos colaborativos/participativos)
Número de temáticas e de serviços disponibilizados on-line
Área total da estrutura verde principal e secundária

Espaços Verdes
Urbanos Públicos

Área total da estrutura verde principal e secundária per capita
Área total do espaço verde público
Área do espaço verde público per capita
Área ocupada por explorações de inertes

Recursos
Geológicos

Área ocupada por contratos de prospeção e pesquisa e concessões minerais
Área ocupada por tipo de inerte explorado
Área ocupada por pedreiras licenciadas por tipologias de uso do solo
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Domínio:

Ambiente

Subdomínio:
Recursos
Geológicos
Conservação da
Natureza

Indicadores:
Área ocupada por pedreiras não licenciadas por tipologias de uso do solo
Número e superfície ocupada por áreas classificadas no Concelho no âmbito da conservação
da natureza
Ocupação florestal por espécie

Floresta

Área ardida
Número de ocorrências
Passageiros no transporte público urbano
Frequência dos transportes públicos
Número de paragens de autocarros

Transportes

Quilómetros dos percursos dos autocarros por freguesia
Tempo de deslocações casa - trabalho/escola

Mobilidade

Meio de transporte mais utilizado nas deslocações (movimentos pendulares)
Acidentes envolvendo mortes e feridos graves
Lugares de estacionamento de rua pagos
Estacionamento

Lugares de estacionamento em parques descobertos
Lugares de estacionamento em parques subterrâneos/cobertos
Lugares de estacionamento de rua e/ou parque para veículos elétricos
Comprimento total de condutas de água (dAA15)
Número de captações de água subterrânea (dAA19)
Número de reservatórios de água (dAA25)
Número de estações elevatórias de água (dAA21)

Reabilitação de condutas de água (AA09)
Rede de
abastecimento de Acessibilidade física do serviço de abastecimento público de água (AA01)
água
Adesão ao serviço de abastecimento público de água (AA07)
Água entrada no sistema (dAA41)
Água não faturada (AA08)
Perdas reais de água (AA12)
Água segura (AA04)
Comprimento total de coletores (dAR20)
Infraestruturas

Número de estações elevatórias (dAR27)
Rede de
drenagem de
águas residuais

Reabilitação de coletores (AR07)
Acessibilidade física do serviço através de redes fixas (AR01)
Adesão ao serviço (AR06)
Águas residuais domésticas recolhidas (dAR50)

Rede de
drenagem e
tratamento de
águas residuais

Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (WR1)
Acessibilidade física ao tratamento (AR11)
Extensão da rede rodoviária

Vias de
comunicação

Extensão da rede ferroviária
Extensão da rede clicável

Redes de energia
Economia

Base económica

Extensão da rede elétrica
Extensão da rede de gás
Número de empresas segundo o sector de atividade e a classificação de atividade económica
(CAE)
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Domínio:

Subdomínio:

Indicadores:

Base económica

Taxa de crescimento do número de empresas segundo o sector de atividade e a classificação
de atividade económica (CAE)
Número de trabalhadores nas empresas segundo o sector de atividade e a classificação de
atividade económica (CAE)
Taxa de crescimento do número de trabalhadores nas empresas segundo o sector de atividade
e a classificação de atividade económica (CAE)
Volume de negócios das empresas segundo o sector de atividade e a classificação de atividade
económica (CAE)
Taxa de crescimento do volume de negócios segundo o sector de atividade e a classificação de
atividade económica (CAE)
População residente ativa

Economia

Taxa de crescimento da população residente ativa
Emprego

População residente empregada segundo o sector de atividade
Taxas de atividade e de inatividade
Taxa de desemprego

Número empreendimentos turísticos por tipologia
Turismo Empreendimentos Capacidade dos empreendimentos turísticos por tipologia
turísticos
Número de camas por tipologia de empreendimentos turísticos
Número de estabelecimentos de alojamento local por tipologia
Turismo Alojamento local

Capacidade de alojamento por tipologia de alojamentos turísticos
Número de camas por tipologia de alojamento local

Investimentos

Investimentos municipais por área de intervenção
Património arqueológico inventariado, por categoria

Património
arqueológico

Número de coleções de bens móveis
Número de instrumentos de gestão territorial municipal
Número de bens imóveis classificados objecto de intervenção

Património

Património – bens Número de bens imóveis em vias de classificação
imóveis
Número de bens imóveis em vias de desclassificação
Número de bens imóveis desclassificados por categoria
Património
referenciado
Património
municipal
Loteamentos

Património referenciado objecto de operações urbanísticas
Parcelas de terrenos do domínio privado registadas em património
Parcelas de terrenos do domínio público registadas em património
Número de aditamentos aos alvarás de loteamentos
Número de processos de loteamentos
Número de operações urbanísticas por tipologia de obra
Número de operações urbanísticas por tipologia de uso

Obras de
Edificação
Dinâmica
Territorial

Número de alvarás emitidos por tipologia de uso
Área de implantação por tipologia de uso
Área de construção por tipologia de uso
Número de fogos por tipologia de edifício
Idade Média dos Edifícios
Alojamentos clássicos por Edifício

Características de
alojamento

Famílias por Edifício
Número de Pisos por Edifício
Edifícios com 3 ou mais Alojamentos com Entrada Acessível a Cadeira de Rodas

Densidade

Densidade Populacional e Habitacional
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Domínio:

Subdomínio:

Indicadores:

populacional e
habitacional
Fogos municipais reabilitados
Reabilitação
Urbana
Dinâmica
Territorial

Edifícios reabilitados abrangidos por incentivos fiscais
Edifícios com intervenções de reabilitação
Edifícios devolutos
Ocupação do solo urbanizado e do solo urbanizável
Ocupação do solo urbanizado por categoria e subcategoria de uso do solo

Ocupação do solo

Ocupação do solo urbanizável por categoria e subcategoria de uso do solo
Ocupação do solo rural por categoria do solo
Áreas ocupadas em Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Áreas ocupadas em Reserva Ecológica Nacional (REN)
Área do concelho classificada como Estrutura Ecológica Municipal

Estrutura
Ecológica
Municipal

Ocupação da
Estrutura
Ecológica
Municipal

Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Rural
Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Urbano
Área ocupada na Estrutura Ecológica Municipal por Freguesia
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5.1.DEMOGRAFIA
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1
5.1 INDICADORES DE DEMOGRAFIA
Domínio

Subdomínio

Indicador
População residente total
População residente estrangeira

População

Saldo natural
Taxa de crescimento natural
Saldo migratório
Saldo total
Estrutura etária da população residente
População residente por grandes grupos etários

Estrutura Etária
Demografia

População jovem
População idosa
Índice de envelhecimento
Índice de dependência
Taxa de variação das famílias residentes

Famílias

Dimensão média das famílias residentes
Famílias unipessoais
Núcleos familiares monoparentais

população

População residente segundo o nível de
escolaridade
Taxa de analfabetismo

DEMOGRAFIA

Qualificação da
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Os anos de análise são entre 1960 e 2018 para que seja possível verificar as mudanças ocorridas ao
longo destes anos no concelho. É importante referir que para alguns indicadores existe apenas
informação para o concelho enquanto para outros é possível discriminar a informação por freguesia.

1

Assim sendo, para uma melhor caracterização da população e os fenómenos populacionais ocorridos,
são analisados os seguintes indicadores:







População residente total, entre os anos 1991 e 2018;
População estrangeira residente, nos anos 2008 e 2017;
Saldo natural, entre 2001 e 2018;
Taxa de crescimento natural, entre 2001 e 2018;
Saldo migratório, entre 2001 e 2018;
Saldo total, entre 2001 e 2018.

O estudo da Estrutura Etária ajudará a caracterizar socialmente a população e a sua dinâmica ocorrida
ao longo dos anos:







Estrutura etária da população residente, entre 2001 e 2017;
População Residente por grandes grupos etários, entre 2011 e 2018;
População Jovem, entre os anos 2011 e 2017;
População Idosa, entre 2011 e 2017;
Índice de Envelhecimento, entre 2001 e 2018;
Índice de Dependência, entre 2001 e 2017.

Para um melhor conhecimento das famílias do concelho são analisados os seguintes indicadores:





Taxa de variação das famílias residentes, entre os anos 2001 e 2011;
Dimensão média das famílias residentes, entre os anos 1960 e 2011;
Famílias Unipessoais, em 2011;
Núcleos Famílias Monoparentais, em 2011.

Para melhor caracterizar socialmente a população considerou-se fundamental analisar a qualificação da
população residente nos seguintes indicadores:
População residente segundo o nível de escolaridade, entre 2001 e 2011;
Taxa de analfabetismo, entre 2001 e 2011.

DEMOGRAFIA
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1

> População
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

População residente total
Número de habitantes
Decenal
INE
Censos de 1991, 2001 e 2011
1991 a 2018
Concelho, freguesias
“Pessoas que, independentemente de no momento de observação estarem
presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitam a
maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus
haveres.”

nº

150000
100000
50000

102762

119847

126897

125307

124857

2001

2011

2017

2018

0
1991

32500
30000
27500
25000
22500
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0

1991
2001
2011

Freguesias

Gráfico 1.2 - População residente nas freguesias em 1991, 2001 e 2011

Análise:
O concelho de Leiria registou até 2011 um aumento da população residente, prevendo-se uma ligeira
descida em 2018 (-1,6%). O maior aumento registou-se entre os anos 1991 e 2001 com uma taxa de
variação de 16,6 %, sendo que a União de Freguesias de Marrazes e Barosa registou uma variação que
ultrapassa os 50% (passou de 14 813 habitantes em 1991 para 22 288 em 2001), enquanto que a maior
descida se verificou entre 2001 e 2011 na União de Freguesias de Colmeias e Memória, que passou de 4602
para 4085 habitantes. Já na década seguinte (2001/2011) metade das freguesias registaram um decréscimo
da população, sendo a União de Freguesias de Colmeias e Memória que registou a maior descida de
população residente, com uma variação de -11,23%, seguindo-se a Freguesia de Coimbrão com uma
variação -10,10%. As maiores subidas de população residente no último momento censitário de 2011
registaram-se na União de Freguesias de Parceiros e Azóia e União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira
e Cortes com 24,53% e 15,85%, respetivamente.
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Gráfico 1.1- População residente no concelho entre 1991 e 2018
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1

Mapa 1.1 - População residente no concelho, em 1991, 2001 e 2011
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1

> População
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

População residente estrangeira
Número de habitantes
Anual
INE/ Instituto Politécnico de Leiria
Estatísticas territoriais
2008 e 2017
Concelho
“Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa que sejam consideradas
residentes em Portugal.”
2008

2017

M

H

HM

% em relação ao
total da População

M

H

HM

% em relação ao total
da População

União
Europeia 28

204

218

422

0,34

289

333

622

0,50

Extra UE

2209

2421

4630

3,68

2188

1896

4084

3,26

TOTAL

2413

2639

5052

4,02

2477

2229

4706

3,75

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2008
2017
Total

União Extra UE
Europeia
28
HM

Total

União
Extra EU
Europeia
28

Total

União Extra UE
Europeia
28

H

M

Gráfico 1.3 - População estrangeira residente no concelho*
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Gráfico 1.4 - Estudantes estrangeiros do ensino superior a estudar em Leiria

Análise:
Entre 2008 e 2017, a população estrangeira fora da União Europeia residente no concelho sofreu um
decréscimo de cerca de 11,8%. Em relação ao total da população residente esta representava 4,02% em
2008 e 3,75% em 2017. Por outro lado, a população vinda da União Europeia aumentou 47% neste
período, De referir que atualmente existem mais mulheres residentes estrangeiras, um total de 2 477
contra os 2 229 homens.
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento de estudantes estrangeiros no ensino superior a estudar
em Leiria, uma vez que entre os anos letivos de 2014/2015 e 2018/2019, esta população subiu cerca de
125,7%.
*Nota: relativamente à população estrangeira existem apenas dados disponíveis para 2008 e 2017
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Tabela 1.1 - População estrangeira residente no concelho em 2008 e 2017*
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1

> População
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2001
2011
2015
2016
2017
2018

Saldo natural
Número
Anual
INE
Estatísticas territoriais
De 2001 a 2018
Concelho
“Diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos, durante
um ano civil.”
Leiria
Portugal
Leiria
Portugal
Leiria
Portugal
Leiria
Portugal
Leiria
Portugal
Leiria
Portugal

Óbitos

Nascimentos

925
105 092
998
102 848
1 087
108 539
1 139
110 573
1 126
109 758
1 236
113 000

1 336
112 774
1 211
96 856
1 022
85 500
1 113
87 126
1 107
86 154
1 073
87 020

Saldo
natural
411
7 682
213
-5 992
-65
-23 039
-26
-23 447
-19
-23 604
-163
-25 980

Tabela 1.2 - Saldo natural no concelho e no país

1000
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Gráfico 1.5 - Saldo natural no concelho entre 2001 e 2018

Rácio Nascimentos/Óbitos
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Gráfico 1.6 – Rácio entre o número de nascimentos e o número de óbitos no concelho e no País, entre 2001 e 2018
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1

DEMOGRAFIA – População

Análise:
Comparando os valores do Saldo Natural no concelho no contexto nacional verifica-se, que apesar da
tendência negativa em todo o pais e em Leiria também, ela é menos acentuada em Leiria
comparativamente à média nacional (gráfico 1.5), no que se refere à razão entre nascimentos e óbitos, o
que pode ser um sinónimo de atractividade para as camadas em idade fértil.
O Saldo Natural no concelho mantem-se positivo até 2011, atingindo o seu valor mais elevado em 2001,
com um saldo de 411 pessoas. Desde então os valores têm vindo a decrescer de forma progressiva até
2015 com -65 quando o número de óbitos ultrapassou o número de nascimentos. Nota-se uma subida de
nascimentos entre 2015 e 2016, mas os últimos dados indicam novamente uma tendência de descida.
Em 2018 a tendência de aumento dos óbitos em relação aos nascimentos é acentuada, 1236 óbitos contra
1073 nascimentos, devido ao aumento do número de pessoas cada vez mais idosas.
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> População
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1
Taxa de crescimento natural
Percentagem
Anual
INE
Estatísticas territoriais
De 2001 a 2018
Concelho
“Saldo natural ou seja, a diferença entre nascimentos e óbitos, observado num
ano civil, referente à população média desse período.”

0,4
0,3

0,34

%

0,2

0,17

0,1
0

-0,01

-0,1
-0,2
2001

-0,05

2011

2015

-0,02
-0,13
2016

2017

2018

Análise:
Desde 2001 que a Taxa de Crescimento Natural tem vindo a decrescer, verificando-se uma quebra
brusca, de 0,17 em 2011 para -0,05 em 2015. A partir desta data, o saldo tem-se aproximado dos valores
positivos, pois o número de nascimentos tem-se aproximado ao número de óbitos, sendo que em 2017
estes valores são idênticos. Em 2018 verifica-se uma quebra relativamente brusca desta taxa, devido ao
aumento dos óbitos e à diminuição dos nascimentos.
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Gráfico 1.7 - Taxa de crescimento natural no concelho entre 2001 e 2018
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1

> População
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Saldo migratório
Número
Anual
INE
Estatísticas territoriais
De 2001 a 2018
Concelho
“Diferença entre o número de entradas e saídas por migração,
internacional ou interna, durante um ano civil”

1000
800

841

Nº de pessoas

600
400
225

200
0

-199

-200
-400
-600
2001

-173

-287

-385
2011

2015

2016

2017

2018

Gráfico 1.8 - Saldo migratório no concelho entre 2001 e 2018.

Entre 2001 e 2018 há uma tendência decrescente dos valores do saldo migratório, atingindo em 2011 o
seu valor mínimo.
Embora em 2015 o saldo tenha sido positivo, com o valor de 225, os dados dos anos seguintes
evidenciam que este valor manteve a tendência decrescente.
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Análise:
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> População

1

Nº de pessoas

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600

Saldo total
Número
Anual
INE/ Pordata
Estatísticas Territoriais
2001 a 2018
Concelho
Soma do Saldo Natural e Saldo Migratório

1252

160

-172

-198

-216

2016

2017

-450

2001

2011
Saldo Natural

2015

Saldo Migratório

2018

Saldo Total

Gráfico 1.9 - Saldo total, natural e migratório no concelho

A tendência desde 2015 é sempre negativa, sendo que em 2018 atinge o valor mínimo registado com o
saldo total de -450 efetivos, resultado do saldo natural com -163 e do saldo migratório com -287
efetivos.
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Análise:
O Saldo Total tem tido um decréscimo acentuado desde 2001, sendo que em 2011 atinge o valor -172,
tendo como causa o saldo migratório de - 385, sendo que o saldo natural ainda se mantem positivo com
213 efetivos. No periodo 2011 a 2015 todos os saldos se mantêm negativos, sendo que em 2015 o
saldo total é novamente positivo com 160 efetivos, também devido ao aumento do saldo migratório
com 225 efetivos contra os -65 do saldo natural, como referido anteriormente.
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> Estrutura etária

1
Estrutura etária da população residente
Número
Decenal
INE
Censos 2001 e 2011
2001 e 2017
Concelho
Estrutura etária da população em 2001 e 2011

Gráfico 1.10 - Pirâmide etária de 2001 e 2011 com projeção média prevista de 2017

Análise:
Verifica-se no concelho um duplo envelhecimento porque na estrutura etária representada nas
Pirâmides de 2001 e 2011, mostra uma população cada vez mais envelhecida porque na base há cada
vez menos jovens, consequência do decréscimo de nascimentos e cada vez mais envelhecida no topo,
pelo aumento dos efetivos de idade mais avançada. Este aumento na classe etária mais avançada reflete
o aumento da esperança média de vida e do índice de longevidade (número de pessoas com 75 e mais
anos por 100 idosos). Em 2001 por cada 100 idosos havia 41,1 com mais de 75 anos, valor este que
passou para 46,9 em 2017. Também o número de nascimentos tem diminuido drasticamente o seu peso
no Saldo Natural como já referido. Estas situações vão dando origem a uma pirâmide cada vez mais
invertida, isto é, com cada vez maior peso no topo devido ao aumento dos seus efetivos e menor na sua
base devido à sua diminuição do grupo de idades mais baixas.
Estes valores evidenciam que o concelho está no quarto estágio de transição demográfica descrito por
Warren Thompson, que se traduz sumáriamente por um crescimento populacional vegetativo, tendo
por consequência mais direta uma taxa de crescimente nula ou negativa, como se pode verificar na
projeção média prevista para 2017 em linha com o resto do País.
Nota: não existem dados de todas as faixas etárias para 2018.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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> Estrutura etária
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1
População residente por grandes grupos etários

Percentagem
Anual
INE
Estatísticas territoriais
2011 e 2018
Concelho
População residente segundo os grandes grupos etários.
2011
2018
Grandes Grupos Etários
Concelho de
Concelho de
Portugal
Portugal
Leiria
Leiria
15,22%
15%
0-14 anos
13,78%
13,77%
67,41%
66,13%
15-64 anos
66,12%
64,56%
17,37%
18,87%
65 ou mais anos
20,10%
21,67%

Gráfico 1.11 – Estrutura etária da população do concelho em 2011 e 2018

Análise:
Comparando a Estrutura Etária da população do concelho com a Estrutura Etária de todo o País,
segundo os grandes grupos etários (população jovem, população adulta e população idosa), verifica-se
que a população se distribui de uma forma idêntica pelos grupos etários.
No concelho a população idosa aumentou de 2011 para 2018, tendo a população mais jovem e a
população adulta idade ativa diminuído, seguindo a tendência de envelhecimento populacional.
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Tabela 1.3 - Estrutura etária da população residente em Portugal e no concelho em 2011 e 2018
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> Estrutura etária
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1
População jovem
Número e Taxa de variação
Anual
INE
Estatísticas territoriais
De 2011 a 2017
Concelho
População residente com idade igual ou inferior a 14 anos.
Taxa de variação da população residente com idade igual ou inferior a 14 anos.

25000
20000
Nº

15000
10000
5000
0

2011

2012

2013
Total

2014

Rapazes

2015

2016

2017

Raparigas

Gráfico 1.12 - População jovem residente no concelho entre 2011 e 2017

0 - 4 anos

5 - 9 anos

10 - 14 anos

0 - 4 anos

5 - 9 anos

10 - 14 anos

-15,22

-24,12

-12,71

-10,46

-22,99

-11,14

-10,00

-26,28

-14,39

-9,24

Rapazes

Raparigas

Leiria
-16,68
-22,39
-18,01
-10,01
Tabela 1.4 – Taxa de variação da população jovem entre 2011 e 2017

Análise:
A população jovem do concelho e do País tem vindo a diminuir paulatinamente ao longo dos anos.
Verifica-se que no concelho neste grupo existem mais rapazes que raparigas, numa relação de género
inversa à população idosa. Entre 2011 e 2017 houve uma diminuição de 16,7% de população jovem no
concelho e de 15,2% no País.
Analisando este indicador segundo o género e em relação ao total da população portuguesa, verifica-se
que se registou no concelho uma maior diminuição de rapazes entre os 5 e 9 de idade sendo que nas
raparigas é entre os 0 e os 4 que se regista o maior decréscimo.
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Portugal

Total
entre 0 14 anos
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1

> Estrutura etária
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

População idosa
Número e Rácio
Anual
INE
Estatísticas territoriais
De 2011 a 2017
Concelho
População residente com idade igual ou superior a 65 anos.
Quociente entre os efetivos populacionais do sexo masculino e os do sexo
feminino.
2011
2017
Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Portugal

7,81%

11,06%

8,89%

12,42%

Leiria

7,32%

9,65%

8,49%

11,12%

Tabela 1.5 - População idosa no país e no concelho entre 2011 e 2017

30 000
25 000

21 528

23 001

22 461

21 970

24 047

23 524

24 593

20 000
15 000

5 000
0
2011

2012

2013

2014

Homens com mais de 65 anos

2015

2016

Mulheres com mais de 65 anos

2017
Total

Gráfico 1.13 - População idosa do concelho de Leiria.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

75,87

75,62

75,67

76,02

76,18

76,05

76,41

Número de homens com mais de 65 anos por cada 100 mulheres com mais de 65 anos

Tabela 1.6 – Relação de masculinidade da população idosa no concelho entre 2011 e 2017

Análise:
Entre 2011 e 2017, a população idosa tem vindo a aumentar de forma gradual, pois em 2011 representava
17,0% da população total e em 2017 era já 19,6%, tal como a tendência geral do País, que em 2011 era
18,9% e em 2017 passa para 21,3%.
A população idosa aumenta mais no grupo de Mulheres que dos Homens, tanto no País como no concelho.
Em 2011 os Homens idosos representavam 7,3% da população total do concelho e em 2017 eram 8,49%
Também as Mulheres idosas aumentaram a sua relação de 9,6% em 2001 para 11,1% em 2017.
Comparando a população com mais 65 anos do concelho com o País, verifica-se que em ambas as situações
há mais Mulheres idosas que Homens, embora esta tendência parece ter vindo a desvanecer-se,
particularmente no concelho, como se pode observar na relação de masculinidade (número de homens por
cada 100 mulheres) que passa de 75,8 em 2011 para 76,4 em 2017.
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1

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Índice de envelhecimento
Rácio
Decenal
INE
Estatísticas territoriais
2001 e 2018
Concelho, freguesias
“Relação entre a população idosa e a população jovem, definida como o
quociente entre o número de pessoas com 65 anos ou mais anos e o número de
pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, expressa por 100
pessoas dos 0 aos 14 anos”

250

227

224

200

Nº

149

150
100

120
76

107

116

135
86

133

152
116

82

97

149

142

127

114

105
82

82

81

58

104
79
57

121

120
74

93
72

75

128
88

117
82

50
0

2001

2011

Portugal
Leiria

2001
101,6
80,8

2011
125,8
114,1

2018
159,4
148

Tabela 1.7 - Índice de envelhecimento no concelho e no país*

Análise:
O índice de envelhecimento no concelho teve um aumento entre 2001 e 2018, que significa a população
residente está cada vez mais envelhecida, passando de 81 pessoas idosas por cada 100 jovens em 2001,
para 148 em 2018.
No País este Índice é maior que o do concelho, sendo que em 2001 já havia mais idosos que jovens,
enquanto que em Leiria só em 2011 o número de idosos ultrapassou os jovens.
As Freguesias que registam os maiores aumentos são: Bajouca passou de 58 para 116 idosos por cada
100 jovens; Coimbrão em 2001 tinha 116 idosos e em 2011 passou a ter 227; União de Freguesias de
Colmeias e Memória que tinha 148 e passou a ter 224 no mesmo período. Há contudo duas freguesias
onde existem menos idosos por cada 100 jovens: é o caso da União de Freguesias de Marrazes e Barosa
e a União de Freguesias de Parceiros e Azoia com, respetivamente, 79 e 93 idosos por cada 100 jovens.
*Nota: índice só disponível para freguesias até 2011
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Gráfico 1.14 - Índice de envelhecimento nas freguesias em 2001 e 2011*
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> Estrutura etária
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1
Índice de dependência
Rácio
Anual
INE
Estatísticas territoriais
De 2001 a 2017
Concelho
“Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida
como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre
os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o
número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.

35
30
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%

20
15
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5
0
2001

2011

2012
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2014
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2016

Índice de dependência de Jovens – Portugal

Índice de dependência de idosos – Portugal

Índice de dependência de jovens – Leiria

Índice de dependência de idosos – Leiria

2017

60,00
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%
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ID Total
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ID Jovens

10,00
0,00
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2017

Anos

Gráfico 1.16 - Índice de dependência total de jovens e de idosos entre 2001 e 2017

Análise:
Em relação ao País, o concelho tem apresentado um índice de dependência de idosos menor e um índice
de dependência de Jovens maior, o que significa que Leiria tem-se apresentado como um concelho jovem
relativamente à média do País.
No entanto, o Índice de dependência de jovens tem diminuído aos logo dos anos e o Índice de
dependência de idosos tem vindo a aumentar. Isto porque há cada vez menos nascimentos e a esperança
de vida aumentou, como já referido, enquanto que a população ativa se tem mantido mas com tendência
a aumentar nos seus grupos etários mais elevados, como se pode verificar na estrutura etária
representada na pirâmide Etária.
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Gráfico 1.15 - Índices de dependência no concelho e país entre 2001 e 2017
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1

> Famílias
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Taxa de variação das famílias residentes
Taxa de variação
Decenal
INE
Estatísticas territoriais
2001 e 2011
Concelho, freguesias
Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de
parentesco (de direito ou de facto) entre si.

Amor
Arrabal
Bajouca
Bidoeira de Cima
Caranguejeira
Coimbrão
Maceira
Milagres
Regueira de Pontes
UF de Colmeias e Memória
UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
UF de Marrazes e Barosa
UF de Monte Real e Carvide
UF de Monte Redondo e Carreira
UF de Parceiros e Azóia
UF de Santa Catarina da Serra e Chainça
UF de Santa Eufémia e Boa Vista
UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

8,38
1,90
10,99
14,65
0,24
-1,90
8,20
13,78
9,31
-4,73
29,53
19,68
7,02
8,13
41,72
8,80
0,54
8,57

Análise:
O número de famílias residentes no concelho aumentou entre 2001 e 2011 cerca de 16%, pois em 2001
eram 41 856 e em 2011 eram 48 523.
Esta tendência verifica-se em quase todas as Freguesias, com especial relevância para União de
Freguesias de Parceiros e Azóia e União de Freguesias Leiria, Pousos, Barreira e Cortes com aumento de
cerca de 42% e 30%, respetivamente.
Apenas a Freguesias de Coimbrão e a União de Freguesias de Colmeias e Memória diminuíram o número
de famílias cerca 2% e 4,7%, respetivamente.
*Nota: dados disponíveis para freguesias apenas até 2011
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Gráfico 1.17 – Taxa de variação do número de famílias entre 2001 e 2011

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

1

> Famílias
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Dimensão média das famílias residentes
Número
Decenal
INE
Censos 1960, 1981, 2001 e 2011
1960, 1981, 2001 e 2011
Concelho
Número médio de pessoas residentes em famílias clássicas.

1960

4

2011

2,6

3,5

1981

2,8

2001
Gráfico 1.18 - Evolução do número médio de pessoas por família entre 1960 e 2011

Desde a década de 60 a dimensão das famílias no concelho tem vindo a diminuir até à atualidade.
Passou de uma média de 4 pessoas para 2,6 em 2011.
Isto deve-se às mudanças sociais e económicas que se têm verificado no concelho, que têm levado à
diminuição da Índice Sintético de Fecundidade (número de filhos por mulher em idade fértil) que em
2001 era 1,4 e em 2018 foi de 1,3 que por sua vez é consequência das Mulheres terem os filhos em
idade cada vez mais avançada (para a região centro em 1990 a média era 26 anos e em 2018 foi de 32
anos).
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Análise:
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1

> Famílias
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Famílias unipessoais
Número
Decenal
INE
Censos 2011
2011
Concelho, freguesias
Famílias clássicas com um indivíduo.

3524

2123

1035

617
266
152

166
88

126
71

261
108
90

179

195

162
89

376

122

340
107
69

402
619

238

Famílias Unipessoais pessoas com mais 65 anos

242

482
325
154

166

257

264

315

176

147

201

Total das Famílias Unipessoais

Gráfico 1.19 - Famílias unipessoais com pessoas com mais de 65 anos em 2011

Análise:
Outra consequência das alterações económicas, sociais e demográficas são as famílias unipessoais que
eram no concelho 10 040 no ano de 2011 num universo de 48 523 famílias clássicas, representando em
relação às restantes famílias cerca de 21%, enquanto que em 2001 eram apenas 6 565 num universo de 41
856, representando apenas 15%.
Dentro deste grupo de famílias unipessoais, em 2011 existiam 4 214 constituídas apenas por uma pessoa
com 65 e mais anos, representando 10% do total das famílias e cerca de 42% das famílias unipessoais.
Em 13 das 18 freguesias do concelho há mais de 50% das famílias unipessoais com pessoas com mais de 65
anos, ou seja, que vivem sozinhas, segundo os Censos 2011.
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Nº de pessoas

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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> Famílias

1

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Núcleos familiares monoparentais
Percentagem
Decenal
INE
Censos 2011
2011
Concelho
“Núcleo familiar que integra apenas um dos progenitores, pai ou mãe, com
filho(s).”
Concelho

Pai com
filhos

Mãe com
filhos

Total de famílias
monoparentais

2001
2011

233
733

1 544
4 444

1 777
5 177

Tabela 1.8 – Famílias monoparentais no concelho entre 2001 e 2011
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Amor
Arrabal
Bajouca
Bidoeira de Cima
Caranguejeira
Coimbrão
Maceira
Milagres
Regueira de Pontes
UF de Colmeias e Memória
UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
UF de Marrazes e Barosa
UF de Monte Real e Carvide
UF de Monte Redondo e Carreira

UF de Santa Eufémia e Boa Vista
UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

Mãe com filhos

Pai com filhos

Gráfico 1.20 - Famílias monoparentais nas freguesias em 2011

Análise:
No concelho de Leiria, havia 1 777 famílias monoparentais em 2001, enquanto que em 2011 este valor
subiu para 5 177. Destas, em 2001 das que viviam só com mães representavam 87%, enquanto que em
2011 este valor desceu para 86%, enquanto que as viviam só com pai subiram de 13% para 14%.
No gráfico anterior, analisando por freguesias, é possível verificar que existem mais mães do que pais a
viver sozinhos com os filhos, sendo em maior número na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira
e Cortes (com 1371 mães) e na União de Freguesias de Marrazes e Barosa (1152 mães).
Já o número de pais que vivem sozinhos com filhos é relativamente pequeno em relação com ao das
mães. O valor mais elevado encontra-se na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreiras e Cortes,
com 206 pais.
Se analisarmos este indicador nas diversas Freguesias em termos relativos ao seu total, segundo mãe e
pai, é na União de Freguesias de Colmeias e Memória onde se registam maior percentagem de famílias
de mães com filhos (91%), enquanto que a maior percentagem de pais com filhos aparece na Freguesia
de Arrabal (23%).
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> Qualificação da população
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1

População residente segundo o nível de escolaridade
Número e percentagem
Decenal
INE
Censos 2001 e 2011
2001 e 2011
Concelho
“Nível ou grau de ensino mais elevado que o indivíduo concluiu ou para o qual
obteve equivalência, e em relação ao qual tem direito ao respetivo certificado ou
diploma.”

2001
Nenhum nível de escolaridade
Ensino básico
Ensino secundário
Ensino pós-secundário

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfico 1.21 - População residente segundo o nível de escolaridade no concelho em 2001 e 2011

Análise:
O nível de escolaridade tem vindo a aumentar no concelho. A população sem qualquer nível de
escolaridade diminuiu de 26,7% em 2001 para 10,7% em 2011, não só pelo cada vez maior acesso da
população ao ensino (a taxa de analfabetismo caiu para cerca de metade em 10 anos) como á redução
dos números de nascimentos e da população do grupo etário dos 0 aos 4 anos, uma vez que este
indicador se refere ao total da população. As freguesias que registam os valores mais elevados de
população sem nenhum nível de ensino são precisamente as mais envelhecidas.
A população com ensino superior aumentou exponencialmente de 7 219 pessoas em 2001 para 21 448
em 2011, quase 200%.
*Nota: dados disponíveis apenas até 2011
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Mapa 1.2 - Nível de escolaridade no concelho em 2001 e 2011
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> Qualificação da população
Taxa de analfabetismo
Percentagem
Decenal
INE
Censos 2001 e 2011
2001 e 2011
Concelho, freguesias
“Indivíduo com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever, isto é, incapaz de
ler e compreender uma frase escrita ou de escrever uma frase completa.”
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Idosos 2001

Idosos 2011

Taxa de analfabetismo 2001

Taxa de analfabetismo 2011

Gráfico 1.22 - Relação da Taxa de analfabetismo com a população idosa

Análise:
A taxa de analfabetismo reduziu a nível do concelho de 8% em 2001 para 4,6% em 2011.
As freguesias que registam os valores mais elevados de taxa de analfabetismo são precisamente as mais
envelhecidas. Essas freguesias são: União de Freguesias Colmeias e Memória e a Freguesia de Coimbrão.
Na taxa de analfabetismo apenas se tem em conta a população com mais de 10 anos de idade e por isso
já se reflete também o índice de longevidade (população com mais de 75 anos) e a relação direta entre
estes dois indicadores.
*Nota: dados disponíveis apenas até 2011
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Taxa de analfabetismo

Percentagem do número de Idosos

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a realização do domínio Demografia é possível concluir:























A população residente veio a aumentar gradualmente, com uma tendência que parece estar a
reverter-se entre 2011 e 2018.
Cada vez há menos residentes estrangeiros a residir no concelho, sendo que atualmente a
maioria são mulheres vindas da União Europeia.
O Saldo Natural do concelho de Leiria tem vindo a descer sendo agora muito perto de zero ou
mesmo negativo seguindo a tendência do País, devido ao aumento de óbitos e à diminuição
dos nascimentos.
A Taxa de Crescimento Natural em consequência do decréscimo do saldo natural, tem tido uma
tendência negativa desde 2012.
Há cada vez menos pessoas a escolher o concelho de Leiria para viver, contrariando a tendência
verificada até 2001.
O Saldo Migratório tem tido maior peso que o saldo natural na variação total da população.
A Pirâmide Etária de 2011 retrata uma população do concelho cada mais envelhecida devido à
diminuição de nascimentos e ao aumento da esperança média de vida. A projeção mais atual
revela esta situação cada vez mais acentuada.
Relativamente à População Jovem no concelho, esta tem vindo a diminuir desde 2011. Em
comparação com o País, o concelho regista a mesma tendência: há cada vez menos
nascimentos.
Por outro lado, a População Idosa do concelho tem vindo a aumentar desde 2011, seguindo a
mesma tendência do País: cada vez mais idosos.
Quanto ao Índice de Envelhecimento este tem vindo a aumentar, pois passou de 114,1 idosos
por cada 100 jovens em 2011 para 148 em 2018.
O Índice de Dependência Total tem vindo a aumentar ao longo dos anos, devido ao peso dos
Idosos em relação à população ativa. O Índice de Dependência de Jovens tem vindo a diminuir,
mas não o suficiente para compensar o peso dos idosos.
O número de Famílias residentes apesar de terem aumentado, houve freguesias da periferia do
concelho onde estas diminuíram.
A Dimensão Média das Famílias tem vindo a diminuir. São cada vez mais pequenas e cada vez
há mais pessoas idosas a viverem sozinhas.
Tem-se cada vez menos filhos e em idade mais avançada.
Em 13 das 18 freguesias do concelho metade das famílias residentes unipessoais são
constituídas apenas por uma pessoa com mais de 65 anos.
Existem mais mães a cuidarem dos filhos sozinhas dos que pais em todas as freguesias do
concelho.
A população tem cada vez mais habilitações literárias, sobretudo nos níveis de ensino superior.
A Taxa de Analfabetismo tem vindo a diminuir em todas as freguesias.
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5.2 INDICADORES DE EQUIPAMENTOS

Subdomínio
Desportivos

Educação e Ensino

Cultura

Religião e Culto
Equipamentos
Segurança pública
e proteção civil
Administração
Pública

Sociais

Serviços
Salubridade
Saúde

Indicador
Número de equipamentos por tipologia
Número de eventos desportivos por modalidade
Número de equipamentos da rede pública, por nível de
ensino
Número de alunos por nível de ensino
Taxa de variação de alunos por nível de ensino
Capacidade dos equipamentos por nível de ensino
Apoios e complementos educativos por tipo de intervenção
Número de equipamentos por tipologia
Número de visitantes por equipamento cultural
Número de visitantes dos museus municipais
Número de espectadores por sessão (Cinema/Espectáculos
ao vivo)
Eventos culturais
Número de equipamentos por tipologia
Taxa de variação de equipamentos por tipologia
Número de equipamentos por tipologia
Crimes registados por mil habitantes
Crimes registados pelas polícias
Crimes contra pessoas
Número de equipamentos e taxa de variação por tipologia
Número de equipamentos por tipologia
Número de equipamentos por área de intervenção
Capacidade dos equipamentos por tipologia
Capacidade dos equipamentos por área de intervenção
Programas por área de intervenção
Número de equipamentos por tipologia
Taxa de variação de equipamentos por tipologia
Número de equipamentos por tipologia para promoção da
salubridade pública
Número de equipamentos por tipologia
Variação de equipamentos por tipologia
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Os anos de análise são entre 2007 e 2019 para que seja possível verificar as mudanças ocorridas ao
longo destes anos no concelho. É importante referir que para alguns indicadores apenas existe
informação para o concelho enquanto que para outros é possível discriminar a informação por
freguesia.

2




















Desportivos:
o Número de equipamentos por tipologia, em 2019;
o Número de eventos desportivos por modalidade, entre 2014 e 2019.
Educação e ensino:
o Número de equipamentos da rede pública, por nível de ensino, entre 2015/2016 e
2018/2019;
o Número de alunos por nível de ensino, entre 2015/2016 e 2018/2019;
o Taxa de variação de alunos por nível de ensino, entre 2015/2016 e 2018/2019;
o Capacidade dos equipamentos por nível de ensino, entre 2015/2016 e 2018/2019;
o Apoios e complementos educativos por tipo de intervenção, entre 2015/2016 e
2018/2019.
Cultura:
o Número de equipamentos por tipologia, em 2018;
o Número de visitantes por equipamento cultural, entre 2015 e 2018;
o Número de visitantes dos museus municipais, entre 2013 e 2018;
o Número de espectadores por sessão (Cinema/Espectáculos ao vivo), entre 2010 e
2018;
o Eventos culturais, entre 2015 e 2018.
Religião e culto:
o Número de equipamentos por tipologia, entre 2007 e 2019;
o Taxa de variação de equipamentos por tipologia, entre 2007 e 2019.
Segurança pública e proteção civil:
o Número de equipamentos por tipologia, entre 2015 e 2018;
o Crimes registados por mil habitantes, entre 1993 e 2017;
o Crimes registados pelas autoridades policiais por tipologia, entre 1993 e 2017;
o Crimes contra pessoas, entre 2009 e 2017.
Administração pública:
o Número de equipamentos e taxa de variação por tipologia, entre 2007 e 2019;
Sociais:
o Número de equipamentos por tipologia, entre 2016 e 2018;
o Número de equipamentos por área de intervenção, entre 2016 e 2018;
o Capacidade dos equipamentos por tipologia, entre 2016 e 2018;
o Capacidade dos equipamentos por área de intervenção, entre 2016 e 2018;
o Programas de intervenção, entre 2015 e 2016.
Serviços:
o Número de equipamentos por tipologia, entre 2007 e 2019;
o Taxa de variação de equipamentos por tipologia, entre 2007 e 2019.
Salubridade:
o Número de equipamentos por tipologia para promoção da salubridade pública, entre
2015 e 2018.
Saúde:
o Número de equipamentos por tipologia, entre 2007 e 2019;
Variação dos equipamentos por tipologia, entre 2007 e 2019.
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> Desportivos

2

Indicador:

Número de equipamentos por tipologia

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Câmara Municipal de Leiria – Gabinete de Apoio ao Vereador Desporto
2019
Concelho e freguesias
Número de todos os equipamentos desportivos em 2019 no concelho e nas
freguesias

Número
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44
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Gráfico 2.1- Número de equipamentos desportivos ativos e inativos por freguesia em 2019
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Gráfico 2.2- Número de equipamentos desportivos ativos e inativos por tipologia em 2019

Análise:
Como se pode verificar no gráfico 2.1 é na União de Fregueisas de Leiria, Pousos, Barreria e Cortes onde se
concentra um número mais elevado de equipamentos deportivos (27,2%) em comparação às restantes
freguesias do concelho, de seguida é a União de Freguesias de Marrazes e Barosa e a Maceira. A freguesia
onde se localizam menos equipamentos desportivos é na União de Freguesias de Colmeias e Memória
(3,2%).
Quanto à tipologia dos equipamentos desportivos é o Pequeno campo (30,5%)e o Pavilhão (15,8%) que
existem em maior número no concelho.
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EQUIPAMENTOS – Desportivo

2

Mapa 2.1- Equipamentos desportivos ativos e inativos por tipologia em 2019
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> Desportivos

2

Indicador:

Número de eventos desportivos por modalidade

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Gabinete de Apoio ao Vereador do Desporto
2014 e 2019
Concelho
Eventos desportivos por modalidade

Nº
0
0

Triatlo

0

Ténis
Super Cross
Skate

0
0

Pentatlo Moderno

0

Pedestrianismo
Patinagem
Padel

0

Orientação

0

OCR

0

Natação
Karaté

0

Hoquei

0

Ginástica

2
2
1
1

6

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

3

1
1
1

3

1
1

Futsal
Futebol

0

Frisbee

0

Fitness

0

Ciclismo
0

Boccia
Bilhar

2
8
2

1
1

3

1
1
1

8
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Gráfico 2.3- Número de eventos desportivos por modalidade em 2014 e 2019

Análise:
Entre 2014 e 2019 constata-se que o número de eventos desportivos aumentou de 26 para 61, o que
equivale a um aumento de 135%.
Os eventos desportivos com maior expressão quantitativa quer em 2014 quer em 2019, são os que se
referem à modalidade de Atletismo, contando com 8 em 2014 e 18 em 2019.
Salienta-se igualmento os eventos da modalidade de Futebol, que não existiam em 2014 e contam em 2019
com 8 eventos. A modalidade de Ténis registou também um aumento significativo, com 1 evento em 2014 e
6 em 2019.
Dever-se-á igualmente ter em conta a evolução qualitativa dos eventos realizados desde 2014 a 2019
através na tabela que se segue, muitos deles respeitando a provas de cariz nacional e internacional.
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EQUIPAMENTOS – Desportivo

2

Tabela 2.1- Eventos desportivos realizados entre 2014 e 2019
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> Educação e ensino

2

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

80
70

Número de equipamentos da rede pública, por nível de ensino
Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Educação e Biblioteca
Carta Educativa de Leiria 2007/2017 e Projeto Educativo Municipal 2013/2017
Anos 2015/2016 e 2018/2019
Concelho
Evolução do número de equipamentos educativos por nível de ensino no
concelho, entre o ano de 2015/2016 e o ano de 2018/2019

73
67
62

64
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Gráfico 2.4 - Número de equipamentos de ensino da rede pública entre os anos letivos de 2015-2016 e 2018-2019

Análise:
Verifica-se que entre o ano 2015/16 e o ano 2018/19 houve uma diminuição do número de equipamentos
no ensino pré-escolar (menos 5) e no 1º ciclo do ensino básico (menos 9).
As Freguesias/União de Freguesias de Bidoeira de Cima, Colmeias e Memória, Maceira tiveram a redução
de 1 equipamento do Pré-escolar em cada uma das freguesias. A União de Freguesias de Marrazes e Barosa
teve a redução de 2 equipamentos no Pré-escolar.
No Ensino Básico 1º Ciclo, verificou-se a redução de 1 equipamento nas Freguesias/União de Freguesias de
Arrabal, Bajouca, Monte Redondo e Carreira, Santa Eufémia e Boa Vista. A Freguesia de Maceira teve a
redução de 3 equipamentos e a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes teve a redução de 2
equipamentos, do 1º Ciclo.
A redução do número de equipamentos nestes dois níveis de ensino, deriva não só da diminuição do
número de alunos como se pode constatar no indicador que se apresenta a seguir, mas também da
reorganização da rede escolar a nível do concelho, que entre outros aspetos se traduz na criação de
“Centros Escolares” nos quais se integram os dois níveis de ensino no mesmo equipamento.
Todos os outros níveis de ensino mantiveram o mesmo número de equipamentos.
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Mapa 2.2 - Equipamentos educativos entre ano letivo 2015/2016 e 2018/2019
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> Educação e ensino
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2

Número de alunos por nível de ensino
Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Educação e Biblioteca
Carta Educativa de Leiria 2007/2017 e Projeto Educativo Municipal 2013/2017
Anos lectivos 2015/2016 e 2018/2019
Concelho
Evolução do número de alunos por nível de ensino no concelho, entre o ano de
2015/2016 e o ano de 2018/2019
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Gráfico 2.5 - Número de alunos por nível de ensino entre os anos letivos de 2015-2016 e 2018-2019

Análise:
Constata-se uma diminuição do número de alunos nos primeiros níveis de ensino, ou seja, no préescolar (menos 87) e no 1º ciclo do ensino básico (menos 395), com maior incidência neste último.
Em todos os outros níveis de ensino, verificou-se um aumento do número de alunos, destacando-se o 3º
ciclo do ensino básico (mais 860), o ensino secundário profissional (mais 269) e o ensino superior (mais
487).
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Nº

5000
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> Educação e ensino

2

Indicador:

Taxa de variação de alunos por nível de ensino

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Taxa de variação
Trienal
Câmara Municipal de Leiria-Divisão de Educação e Biblioteca
Carta Educativa de Leiria 2007/2017 e Projeto Educativo Municipal
2013/2017
Anos lectivos 2015/2016 e 2018/2019
Concelho
Taxa de variação do número de alunos, entre o ano 2015/2016 e o ano
2018/2019 ((V2-V1)/V1 × 100).

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

40,0

36,7

33,1

30,0
21,7

20,0
10,0

6,3

5,0

0,0

-20,0

-4,7
-9,1
Ensino Préescolar

Ensino Básico 1º Ensino Básico 2º Ensino Básico 3º
Ciclo
Ciclo
Ciclo

Ensino
Secundário
Regular

Ensino
Secundário
Profissional

Ensino Superior

Gráfico 2.6. Taxa de variação de alunos por nível de ensino entre os anos letivos de 2015-2016 e 2018-2019

Análise:
Conforme referido anteriormente, os dois primeiros níveis de ensino – Pré-escolar e Básico 1º Ciclo –
apresentam uma redução do número de alunos equivalente às taxas de -4,7% e -9,1%, respetivamente.
Todos os outros níveis de ensino acolheram mais alunos, apresentando uma variação mais significativa o
Ensino Secundário Profissional com a taxa de 36,7%, seguido do Ensino Básico 3º Ciclo com a taxa de 33,1%.
O Ensino Secundário Regular (que dá acesso ao ensino superior), teve uma taxa de variação de 5,0%, muito
baixa se comparada à taxa de variação do Ensino Secundário Profissional, já referida atrás (36,7%).
Relativamente ao Ensino Superior, apresenta uma taxa de variação de 6,3%, muito próxima à taxa de
variação do Ensino Secundário Regular atrás identificada.
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2

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Capacidade dos equipamentos por nível de ensino
Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Educação e Biblioteca
Carta Educativa de Leiria 2007/2017 e Projeto Educativo Municipal
2013/2017
Anos lectivos 2015/2016 e 2018/2019
Concelho
Evolução da capacidade dos equipamentos educativos por nível de ensino no
concelho, entre o ano de 2015/2016 e o ano de 2018/2019

Nº

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500

5352

5304
3500

2675

2600

2000

3500
2100

2000

2126

-75

-48

0

0

26

Ensino Pré-escolar

Ensino Básico 1º Ciclo

Ensino Básico 2º Ciclo

Ensino Básico 3º Ciclo

Ensino Secundário Regular

2015/2016

2018/2019

Variação (Nº)

Análise:
A evolução da capacidade dos equipamentos educativos apresenta alguma irregularidade, nos vários níveis
de ensino.
O ensino pré-escolar e o ensino básico sofreram uma diminuição de lugares na ordem de 75 e 48,
respectivamente.
O ensino secundário apresenta um aumento de 26 lugares.
Os restantes níveis de ensino, ou seja, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, mantiveram a mesma capacidade.
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Gráfico 2.7 - Capacidade dos equipamentos por nível de ensino entre os anos letivos de 2015-2016 e 2018-2019
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Apoios e complementos educativos por tipo de intervenção
Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Educação e Biblioteca
Carta Educativa de Leiria 2007/2017 e Projeto Educativo Municipal 2013/2017
Anos lectivos 2015/2016 e 2018/2019
Concelho
Evolução do número de apoios e complementos educativos por tipo de
intervenção no concelho, entre o ano de 2015/2016 e o ano de 2018/2019

4093

2015/16

1627
1282
690 533
Apoio Sóciofamiliar préescolar

1682
Apoio Sóciofamiliar 1º ciclo

1126
1603
Refeições
escolares préescolar

4025

2018/19

1017

Refeições
Atividades de
escolares 1º ciclo Animação e Apoio
à Família

Tipo de apoios
Gráfico 2.8 - Apoios e complementos educativos, por tipo de intervenção, entre os anos letivos de 2015-2016 e
2018-2019

Análise:
O apoio sócio-familiar decresceu quer no pré-escolar (menos 157 alunos) quer no 1º ciclo (menos 400
alunos).
O programa de refeições escolares registou aumentos ligeiros tanto no pré-escolar (mais 24 alunos)
como no 1º ciclo (mais 68 alunos).
O programa de animação e apoio à família foi alargado a mais 109 alunos.
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Nº

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Cultura

2

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de equipamentos por tipologia
Número
Anual
INE e Câmara Municipal de Leiria – Gabinete de Apoio ao Vereador da Cultura
2009 a 2018
Concelho
Número de equipamentos: Cinema; Galerias de arte e outros espaços de
exposição; Recintos Culturais, Museus.

12

6

5
13

17

7

1
11

Arquivo Distrital

Biblioteca pública

Centro de Interpretação Ambiental

Cinema:Ecrãs

Cinema:Recintos

Galerias de Arte e outos Espaços de exposição temporária

Museus da responsabilidade Municipal

Museus fora da responsabilidade Municipal

Nota: Museu de Leiria inaugurado em 15 de Novembro de 2015.
O Município de Leiria tem a galeria no edifício do antigo Banco de Portugal, no foyer do Teatro Miguel Franco e
Manuel Artur Santos no Centro Cultural do Mercado Santana. A galeria no foyer do Teatro Miguel Franco recebe
esporadicamente exposições temáticas. Alguns dos Museus municipais acolhem esporadicamente exposições de
curta, média ou longa duração nos seus espaços, referidas nos inquéritos do INE, sendo considerado o número de
visitantes nos mesmos, para efeitos de visitantes nas exposições.

Arquivo Distrital
Biblioteca Afonso Lopes Vieira
Centro de Interpretação Ambiental
Cinema: Ecrãs
Cinema: Recintos

2009

2011

2013

2015

2018

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
13

1
17

1
17

1
16

1
17

5

5

5

4

5

9

12

6

6

7

7

Galerias de Arte e outos Espaços de
12
12
11
exposição temporária
Museus da responsabilidade
4
5
5
Municipal
Museus fora da responsabilidade
7
7
7
Municipal
Tabela 2.2 – Número de equipamentos culturais por tipologia entre 2009 e 2018
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Gráfico 2.9 - Número de equipamentos culturais por tipologia, em 2018
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Análise:
Dentro dos equipamentos culturais destaca-se o Cinema: ecrãs, seguindo-se as Galerias de Arte e outros
Espaços e exposição temporária com valores relativamente constantes desde 2009 até 2018.
Comparando o Cinema: recinto com o Cinema: ecrã verifica-se que existe uma média de 3 de ecrãs para
cada recinto.
Entre 2009 e 2018 foi inaugurado em 2015 um novo museu de responsabilidade municipal: Museu de
Leiria. O Castelo de Leiria está incluido neste item segundo os inquérito dos museus do INE pois referese ao núcleo da Torre de Menagem de onde não pode ser separado.
Quanto aos museus fora da responsabilidade do Municipio existem 7, não havendo qualquer alteração
ao longo dos anos.
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> Cultura

2
Número de visitantes por equipamento cultural
Número, Taxa de variação
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Gabinete de Apoio ao Vereador da Cultura
2015 e 2018
Concelho
Número de visitantes por equipamento cultural.

Agromuseu Municipal D. Julinha
Arquivo Municipal
Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira
Castelo
Centro Cultural Mercado Santana
Centro de Diálogo Intercultural de Leiria
Centro de Interpretação Ambiental
Centro Interpretação Abrigo do Lagar VelhoLapedo
Cine Teatro Monte Real
Galeria no edifício do Banco de Portugal
Mimo - Museu de Imagem em Movimento
Moinho do Papel
Museu de Leiria
Teatro Miguel Franco
Teatro José Lúcio da Silva (espetáculos em
sala)
Teatro José Lúcio da Silva (espetáculos fora
de portas)

2015

2018

3262
3317
75000
85671
42581
2000

1890
4094
102000
71449
56517
15439
8600

Taxa de
variação
-42,1
23,4
36,0
-16,6
32,7
330,0

672

547

-18,6

568
33965
15050
11637
2320
21988

21149
19432
11732
13630
27044

-37,7
29,1
0,8
487,5
23,0

65354

83772

28,1

44967

69086

53,6

Tabela 2.3 – Número de visitantes por equipamento cultural em 2015 e 2018

Análise:
O número de visitantes e utentes dos equipamentos culturais existentes no concelho de Leiria tem
aumentado de uma forma geral entre 2015 e 2018, passando de 288 946 para 337 228.
Destaca-se o número de visitantes ao Centro de Interpretação Ambiental e Museu de Leiria que tiveram
um aumento de 330% e 487,5%.
Por outro lado, houve diminuição no número de visitantes principalmente no Agromuseu Municipal D.
Julinha e na Galeria no edifício do Banco de Portugal com redução de 42,1% e 37,7%.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Cultura

2

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de visitantes dos museus municipais
Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Gabinete de Apoio ao Vereador da Cultura
2013, 2014, 2015 e 2018
Concelho
Número de visitantes nacionais e estrangeiros.

160000

133572

140000

117940

120000

Nº

100000

86452

97558
Nacionais

80000
94581

60000

92091

Total

40000
20000

Estrangeiros

S/D

S/D

23359

41481

0
2013

2014

2015

2018

Análise:
O número de visitantes dos museus desde 2013 tem vindo a aumentar de forma gradual, pois em 2013
visitaram os museus municipais 86 452 pessoas e em 2018 o número de visitantes subiu para 133 572,
principalmente os estrangeiros que em 2015 foram 23 359 e em 2018 foram 41 481.
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Gráfico 2.10 – Número de visitantes dos museus municipais entre 2013 e 2018
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2
Número de espectadores por sessão (Cinema/Espectáculos ao vivo)
Número
Anual
INE
2010 a 2018
Concelho
Número médio de espectadores por sessão de cinema e espectáculos ao vivo
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0,0

0,0
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Nº de espetadores por sessão de espetáculos
ao vivo

Nº medio de espetadores por sessão de cinema

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Nº médio de Espectadores por sessão de Cinema
Nº médio de Espectadores por sessão de Espetáculos ao vivo

Análise:
Quanto aos espetáculos ao vivo, houve um grande aumento de número médio de espetadores, subindo
de 85 em 2010 para 305 em 2018. De notar a diversidade do tipo de eventos, a sua relação com o
Município (atendendo a que alguns são de organização própria do Município de Leiria, outros são de
alguma forma apoiados, financeiramente ou logisticamente) e ainda alguns que poderão ser de
organização apenas da Cultura e outros transversais a vários serviços.
O número médio de espetadores por sessão de cinema tem-se mantido relativamente constante,
oscilando entre os 21 e os 18,5 entre 2010 e 2018.
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Gráfico 2.11 - Número médio de espectadores, por sessão de cinema e espetáculo ao vivo, no concelho entre 2010 e
2018
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2
Eventos culturais
Não se aplica
Trienal
Câmara Municipal de Leiria - Gabinete de Apoio ao Vereador da Cultura
2015 e 2018
Concelho
Identificação dos principais eventos decorridos no concelho em 2015 e 2018

2º Encontro de Renault 4L em Leiria
7.º Encontro Concelhio - Homenagem aos
Combatentes do Concelho de Leiria
Black Friday
Cinema Vadio
Comemorações do 25 de abril
Concertos de Verão
Crianças ao Palco
Desfile das Filarmónicas
Desfile de Carnaval e Festival da Irreverência
Desfile de Filarmónicas
Encontro Nacional de Veículos Elétricos
Extramuralhas
Feira das Velharias
Feira de Queijos e Enchidos
Festa da Fé - A alegria de ser Igreja Leiria
vários espaços
Festival A Porta
Festival Beira Rio
Festival da Sardinha
Festival de Fanfarras
Festival de Fanfarras de Leiria
Há Música na Cidade
IV JoIn – Jornadas dos Internos de Leiria
Leiria Cidade Natal
Leiria Há Cem Anos
Leiria Medieval: 1401 Aqui nasceu a casa de
1
Bragança
Leiria Sobre Rodas
Leiria tem Saúde vai à Praia
Marchas Populares do Bairro dos Anjos
Mercado da Terra
Mostra do Traje Etnográfico
Palestra e Passeio de reconhecimento de
Orquídeas Silvestres
Passagem de Ano

Ruas
Vários
da
espaços
2015
2018 cidade Jardins públicos
*
*
*
*
*
*
*

Estádio

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Passeio Familiar de Observação de Aves
Pintura ao Vivo
Praça Viva Leiria
Praça Viva Monte Real
Praça Viva Pedrógão
Praia Limpa
Roadshow de veículos ligeiros
Rota dos Escritores e Rota do Crime do Padre
Amaro
VIVÓ VERÃO – Festival de Esculturas na Areia

*
*
*
*
*

*
*

2

*
*
*
*
*

*

*
*
*

*

*

1 – Em 2015 teve a designação de “Mercado Medieval – Isabel Rainha Santa”

Tabela 2.4 – Eventos culturais realizados em 2015 e 2018

Análise:

EQUIPAMENTOS – Cultura

Também nas diferentes freguesias do concelho se efetuam anualmente as festas dos respetivos santos
padroeiros, bem como diversas festas populares, como carnaval, quermesses, santos populares, etc.
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> Religião e culto

2

Indicador:

Número de equipamentos por tipologia

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Não periódico
Presidentes das Juntas de Freguesia e das Uniões de Freguesia do concelho de
Leiria (recolha efetuada de 14/06 a 10/07/2019)
Plano Diretor Municipal de Leiria
2007 e 2019
Concelho
Número de equipamentos de religião e culto por tipologia, no ano de 2007 e no
ano de 2019

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Nº
0

40

60

100

120

140

2
2
29

Casa mortuária

39
51
52

Cemitério
24
23

Centro paroquial/pastoral
Convento

80

2
2
14
15

Instalações escutistas

113

Igreja/Capela
Santuário

2
2

Seminário

1
1
11

Salão de Paroquial
Sé Catedral

1
1

Outro

2
2

128

16

2007

2019

Gráfico 2.12 - Número de equipamentos de religião e culto, por tipologia, em 2007 e 2019

Análise:
O mapeamento dos equipamentos religiosos e de culto (e outros) de 2007, foi realizado a partir da
informação prestada pelos presidentes das Juntas de Freguesia em funções à época. Foi a metodologia
usada, para elaboração do PDM 2009, segundo consta nos seus documentos preparatórios. Refira-se
que à época não foram apresentados quaisquer dados relativos à freguesia de Arrabal, razão pela qual
não é possível aferir se existe alguma variação.
Não se dispondo de dados posteriores a 2007, optou-se por seguir a metodologia utilizada naquela data.
A recolha de informação decorreu durante os meses de Junho e Julho de 2019.
Comparativamente, verifica-se que em 2019 existem mais 31 equipamentos do que em 2007, sobretudo
nas tipologias “igreja/capela “mais 15; “casa mortuária” mais 10 e “salão paroquial “mais 5. As restantes
tipologias mantêm o mesmo número ou apresentam alterações mínimas.
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2

Indicador:

Taxa de variação de equipamentos por tipologia

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Taxa de variação
Não periódico
Presidentes das Juntas de Freguesia e das Uniões de Freguesia do concelho de
Leiria (recolha efetuada de 14/06 a 10/07/2019)
Plano Diretor Municipal de Leiria
2007 e 2019
Concelho
Taxa de variação de equipamentos de religião e culto por tipologia, entre o ano
de 2007 e o ano de 2019 ((V2-V1)/V1 × 100).

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
-10

0

Casa paroquial/episcopal

10

20

50

34,5

Cemitério

2
-4,2
0

Instalações escutistas

7,1

Igreja/Capela

13,3

Santuário

0

Seminário

0

Salão de Paroquial

45,5

Sé Catedral

0

Outro

0

Gráfico 2.13 – Taxa de variação de equipamentos de religião e culto, por tipologia, entre 2007 e 2019

Análise:
O mapeamento dos equipamentos religiosos e de culto (e outros) de 2007, foi realizado a partir da
informação prestada pelos presidentes das Juntas de Freguesia em funções à época. Foi a metodologia
usada, para elaboração do PDM 2009, segundo consta nos seus documentos preparatórios. Refira-se
que à época não foram apresentados quaisquer dados relativos à freguesia de Arrabal, razão pela qual
não é possível aferir se existe alguma variação.
Não se dispondo de dados posteriores a 2007, optou-se por seguir a metodologia utilizada naquela data.
A recolha de informação decorreu durante os meses de Junho e Julho de 2019.
Em termos da evolução percentual por tipologia, o “salão paroquial” registou um aumento muito
significativo na ordem de 45,5%, seguindo-se a “casa mortuária” com um aumento de 34, 5% e por
último a “igreja/capela” com mais 13, 3%. A taxa de variação total dos equipamentos de religião e culto
situa-se em 12,3%.
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Mapa 2.3 - Equipamentos de religião e culto em 2007 e 2019
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> Segurança pública e proteção civil
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2

Número de equipamentos por tipologia
Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Proteção Civil e Bombeiros; Internet
2015 e 2018
Concelho
Evolução do número de equipamentos de Segurança pública e Proteção Civil

6
5
4

2

2015

1
Outro (CDOS Proteção Civil)

Cruz Vermelha
Portuguesa

Esquadra PSP

Comando Distrital
de Leiria

Base Aérea nº 5

Regimento de
Artilharia nº 4

Quartel Bombeiros

Comando Territorial
GNR

Posto Territorial
GNR

0

2018

Gráfico 2.14 - Número de equipamentos de segurança pública e protecção civil em 2015 e 2018

Análise:
De acordo com o gráfico apresentado o concelho de Leiria, para os anos em análise, possui 6 quartéis de
bombeiros, que se encontram distribuidos por 6 freguesias: Maceira, União das freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes, União das freguesias de Marrazes e Barosa, União da freguesias de Monte
Redondo e Carreira, União das freguesias de Santa Catarina da Serra e Chaínça e União das freguesias de
Souto da Carpalhosa e Ortigosa .
Não se registou qualquer variação no que se refere às esquadras da PSP (2) e postos territoriais da GNR
(3), entre 2015 e 2018.
De referir que Leiria possui na sede do concelho o Comando Territoral da GNR e o Comando Distrital da
PSP.
Quanto aos equipamentos militares,Leiria tem o Regimento de Artilharia nº 4, pertencente ao Exército
Português e a Base Aérea nº 5, em Monte Real, da Força Aérea Portuguesa.
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> Segurança pública e proteção civil
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Crimes registados por mil habitantes
Rácio
Anual
Pordata
De 1993 a 2017
Concelho
Crimes detetados pelas autoridades policiais ou levado ao seu conhecimento
por meio de denúncia ou queixa

36,7
32,0
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Gráfico 2.15 – Crimes registados por cada mil habitantes no concelho entre 1993 e 2017

Portugal
Leiria

2009
40,5
32

2010
40,1
32,2

2011
39,3
34,1

2012
38,5
31,9

2013
36
29,4

2014
33,8
26,9

2015
34,4
26,9

2016
32
25,2

2017
33,2
24,9

Tabela 2.5 – Crimes registados por cada mil habitantes no país e no concelho entre 2009 e 2017

Análise:
Verifica-se que os crimes detetados pelas autoridades policiais têm descido tanto a nível nacional como a
nível do concelho de Leiria. Contudo, verifica-se que o concelho tem menor taxa de criminalidade que o
restante território nacional.
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> Segurança pública e proteção civil
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1993

500
622

2001

Crimes registados pelas autoridades policiais por tipologia
Unidades
Anual desde 2009
Pordata
1993; 2001 e 2009 a 2017
Concelho
Crimes detetados pelas autoridades policiais ou levado ao seu
conhecimento por meio de denúncia ou queixa.

1 000

1 500

2 000

1 535

2 500

3 000

2 253

531

2009

868

2 546

2010

866

2 488

2011

834

2 621

2012

777

2013

717

2014

731

1 956

389

2015

747

1 932

410

630

2017

688
Contra as pessoas

4 000

4 500

196 16

1 277

2016

3 500

355
327

370

2 237

397

1 821

411

1 629

538

Contra o património

33
49

381

2 423

23

72

58

71

48
46

47
38

Contra a vida em sociedade

Contra o Estado

Gráfico 2.16 - Crimes registados pelas autoridades policiais, por tipologia, no concelho entre 1993 e 2017

Análise:
O número de crimes registados pelas autoridades policiais ou levado ao conhecimento por meio de
denúncia ou queixa tem vindo a diminuir desde 2009, exepto o ano 2011 que registou uma subida.
No total, em 2009 registaram-se 4 038 e em 2017 registaram-se 3 120. Os crimes conta o Estado
aumentaram ligeiramente pois em 2009 registaram-se 33 e em 2017 registaram-se 38, sendo que
aparecem dois picos em 2011 e em 2013 com 72 e 71 respetivamente.
Os crimes contra as pessoas diminuiram progressivamente de 868 em 2009 para 688 em 2017.
O número do crimes contra a vida em sociedade tem vindo sempre a aumentar, passando
progressivamente dos 355 de 2009 para 538 em 2017.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2

Crimes contra pessoas
Taxa de variação
Anual
Pordata
2009-2017
Concelho
Variação relativa de todo o facto descrito e declarado pelas autoridades policiais
entre 2009 e 2017 ((V2-V1)/V1 × 100).

60,0
50,0
40,0

20,0
10,0
0,0

6,1
1,0

-10,0
-20,0

-0,2

-8,5

-6,6

-8,3

-8,5

2012

2013

2014

-1,5
-6,4

-30,0
-40,0
-50,0
2009

2010

2011

Furto em veículo motorizado
Furto em residência
Total

2015

2016

2017

Violência doméstica contra cônjuge ou análogos
Furto em edifício comercial ou industrial

Gráfico 2.17- Taxa de variação de diversos crimes contra pessoas no concelho entre 2009 e 2017

Análise:
De uma forma geral os crimes contra pessoas têm vindo a diminuir em todos os seu tipos. O ano de
2011 houve um registo de maior aumento deste tipo de crime, muito devido ao aumento do “Furto em
edifício comercial e industrial”.
Destaca-se a diminuição do crime “furto em residências” que em 2009 aumentou 36,6% e em 2017
diminuiu 28,6%. O crime de “furto em edíficio comercial ou indústrial” tem oscilado ao longo dos anos,
sem contudo perder a tendência de descida, apesar do seu aumento nos anos de 2010, 2011 e 2014.
Quanto ao crime “violência doméstica contra cônjugue ou análogos” também se tem mantido
relativamente constante, apesar de ter apenas começado a ser contabilizado a partir de 2010.
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> Administração pública

2

Indicador:

Número de equipamentos e taxa de variação por tipologia

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número, Taxa de variação
Não periódico
Site oficial dos serviços públicos “eportugal o novo portal dos serviços
públicos” (https://eportugal.gov.pt/entidades), Instituto dos Registos e do Notariado
(https://www.irn.mj.pt), Autoridade Tributária e Aduaneira (http://www.portaldasfinancas.gov.pt), Instituto da
Segurança Social (https:// http://www.seg-social.pt/), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (https://www.sef.pt),
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP (http://www.imt-ip.pt), Instituto do Emprego e Formação Profissional
(https://www.iefp.pt/), Autoridade para as Condições do Trabalho (http://www.act.gov.pt), Direção Geral da Saúde
(https://www.dgs.pt/), Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (http://www.ansr.pt), Instituto Nacional da
Reabilitação (http://www.inr.pt), Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território (http://www.igamaot.gov.pt/), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(https://www.icnf.pt/), Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (http://www.inmlcf.mj.pt/),
Instituto Português do Desporto e Juventude (http://www.ipdj.pt/), Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais (https://dgrsp.justica.gov.pt/), Agência Portuguesa do Ambiente – ARH (https://www.apambiente.pt),
CCDRC-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (http://www.ccdrc.pt), Direção de
Serviços de Identificação Criminal – Unidade Central – Comarca de Leiria (https://justica.gov.pt) consultados de
20/05 a 06/06/2019

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Plano Diretor Municipal de Leiria
2007 e 2019
Concelho
Número e taxa de variação de equipamentos de administração pública por
tipologia, no ano de 2007 e no ano de 2019 ((V2-V1)/V1 × 100).
Nº
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Gráfico 2.18 - Número de equipamentos de administração pública por tipologia em 2007 e 2019
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Gráfico 2.19 - Taxa de variação dos equipamentos de administração pública entre 2007 e 2019
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Análise:
O mapeamento atual (2019) decorre da informação constante no portal “eportugal” através do site
https://eportugal.gov.pt/entidades, que por sua vez remete para os sites oficiais das diversas entidades
acima identificadas, e que foram consultados no período de 20/05 a 06/06/2019:
Em 2007, foram identificados 37 equipamentos, maioritariamente do poder local (31): 29 sedes das Juntas
de Freguesia, Câmara Municipal e Associação de Municípios. Dos serviços desconcentrados do poder central
foram identificados somente 6 equipamentos: registos e notariado (2), autoridade tributária (2), segurança
social (1), e desenvolvimento regional (1) todos localizados na União de Freguesias de Leiria.
No atual mapeamento (2019), além dos 31 serviços do poder local que se mantêm, procurou-se incluir todas
as áreas de entre munícipes e administração central, identificando-se 43 equipamentos. Desses, 31
localizam-se na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e 12 nas restantes freguesias.
Saliente-se que 11 dos equipamentos das restantes freguesias são Espaços Cidadão, criados recentemente,
onde os munícipes podem tratar de diversos assuntos administrativos sem terem de se deslocar à cidade de
Leiria.
Não se dispondo de informação suficiente relativa ao ano de 2007, apenas se calcula a taxa de variação das
tipologias de equipamentos constantes em ambos os períodos temporais de referência, ou seja, Câmara
Municipal, Juntas de freguesia, Comunidade Intermunicipal, Registos e Notariado, Autoridade Tributária e
Desenvolvimento Regional.
Neste caso, a maioria dos equipamentos mantém o mesmo número o que se traduz numa taxa de variação
nula.
Apenas as tipologias Registos/Notariado e Autoridade Tributária, apresentam taxas de variação na ordem de
350% e 50% respetivamente. No entanto, essa variação poderá não corresponder a novos equipamentos,
mas à diferente metodologia de mapeamento que foi usada em 2007 e em 2019.
Com segurança, apenas se pode indicar que se trata de novos equipamentos os que dizem respeito à
tipologia Espaço do Cidadão, que terão certamente repercussões positivas na vida dos munícipes com
maiores dificuldades de deslocação.
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Mapa 2.4 - Equipamentos de administração pública em 2007 e 2019
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2

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de equipamentos por tipologia
Número
Bianual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Desenvolvimento Social
Carta Social, Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Anos de 2016 e de 2018
Concelho
Evolução do número de equipamentos por tipologia, entre o ano de 2016 e o ano
de 2018

111
110

Habitação Apoiada/Fogos
4
4

Atendimento/Acomp. Social
Ajuda Alimentar

0
1

Cantina Social/Refeitório

2

Centro Comunitário

1
1

Apartamento Reinserção Social

1
1

Unidade Vida Apoiada (Doença Mental)

0
1

Lar Residencial (Pess c/ Deficiência)

3

Centro Atividades Ocupacionais (Pess c/ Deficiência)

3

Residência Autónoma (Pess c/ Deficiência)

1
1

Apoio Regime Ambulatório (Pess c/ Deficiência)

1
1

Centro Atend/Acomp e Animação (Pess c/ Deficiência)

2
1

5

5
5

12
12

Centro Atividades Tempos Livres
Intervenção Precoce

1
1

Lar Crianças e Jovens

2
2
38
37

Creche
10
10

Centro Convívio Pessoas Idosas

43
42

Estrutura Residencial (Pess Idosas)

2018

Centro Dia (Pess Idosas)
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Gráfico 2.20 - Número de equipamentos sociais em 2016 e 2018

Análise:
Tendo em conta que o período temporal em análise é diminuto (2 anos), a evolução do número de
equipamentos sociais por tipologia é muito ténue.
Do total das tipologias existentes, regista-se em 2018 uma variação positiva de 4 equipamentos, que
corresponde a uma taxa de 1% apenas, relativamente ao ano de 2016.
Apesar do valor mais elevado respeitar a habitação social, com 111 unidades em 2018, esse valor diz
respeito a alojamentos individualizados (moradia unifamiliar ou apartamento). Seguidamente, destacamse a estrutura residencial para pessoas idosas, comummente designada por lar, com 43 unidades em
2018, e a creche (crianças dos 0 aos 3 anos de idade), com 38 unidades, também em 2018.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

Mapa 2.5 - Equipamentos sociais em 2016 e 2018
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Indicador:
Unidade de medida:
Periodicidade:
Fonte de informação:
Documento de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de equipamentos por área de intervenção
Número
Bianual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Desenvolvimento Social
Carta Social, Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
2016 e 2018
Concelho
Evolução do número de equipamentos por área de intervenção, entre o ano de
2016 e o ano de 2018
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Gráfico 2.21 - Número de equipamentos sociais por área de intervenção em 2016 e 2018

Análise:
Com vista a uma análise mais estruturada acerca dos equipamentos sociais existentes, agregaram-se as
diferentes tipologias em seis áreas de intervenção: Idosos, Crianças e Jovens, Pessoas com Deficiência,
Toxicodependentes, Comunidade e Habitação Social.
Estruturados desta forma, além dos alojamentos de habitação social, são os equipamentos de apoio a
pessoas idosas que se destacam relativamente às restantes áreas de intervenção, com 115
equipamentos em 2018 (mais 2 que em 2016).
O apoio a crianças e jovens, no seu conjunto totaliza 53 equipamentos em 2018 (mais 2 que em 2016), e
os restantes têm uma expressão mais reduzida, ou seja, 14 de apoio a pessoas com deficiência, 7 de
apoio à comunidade e 1 a toxicodependentes, em 2018.
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Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Capacidade dos equipamentos por tipologia
Número
Bianual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Desenvolvimento Social
Carta Social, Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
2016 e 2018
Concelho
Evolução da capacidade dos equipamentos por tipologia, entre o ano de 2016 e o
ano de 2018
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Intervenção Precoce

75
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Centro Atend/Acomp e Animação (Pess c/ Deficiência)

367
300

Apoio Regime Ambulatório (Pess c/ Deficiência)
8
7
163
197

Centro Atividades Ocupacionais (Pess c/ Deficiência)
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Gráfico 2.22 - Capacidade dos equipamentos sociais por tipologia em 2016 e 2018

Análise:
Tendo em conta que o período temporal em análise é diminuto (2 anos), a evolução da capacidade dos
equipamentos sociais por tipologia tem fraca expressividade em 2018, face à capacidade existente em
2016.Do total das tipologias existentes, regista-se em 2018 uma variação positiva de apenas 1 lugar, que
corresponde a uma taxa de 0,01% apenas, relativamente ao ano de 2016.
São as creches que registaram o maior aumento de capacidade, com 103 lugares a mais em 2018,
seguindo-se as estruturas residenciais para pessoas idosas com a criação de mais 79 lugares e os centros
de atendimento, acompanhamento e animação para pessoas com deficiência, que criaram 76 novos
lugares.
Por outro lado, verifica-se a redução da capacidade nos seguintes equipamentos: centro comunitário
menos 25,4% (-93 lugares), apoio em regime ambulatório para pessoas com deficiência menos 18,3% (67 lugares), centro de convívio para pessoas idosas menos 22,5% (-50 lugares), centro de tempos livres
para crianças menos 9,1% (-40 lugares), centro de dia para pessoas idosas menos 2,2% (-17 lugares),
intervenção precoce menos 20% (-15 lugares) e residência autónoma para pessoas com deficiência
menos 12,5% (-1 lugar). Refira-se ainda que deixou de existir a tipologia “unidade de vida apoiada para
pessoas com doença mental” o que se traduz na redução de 100% dos lugares (-65 lugares).
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Indicador:
Unidade de medida:
Periodicidade:
Fonte de informação:
Documento de referência:

Nº

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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3753

Capacidade dos equipamentos por área de intervenção
Número
Bianual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Desenvolvimento Social
Carta Social, Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
2016 e 2018
Concelho
Evolução da capacidade dos equipamentos por área de intervenção, entre o ano
de 2016 e o ano de 2018

3807

2102

2150

835

827
366
7

2016

7

273

2018

Análise:
Com vista a uma análise mais estruturada acerca da capacidade dos equipamentos sociais, agregaram-se
as diferentes tipologias em cinco áreas de intervenção: Idosos, Crianças e Jovens, Pessoas com
Deficiência, Toxicodependentes, Comunidade. Excluiu-se a Habitação Social, dado que não é possível
definir a capacidade de cada alojamento.
Estruturados desta forma, são os equipamentos de apoio a pessoas idosas que se destacam
relativamente às restantes áreas de intervenção, com 54 lugares a mais que em 2016, assim como o
apoio a crianças e jovens, com 48 novos lugares relativamente a 2016.
Em linha oposta, foi reduzida a capacidade (-93) na área de apoio à comunidade e no apoio a pessoas
com deficiência (-8).
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Gráfico 2.23 - Capacidade dos equipamentos sociais por área de intervenção em 2016 e 2018
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> Sociais

2

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte de informação:
Documento de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Programas por área de intervenção
Número/Euro
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Desenvolvimento Social
2015 e 2018
Concelho
Evolução do número de programas e do valor despendido por área de
intervenção, entre o ano de 2015 e o ano de 2018
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Gráfico 2.24 - Número de programas de apoio social por área de intervenção em 2015 e 2018
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Gráfico 2.25 – Valor despendido pela Câmara Municipal nos programas de apoio social, por área de intervenção,
em 2015 e 2018

Análise:
Os programas de apoio social que dizem respeito às pessoas idosas, são os únicos que em 2018
evidenciam um aumento face a 2015, ou seja, mais 15 projetos equivalentes a mais 50%). Em termos de
apoios financeiros, é igualmente a área de intervenção com valores mais elevados (€64188) e onde se
regista o aumento mais significativo em termos financeiros, ou seja, foram despendidos mais €26988 em
2018 face ao ano de 2015 (72,5%).
O número de programas na área da deficiência e comunidade são menos significativos, havendo apenas
a registar mais um em 2018 no apoio à comunidade, o que se traduziu num acréscimo de €4879
equivalente ao aumento financeiro de 46,5%.
Já no que diz respeito aos programas na área da deficiência, apesar de se ter mantido o mesmo número,
o valor despendido aumentou em €1240, equivalente a mais 7,6%.
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> Serviços

2

Indicador:

Número de equipamentos por tipologia

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Não periódico
Autoridade Nacional das Comunicações /ANACOM (https://www.anacomconsumidor.pt/contactos); Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos/ERSE
(http://www.erse.pt/consumidor/); CTT – Correios de Portugal, S.A.
(http://www.ctt.pt/); chronopost (https://chronopost.pt/); DHL
(https://www.dhl.pt/); MRW (https://www.mrw.pt/); MEO (https://www.meo.pt/);
Vodafone Portugal (https://www.vodafone.pt/); NOS (https://www.nos.pt/); EDP
Comercial (https://www.edp.pt/); Galp (http://www.galpenergia.com/PT/); Gold
energy (https://agentes.goldenergy.pt/) ; Iberdrola (https://www.iberdrola.pt/)
consultados em Junho e Julho de 2019; Câmara Municipal de Leiria - Divisão
Financeira; e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria
Plano Diretor Municipal de Leiria
2007 e 2019
Concelho
Número de equipamentos de serviços por tipologia, no ano de 2007 e no ano de
2019

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Gráfico 2.26 - Número de equipamentos de serviços por tipologia em 2007 e 2019

Análise:
O mapeamento actual (2019) decorre da informação constante no Portal do Consumidor ANACOM, através
do site https://www.anacom-consumidor.pt/contactos
e Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos/ERSE, através do site http://www.erse.pt/consumidor/ que por sua vez remetem para os sites
oficiais das diversas entidades acima identificadas, consultados em Junho e Julho de 2019. Foram ainda
obtidos dados através da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Leiria e dos SMAS Leiria.
O mapeamento dos equipamentos de serviços (e outros) de 2007 foi realizado a partir da informação
prestada pelos presidentes das Juntas de Freguesia em funções à época. Foi a metodologia usada, para
elaboração do PDM 2009, segundo consta nos seus documentos preparatórios.
Em 2007, foram identificados 12 equipamentos, maioritariamente operadores de serviços postais (11) e
serviço de águas (1).
No actual mapeamento (2019), além dos serviços postais e de águas, incluíram-se outras tipologias
essenciais ao quotidiano dos munícipes, designadamente, operadores de comunicações electrónicas,
comercializadores de gás e electricidade, mercados e apoio de praia. Foram considerados somente os
operadores/comercializadores, constantes nas respectivas entidades reguladoras – ANACOM e ERSE – e
que possuem locais físicos de atendimento no concelho de Leiria. Estes, somados aos equipamentos
municipais (mercados) e dos SMAS Leiria, apresentam o total de 50, distribuídos pela maioria das
freguesias, à exceção de Regueira de Pontes e de Milagres.
Do total dos equipamentos, 17 localizam-se na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, que
equivale a 34%. Saliente-se que 10 das 18 freguesias, apenas dispõem de serviços postais.
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2

Indicador:

Taxa de variação de equipamentos por tipologia

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Taxa de variação (%)
Não periódico
Autoridade Nacional das Comunicações /ANACOM (https://www.anacomconsumidor.pt/contactos); Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos/ERSE
(http://www.erse.pt/consumidor/); CTT – Correios de Portugal, S.A.
(http://www.ctt.pt/); chronopost (https://chronopost.pt/); DHL
(https://www.dhl.pt/); MRW (https://www.mrw.pt/); MEO (https://www.meo.pt/);
Vodafone Portugal (https://www.vodafone.pt/); NOS (https://www.nos.pt/); EDP
Comercial (https://www.edp.pt/); Galp (http://www.galpenergia.com/PT/); Gold
energy (https://agentes.goldenergy.pt/) ; Iberdrola (https://www.iberdrola.pt/);
consultados em Junho e Julho de 2019; Câmara Municipal de Leiria - Divisão
Financeira; e Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria
Plano Diretor Municipal de Leiria
2007 e 2019
Concelho
Taxa de variação de equipamentos de serviços por tipologia, entre o ano de 2007 e
o ano de 2019 ((V2-V1)/V1 × 100)

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Gráfico 2.27 - Taxa de variação dos equipamentos de serviços por tipologia entre 2007 e 2019

Análise:
Não se dispondo de informação suficiente relativa ao ano de 2007, apenas se calcula a taxa de variação das
tipologias de equipamentos constantes em ambos os períodos temporais de referência, ou seja, operadores
de serviços postais e serviços de águas.
Neste caso, o destaque refere-se aos operadores de serviços postais, cuja taxa de variação se situa em
173%, face à taxa de variação de 50% dos serviços de águas.
Com segurança, não se consegue indicar se a totalidade de ambas as taxas respeitam a serviços novos ou a
serviços que eventualmente já existiriam, mas não tenham sido considerados no mapeamento efetuado em
2007.
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Mapa 2.6 - Equipamentos de serviços em 2007 e 2019
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2

Indicador:

Número de equipamentos por tipologia para promoção da salubridade
pública

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Ambiente e Saúde; Valorlis – Valorização
e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.; e Resilei - Tratamento de resíduos
industriais S.A.

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2015 e 2018
Concelho
Quantidade de equipamentos instalados por tipologia para promover a
manutenção da salubridade pública (Dispensadores de sacos para dejetos
caninos, Canil/gatil, Aterros Sanitários)

Equipamentos (nº)
Sanitários para Animais
Canil
Dispensadores de sacos para dejetos
caninos
Aterros Sanitários
TOTAL

2015
1
1
10

2018
1
1
40

2
14

2
44

Análise:
O Município de Leiria disponibiliza vários equipamentos no sentido de assegurar a limpeza e as
adequadas condições de salubridade dos espaços públicos, através do seu planeamento e gestão, tendo
em vista a satisfação da população e a melhoria da qualidade ambiental do concelho. O concelho de
Leiria dispõe de atualmente (ano de 2018) de 44 equipamentos para promoção da salubridade pública,
nomeadamente 1 sanitário para animais, 1 canil com 11 células, 40 dispensadores de sacos para dejetos
caninos e 2 aterros sanitários, conforme ilustrado na Tabela 2.3. Importa referir que relativamente aos
aterros sanitários, cada um destes está a ser gerido e explorado pela entidade Valorlis – Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., com uma área de aproximadamente 21 hectares, e pela entidade
Resilei - Tratamento de resíduos industriais S.A., com aproximadamente uma área de 10 hectares.
Quanto aos dispensadores de sacos para dejetos caninos, verifica-se que no ano de 2018 houve uma
ampliação significativa da rede destes equipamentos em todo o Município, face ao ano de 2015. Os
restantes equipamentos mantiveram-se constantes durante o período temporal em análise.
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Tabela 2.6 – Número de equipamentos para promoção da salubridade pública por tipologia em 2015 e 2018
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> Saúde

2

Indicador:
Unidade (s) de medida:
Periodicidade:
Fonte (s) de informação:

Número de equipamentos por tipologia

Documento (s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Não periódico
Infarmed Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP
(http://www.infarmed.pt/ consulta em 11/04/2019), ERS Entidade Reguladora da
Saúde (https://www.ers.pt/ consultada de 16/04 a 12/05/2019)
Plano Diretor Municipal de Leiria
2007 e 2019
Concelho
Número de equipamentos de saúde por tipologia, no ano de 2007 e no ano de
2019

120
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100

90

Nº

80
60
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40
20
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1

1

1

1

0

2007
2019

Análise:
Não se dispondo de dados posteriores a 2007, recolhidos para elaboração do Plano Diretor Municipal,
utilizaram-se esses mesmos dados como período de referência temporal face à presente data (2019).
O mapeamento dos equipamentos de saúde (e outros) de 2007, foi realizado a partir da informação
prestada pelos presidentes das juntas de Freguesia em funções à época. Foi a metodologia usada,
segundo consta nos documentos preparatórios do PDM 2009. Já o mapeamento de 2019 foi feito
através da recolha de dados nas entidades oficiais acima identificadas.
Em 2019 o nº total de equipamentos de saúde situa-se em 335, quando em 2007 foi identificado o total
de 77.
Das tipologias estabelecidas, destaca-se a que agrega “Clinica/Policlínica/Centro Polivalente” (109), ou
seja, os equipamentos privados onde são disponibilizadas uma ou várias especialidades/valências
médicas, de acordo com os registos constantes na Entidade Reguladora da Saúde.
A tipologia “Laboratório de Análises Clínicas” também apresenta um valor significativo, com 48
equipamentos, mais elevado do que em 2007 (9).
Em 2019 existem 32 Farmácias licenciadas pelo Infarmed, em 2007 existiam 27.
Em 2019 são 40 os equipamentos públicos sem internamento, abrangendo maior diversidade de
unidades de gestão autónoma, que à data de 2007 (29), não implicando necessáriamente maior
número de edifícios.
A tipologia “Outros” com o total de 90 equipamentos, abrange essencialmente unidades comerciais de
audiologia, optometria, nutrição, terapias diversas, entre outros.
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Gráfico 2.28 - Número de equipamentos de saúde por tipologia, em 2007 e 2019
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Mapa 2.7 - Equipamentos de saúde em 2007 e 2019
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2

Indicador:
Unidade (s) de medida:
Periodicidade:
Fonte (s) de informação:

Variação de equipamentos por tipologia
Número
Não periódico
Infarmed Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP
(http://www.infarmed.pt/ consulta em 11/04/2019), ERS Entidade Reguladora da
Saúde (https://www.ers.pt/ consultada de 16/04 a 12/05/2019)
Plano Diretor Municipal de Leiria
2007 e 2019
Concelho
Variação dos equipamentos de saúde por tipologia, entre o ano de 2007 e o ano
de 2019
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Gráfico 2.29 – Variação dos equipamentos de saúde por tipologia entre 2007 e 2019

Análise:
Os equipamentos de saúde com internamento “Hospital/Centro Hospitalar” e os “Centros de Saúde”
não sofreram qualquer variação entre o ano de 2007 e 2019.
A tipologia “Extensão de Saúde” esvaziou-se de significado, atendendo à criação de unidades com
gestão autónoma, designadamente “Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados/UCSP” e “Unidade
de Saúde Familiar/USF”. Por esta razão verifica-se o surgimento de 30 UCSP e 4 USF em 2019, face à
eliminação de 27 “Extensões de Saúde” de 2007 para 2019.
Os equipamentos de natureza privada evidenciam uma forte variação, com mais 247 equipamentos em
2019 face ao total de 2007 (45). Estes equipamentos estão distribuídos pelas tipologias
“Clínica/Policlínica/Centro Polivalente”, “Centro de Reabilitação Física”, “Farmácia”, “Laboratório de
Análises Clínicas” e “Outros”.
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Documento (s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Nº equipamentos de
saúde por freguesia em
2019

Hospital/
Centro
Hospitalar

Centro
de
Saúde

Extensão
de Saúde

Unidade de
Cuidados de
Saúde
Personalizado
s

Unidade
de Saúde
Familiar

Unidade de
Cuidados
na
Comunidad
e

Unidade
de Saúde
Pública

Centro de
Atendimento
a Jovens

Centro de
Respostas
Integradas

Clínica/Policlínic
a/Centro
Polivalente

Amor

1

Arrabal

1

1

Bajouca

1

2

Bidoeira de Cima

1

1

Caranguejeira

1

4

Coimbrão

1

Maceira

1

Milagres

1

Regueira de Pontes
UF de Colmeias e
Memória
UF de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes
UF de Marrazes e
Barosa
UF de Monte Real e
Carvide
UF de Monte Redondo
e Carreira

1

UF de Parceiros e Azóia
UF de Santa Catarina
da Serra e Chainça
UF de Santa Eufémia e
Boa Vista
UF de Souto da
Carpalhosa e Ortigosa

Centro de
Reabilitaçã
o Física

Laboratório
de Análises
Clínicas

Outros TOTAL

1
1

2

2

2
1

1

5

1

4

1

2

5

1

2

1

1

2

4

1

1

1

11
3

4

13
3
1

2
3

Farmácia

1

5

3

1

3

1

1
1

1

1

1

3

1

7

73

9

9

17

55

177

16

1

5

7

14

50

1

1

1

2

5

10

2

3

1

3

1

10

2

4

2

1

5

14

2

1

1

1

2

1

2

1

1

7

2

1

2

7

2

1

6

Tabela 2.7 - Número de equipamentos de saúde por freguesia em 2019
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5.2.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS

2

Após a realização do domínio Equipamentos é possível concluir:

















Todas as freguesias do concelho têm equipamentos desportivos e com diversos eventos
desportivos.
Houve ligeira diminuição dos equipamentos do Ensino Pré-escolar e Ensino Básico 1º Ciclo,
havendo igualmente uma diminuição de alunos para esses níveis de ensino.
Houve um aumento dos apoios nas Refeições escolares do 1º Ciclo e nas Atividades de
Animação e Apoio à Família.
O número dos equipamentos culturais sofreu muitas alterações ao longo dos anos, mas o seu
número de visitantes aumentou.
O número dos visitantes dos museus municipais tem vindo a aumentar ao longo dos anos, em
especial os visitantes estrangeiros.
O número de espetadores de sessões de cinema e de espetáculos ao vivo apesar de algumas
oscilações têm vindo a aumentar.
Os equipamentos religiosos sofreram um ligeiro aumento, em especial as Igrejas e Capelas.
Não houve qualquer tipo de alteração no número de equipamentos de Segurança Pública e
proteção civil.
O número de crimes no concelho quanto à vida em sociedade aumentou, mas o número de
crimes contra as pessoas ao longo dos anos tem vindo a diminuir.
O número de equipamentos de Administração Pública sofreu um aumento, em especial os
Registos e Notariado.
Os equipamentos sociais sofreram uma ligeira diminuição, mas a sua capacidade aumentou.
O número das intervenções nas diversas áreas aumentou, bem como a sua capacidade.
O número de programas para apoio a idosos do concelho tiveram um aumento
O número de equipamentos dos Serviços teve um aumento, em especial Serviços de Águas.
Quanto à Salubridade houve um aumento dos equipamentos.
O número de equipamentos de saúde aumentou, em especial Clinica/Policlínica/Centro
Polivalente.
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5.3 INDICADORES DE AMBIENTE
Domínio

Subdomínio

Indicador

3

Acessibilidade física do serviço de recolha de resíduos urbanos indiferenciados
Acessibilidade física do serviço de recolha seletiva de resíduos urbanos

Gestão de RU e Número de equipamentos por tipologia para recolha seletiva de resíduos urbanos
valorizáveis
limpeza
Número de equipamentos de deposição coletiva para resíduos urbanos indiferenciados
pública
Quantidade de resíduos urbanos indiferenciados recolhidos enviados para aterro
Reciclagem de resíduos de recolha seletiva
Quantidade de resíduos urbanos gerados por grandes produtores e recolhidos pelo
município

Resíduos,
água, energia, Número de projetos/ações relacionados com Economia Circular com a
emissões de participação/organização do município
GEE
Recursos
Extensão de limpeza/valorização de linhas de água
hídricos

Alterações
climáticas
Ambiente

Qualidade do
Ar

Número de eventos climáticos extremos, por tipo, com impactos climáticos registados
População sensível a temperaturas elevadas/ondas de calor (índice de dependência total)
População residente em áreas de perigosidade de incêndios florestais
População residente em áreas sensíveis a cheias e a erosão, galgamentos e inundações
costeiras
Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas de perigosidade de incêndios florestais
Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas sensíveis a cheias e a erosão, galgamentos
e inundações costeiras
Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas de perigosidade de
incêndios florestais
Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas sensíveis a cheias
Número de ações previstas no PMAAC executadas e em curso
Índice de Qualidade do Ar

Nº de população sobre-exposta ao ruído ambiente exterior
Mapas de ruído aprovados
Número de iniciativas de sustentabilidade local
Número de ações de divulgação e da participação pública
Informação
Número de estruturas de partilha e codecisão (processos colaborativos/participativos)
Ambiental
Número de temáticas e de serviços disponibilizados on-line
Área total da estrutura verde principal e secundária
Espaços Verdes
Área total da estrutura verde principal e secundária per capita
Urbanos
Área total do espaço verde público
Públicos
Área do espaço verde público per capita
Área ocupada por explorações de inertes
Área ocupada por contratos de prospeção e pesquisa e concessões minerais
Recursos
Área ocupada por tipo de inerte explorado
Geológicos
Área ocupada por pedreiras licenciadas por tipologias de uso do solo
Área ocupada por pedreiras não licenciadas por tipologias de uso do solo
Conservação Número e superfície ocupada por áreas classificadas no concelho no âmbito da
da Natureza conservação da natureza
Ocupação florestal por espécie
Área ardida
Floresta
Número de ocorrências
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Os anos de análise estão compreendidos entre 2001 e 2019 para que seja possível verificar as mudanças
ocorridas. É importante referir que que para alguns indicadores existe apenas informação para o
concelho enquanto que para outros é possível discriminar a informação por freguesia.
Assim, para uma melhor caracterização da Gestão de Resíduos Urbanos e limpeza pública são analisados
os seguintes indicadores:








Acessibilidade física do serviço de recolha de resíduos urbanos indiferenciados, entre os
anos 2015 e 2017;
Acessibilidade física do serviço de recolha seletiva de resíduos urbanos, entre os anos 2015
e 2017;
Número de equipamentos por tipologia para recolha seletiva de resíduos urbanos
valorizáveis, entre os anos 2015 e 2018;
Número de equipamentos de deposição coletiva para resíduos urbanos indiferenciados,
entre os anos 2015 e 2018;
Quantidade de resíduos urbanos indiferenciados recolhidos enviados para aterro, entre os
anos 2015 e 2018;
Reciclagem de resíduos de recolha seletiva, entre os anos 2015 e 2018;
Quantidade de resíduos urbanos gerados por grandes produtores e recolhidos pelo
município, entre os anos 2015 e 2018.

Para o estudo dos Resíduos, água, energia e emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) é analisado o
seguinte indicador:


Número de projetos/ações relacionados com Economia Circular com participação/organização
do município, entre os anos 2016 e 2018.

Para o estudo dos Recursos Hídricos é analisado o seguinte indicador:


Extensão de limpeza/valorização de linhas de água, em 2018;











Número de eventos climáticos extremos, por tipo, com impactos climáticos registados;
População sensível a temperaturas elevadas/ondas de calor (índice de dependência total);
População residente em áreas de perigosidade de incêndios florestais;
População residente em áreas sensíveis a cheias e a erosão, galgamentos e inundações
costeiras;
Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas de perigosidade de incêndios florestais;
Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas sensíveis a cheias e a erosão, galgamentos e
inundações costeiras;
Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas de perigosidade de
incêndios florestais;
Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas sensíveis a cheias;
Número de ações previstas no PMAAC executadas e em curso.

Quanto à Qualidade do Ar é analisado o seguinte indicador:


Índice de Qualidade do Ar, entre 2015 e 2017.

Para o estudo do Ruído são estudados os seguintes indicadores:


Número de população sobre-exposta ao ruido ambiente exterior, entre 2001 e 2011;
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Mapas de ruído aprovados, em 2019.

Para o estudo da Informação Ambiental são analisados os seguintes indicadores:





Número de iniciativas de sustentabilidade local, entre 2015 e 2018;
Número de ações de divulgação e da participação pública, entre 2015 e 2018;
Número de estruturas de partilha e codecisão (processos colaborativos/participativos), em
2018;
Número de temáticas e de serviços disponibilizados on-line, entre 2015 e 2018.

3

Em relação aos Espaços Verdes Urbanos Públicos são analisados os seguintes indicadores:





Área total da Estrutura Verde Principal e Secundária, entre 2014 e 2017;
Área total da Estrutura Verde Principal e Secundária per capita, entre 2014 e 2017;
Área total do Espaço Verde Público, entre 2014 e 2017;
Área total do Espaço Verde Público per capita, entre 2014 e 2017.

Relativamente aos Recursos Geológicos são analisados os seguintes indicadores:






Área ocupada por explorações de inertes, entre 2012 e 2019;
Área ocupada por contratos de prospeção e pesquisa e concessões minerais, entre 2015 e
2019;
Área ocupada por tipo de inerte explorado, entre 2012 e 2019;
Área ocupada por pedreiras licenciadas por tipologias de uso do solo, em 2019;
Área ocupada por pedreiras não licenciadas por tipologias de uso do solo, em 2019.

Na Conservação da Natureza é analisado:


Número e superfície ocupada por áreas classificadas no concelho no âmbito da conservação da
natureza, entre 2015 e 2019.

AMBIENTE

Quanto à Floresta são analisados os seguintes indicadores:
 Ocupação florestal por espécie entre 1995 e 2015
 Área ardida, entre 2005 e 2018;
 Número de ocorrências, entre 2005 e 2018.
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> Gestão de resíduos

3

Indicador:

Acessibilidade física do serviço de recolha de resíduos urbanos
indiferenciados

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde; SUMA
Ficha de avaliação da qualidade do serviço - Entidade Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos (ERSAR)
2015, 2016, 2017
Concelho
Percentagem do número de alojamentos familiares e coletivos na área de
intervenção da entidade gestora com serviço de recolha indiferenciada a uma
distância inferior a 100 m do limite do prédio”. Saliente-se que este indicador é
calculado pela entidade ERSAR, após avaliação de qualidade dos serviços. À data
de realização do presente documento, o indicador ainda não reflete o reporte de
dados efetuados para 2018.
Saliente-se que este indicador é calculado pela entidade ERSAR, após avaliação
de qualidade dos serviços. À data de realização do presente documento, o
indicador ainda não reflete o reporte de dados efetuados para 2018.

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

No período temporal analisado (2015 a 2017), a acessibilidade física do serviço de recolha de resíduos urbanos
indiferenciados apresenta-se estável no concelho de Leiria, registando-se assim um valor de 77% para este
indicador. No entanto, encontra-se abaixo do valor de referência para áreas de intervenção mediamente urbanas de
qualidade do serviço boa (90% a 100%), definido pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR).
Este resultado está particularmente associado às especificidades locais. Tal tem especial relação com o facto das
freguesias rurais e semi-urbanas se caracterizarem por restrições diversas como a topografia, o reduzido espaço
público disponível para colocação de contentores de resíduos indiferenciados e a configuração dos arruamentos
públicos (ex. vias sem saída). Pese embora as restrições que presidem ao presente indicador, o Município procura
promover a sua melhoria contínua, encontrando-se também atualmente em fase de transição de operador privado
de recolha e transporte de resíduos urbanos indiferenciados.
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Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Acessibilidade física do serviço de recolha seletiva de resíduos urbanos
Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde; Valorlis -Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Ficha de avaliação da qualidade do serviço - Entidade Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos (ERSAR)
2015, 2016, 2017
Concelho
“Percentagem do número de alojamentos familiares e coletivos na área de
intervenção da entidade gestora com serviço de recolha seletiva por ecopontos a
uma distância inferior a 200 m do limite do prédio. Nas freguesias classificadas
como áreas predominantemente urbanas a distância ao limite do prédio é
ajustada para 100 m”
Saliente-se que este indicador é calculado pela entidade ERSAR, após avaliação
de qualidade dos serviços. À data de realização do presente documento, o
indicador ainda não reflete o reporte de dados efetuados para 2018.

2017

38

2016

37

2015

53

Acessibilidade física do serviço de recolha seletiva (%)

Gráfico 3.1 – Acessibilidade física do serviço de recolha seletiva de resíduos urbanos no concelho entre 2015 e 2017.

Análise:
No concelho de Leiria, a percentagem do número de alojamentos familiares e coletivos na área de
intervenção da entidade gestora correspondeu a 38%, no ano de 2017, conforme ilustra o Gráfico 3.1.
Este valor confirma o ligeiro aumento registado em 2017, interrompendo a tendência de decréscimo de
acessibilidade física que se verificou em 2016, que poderá ser justificada pela alteração da metodologia
no apuramento do indicador. No entanto, o valor da acessibilidade do serviço de recolha seletiva
encontra-se abaixo do valor de referência para áreas de intervenção mediamente urbanas de qualidade
do serviço boa (70% a 100%), definido pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR).
Salienta-se que à data de realização do presente documento, este indicador ainda não reflete o reporte
de dados efetuado para 2018, o qual se traduzirá numa melhoria do indicador devido à recente
aquisição de quantidades significativas de conjuntos de ecopontos para instalação no território
concelhio.

96

AMBIENTE – Gestão de resíduos

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
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> Gestão de resíduos
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Indicador:

Número de equipamentos por tipologia para recolha seletiva de
resíduos urbanos valorizáveis

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número de equipamentos
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde; Valorlis -Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Avaliação da qualidade dos serviços de resíduos prestados aos utilizadores
reportado à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Quantidade de equipamentos instalados por tipologia para recolha seletiva de
resíduos valorizáveis (papel/cartão, vidro e embalagens, óleos alimentares usados
(OAU), pilhas e resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE’s)

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Gráfico 3.2 – Número de equipamentos, por tipologia, para recolha seletiva de resíduos urbanos no concelho em
2015, 2016, 2017 e 2018

Análise:
O concelho de Leiria registou nos últimos anos um aumento do número de ecopontos para recolha de
seletiva de vidro, papel/cartão e embalagens. O maior aumento registou-se entre os anos 2017 e 2018,
com uma taxa de variação de 15 % e de 3% relativamente a ecopontos de superfície e ecopontos
subterrâneos, respetivamente (Gráfico 3.2). Quanto aos equipamentos das restantes tipologias, a sua
distribuição manteve-se constante ao longo do período temporal analisado, correspondendo a 34
oleões, 30 pilhões e 5 centros de Receção de REEE’s (Gráfico 3.2). Relativamente a este último, importa
referir que no âmbito de protocolos oportunamente estabelecidos entre o município e as Associações
3
de Bombeiros Voluntários do concelho, existem contentores de 18 m nos 5 Quartéis das Corporações
de Bombeiros Voluntários (Ortigosa, Maceira e Leiria – a qual inclui os quartéis de Monte Redondo e
Santa Catarina), estando assim coberta toda a área Concelhia em matéria de Centros de Receção de
REEE’s, conforme ilustrado no Mapa 3.1. A rede de recolha seletiva de óleos alimentares usados é,
desde o seu início, constituída por 34 pontos de recolha correspondentes ao número de oleões
(depósitos de OAU), propriedade do Município de Leiria.
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Mapa 3.1 – Distribuição espacial de equipamentos para recolha seletiva de resíduos urbanos por tipologia em
2018
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Indicador:

Número de equipamentos de deposição coletiva para resíduos urbanos
indiferenciados

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número de equipamentos
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde; SUMA
Avaliação da qualidade dos serviços de resíduos prestados aos utilizadores
reportado à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Quantidade de equipamentos instalados de deposição de resíduos urbanos
indiferenciados

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Gráfico 3.3 – Número de equipamentos de deposição coletiva para resíduos urbanos indiferenciados no concelho
entre 2015 e 2018.

Análise:
No período temporal em análise (2015 a 2018), o número de equipamentos para recolha de resíduos
urbanos indiferenciados disponíveis no concelho de Leiria manteve-se inalterada, quer em termos de
contentores de superfície como subterrâneos, conforme ilustrado no Gráfico 3.3, correspondendo a um
total de 5279 contentores. A capacidade de contentores predominante é de 800 litros e 1000 litros,
correspondendo estas a 97% do total de equipamentos de deposição coletiva para resíduos urbanos
indiferenciados no concelho (Mapa 3.2).
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Mapa 3.2 – Distribuição espacial de equipamentos de deposição coletiva para resíduos urbanos indiferenciados
por capacidade em 2018
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Indicador:

Quantidade de resíduos urbanos indiferenciados recolhidos enviados
para aterro

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Tonelada/ano
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde; SUMA
Avaliação da qualidade dos serviços de resíduos prestados aos utilizadores
reportado à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Quantidade de resíduos urbanos indiferenciados depositados em aterro

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Análise:
No concelho de Leiria, a quantidade de resíduos urbanos indiferenciados enviados para aterro foi, no
ano de 2018, de aproximadamente 45 quilotoneladas (Gráfico 3.4), mais 7% do que em 2017. Este
aumento, alinhado com o crescimento económico, não foi acompanhado por um acréscimo da recolha
diferenciada.
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Gráfico 3.4 – Quantidade de resíduos urbanos indiferenciados recolhidos e enviados para aterro no concelho entre
2015 e 2018.
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>Gestão de Resíduos Urbanos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Reciclagem de resíduos de recolha seletiva
Tonelada/ano
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde; Valorlis -Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Avaliação da qualidade dos serviços de resíduos prestados aos utilizadores
reportado à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Quantidade de resíduos urbanos recolhidos para reciclagem
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Gráfico 3.5 – Quantidade de resíduos urbanos recolhidos para reciclagem no concelho entre 2015 e 2018.

Análise:
No concelho de Leiria, a quantidade total de resíduos enviados para reciclagem foi, no ano de 2018, de
aproximadamente 5,3 quilotoneladas (Gráfico 3.5). De um modo geral, verifica-se nos últimos anos um
aumento da recolha seletiva de vidro, papel/cartão e embalagens. Entre os anos 2015 e 2018, regista-se
uma taxa de variação de 6,0%, 30,9% e 9,9%% relativamente a recolha de vidro, papel/cartão e
embalagens, respetivamente. Estes valores confirmam o ligeiro aumento registado a partir de 2017,
interrompendo a tendência de decréscimo de produção que se verificou em 2016.
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>Gestão de Resíduos Urbanos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Quantidade de resíduos urbanos gerados por grandes produtores e recolhidos
pelo município
Tonelada/ano
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Avaliação da qualidade dos serviços de resíduos prestados aos utilizadores
reportado à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Quantidade de resíduos urbanos gerados por grandes produtores (> 1.100 litros)

Análise:
Em 2018, foram produzidos, por grandes produtores do concelho, 1385 toneladas de resíduos urbanos
quantidade de resíduos urbanos gerados por grandes produtores, mantendo-se este indicador estável
desde 2016 (Gráfico 3.6). Este valor interrompe a tendência de aumento deste indicador que se
verificou em 2015, que é justificada não pela diminuição do número de grandes produtores registados
no concelho de Leiria, mas pela transferência da cobrança para os SMAS de produtores que eram
cobrados à baldeação em 2015 e que o deixaram de ser, pelo facto de a CML não possuir sistema PAYT
implementado, em resultado do parecer da ERSAR relativo à proposta do tarifário do serviço de resíduos
do Município para 2016.
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Gráfico 3.6 – Quantidade de resíduos urbanos gerados por grandes produtores no concelho entre 2015 e 2018
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>Resíduos, água, energia e emissões de Gases com Efeito de

3

Indicador:

Número de projetos/ações relacionados com Economia Circular com a
participação/organização do município

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Guia para a Redução do Desperdício Alimentar; Regulamento para os Eventos
Sustentáveis; Formação para o setor da restauração e comércio.
2016, 2017 e 2018
Concelho
Número de projetos e ações relacionados com a Economia Circular que envolva a
participação e/ou organização do município.

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Análise:
Durante o período temporal de 2016 a 2018, esteve a decorrer 1 projeto e 3 ações relacionados com
Economia Circular com a participação e organização do Município de Leiria. O projeto UrbanWins foi
financiado pelo programa europeu Horizonte 2020 e implementado desde Junho de 2016 por oito
municípios, entre os quais Leiria, sendo o único município português. De um modo geral, o objetivo
principal deste projeto consistiu na operacionalização de conceitos que, embora muito promissores, são
até agora mais teóricos do que práticos: metabolismo urbano, economia circular, e investigação
participativa. No decurso deste projecto resultaram 3 acções, nomeadamente o Guia para a Redução do
Desperdício Alimentar; Regulamento para os Eventos Sustentáveis e Formação para o setor da
restauração e comércio.
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> Recursos Hídricos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Extensão de limpeza/valorização de linhas de água
Metro (m)
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
2018
Concelho
Extensão de linhas de água com intervenção de limpeza e/ou valorização

AMBIENTE – Recursos Hídricos

Análise:
O Município de Leiria tem implementado um conjunto de intervenções com vista à manutenção,
conservação e reabilitação das linhas de água do concelho visando o correto funcionamento do sistema
hidrológico e indispensável para evitar consequências nefastas, como cheias e deslizamentos de taludes
nas margens das linhas de água. Durante o período temporal de 2015 a 2018, ocorreu intervenção de
limpeza e/ou valorização em aproximadamente 22 378 m de extensão de linhas de água do Município
de Leiria, verificando-se 2100 m, 6500 m, 6160 m e 7600 m nos anos 2015, 2016, 2017 e 2018,
respetivamente.
No último ano desta análise (2018), estas intervenções envolveram a desobstrução do leito, limpeza
seletiva de espécies infestantes e desramação (ou corte de árvores em casos extremos) nas margens de
cerca de 7600 m de linhas de água do concelho, bem como a remoção de sedimentos no leito em
pontos considerados críticos. Conforme ilustrado no Mapa 3.3, em 2018 foram limpas/valorizadas um
total de 5 linhas do concelho de Leiria, nomeadamente a Ribeira da Caranguejeira (2 troços), Ribeira do
Amparo, Rio Lis e Vala Testamenteira.

Mapa 3.3 – Linhas de água intervencionadas em 2018 no concelho.
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3

>Alterações Climáticas
Indicador:

Número de eventos climáticos extremos, por tipo, com impactos
climáticos registados

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria (EMAAC –
Leiria) e Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria)
2018
Concelho
Número de eventos climáticos extremos responsáveis por impactos significativos
nos sistemas naturais, sociais e económicos

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

AMBIENTE – Alterações Climáticas

Análise:
Do levantamento sistemático de informação sobre os diferentes eventos climáticos extremos a que o
território esteve exposto durante os últimos 4 anos (2015-2018), contactou-se que o concelho de Leiria
foi afetado por 1 evento climático extremo, com impactos e consequências significativas, estando
relacionado com episódio de temperaturas elevadas/ondas de calor registado em 2017.
Para além deste evento climático extremo, não foi identificada a ocorrência de eventos significativos de
outro tipo durante o período em análise, nomeadamente relacionados com precipitação excessiva,
vento forte, agitação marítima forte, temperaturas extremamente baixas/ondas de frio, formação de
gelo, queda de geada ou neve, nevoeiros e neblinas, trovoadas/raios ou seca extrema.
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>Alterações Climáticas

3

Indicador:

População sensível a temperaturas elevadas/ondas de calor (índice de
dependência total)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:

Número de habitantes
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC –Leiria)
2018
Concelho, Base Geográfica de Georreferenciação de Informação (BGRI/Censos
2011)
Relação entre a população vulnerável a temperaturas elevadas/ondas de calor
com menos de 15 anos e mais de 64 anos com a população em idade ativa no
Concelho de Leiria

Descrição do indicador:

AMBIENTE – Alterações Climáticas

Análise:
Sensibilidade da população a temperaturas elevadas/ondas de calor foi avaliada considerando-se que os
grupos fisiologicamente mais vulneráveis aos impactos destes fenómenos climáticos são as crianças, os
jovens e os idosos. Foi analisada a distribuição por grandes grupos etários da população residente em
Leiria, sintetizada através do índice de dependência total, que expressa a relação entre a população com
menos de 15 anos e mais de 64 anos com a população em idade ativa.
Analisando o índice de dependência total por subsecção estatística apresentado no Mapa 3.4, constatase que a população mais sensível se encontra predominantemente nas freguesias rurais do interior do
concelho, mas também na área mais central da cidade de Leiria (Centro Histórico).
De referir que a referência temporal de análise deste indicador teve início em 2018 e não apresenta
periodicidade regular definida.

Mapa 3.4 - População sensível a temperaturas elevadas/ondas de calor no concelho de Leiria (índice de
dependência total)
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>Alterações Climáticas

Descrição do indicador:

3

População residente em áreas de perigosidade de incêndios florestais
2

Densidade populacional (Nº habitantes/km )
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria)
2018
Concelho, Base Geográfica de Georreferenciação de Informação (BGRI/Censos
2011)
Pessoas que habitam, a maior parte do ano, em áreas sensíveis à ocorrência de
incêndios florestais. De referir que este indicador não tem periodicidade regular
definida.

AMBIENTE – Alterações Climáticas

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
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>Alterações Climáticas
Indicador:

População residente em áreas sensíveis a cheias e a erosão,
galgamentos e inundações costeiras

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Densidade populacional (Nº habitantes/km )
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria), INE Censos 2011
2018
Concelho, freguesia
Pessoas que habitam, a maior parte do ano, em áreas ameaçadas por cheias e
por erosão, galgamento e inundações oceânicas

2

Gráfico 3.7 -População residente em áreas sensíveis a cheias, erosão, galgamentos ou inundações costeiras

Análise:
A população sensível a cheias corresponde a aproximadamente 7.068 habitantes do concelho de Leiria,
conforme apresentado no Gráfico 3.7, e reside sobretudo ao longo das bacias hidrográficas dos rios Lis e
Lena e das ribeiras de Sirol e Milagres, sendo mais significativa nas zonas ameaçadas por cheias
localizadas próximo da cidade de Leiria, mais precisamente na União das Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes e na União das Freguesias de Marrazes e Barosa. Na faixa litoral do concelho está
localizada, naturalmente, a população sensível a fenómenos relacionados com erosão, galgamento e
inundação costeira, aproximadamente 279 habitantes do aglomerado de Pedrógão (freguesia de
Coimbrão), que correspondem a cerca de 0,3% da população concelhia (Gráfico 3.7).
De referir que a referência temporal de análise deste indicador teve início em 2018 e não apresenta
periodicidade regular definida.
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Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3
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>Alterações Climáticas
Indicador:

Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas de perigosidade de
incêndios florestais

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:

Número de edifícios
Irregular (de referir que a referência temporal de análise deste indicador teve
início em 2018 e não apresenta periodicidade regular definida.)
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria), INE Base Geográfica de Edifícios (BGE/Censos 2011)
2018
Concelho, freguesia
Estruturas localizadas em áreas com perigosidade de incêndios florestais alta ou
muito alta

Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Análise:
No concelho de Leiria, o total de 14.647 alojamentos são potencialmente sensíveis a incêndios
florestais. Pela análise do Mapa 3.6, verifica-se que existe um número significativo de alojamentos
sensíveis no sector serrano no concelho, abrangido pela União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira
e Cortes, pela União das Freguesias de Colmeias e Memória, pela União das Freguesias de Santa
Catarina da Serra e Chainça, pela União das Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa e pela
freguesia de Caranguejeira, coincidente com zonas do concelho densamente arborizadas e com
povoamento mais disperso, onde as áreas com perigosidade de incêndios florestais alta ou muito alta
são mais extensas.
No que respeita à sensibilidade dos equipamentos a fogos florestais, constata-se que existem 16
equipamentos junto a áreas de perigosidade de incêndio alta ou muito alta, localizados
maioritariamente no setor Nordeste do concelho, conforme ilustrado no Mapa 3.7.
De referir que a referência temporal de análise deste indicador é 2018, não apresentando periodicidade

AMBIENTE – Alterações Climáticas

regular definida.

Mapa 3.5 - Alojamentos sensíveis a incêndios florestais

110

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

Mapa 3.6 - Equipamentos sensíveis a incêndios florestais
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>Alterações Climáticas
Indicador:

Edifícios (alojamentos, equipamentos) em áreas sensíveis a cheias e a
erosão, galgamentos e inundações costeiras

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número de edifícios
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria), INE Base Geográfica de Edifícios (BGE/Censos 2011)
2018
Concelho, freguesia
Estruturas localizadas em áreas ameaçadas por cheias e por erosão, galgamento
e inundações oceânicas

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

AMBIENTE – Alterações Climáticas

Análise:
Quanto à sensibilidade dos alojamentos a cheias e erosão, galgamentos e inundações costeiras,
ilustrada no Mapa 3.8, foram identificados 193 alojamentos expostos a cheias, dos quais 105
encontram-se localizados nas zonas inundáveis inseridas em perímetros urbanos. No que respeita à
sensibilidade dos alojamentos a erosão, galgamentos e inundações costeiras, as situações identificadas
estão concentradas na praia de Pedrógão, o único aglomerado costeiro do concelho, correspondendo a
1.196 alojamentos.
Apenas um equipamento é sensível a cheias, designadamente o Estabelecimento Prisional de Leiria
localizado na periferia Sul da cidade, junto ao rio Lis (Mapa 3.9). Por sua vez, não existem equipamentos
sensíveis a erosão, inundações e galgamentos oceânicos.
De referir que a referência temporal de análise deste indicador teve início em 2018 e não apresenta
periodicidade regular definida.

Mapa 3.7 - Alojamentos sensíveis a cheias e erosão, galgamentos e inundações costeiras
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Mapa 3.8 – Equipamentos sensíveis a cheias
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>Alterações Climáticas
Indicador:

Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas de
perigosidade de incêndios florestais

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria)
2018
Concelho, freguesia
Infraestruturas localizadas em áreas com perigosidade de incêndios florestais alta
ou muito alta

3

AMBIENTE – Alterações Climáticas

Análise:
A sensibilidade das infraestruturas energéticas a incêndios florestais, nomeadamente da rede de
transporte de eletricidade e de gás natural, encontra-se ilustrada no Mapa 3.10. Em parte significativa
do território concelhio verifica-se múltiplas coincidências espaciais entre estas redes energéticas e as
áreas com perigosidade de incêndio florestal alta e multo alta, pelo que se considera que a sua
sensibilidade é muito elevada.
Quanto à sensibilidade das infraestruturas de transportes a incêndios florestais (Mapa 3.11), a elevada
densidade da rede viária no concelho, combinada com a grande extensão das áreas com perigosidade
de incêndio alta e multo alta, originam que a maior parte da rede viária que abrange a zona central e
interior do território concelhio seja sensível a estas ocorrências. Destaca-se como infraestruturas
sensíveis, pela sua importância, o IC 2, o IC 36, os ramais de acesso à A19 / EN1 e ao IC9, a EN 349, a EN
350, a EN 1, a EN 109, a EN 109-9, a EN 113, a EN 349-1, a EN 356-1, a EM 531 e a Variante da
Caranguejeira. Refira-se ainda que a Linha do Oeste é também sensível a incêndios florestais,
particularmente no troço entre Regueira de Pontes e Carreira.
De referir que a referência temporal de análise deste indicador teve início em 2018 e não apresenta
periodicidade regular definida.

Mapa 3.9 - Infraestruturas energéticas sensíveis a incêndios florestais
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Mapa 3.10 - Infraestruturas de transporte sensíveis a incêndios florestais
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3

Indicador:

Infraestruturas energéticas e infraestruturas de transporte em áreas
sensíveis a cheias

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria)
2018
Concelho, freguesia
Infraestruturas localizadas em áreas ameaçadas por cheias

AMBIENTE – Alterações Climáticas

Análise:
No concelho de Leiria, a sensibilidade das redes energéticas a cheias é reduzida, conforme ilustrado no
Mapa 3.12, embora o gasoduto atravesse zonas ameaçadas pelas cheias no vale do rio Lis –
nomeadamente entre Leiria e Barosa e entre Amor e Regueira de Pontes – e a rede elétrica coincida
com estas zonas ao longo de grande parte do curso do rio Lis, mas também da ribeira do Sirol e da
ribeira dos Milagres.
No que diz respeito à sensibilidade das infraestruturas de transporte a cheias (Mapa 3.13), verifica-se
que o número de situações sensíveis é, de um modo geral, pontual. O traçado da Linha do Oeste
configura uma das situações mais sensíveis, sendo paralelo ao rio Lis numa grande extensão,
aproximadamente entre Regueira de Pontes e Carreira. Quanto às rodovias, as situações de intersecção
com zonas ameaçadas pelas cheias são mais pontuais, mas, ainda assim, incluem diversas vias mais
relevantes.
De referir que a referência temporal de análise deste indicador teve início em 2018 e não apresenta
periodicidade regular definida.

Mapa 3.11 - Infraestruturas energéticas sensíveis a cheias
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Mapa 3.12 - Infraestruturas de transporte sensíveis a cheias
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>Alterações Climáticas
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Número de ações previstas no PMAAC executadas e em curso
Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC – Leiria)
2018
Concelho
Número de medidas de adaptação municipal estruturadas segundo as principais
vulnerabilidades climáticas do concelho, atuais e futuras, implementadas
anualmente ou a decorrer

Executada
AP4 – Arranjos exteriores da área envolvente do
Castelo de Leiria e principais acessos
AP6 – Jardim da Almuinha
AP12 – Requalificação do edifício do Mercado
Municipal de Leiria
AP23 – Intervenção de proteção e valorização
da Lagoa da Ervedeira
TOTAL

Em curso





1

3

Análise:
A estratégia de adaptação do PMAAC-L consubstancia-se num conjunto de medidas, linhas de
intervenção e ações de adaptação, estruturadas segundo as principais vulnerabilidades climáticas do
concelho, atuais e futuras. Do quadro de 54 ações de adaptação prioritárias definidas no programa de
Ação do PMAAC-L, a realizar a curto prazo e médio prazo, pelo Município e por outras entidades
parceiras, foi implementada 1 ação no ano de 2018, encontrando-se 3 ações a decorrer, conforme
ilustrado na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 - Ações de adaptação climática municipal prioritárias (principais vulnerabilidades climáticas),
implementadas e a decorrer no concelho, em 2018
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>Qualidade do Ar
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3
Índice de Qualidade do Ar
Número de dias
Anual
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
Base de dados Online Sobre Qualidade do Ar - Agência Portuguesa do Ambiente
2015, 2016, 2017
Zona Centro Litoral
Índice de qualidade do ar da Zona Centro Litoral resultante da média aritmética
calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede
desta área.

350
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250
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100
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Análise:
O índice de qualidade do ar permite uma avaliação qualitativa do estado da qualidade do ar e, face aos
seus resultados, adequar comportamentos e ações no sentido da proteção da saúde humana,
especialmente dos grupos mais sensíveis da população. Este índice, disponibilizado pela APA, é
determinado para a Zona Centro Litoral tendo por base a informação obtida nas estações de qualidade
do ar geridas pela CCDR-Centro, que correspondem à estação de qualidade do ar de Ervedeira (Leiria) e
estação de qualidade do ar de Montemor-o-Velho (Montemor-o-Velho), ambas classificadas como
estações Regional de Fundo. Neste sentido, o índice disponibilizado para Zona Centro Litoral é
determinado a partir de valores médios de concentração de poluentes monitorizados por estas
estações, nomeadamente Dióxido de azoto (NO 2) - médias horárias; Dióxido de enxofre (SO 2) - médias
horárias; Ozono (O3) - médias horárias e Partículas atmosféricas (PM10 e PM2.5) - médias diárias, não
refletindo este a contribuição direta de fontes industriais, vias de tráfego e de outras fontes emissoras.
Refere-se que não se reporta este indicador para o ano de 2018, apesar de disponível, uma vez que
estes dados não se encontram ainda validados. Para o período temporal analisado (2015 a 2017)
verifica-se, de um modo geral, que o índice de qualidade do ar na Zona Centro Litoral registado com
maior frequência foi o de “bom”, tendo este sido observado em 284 dias no ano de 2017, apesar de ser
verificar uma tendência de diminuição do número de dias com esta classificação, conforme ilustrado no
Gráfico 3.8. Por outro lado, o número de dias com índice de qualidade do ar “médio” e “fraco” tem
vindo a aumentar, apesar do decréscimo observado em 2016.
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Gráfico 3.8 –Índice de qualidade do ar anual na Zona Centro Litoral entre 2015 e 2017.
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>Ruído

3

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de população sobre-exposta ao ruído ambiente exterior
Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Ambiente e Saúde/Divisão de
Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
Mapa de Ruído do PDM e Plano Municipal de Redução do Ruído
2001 e 2011
Concelho
Número de habitantes que se encontram expostos a níveis de ruido ambiente
que excedam o valor limite referente a zonas sensíveis e zonas mistas

População

80000
60000
40000

2001

20000

2011

0
< 45

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75

>75

Classes de ruído (dB(A)) no período Lden
Gráfico 3.9 - Evolução do número de população expostos ao ruído, por classes de ruído (dB(A)), no
período Lden, em 2001 e 2011
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Gráfico 3.10 - Evolução do número de população expostos ao ruído, por classes de ruído (dB(A)), no
período Ln, em 2001 e 2011

Análise:
No ano de 2011, a estimativa da percentagem da população do concelho de Leiria sobre-exposta aos diferentes
níveis de ruído indica que para o indicador de ruído diurno-entardecer-anoitecer (Lden), cerca de 14% da população
encontra-se exposta a níveis de ruído superiores a 55 dB(A), limite estabelecido pelo Regulamento Geral do Ruido
(RGR) para zonas sensíveis para este indicador. Em zonas mistas, cerca de 3% da população encontra-se exposta a
níveis de ruído superiores ao limite máximo (65 dB(A)) estabelecido pelo RGR para o indicador Lden. Relativamente
ao indicador de ruído noturno (Ln), a percentagem da população que se encontra exposta a níveis de ruído
superiores a 55 dB(A), limite estabelecido pelo RGR para zonas mistas neste período, é de 4%. A percentagem da
população que se encontra exposta a níveis de ruído superiores a 45 dB(A), limite estabelecido pelo RGR para zonas
sensíveis neste período, é de 17%. O indicador Ln corresponde, segundo esta análise, ao período mais crítico.
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>Ruído

3

Indicador:

Mapas de ruído aprovados

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Ambiente e Saúde/Divisão de
Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial
Plano Diretor Municipal de Leiria – Relatório do Ruído; Relatório do ruído do
Plano de Urbanização de Leiria; Relatório do Ruído do Plano de Urbanização do
Pedrógão
2019
Concelho
Número de representações geográficas do ruído ambiente exterior aprovadas,
expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em documento onde se
representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais correspondem
uma determinada classe de valores expressos em dB(A)

Documento(s) de referência:

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Análise:

AMBIENTE – Ruído

No concelho de Leiria, foram aprovados três mapas de ruído, nomeadamente o mapa de ruído do concelho, à escala
municipal (1:25.000), o mapa de ruído da cidade de Leiria, à escala 1:5.000, e o mapa do ruído do Pedrogão, à
escala 1:2000.
Como se poderá verificar nas imagens, a fonte de ruído mais relevante é a rede viária, sendo que quando se faz uma
análise a uma maior escala surgem as fontes de ruído ligadas às atividades industriais e ao tráfego ferroviário.
No mapa de ruído do Pedrógão denota-se que o mar assume-se como uma fonte de ruído de grande importância,
naquela área.

Mapa 3.13 - Ruído (lden) do PDM de Leiria

Mapa 3.14 - Ruído (ln) do PDM de Leiria
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Mapa 3.16 - Ruído (lden) do Plano de Urbanização do Pedrógão (2012)

Mapa 3.15 - Ruído (ln) do Plano de Urbanização do Pedrógão (2012)

3

AMBIENTE – Ruído
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Mapa 3.18 - Ruído (lden) da proposta de Plano de
Urbanização de Leiria (2008)

Mapa 3.17 - Ruído (ln) da proposta de Plano de Urbanização de Leiria
(2008)

3

AMBIENTE – Ruído
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>Informação Ambiental
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Número de iniciativas de sustentabilidade local
Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Número de iniciativas que aumentem a literacia ambiental de todos os que vivem
no Concelho de Leiria e sensibilizar para a mudança comportamental necessária
com vista a dar resposta aos desafios da pegada ecológica individual e coletiva

AMBIENTE – Informação Ambiental

Análise:
O concelho de Leiria promoveu, entre 2015 e 2018, 3 iniciativas de sustentabilidade local,
nomeadamente uma estratégia municipal, um projeto europeu e um plano municipal. A primeira
iniciativa teve início em 2015, correspondendo à Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas (EMAAC-Leiria), visando, pela primeira vez, uma estratégia adaptativa em cenário climático
no concelho. Em 2016 teve início o projeto UrbanWINS, financiado pelo programa europeu Horizonte
2020 e com 4 anos de duração, onde o município participou em conjunto com oito cidades europeias
com objetivo de operacionalização de conceitos: metabolismo urbano, economia circular, e investigação
participativa. Entre 2017 até ao presente, decorre o Plano Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas de Leiria - PMAAC-L, onde um conjunto de medidas de ação está previsto no sentido de
tornar o concelho de Leiria mais resiliente e preparado para enfrentar as consequências do
aquecimento global.
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>Informação Ambiental
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Número de ações de divulgação e da participação pública
Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Número de ações de divulgação de cariz ambiental e de fomento da participação
pública em projetos e na promoção de uma cidadania ativa, consciente e
ambientalmente culta

2015
0
0
0
0
0
0
0

Seminário (EMAAC - L)
Seminário (projeto Urban Wins)
Ágoras Locais (projeto Urban Wins)
Seminário (PMAAC - L)
Workshop (PMAAC - L)
Webinar
TOTAL

2016
1
0
0
0
0
0
1

2017
0
1
2
1
0
0
4

2018
0
1
2
0
4
2
9

Análise:
Durante o período temporal analisado, o concelho de Leiria registou cerca de 14 ações de divulgação
ambiental e da participação pública, conforme ilustrado na Tabela 3.2. Estas ações tiveram inico no ano
de 2016, com o seminário realizado no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas. Nos últimos anos, verifica-se um aumento significativo na promoção destas ações pelo
município, atingindo, em 2018, o valor máximo de 9 ações.
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Tabela 3.2 - Número de ações de divulgação e da participação pública de cariz ambiental no concelho entre 2015 e
2018.
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>Informação Ambiental

3

Indicador:

Número de estruturas de partilha e codecisão (processos
colaborativos/participativos)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
2018
Concelho
Número de estruturas de partilha e codecisão de cariz ambiental e de fomento da
participação pública em projetos e na promoção de uma cidadania ativa,
consciente e ambientalmente culta

AMBIENTE – Informação Ambiental

Análise:
O concelho de Leiria tem disponibilizado um conjunto de estruturas colaborativas e participativas,
promovendo uma cidadania ativa em matéria ambiental. Estas estruturas tiveram início em 2018,
correspondendo a um total de 3: UrbanWins; PMAAC-Leiria; Orçamento Participativo (40 projetos
submetidos).
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>Informação Ambiental
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Número de temáticas e de serviços disponibilizados on-line
Número
Irregular
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Ambiente e Saúde
2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Número de temáticas e serviços com disponibilização de informação de cariz
ambiental aos munícipes, nomeadamente de informação on-line

AMBIENTE – Informação Ambiental

Análise:
No período temporal analisado, encontraram-se disponíveis no município 5 serviços on-line explorando
diversas temáticas, nomeadamente Portal da Queixa; A minha Rua; App do Município; Urbanismo on
line e Mapas interativos.
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> Espaços Verdes Urbanos Públicos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

ha

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Área total da Estrutura Verde Principal e Secundária
Hectares
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Territorial
ECO XXI
De 2014 a 2017
Município
Total da área ocupada da Estrutura Verde Principal e Secundária

800,00
700,00
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500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

2014

2015

2016

2017

Área total da estrutura verde
principal (hectares)

125,00

693,72

693,72

693,72

Área total da estrutura verde
secundária (hectares)

100,79

100,14

100,14

100,14

Área total da estrutura verde principal (hectares)
Área total da estrutura verde secundária (hectares)
Gráfico 3.11 - Área total da Estrutura Verde Principal e Secundária

AMBIENTE

Análise:
Entre 2014 e 2015 a área ocupada pela Estrutura Verde Principal sofreu um aumento de 82%, pois
passou de 125 ha para 693,72 ha. Nos anos seguintes não houve qualquer tipo de alteração, pois
manteve-se com 693,72 ha.
Relativamente à Estrutura Verde Secundária entre 2014 e 2015 sofreu uma ligeira diminuição, pois
passou de 100,79 ha para 100,14 ha. Nos restantes anos de estudo não houve qualquer tipo de
alteração.
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> Espaços Verdes Urbanos Públicos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

3

Área total da Estrutura Verde Principal e Secundária per capita
2
m /hab
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento, Ordenamento e
Estratégia Territorial
ECO XXI
De 2014 a 2017
Município
Área total da Estrutura Verde Principal e Secundária per capita

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Gráfico 3.12 - Área total da Estrutura Verde Principal e Secundária per capita

AMBIENTE

Análise:
2
De 2014 para 2015 a área da Estrutura Verde Principal per capita aumentou, pois em 2014 era de 9,9 m
2
por habitante e em 2015 aumentou para 54,9 m por habitante.
Por outro lado, a Estrutura Verde Secundária sofreu uma diminuição entre 2014 e 2015, pois em 2014
2
2
havia 8 m por habitante e em 2015 desceu para 7,9 m por habitante. Nos restantes anos de análise
esse valor manteve-se.
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> Espaços Verdes Urbanos Públicos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Área total do Espaço Verde Público
Hectares
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento, Ordenamento e
Estratégia Territorial
ECO XXI
2014 e 2017
Município
Área total ocupada pelo Espaço Verde Público.

1 000,00
800,00
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400,00
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0,00
Área total do espaço verde
público (hectares)

2014

2017

225,89

793,86

Gráfico 3.13 - Área total do Espaço Verde Público

AMBIENTE

Análise:
De 2014 a 2016 houve um aumento da área total do Espaço Verde Público, pois em 2014 havia 225,89
hectares e em 2017 esse valor aumentou para 793,86 hectares.
Para os restantes anos de análise não existe informação.
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> Espaços Verdes Urbanos Públicos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Área total do Espaço Verde Público per capita
2
m /hab
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Territorial
ECO XXI
2014 e 2017
Município
Área total ocupada pelo Espaço Verde Público per capita
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Gráfico 3.14 - Área total do Espaço Verde Público per capita

AMBIENTE

Análise:
Entre 2014 e 2017 houve um aumento da área do Espaço Verde Público per capita, pois em 2014 havia
2
2
uma área de 17,9 m por habitante e em 2016 esse valor aumentou para 62,81 m por habitante.
Nos restantes anos não existe informação.
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>Recursos Geológicos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Área ocupada por explorações de inertes
Hectares
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Ambiente e Saúde/ Divisão de
Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial e Direção-Geral de
Energia e Geologia

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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3

2012, 2019
Concelho e freguesia
Ocupação por exploração de inertes nas freguesias

362,15

325,98
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0
-3,7
-36,2

-40,1

Área ocupada pelas explorações
licenciadas

Área ocupada pelas explorações não
licenciadas

2012

2019

Núcleos de concessões

Variação

Gráfico 3.15 - Área ocupada por explorações de inertes em 2012 e 2019

Análise:
Verifica-se no gráfico 3.15 que a área ocupada pelas explorações de inertes tem vindo a diminuir,
contudo continuam a ser as explorações licenciadas com maior representatividade no concelho. Nos
núcleos e concessões é onde a variação é menor.
Em 2012 existiam 24 pedreiras ao abrigo do artigo 5, actualmente em 2019, 1 foi licenciada, 12 são não
licenciadas, 9 encerram e 3 continuam sem processo de regularização.
Observa-se no território de Leiria 3 ampliações na União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e
Ortigosa, União de Freguesias de Colmeias e Memória e União de Freguesias de Marrazes e Barosa.
2 novas pedreiras surgem na União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira e União de Freguesias
de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.
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Amor
Arrabal
Bajouca
Bidoeira de Cima
Caranguejeira
Coimbrão
Colmeias e
Memória
Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes
Maceira
Marrazes e Barosa
Monte Redondo e
Carreira
Parceiros e Azoia
Regueira de
Pontes
Santa Catarina da
Serra e Chainça
Santa Eufémia e
Boa Vista
Souto da
Carpalhosa e
Ortigosa

Área ocupada pelas
explorações
licenciadas

Área ocupada
pelas explorações
não licenciadas

Núcleos de
concessões

2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012
2019
2012

3,18
1,71
7,91
71,08
82,53
0,76
1,41
170,26
162,49
45,67
4,8
18,72
19,89
4,18
4,18
40,39

5,24
1,23
5,24
5,02
0,85
1,67
4,49
58,1
45,02
1,77
6,66
23,13
5,04
3,99
9,91
4,26
5,87
5,89
7,59
2,99
4,96
9,47

33,68
29,94
27,63
27,63
-

2019

48,97

-

-

Tabela 3.3 - Área ocupada por explorações de inertes no concelho em 2012 e 2019
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>Recursos Geológicos

3

Indicador:

Área ocupada por contratos de prospeção e pesquisa e concessões
minerais

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Hectares
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Ambiente e Saúde/ Divisão de
Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial e Direção-Geral de
Energia e Geologia

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2015, 2019
Concelho
Evolução da área nos contratos de prospeção e pesquisa e concessões
minerais

Contrato de prospeção e pesquisa

Concessões minerais

2015

2019

2015

2019

Número

7

1

13

4

Área (ha)

2108,13

89,47

1861,30

558,85

Tabela 3.4 - Área ocupada por contratos de prospeção e pesquisa e concessões minerais em 2015 e 2019

AMBIENTE – Recursos Geológicos

Análise:
Em 2015 os contratos de prospeção e pesquisa eram 7 e tinham uma área de abrangência de 2108,13
ha, diminuindo para apenas 1 em 2019 com uma área de 89,47 ha.
Relativamente às Concessões minerais, estas em 2015 eram 13 e tinham 1861,30 ha de área e em 2019
há apenas 4 concessões com 558,85 ha de área.
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>Recursos Geológicos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Área ocupada por tipo de inerte explorado
Hectares
Bienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Ambiente e Saúde/ Divisão de
Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial e Direção-Geral de Energia e
Geologia

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Inerte

3

2012, 2019
Concelho
Evolução da área (ha) por tipo de inerte explorado nas diversas explorações no
concelho

Área ocupada pelas
explorações licenciadas

Área ocupada pelas
explorações não licenciadas

Núcleos de concessões

2012

2019

2012

2019

2012

2019

Calcários

173,44

102,79

5,78

-

-

-

Argilas

165,24

121

47,52

26,63

-

-

Argilas e areias

34,28

2,66

0,52

14,98

-

-

Gesso

6,11

12,03

2,75

-

-

-

Areias

-

24,69

53,2

42,55

-

-

Areias e Caulinos

-

-

-

-

61,3

57,58

Margas

-

62,81

-

-

-

-

Análise:
Como de pode verificar na tabela 3.5 é possível verificar que nas pedreiras licenciadas são os Calcários
e as Argilas os inertes explorados com maior área. As explorações de Calcários abrangem uma área de
173,44 ha, em 2012, e 102,79 ha, em 2019. As explorações de Argilas, em 2012, abrangem uma área de
165,24 ha e 121 ha em 2019. Ambas as explorações apresentam um decréscimo entre 2012 e 2019
Em relação às pedreiras não licenciadas são as Areias e as Argilas que têm uma maior área de
ocupação. As Areias têm uma área de ocupação em 2012 de 53,2 ha e 42,55 ha em 2019. As Argilas em
2012 ocupavam 47,52 ha e 26,63 ha em 2019.
Quanto aos Núcleos de concessões estes têm apenas a exploração de Areias e Caulinos que ocupava
uma área de 61,3 ha em 2012 e atualmente ocupa 57,58 ha.
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Tabela 3.5 - Área ocupada segundo o tipo de inerte em 2012 e 2019
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>Recursos Geológicos

3

Indicador:

Área ocupada por pedreiras licenciadas por tipologias de uso do
solo

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Planeamento, Ordenamento e
Estratégia Territorial e Direção-Geral de Energia e Geologia

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

25,00

2019
Concelho
Ocupação de pedreiras licenciadas no concelho nas diferentes classes de
uso do solo no PDM

23,64

20,00

%

15,00
10,00
4,48

5,00
1,10

0,04
0,00
Solo rural - Espaços afetos à
exploração de recursos
geológicos

solo rural - Espaços
agrícolas de produção

Solo urbano - Área
Solo urbano - Área de
industrial e armazenagem proteção e enquadramento

Tpipologias do uso do solo do PDM

Análise:
No Solo rural – Espaços afetos à exploração e recursos geológicos é onde sem encontra a maior área
ocupada de pedreiras com 23,64%. As três maiores pedreiras do concelho situam-se: duas na Freguesia
de Maceira com exploração de Calcários e Margas e a terceira situa-se na União de Freguesias de Souto
da Carpalhosa e Ortigosa com exploração de Argilas.
Já o Solo urbano – Área de proteção e enquadramento possui 4,48% do seu solo ocupado por pedreiras.
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Gráfico 3.16 - Área ocupada em 2019 por pedreiras licenciadas
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Mapa 3.19 - Pedreiras licenciadas por uso do solo
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>Recursos Geológicos

3

Indicador:

Área ocupada por pedreiras não licenciadas por tipologias de uso do
solo

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Territorial e Direção-Geral de Energia e Geologia

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2019
Concelho
Ocupação de pedreiras não licenciadas no concelho nas diferentes classes de uso
do solo no PDM

1,60

1,44

1,40
1,20
%

1,00

0,83

0,80
0,60
0,40

0,34

0,27
0,09

0,20

0,06

0,00
Solo rural - Espaços Solo rural - Espaços Solo rural - Espaços Solo rural - Espaços Solo urbanizável - Solo urbanizável agrícolas de
florestais de
florestais de
afetos à exploração Área comercial e de Área industrial e
produção
conservação
produção
de recursos
serviços
armazenagem
geológicos

Gráfico 3.17 – Percentagem de área ocupada em 2019 por pedreiras não licenciadas, em cada uma das
tipologias de uso do solo

Análise:
No concelho existem 39 pedreiras não licenciadas e é no Solo Rural – Espaços Afetos à exploração de
recursos geológicos, que se encontra a maior percentagem de área ocupada por pedreiras não
licenciadas, com 20 pedreiras, o que representa uma ocupação de 1,44%.
É possível verificar que no Solo Rural – Espaços florestais de produção, a área ocupada por 7 pedreiras,
não licenciadas, representa 0,83% do seu total.
Como se pode ver no mapa 3.21 as duas maiores pedreiras não licenciadas encontram-se na União de
Freguesia de Colmeias e Memória, que exploram Areias e Areias/Argilas. Seguindo-se uma outra na União
de Freguesia de Monte Redondo e Carreira, que exploram Areias.
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Tipologias de uso do solo do PDM
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Mapa 3.20 - Pedreiras não licenciadas por uso do solo
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>Conservação da Natureza

3

Número e superfície ocupada por áreas classificadas no Concelho no
âmbito da conservação da natureza

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:

Unidade e hectares
Quadrienal
Diários da República e Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento,
Ordenamento e Estratégia Territorial
Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho; INE - Estatísticas do Ambiente 2017*
21 de Agosto de 2015 a 21 de Agosto de 2019
Concelho
Contributo municipal para a sustentabilidade do sistema natural de suporte de
vida, com representatividade no Sistema Nacional de Áreas Classificadas da
Conservação da Natureza e Biodiversidade

Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2
2

Nº

1,5

1

2015

1

2019

0,5

0

0

0

0

0
Nacional

Europeu

Mundial

9 467,4

2019

4 801,9

Existente

4 801,9

2015

PDM

136,5

0

2000

4000

6000

8000

10000

ÁREA (ha)

Gráfico 3.19 - Superfície ocupada por Áreas Classificadas no Município de Leiria

Análise:
No período entre a entrada em vigor do atual PDM até à data foram ampliadas, substancialmente, as
áreas marinhas de proteção, no âmbito da Rede Natura 2000, ao abrigo dos compromissos
internacionais estabelecidos. Uma delas já se encontra incorporada no PDM, encontrando-se por
incorporar apenas a mais recente, cuja área coincide com a primeira. A área terrestre afeta a esta rede
manteve-se no período inalterada. Ou seja, houve neste período um aumento de 100% da superfície
marinha e de 0% na superfície terrestre protegidas.
Constituem estas as únicas Áreas Classificadas existentes no concelho, pese embora a necessidade de
classificar as áreas terrestres com impacto na conservação das áreas marinhas já classificadas e as
demais existentes no concelho onde ainda ocorrem valores, serviços e funções relevantes para a
conservação (mesmo em termos de habitats e espécies prioritárias), ao nível local, regional, nacional e
internacional. A representatividade das Áreas Classificadas, no concelho, é de 7,85% (total), 100%
(superfície marinha) e 0,24% (superfície terrestre). A representatividade, no país, é de 0,005%*.
Conclui-se que o número e superficie afeta a áreas de conservação terrestres constantes no PDM é
insuficiente para assegurar uma base sólida minima ao desenvolvimento sustentável e condições
minimas de suporte de vida a médio prazo no concelho.
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Gráfico 3.18 - Número de Áreas Classificadas no Município de Leiria

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

>Floresta
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3

Ocupação florestal por espécie
Percentagem e km2
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento, Ordenamento e
Estratégia Territorial
Carta de Ocupação do Solo (COS)
1995 a 2015
Concelho
Área ocupada pela floresta segundo a espécie.
COS1995

Gráfico 3.20 - Percentagem das categorias da COS em 1995 e 2015

150,0
100,0
50,0
0,0

Floresta de
Eucalipto

Floresta de
Folhosas

Floresta de
Pinheiro

Floresta de
Quercineas

Floresta
Mista

1995

28,7

12,5

273,2

0,7

2010

73,7

13,4

124,2

0,0

107,4

3,1

2015

113,2

0,8

184,5

1,8

18,6

16,4

Matos
10,6

Gráfico 3.21 - Ocupação florestal por espécie entre 1995 e 2015

Análise:
Entre 1995 e 2015 é possível verificar que é a Floresta de Pinheiro que apresenta a maior ocupação.
Apesar de elevada a sua área tem vindo a diminuir ao longo dos anos, em 1995 ocupava uma área de
2
2
273,2 km , em 2010 esse valor diminuiu drasticamente para 124,2 km e em 2015 o valor aumentou
2
para 184,5 km .
A Floresta de Eucalipto desde 1995 tem vindo a aumentar gradualmente a sua área, em 2015 ocupa
2
uma área de 113,2 km .
2
A Floresta Mista em 2010 tinha uma área ocupada de 107,4 km e em 2015 essa área diminuiu para 18,5
2
km .
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Mapa 3.21 - Ocupação da Floresta
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>Floresta

3

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Área ardida
Hectares
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento, Ordenamento e
Estratégia Territorial/Divisão de Proteção Civil e Bombeiros

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Área ardida (ha)

De 2005 a 2018
Concelho
Evolução da área ardida no concelho entre 2005 e 2017.

2005

2006

2007
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2013

2014
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2016
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2018

4980

89

177

23

16

10

31

32

12

6

25

417

3849

8

Gráfico 3.22 - Área ardida no concelho entre 2005 e 2018
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Análise:
A área ardida no concelho teve dois grandes picos: um em 2005, ano em que ardeu aproximadamente 5
mil hectáres e o outro em 2017 com aproximadamete 4 mil hectáres de área ardida.
Em 2007 área ardida foi de 177 ha e em 2016 foi de 417 ha. Nos restantes anos de estudo as ardidas não
ultrapassaram os 100 ha.
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>Floresta

3

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número de ocorrências
Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria - Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Territorial

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

300
250

Nº

200
150

De 2005 a 2018
Concelho
Número de ocorrências registadas
270
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Gráfico 3.23 - Número de ocorrências no concelho entre 2005 e 2018
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Análise:
Em 2005 apesar de ser o ano de mais área ardida (gráfico 3.23) teve 246 ocorrências e em 2007 houve
cerca de 270 e uma área ardida de 177 ha.
Os anos 2014 e 2018 tiveram os números mais baixos de ocorrências, 47 e 62 respetivamente.
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3

5.3.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS





























A acessibilidade física do serviço de recolha de resíduos urbanos indiferenciados é de 77%, No
entanto, encontra-se abaixo do valor de referência para áreas de intervenção mediamente
urbanas de qualidade do serviço boa (90% a 100%), definido pela Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).
Relativamente à acessibilidade da recolha seletiva esta teve um aumento de 2015 para 2017,
pois passou de 37% para 53%. No entanto, o valor da acessibilidade do serviço de recolha
seletiva encontra-se abaixo do valor de referência para áreas de intervenção mediamente
urbanas de qualidade do serviço boa (70% a 100%), definido pela Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).
Houve um aumento do número de Ecopontos por todo o concelho, esse valor aumento
essencialmente de 2017 para 2018. Quanto aos Ecopontos subterrâneos, Oleões, pilhões e
centros de recolha REEE’s mantiveram-se ao longo dos anos de análise.
Quanto ao número de equipamentos de deposição coletiva esse valor manteve-se inalterado
entre 2015 e 2018. Há uma predominância de contentores de superfície de 800L com 2 745 e
de 1 000L com 2 387 em todo o concelho. Existe apenas 80 contentores subterrâneos com
3 000L.
Em 2018 houve um aumento na quantidade de resíduos urbanos indiferenciados, pois em 2017
foram recolhidas 43 646 quilotoneladas e em 2018 esse valor aumentou para 45 659
quilotoneladas. Esse aumento pode estar relacionado com o crescimento económico.
A recolha seletiva tem aumentado nos últimos anos, em especial a recolha do papel/cartão que
teve um aumento de 30,9%. Apesar de se registar um aumento no vidro e nas embalagens esse
aumento não passou dos 10%.
Os resíduos gerados por grandes produtores e recolhidos pelo município tiveram uma
diminuição de 2015 para 2016, pois passou de 6 431 toneladas para 1 385 toneladas, valor esse
que se manteve nos anos seguintes.
Entre 2016 e 2018 esteve a decorrer um projeto (Metabolismo Urbano, Economia Circular e
Investigação Participativa) e três ações: Guia para a Redução do Desperdício Alimentar;
Regulamento para os Eventos Sustentáveis e Formação para o setor da restauração e comércio.
O Município tem vindo a proceder à limpeza das linhas de água para a prevenção de cheias e
deslizamento de taludes.
Entre 2015 e 2018 no município registou-se apenas um evento climático extremo,
temperaturas elevadas/ondas de calor em 2017. A população sensível a essas temperaturas
localiza-se nas freguesias mais rurais, bem como, na área central da cidade de Leiria.
Cerca de 25,6% da população reside nas áreas sensíveis de incêndios florestais.
É na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes onde existe mais população nas
áreas sensíveis a cheias e na Freguesia de Coimbrão há população em áreas de erosão,
galgamento e inundação costeira.
É nas áreas mais rurais que o risco de incêndio é maior, afetando 14 647 alojamentos.
Os alojamentos com risco de cheias e erosão, galgamentos e inundações costeiras estão
localizados essencialmente no perímetro urbano e na praia de Pedrogão.
Tanto infraestruturas energéticas como as infraestruturas de transportes têm uma grande
sensibilidade a incêndios florestais e a cheias, podendo causar múltiplas consequências para o
concelho.
Atualmente foi implementado uma ação no ano 2018 e estão em execução 3, estão definidas
no Programa de Ação do PMAAC-L.
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Na Zona Centro Litoral verifica-se que entre 2015 e 2017 Índice de Qualidade do Ar foi
registado com maior frequência como “bom”.
Cerca de 14% da população encontra-se exposta a níveis de ruído superiores a 55 dB(A), limite
estabelecido pelo Regulamento Geral do Ruido (RGR) para zonas sensíveis para este indicador.
Houve 14 ações de divulgação ambiental e de participação pública.
A Estrutura Verde Principal e Secundária, em 2017, têm uma área de 693,72 ha e 100,14 ha,
respetivamente.
A área ocupada por exploração de inertes tem vindo a diminuir.
No âmbito da Rede Natura 2020 foram ampliadas áreas marinhas de proteção.
A Floresta de Pinheiro tem vindo a diminuir, tendo reduzido de 48,3% em 1995 para 32,7% em
2015, enquanto que a Floresta de Eucalipto tem vindo a aumentar no concelho, de 5,1% em
1995 para 20% em 2015.
2005 e 2017 foram os anos em que houve mais área ardida no concelho.

3
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5.4.MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
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5.4 INDICADORES DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

4

Domínio

Subdomínio

Indicador
Passageiros no transporte público urbano
Frequência dos transportes públicos
Número de paragens de autocarros

Transportes

Quilómetros dos percursos dos autocarros por freguesia
Tempo de deslocações casa trabalho/escola
Meio de transporte mais utilizado nas deslocações
(movimentos pendulares)

Mobilidade

Acidentes envolvendo mortes e feridos graves
Lugares de estacionamento de rua
Lugares de estacionamento em parques descobertos
Lugares de estacionamento em parques
subterrâneos/cobertos
Lugares de estacionamento de rua e/ou parque para veículos
elétricos

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Estacionamento
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Os anos de análise serão entre 1991 e 2019 para verificar as mudanças ocorridas ao longo dos anos. É
importante referir que, para alguns indicadores, existe apenas informação para o concelho enquanto
que para outros é possível discriminar a informação por freguesia.

4

Assim sendo, para a caracterização dos transportes do concelho serão analisados os seguintes
indicadores:








Passageiros no transporte público urbano, entre 2011 e 2018;
Frequência dos transportes públicos, em 2015 e 2019;
Número de paragens de autocarros, entre 2014 e 2019;
Quilómetros dos percursos dos autocarros por freguesia, entre 2014 e 2019;
Tempo de deslocações casa – trabalho/escola, entre 1991 e 2011;
Meio de transporte mais utilizado nas deslocações (movimentos pendulares), em 2001 e 2011;
Acidentes envolvendo mortes e feridos graves, entre 2007 e 2017.

Os estacionamentos existentes da cidade também serão analisados:
Lugares de estacionamento de rua, em 2009 e 2019;
Lugares de estacionamento em parques descobertos, em 2009 e 2019;
Lugares de estacionamento em parques subterrâneos/cobertos, em 2009 e 2019;
Lugares de estacionamento de rua e/ou parque para veículos elétricos, em 2019.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
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4

> Transportes
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Passageiros no transporte público urbano
Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria, Jornal de Leiria
2011 a 2018
Concelho
Número de passageiros registados no transporte público urbano.

1 200 000
1 000 000
920 000

960 000
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400 000
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494 094
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Gráfico 4.1 - Número de passageiros do transporte público Mobilis

2016*

2017*

2018*

(1)

*Valores retirados do Jornal de Leiria, 21 de março de 2019
(1) Até 2014 eram apenas duas linhas Mobilis a partir de 2015 as linhas urbanas foram integradas na rede Mobilis

Análise:
A rede Mobilis sofreu, desde a sua implementação e em especial a partir e 2015, alterações
significativas, quer ao nível do número de linhas que integra, quer ao nível dos percursos das próprias
linhas.
Entre 2006 e 2008 o número de passageiros passou de 178 976 para 253 316 passageiros. Esse valor
aumenta de forma exponencial até 2011, ano em que se atingiu o número mais elevado de passageiros
com 498 554.
Em 2012 o número de passageiros baixou ligeiramente para 482 737 e, em 2013, os valores aumentaram
para 494 094 passageiros.
De 2013 para 2016 os valores aumentaram para 870 000 passageiros pois a rede Mobilis passou a
integrar todas as linhas urbanas. Esse valor aumenta ligeiramente até 2018, ano em que se atinge
960 000 de passageiros.
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> Transportes

4
Frequência dos transportes públicos
Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria e www.mobilis.pt/
2015 e 2019
Concelho
Frequência por percurso e por hora dos autocarros Mobilis obtida a partir
do número de circulações por percurso.
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Número de circulações por percurso

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3- Gândara -Telheiro

3- Telheiro - Gândara

4- Gândara - Andrinos

4- Andrinos - Gândara

5- Azóia - Pinheiros

5- Pinheiros - Azóia

6- Leiria - Pousos - Vidigal - Leiria

7- Leiria - Cortes

Número de circulações por percurso

Gráfico 4.2 - Frequência do transporte público Mobilis em 2015
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Linha 1 - Circular Urbana: Sentido Estação

Linha 2 - Circular Urbana: Sentido Hospital

Linha 3 - P.te da Pedra - Gândara/Telheiro

Linha 4 - Leiria/Andrinos

Linha 5 - Leiria/Pinheiros

Linha 6 - Leiria/Parceiros - Azoia

Linha 7 - Leiria/Pousos - Vidigal e Touria

Linha 8 - Circular Leiria/Cortes

Linha 9 - Direto Campus 2 IPL

Gráfico 4.3 – Frequência do transporte público Mobilis em 2019

Análise:
Tanto em 2015 como em 2019 as circulações concentram-se entre as 07 horas e as 10 horas, entre as 12
horas e as 14 horas e entre as 17 e as 20 horas. Entre 2015 e 2019 houve um aumento das circulações,
pois em 2015 o valor mais elevado de circulações era 13 e em 2019 esse valor aumentou para 18.
Em 2015 o horário de funcionamento do Mobilis era entre as 07 e as 20 horas e em 2019 o horário foi
alargado, pois começa às 06 horas da manhã e termina à 01 hora da manhã.
Em 2015 é o percurso 4 que tem o maior número de frequências. Em 2019 é a linha 1 que aparenta ter
mais frequência ao longo do dia.
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> Transportes
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

4
Número de paragens de autocarros
Número
Anual
Instituto da Mobilidade e dos Transporte, I.P.
Sistema de Informação de Transporte Público de Passageiros
(STePP/SIGGESC)
2014 a 2019
Concelho
Número de paragens dos autocarros nos existentes no concelho nas linhas
urbanas Mobilis e interurbanas.
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Gráfico 4.4 - Número de paragens nas linhas interurbanas em 2016 e 2019

Regueira de Pontes
UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
UF de Marrazes e Barosa
UF de Parceiros e Azóia
Total

2014
63
6
4
73

2018
3
128
75
31
237

Tabela 4.1 - Número de paragens nas linhas urbanas (Mobilis) por freguesia em 2014 e 2018

Análise:
Em 2016 havia 771 paragens interurbanas e em 2019 estas aumentaram para 778. A União de Freguesias
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes é a que possui o maior número de paragens de autocarro (123 em
2016 e 117 paragens em 2019) embora, entre 2016 e 2019, tenha existido um ligeira descida. É na
Freguesia da Maceira que se regista o maior aumento de paragens, em 2016 havia 43 e em 2019 existem
67. A Freguesia de Amor é a que regista o menor número de paragens, apenas 16, para ambos os anos.
Relativamente à localização das paragens de autocarro é possível verificar que estas estão distribuídas de
acordo com a população residente no concelho.
As paragens nas linhas urbanas do Mobilis concentram-se na União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes com 128 paragens. Na Freguesia de Regueira de Pontes existem apenas 3 paragens do
Mobilis.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

4
Quilómetros dos percursos dos autocarros por freguesia
Quilómetros
Anual
Instituto da Mobilidade e dos Transporte, I.P. e e www.mobilis.pt/
Sistema de Informação de Transporte Público de Passageiros (STePP/SIGGESC)
2014 a 2019
Concelho, freguesia
Número de quilómetros dos percursos dos autocarros urbanos e interurbanos
por freguesia.
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Gráfico 4.5 - Quilómetros dos percursos dos autocarros interurbanos por freguesia em 2016 e 2019

Regueira de Pontes
UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
UF de Marrazes e Barosa
UF de Parceiros e Azoia
Total

2014
25,8
3,5
1,8
31,1

2018
0,7
90,9
26,8
12,6
131,0

Tabela 4.2 - Quilómetros dos percursos dos autocarros Mobilis por freguesia em 2014 e 2018 (Km)

Análise:
Entre 2016 e 2019 houve um ligeiro aumento dos quilómetros percorridos pelos autocarros
interurbanos nas seguintes freguesias: Freguesia de Arrabal (passou de 245 km para 288 km), Freguesia
de Maceira (passou de 581 km para 605 km) e União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
(passou de 1 612 km para 1 702 km).
Relativamente ao percurso do Mobilis este tem um total de 131 km. Neste caso, a União das Freguesias
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes representam um total de 90,9 km.
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4

Mapa 4.1 – Rede de transporte público em 2019
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Mapa 4.2 - Rede do Mobilis em 2014 e 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Transportes
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

4
Tempo de deslocações casa - trabalho/escola
Minutos
Decenal
INE
1991, 2001 e 2011
País, Concelho
Tempo de deslocação nos movimentos pendulares, casa – trabalho/escola.

1991

2001

2011

Portugal

21,56

22,4

18

Leiria

15,04

15,34

15,38

Análise:
O tempo de deslocações de casa – trabalho/escola no País tem vindo a diminuir ao longo dos anos, pois
em 1991 a média do tempo de deslocação era de 21,56 minutos, em 2001 aumentou para 22,4 e em
2011 volta a diminuir para 18 minutos.
Por outro lado, a tendência do concelho é o aumento do tempo de deslocações pois em 1991 eram de
15,04 minutos e em 2011 passaram a ser de 15,38.
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Tabela 4.3 - Tempo de deslocações em Portugal e Leiria entre 1991 e 2011
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4

Nº

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Meio de transporte mais utilizado nas deslocações (movimentos pendulares)
Número, Percentagem
Decenal
INE
2001 e 2011
Concelho, País
Meio de transporte mais utilizado nas deslocações dos movimentos pendulares.
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14300
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Gráfico 4.7 - Meios de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares em 2011

Análise:
Em 2001 o meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares é o automóvel ligeiro como
condutor, que é utilizado por 36 124 pessoas (47%). A deslocação a pé é feita por 14 300 pessoas, o
segundo valor mais elevado. Em 2011 o automóvel ligeiro como condutor é o mais utilizado com 43 172
(56%) pessoas, valor que teve um aumento. A segunda maior escolha como meio de transporte é o
automóvel ligeiro como passageiro 15 402 pessoas (20%).
Entre 2001 e 2011 é possível verificar que os transportes públicos tiveram uma menor procura para as
deslocações pendulares, em especial no transporte coletivo da empresa ou da escola, pois em 2001 era a
escolha de 3 399 pessoas e em 2011 passou para 1 865 pessoas; seguindo-se do autocarro que em 2001
era a escolha para 6 881 pessoas (9%) e em 2011 passou a ser de 5 783 pessoas (7,5%). O comboio era a
opção de 97 pessoas em 2001 e em 2011 de 83 pessoas, sendo o transporte público menos utilizado no
concelho.
O uso do automóvel no concelho supera os 55% enquanto que no País não ultrapassa os 45%. A
percentagem da população do concelho que utiliza Nenhum – vai a pé, Autocarro e Comboio é maior no
País do que no concelho. A população que utiliza o Comboio no concelho não ultrapassa o 1%.
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Gráfico 4.6 - Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares em 2001 e 2011
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Acidentes envolvendo mortes e feridos graves
Número
Anual
INE
Entre 2007 e 2017
Concelho
Número de acidentes e mortes registados nas estradas com concelho.
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Gráfico 4.8 - Número de mortos nas estradas do concelho entre 2007 e 2017
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Gráfico 4.9 - Número de feridos nas estradas do concelho entre 2007 e 2017

Análise:
Em 2012 registou-se o menor número de mortos nas estradas do concelho, com 7 mortes. Por outro lado,
em 2009 e 2011 registaram-se 16 mortos em cada um dos anos, sendo o valor mais elevado. Em 2017
houve um total de 13 mortos nas estadas.
Relativamente ao número de feridos, este valor tem vindo tendencialmente a diminuir ao longo dos anos.
Entre 2008 e 2013 o número de feridos foi gradualmente diminuindo, atingindo um mínimo de 450 feridos
em 2013. Em 2017 verifica-se uma inversão nesta tendência registando-se 552 feridos.
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Lugares de estacionamento de rua pagos
Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria
2009 e 2019
Cidade de Leiria
Número de lugares de estacionamento de rua pagos.

Estacionamento de largos e ruas - Pagos
Designação
2009 2019
Rua D. Maria Graça Lúcio da Silva
5
5
Largo Comendador José Lúcio da Silva
11
6
Largo do Tribunal
22
11
Rua Horácio Silva Eliseu
25
14
Rua Comandante Almeida Henriques
17
16
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra 31
26
Rua Engenheiro Duarte Pacheco
27
27
Rua João de Deus
24
29
Rua José Henriques Varela
29
29
Rua Machado dos Santos
42
31
Rua João Cabral
61
42
Rua Dr. Américo Cortês Pinto
62
45
Largo da República
67
67
Avenida Heróis de Angola
59
98
Adro da Sé
50
110
Avenida Marquês de Pombal
48
139
Total
580 695
Tabela 4.4 - Número de lugares de estacionamento a pagar em 2009 e 2019

Análise:
Entre 2009 e 2019 houve um aumento do número de lugares de estacionamento nos largos e ruas, passando de um
valor de 580 para 695 lugares.
Foi o Adro da Sé e a Avenida Marquês de Pombal que tiveram o maior incremento do número de lugares de
estacionamento. Adro da Sé passou de 50, em 2009, para 110, em 2019, e a Avenida Marquês de Pombal passou de
48 para 139 em igual período.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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4

Mapa 4.3 - Parques de estacionamento de rua em 2019
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Lugares de estacionamento em parques descobertos
Número
Câmara Municipal de Leiria
2009 e 2019
Cidade de Leiria
Número de lugares em parques de estacionamento descobertos.

2019

1

Estádio (levante)

1170

1170

2

Estádio (rotunda)

345

345

3

Piscinas

335

335

4

Piscinas

12

12

5

Nerlei

120

120

6

Frente ao Mercado Municipal

350

350

7

Capuchos (novo)

85

85

8

Lidl - Av 25 de Abril (privado)

77

77

9

Largo Dr. Serafim Lopes Pereira

30

30

10

Porto Moniz

100

100

11

Orfeão/IPJ/Porta 7

100

109

12

Liceu Rodrigues Lobo

93

93

13

Jardim da Almuinha

220

220

Total

3 037 3 046

Tabela 4.5 - Parques de estacionamento descobertos gratuitos em 2009 e 2019

Parques de estacionamento descobertos - Pagos
Designação

Nº de lugares

1

Parque Europa

70

2

Avenida Adelino Amaro da Costa

246

Total

316

Tabela 4.6- Parques de estacionamento descobertos a pagar em 2019

Análise:
Em 2009 havia 3 037 de lugares de estacionamento gratuitos e em 2019 esse valor aumentou,
residualmente, para 3 046 lugares.
É no Estádio (levante) que se encontra o maior número de lugares, num total de 1 170.
Quanto aos lugares de estacionamento descobertos pagos existem 316 lugares. O parque de
estacionamento localizado na Avenida Adelino Amaro da Costa tem um total 246 lugares e o Parque Europa
tem 70.
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Parque de estacionamento descobertos - Gratuitos
Designação
2009
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Mapa 4.4 - Parques de estacionamento descobertos em 2019
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

4
Lugares de estacionamento em parques subterrâneos/cobertos
Número
Câmara Municipal de Leiria
2009 e 2019
Cidade de Leiria
Número de lugares de estacionamento em parques de estacionamento
subterrâneos/cobertos

Parques de estacionamento subterrâneos/cobertos - Gratuito
Designação

Nº de lugares

Estádio Manuel Magalhães Pessoa

350

Tabela 4.7 - Parque de estacionamento subterrâneo/coberto gratuito em 2019

Designação

2009

2019

1

Rua Anzebino C. Saraiva/ Beira Rio

115

115

2

Fonte Quente (CML)

243

243

3

Eurosol Residence

185

185

4

Maringá

402

402

5

Fonte Luminosa

308

308

6

Santana (CML)

59

59

7

D. Dinis

112

112

8

Antigo Paço Episcopal (CML)

105

105

9

Health Club - Almuinha

170

170

10

Largo Infantaria 7

212

212

11

Park Pingo Doce

42

42

12

Central Park - Galerias S. José

50

50

13

Plaza

-

65

14

Parque Pingo Doce

25

25

2 028

2 093

Total

Tabela 4.8 - Parques de estacionamento subterrâneo/coberto a pagar em 2009 e 2019

Análise:
Na cidade de Leiria existem 350 lugares de estacionamento gratuitos no Estádio Manuel Magalhães Pessoa.
Relativamente aos estacionamentos pagos existiam 2 028 lugares em 2009 e em 2019 passou para 2093, graças
à entrada em funcionamento do parque Plaza.
O Parque Maringá tem 402 lugares, sendo o parque com maior capacidade a que se segue o parque Fonte
Luminosa com 308 lugares.
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Mapa 4.5 - Parques de estacionamento subterrâneos/cobertos, em 2019
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Mapa 4.6 - Tempo de percurso a pé, do centro da cidade aos parques de estacionamento
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Lugares de estacionamento de rua e/ou parque para veículos elétricos
Número
Câmara Municipal de Leiria
2019
Cidade de Leira
Número de lugares de estacionamento para veículos elétricos.

Rua

Nº de lugares

Avenida Heróis de Angola

4

Rua Doutor João Soares

3

Largo da Republicado

2

Total

9

Tabela 4.9 - Lugares de estacionamento de veículos elétricos em 2019

Análise:
Na cidade de Leiria existem nove lugares de estacionamento repartidos por três ruas da cidade. A
Avenida Heróis de Angola tem 4 lugares, a Rua Doutor João Soares tem 3 e o Largo da Républica 2
lugares. Embora em número reduzido, estes localizam-se em áreas centrais da cidade.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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5.4.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS

4

Após a conclusão do domínio Mobilidade e Acessibilidade é possível concluir que:









O número de passageiros em transportes públicos urbanos tem vindo a aumentar ao longo dos
anos. Em 2016 os valores aumentaram para 870 000 passageiros pois a rede Mobilis passou a
integrar todas as linhas urbanas. Esse valor aumentou ligeiramente até 2018, ano em que se
atinge 960 000 de passageiros.
As maiores frequências concentram-se entre as 07 horas e as 10 horas, entre as 12 horas e as
14 horas e entre as 17 e as 20 horas;
O número de paragens de autocarro bem como o número de paragens do Mobilis estão
distribuídos consoante o número de habitantes do concelho;
Em 2011 o meio de transporte mais utilizado nas deslocações é o automóvel, tanto como
condutor (56%) como passageiro (20%);
O número de mortos e feridos nas estradas do concelho apesar de algumas oscilações a
tendência é de diminuir;
A cidade de Leiria tem por toda a cidade lugares de estacionamento em largos e ruas, tanto
gratuitos como a pagar, bem como estacionamentos em parques descobertos e parques de
estacionamento subterrâneos/cobertos e cerca 90% dos lugares encontram-se a menos de 10
minutos do centro da cidade.
Os lugares de estacionamento para carros elétricos encontram-se em três ruas de grande
movimento da cidade.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE



166

5.5.INFRAESTRUTURAS

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

5.5 INDICADORES DE INFRAESTRUTURAS

Domínio

Subdomínio

5

Indicador
Comprimento total de condutas de água (dAA15)
Número de captações de água subterrânea (dAA19)
Número de reservatórios de água (dAA25)
Número de estações elevatórias de água (dAA21)
Reabilitação de condutas de água (AA09)

Rede de
abastecimento de
água

Acessibilidade física do serviço de abastecimento público de água
(AA01)
Adesão ao serviço de abastecimento público de água (AA07)
Água entrada no sistema (dAA41)
Água não faturada (AA08)
Perdas reais de água (AA12)
Água segura (AA04)
Comprimento total de coletores (dAR20)

Infraestruturas
Número de estações elevatórias (dAR27)
Reabilitação de coletores (AR07)
Acessibilidade física do serviço através de redes fixas (AR01)
Adesão ao serviço (AR06)
Águas residuais domésticas recolhidas (dAR50)
Rede de drenagem
e tratamento de
águas residuais

Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (WR1)
Acessibilidade física ao tratamento (AR11)
Extensão da rede rodoviária

Vias de
comunicação

Extensão da rede ferroviária
Extensão da rede clicável
Extensão da rede elétrica

Redes de energia
Extensão da rede de gás
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5
Os anos de análise são entre 2013 e 2019 para que seja possível verificar as mudanças ocorridas ao
longo destes anos no concelho.
Assim, para a caracterização da Rede de abastecimento de água, considerou-se fundamental analisar os
seguintes indicadores:












Comprimento total de condutas de água, entre 2013 e 2018;
N.º de captações de água subterrânea, entre 2013 e 2018;
Nº de reservatórios de água, entre 2013 e 2018;
Nº de estações elevatórias de água, entre 2013 e 2018;
Reabilitação de condutas de água, entre 2013 e 2018;
Acessibilidade física do serviço de abastecimento público de água, entre 2013 e 2018;
Adesão ao serviço de abastecimento público de água, entre 2013 e 2018;
Água entrada no sistema, entre 2013 e 2018;
Água não facturada, entre 2013 e 2018;
Perdas reais de água, entre 2013 e 2018;
Água segura, entre 2013 e 2018;

Para um melhor conhecimento da Rede de drenagem de águas residuais, foram analisados os seguintes
indicadores:







Comprimento total de coletores, entre 2013 e 2018;
Nº de estações elevatórias, entre 2013 e 2018;
Reabilitação de coletores, entre 2013 e 2018;
Acessibilidade física do serviço através de redes fixas, entre 2013 e 2018;
Adesão ao serviço, entre 2013 e 2018;
Águas residuais domésticas recolhidas, entre 2013 e 2018.




Ineficiência na utilização dos recursos hídricos, entre 2013 e 2018;
Acessibilidade Física ao Tratamento, entre os anos 2013 e 2018;

Para caracterizar as Vias de comunicação, consideraram-se os seguintes indicadores:




Extensão da rede rodoviária, em 2019;
Extensão da rede ferroviária, em 2019;
Extensão da rede clicável, em 2018

Relativamente às Redes de energias foram analisados os seguintes indicadores:



Extensão da rede eléctrica, entre 2015 e 2019;
Extensão da rede de gás, entre 2016 e 2018.
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Para o estudo da Rede de drenagem e tratamento de águas residuais do concelho foram considerados
os seguintes indicadores:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Rede de Abastecimento de Água

ANOS
Km

5

Comprimento total de condutas de água (dAA15)
Km
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Comprimento total de condutas de adução e de distribuição de água do sistema
em baixa

2013
1807

2014
1809

2015
1810

2016
1811

2017
1814

2018
1821

Gráfico 5.1 – Comprimento total de condutas de água (dAA15) entre 2013 e 2018

Análise:
O concelho de Leiria registou até 2018 um aumento do comprimento de condutas de água.
O maior aumento foi registado em 2018, com um acrescimo de 7 Km, face a 2017.
Entre 2013 e 2018 o aumento registado foi de 14 Km.

170

INFRAESTRUTURAS – Rede de abastecimento de água

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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> Rede de Abastecimento de Água

ANOS
N.º

5

Número de captações de água subterrânea (dAA19)
Número
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Número de captações de água subterrânea do sistema em baixa.

2013
24

2014
24

2015
24

2016
23

2017
23

2018
23

25
24

24

24

24
23

23

23

2016

2017

2018

Nº

23
22
21
20
2013

2014

2015
Anos

Gráfico 5.2 – Número de captações de água subterrânea (dAA19) entre 2013 e 2018

Análise:
O concelho de Leiria registou até 2018 uma diminuição do n.º de captações de água subterrânea,
passando de 24 para 23. É na freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista que se encontram localizadas o
amio número de capatações de água subterrânea.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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INFRAESTRUTURAS – Rede de abastecimento de água

5

Mapa 5.1 – Captações de água subterrânea no concelho, por freguesia, em 2018
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> Rede de Abastecimento de Água
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

ANOS
N.º

Número de reservatórios de água (dAA25)
Número
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Número de reservatórios de água tratada do sistema em baixa

2013
80

2014
78

2015
78

2016
79

2017
79

2018
79

79

79

79

2016

2017

2018

80

79
78

78

2014

2015

Nº

78

77

76

75
2013

Anos

Gráfico 5.3 – Número de reservatórios de água (dAA25) entre 2013 e 2018

Análise:
O concelho de Leiria regista em 2018, 79 reservatórios de água em funcionamento.
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INFRAESTRUTURAS – Rede de abastecimento de água

5

Mapa 5.2 – Reservatórios de água no concelho, por freguesia, em 2018
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> Rede de Abastecimento de Água
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

ANOS
N.º

Número de estações elevatórias de água (dAA21)
Número
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Número de estações elevatórias do sistema em baixa

2013
50

2014
47

2015
47

2016
47

2017
47

2018
47

47

47

47

47

47

2014

2015

2016

2017

2018

50

49

Nº

48
47
46
45
2013

Anos

Gráfico 5.4 – Número de estações elevatórias (dAA21) entre 2013 e 2018

Análise:
O concelho de Leiria regista em 2018, 47 estações elevatórias de água, passando o seu número de 50 em
2013 para 47 em 2018.
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INFRAESTRUTURAS – Rede de abastecimento de água

5

Mapa 5.3 – Estações elevatórias de águas no concelho, por freguesia, em 2018
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%

ANOS
%

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

5

Reabilitação de condutas de água (AA09)
%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem média anual de condutas de adução e distribuição de água com
mais de 10 anos que foram reabilitadas nos últimos 5 anos

2013
0,3

2014
0,2

0,3

2015
0,3

2016
0,3

2017
0,3

2018
0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

2015

2016

2017

2018

0,2

2013

2014

ANOS
Gráfico 5.5 – Percentagem de condutas de água reabilitadas(AA09) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018 foram reabilitados 0,3% de condutas de água com mais de 10 anos, tendo-se mantido o valor
do ano anterior, sendo residual.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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> Rede de Abastecimento de Água
Acessibilidade física do serviço de abastecimento público de água
(AA01)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem do nº total de alojamentos localizados no concelho de Leiria, para
os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água se encontram
disponíveis

ANOS
%

100

2013
99

2014
99

99

99

2013

2014

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

100

100

100

100

2016

2017

2018

99
98
97

%

96
95
94
93
92
91
90
2015

ANOS

Gráfico 5.6 – Acessibilidade física do serviço de abastecimento público de água (AA01) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, a acessibilidade física ao serviço de abastecimento público de água é de 100% no concelho de
Leiria desde 2015.
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5

Indicador:
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> Rede de Abastecimento de Água

ANOS
%

5

Adesão ao serviço de abastecimento público de água (AA07)
%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem do nº total de alojamentos localizados no concelho de Leiria, para
os quais as infraestruturas do serviço de distribuição de água se encontram
disponíveis e têm serviço efetivo

2013
81

2014
82

2015
80

2016
81

2017
82

83,5

2018
83

83

83
82,5

82

82

82

%

81,5

81

81

81
80,5

80

80
79,5
79
78,5
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ANOS

Gráfico 5.7 – Adesão ao serviço de abastecimento público de água (AA07) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018 83% dos alojamentos localizados no concelho de Leiria, para os quais as infraestruturas do
serviço de distribuição de água se encontram disponíveis, têm serviço efetivo.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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> Rede de Abastecimento de Água
Indicador:

Água entrada no sistema (dAA41)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

m3/ano
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Volume de água introduzido no sistema de abastecimento do concelho de Leiria
(importada e captada)

5

Gráfico 5.8 – Água entrada no sistema (dAA41) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, o concelho de Leiria introduziu no sistema de abastecimento público de água 9.504.039 m3.
Entre 2015 e 2018, registou-se uma diminuição do volume de água introduzido, já que o seu valor
passou de 9.793.209 m3 para 9,504.039 m3, o que representa uma taxa de variação de -2,8 %.
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ANOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
m3/ano 9780355 9747521 9793209 9704632 9622540 9504039
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> Rede de Abastecimento de Água

5

Indicador:

Água não faturada (AA08)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem de água entrada no sistema que não é faturada

2013
40

2014
42

2015
38

2016
37

2017
37

2018
35

Gráfico 5.9 – Água não faturada (AA08) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, a água não faturada foi de 35%, face a 2014 registou-se uma diminuição de 0.17p.p.
Este indicador é obtido atraves da percentagem de agua não faturada relativamente ao volume de agua
entrada no sistema.
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ANOS
%
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> Rede de Abastecimento de Água

5

Perdas reais de água (AA12)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

l/ramal.dia
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Volume de perdas reais por ramal

ANOS
l/ramal.dia

2013
148

2014
146

2015
102

2016
111

2017
106

2018
117

180
160

148

146

l/ramal.dia

140
120

102

117

111

106

2016

2017

100
80
60
40
20
0
2013
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2015
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ANOS
Gráfico 5.10 – Perdas reais de água (AA12) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, o concelho de Leiria regista 117 litros de perdas de água por ramal/dia. Face a 2017, regista-se
um aumento de 11 litros por ramal/dia. Relativamente a 2013 verifica-se uma taxa de variação de -20,9
% das perdas de água. O ano em que se registou menos perdas foi 2015.
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Indicador:
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5

Indicador:

Água segura (AA04)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem de água controlada e de boa qualidade

2013
99,74

2014
99,68

2015
99,73

2017
99,73

2018
99,73

99,73

99,73

2017

2018

99,9

100
99,8

2016
99,90

99,74

99,68

99,73

2014

2015

99,6
99,4

%

99,2
99
98,8
98,6
98,4
98,2
98
2013

2016

ANOS
Gráfico 5.11 – Água segura (AA04) entre 2013 e 2018

Análise:
Entre 2013 e 2018 a percentagem de água e de boa qualidade, no concelho de Leiria é superior a 99%.
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ANOS
%
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> Rede de Drenagem de Águas Residuais

5

Indicador:

Comprimento total de coletores (dAR20)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Km
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Comprimento total de coletores geridos pela entidade gestora

2013
974

2014
976

2015
1049

2016
1122

2017
1128

2018
1133

Gráfico 5.12 – Comprimento total de coletores (dAR20) entre 2013 e 2018

Análise:
O concelho de Leiria registou até 2018 um aumento do comprimento de coletores.
Entre 2013 e 2018 o aumento registado foi de 159 Km o que representa uma variação de 16,3%.
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5

Mapa 5.4 – Comprimento total de coletores no concelho, por freguesia, em 2018
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5

Indicador:

Número de estações elevatórias (dAR27)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Número de estações elevatórias sob responsabilidade da entidade gestora

2013
43

2014
44

2015
47

2016
50

2017
50

2018
50

Gráfico 5.13 – Número de estações elevatórias (dAR27) entre 2013 e 2018

Análise:
O concelho de Leiria regista em 2018, 50 estações elevatórias de saneamento, passando o seu número
de 43 em 2013 para 50 em 2018.
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ANOS
N.º
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5

Mapa 5.5 – Estações elevatórias de águas residuais no concelho, por freguesia, em 2018

187

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Rede de Drenagem de Águas Residuais

5

Indicador:

Reabilitação de coletores (AR07)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem média anual de coletores com idade superior a dez anos que foram
reabilitados nos últimos cinco anos

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

Tabela 5.1 - Percentagem de coletores (AR07) reabilitados no concelho, entre 2013 e 2018

Análise:
Entre 2013 e 2018, não foram efetuadas reabilitações a coletores de saneamento.
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> Rede de Drenagem de Águas Residuais

5

Indicador:

Acessibilidade física do serviço através de redes fixas (AR01)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem do nº total de alojamentos para as quais as infraestruturas se
encontram disponíveis

2013
81

2014
81

2015
84

2016
87

2017
88

2018
90
90

90
88
88

87

86
84

%

84
82

81

81

2013

2014

80
78
76
2015

2016

2017

2018

ANOS
Gráfico 5.14 – Acessibilidade física do serviço através de redes fixas (AR01) entre 2013 e 2018

Análise:
Entre 2013 e 2018 a acessibilidade física do serviço de saneamento passou de 81% para 90% no
concelho de Leiria.
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> Rede de Drenagem de Águas Residuais

5

Indicador:

Adesão ao serviço (AR06)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem do nº total de alojamentos para as quais as infraestruturas se
encontram disponíveis e têm contrato efetivo

2013
69

2014
73

2015
72

2016
74

2017
75

2018
83

83

84
82
80

%

78
76
73

74

74

75

72

72
70

69

68
66
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ANOS

Gráfico 5.15 – Adesão ao serviço de saneamento (AR06) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, 83% dos alojamentos localizados no concelho de Leiria, para os quais as infraestruturas do
serviço de distribuição de água se encontram disponíveis, têm serviço efetivo de saneamento.
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> Rede de Drenagem de Águas Residuais

5

Indicador:

Águas residuais domésticas recolhidas (dAR50)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

m³/ano
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Volume total anual de águas residuais recolhidas no concelho de Leiria

8500000

8158368

8000000
7526567
7500000

m³

7000000

6636623

6502977

6500000
5902164

6000000

5826062

5500000
5000000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ANOS

Gráfico 5.16 – Águas residuais domésticas recolhidas (dAR50) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, o concelho de Leiria entregou ao sistema público de águas residuais domesticas em alta
(AdCL), um volume total de 6.502.977 m3.
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ANOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
m³/ano 6.636.623 8.158.368 5.902.164 7.526.567 5.826.062 6.502.977
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Indicador:

Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (WR1)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
IWA
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem das perdas reais (m³) em relação à água entrada no sistema (m³)

ANOS
%

2013
29.5

2014
29.5

29,5

29,5

2015
25.8

2016
28.6

2017
27.8

28,6

27,8

2016

2017

2018
31.4

50
45
40
35

%

30

25,8

31,4

25
20
15
10
5
0
2013

2014

2015

2018

ANOS

Gráfico 5.17 – Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (WR1) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, 31,4% da água entrada no sistema de abastecimento publico, correspondem a perdas reais. O
que representa um aumento de 1,9%.
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Indicador:

Acessibilidade Física ao Tratamento (AR11)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

%
Anual
SMAS LEIRIA
Qualidade de Serviço / ERSAR
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Concelho
Percentagem do nº de alojamentos localizados na área de intervenção da EG
para os quais as redes públicas de drenagem se encontram disponíveis e ligadas a
instalações de tratamento.

ANOS
%

100

2013
100

2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

100

100

100

100

100

100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90
80
70

%

60
50
40
30
20
10
0

ANOS

Gráfico 5.18 – Acessibilidade física ao tratamento de águas residuais (AR11) entre 2013 e 2018

Análise:
Em 2018, 100% dos alojamentos localizados no concelho de Leiria, possuem redes públicas de drenagem
disponíveis e ligadas a instalações de tratamento.
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INFRAESTRUTURAS – Vias de comunicação

5

Mapa 5.6 – Rede rodoviária, por categoria, no concelho, em 2019
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5

> Vias de Comunicação
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Extensão da rede ferroviária
Quilómetros
Não periódico
Comboios de Portugal
2018
Concelho
Extensão da rede ferroviária do concelho e localização das estações
existentes.

Km
Maceira

7,08

Marrazes e Barosa

8,63

Monte Redondo e Carreira

8,72

Regueira de Pontes

6,36

Souto de Carpalhosa e Ortigosa

7,44

Análise:
O concelho de Leiria é servido por uma única linha ferroviária, a Linha do Oeste, que apresenta funções
suburbanas, regionais e nacionais. Esta linha nos últimos quatro anos tem revelado estar numa fase de
claro desinvestimento no âmbito do plano o ferroviário nacional.
No concelho existem três estações ativas: a Estação de Leiria, a estação de Monte Real e a estação de
Monte Redondo
A linha ferroviária tem um toral de 30,7 km, abrangendo: a Freguesia da Maceira; a União de Freguesias de
Marrazes e Barosa; União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira; Freguesia de Regueira de Pontes e
União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa.
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Tabela 5.2 - Extensão da rede ferroviária por freguesia em 2018
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INFRAESTRUTURAS – Vias de comunicação

5

Mapa 5.7 - Rede ferroviária e estações, no concelho, em 2018
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> Vias de Comunicação
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

5

Extensão da rede ciclável
Quilómetros
Não periódico
Câmara Municipal de Leiria
2018
Concelho
Extensão da rede ciclável existente e da rede ciclável prevista do Concelho.

Km
Rede Ciclável existente
Rede Ciclável prevista

22,74
43,06

Análise:
A rede ciclável existente tem uma extensão de 22,74 km. Da rede prevista, anterior a 2015, foram
construídos 2.6km o que corresponde a 11.45% da rede existente atual. A maior extensão da rede
localiza-se na Freguesia de Coimbrão com cerca de 11,75 km. A restante rede localiza-se na Freguesia de
Marrazes e Barosa, Freguesia de Parceiros e Azoia e na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes.
A rede ciclável prevista terá mais quilómetros de rede na União de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira
e Cortes, União de Freguesias de Parceiros e Azoia e na União de Freguesias de Marrazes e Barosa. Esta
última terá uma rede ciclável até à Freguesia de Coimbrão, através da Freguesia de Regueira de Pontes,
União de Freguesias de Souto de Carpalhosa e Ortigosa e União de Freguesias de Monte Redondo e
Carreira.
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Tabela 5.3 - Extensão da rede ciclável (existente e prevista) no Concelho em 2018
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INFRAESTRUTURAS – Vias de comunicação

5

Mapa 5.8 – Rede ciclável urbana em 2012 e 2018
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INFRAESTRUTURAS – Vias de comunicação

5

Mapa 5.9 - Rede ciclável (existente e prevista), no concelho, em 2018
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> Redes de Energia
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

5
Extensão da rede elétrica
Quilómetros
Não periódico
EDP Distribuição
2015 e 2019
Concelho
Extensão da rede elétrica por tipologia

2015

2019

km

km

Baixa tensão

126,47

---

Média tensão

63,91

106,85

9,66

13,82

13,48

---

0,36

0,36

Alta tensão
Muito alta tensão
Média tensão proposta

Análise:
A extensão da rede elétrica de média tensão aumentou entre 2015 e 2019, houve um acréscimo de 43
km à rede existente em 2015.
A ligação de média tensão é estabelecida às redes elétricas com nível de tensão de 6kV, 10 kV, 15 kV ou
30 kV,
O aumento também se verifica na extensão de rede eléctrica de alta tensão, aumento 5 km entre 2015 e
2019.
A ligação de alta tensão destina-se a empresas tipicamente com potências instaladas superiores a 10
MVA, alimentadas ao nível de tensão de 60 kV.
Não dispomos de dados relativos ao ano de 2019 no que se refere à rede elétrica de baixa tensão,
contudo em 2015 apresenta uma extensão de 126,5 km no concelho de Leiria.
A ligação de baixa tensão destina-se tipicamente a clientes residenciais, lojas, escritórios e pequenas
empresas
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Tabela 5.4 - Extensão da rede elétrica por tipologia no concelho em 2015 e 2019
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> Redes de Energia
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

5
Extensão da rede de gás
Quilómetros
Não periódico
Galp Gás Natural Distribuição, S.A.
2016 e 2018
Concelho
Extensão da rede de gás por tipologia

2016

2018

km

km

Ramais
Tubagem

6,04

5,94

28,02

28,86

Tabela 5. 5 - Extensão da rede de gás no concelho em 2016 e 2018

INFRAESTRUTURAS – Redes de energia

Análise:
Não se verificam diferenças, significativas, na extensão da rede de gás: tubagens e ramais entre 2016 e
2018.
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5.5.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS

5

Após a realização do domínio Infraestruturas é possível concluir:



Entre 2013 e 2018 houve um aumento de 14km do comprimento total de condutas de adução
e de distribuição de água do sistema em baixa.



O número de captações de água subterrânea do sistema em baixa diminui de 24 para 23



O número de reservatórios de água tratada do sistema em baixa diminuiu de 80 para 79, entre
2013 e 2018.



O número de estações elevatórias do sistema em baixa diminuiu de 50 para 47, entre 2013 e
2018.



A percentagem de km de condutas reabilitadas tem-se mantido constante entre 2013 e 2018,
representando anualmente 0,3%, do comprimento total de condutas.



A partir de 2015 a acessibilidade física do serviço de abastecimento público de água atingiu os
100%. Contudo, em termos de adesão, apenas 83% dos alojamentos, para os quais as
infraestruturas do serviço de abastecimento de água se encontram disponíveis, têm serviço
efectivo.



Entre 2013 e 2018 registou-se uma taxa de variação de -2,8 % o que representa uma
diminuição do volume de água introduzido no sistema de abastecimento público de água.



Verificou-se em 2018 uma diminuição de água não facturada relativamente ao volume de água
entrada no sistema em relação a 2013, de 5%.



Embora entre 2018 e 2013 se verifique uma diminuição de perdas de água de 31l /ramal dia, o
que representa uma taxa de variação de -20,9 %, consta-se que relativamente a 2017 houve um



A percentagem de água controlada e de boa qualidade tem-se mantido na ordem dos 99%.



O comprimento do total de colectores da rede de drenagem de águas residuais apresenta uma
taxa de crescimento, entre 2013 e 2018, cerca de 16%. Contudo não ocorreu qualquer
reabilitação de condutas com idade superior a 10 anos.



Entre 2013 e 2018 foram criadas mais 7 estações elevatórias



A acessibilidade física do serviço de saneamento atingiu em 2018 os 90%. Contudo a adesão é
inferior. Apenas 83% do nº total de alojamentos para as quais as infraestruturas se encontram
disponíveis, têm contrato efectivo.



A percentagem de perdas reiais (m3) em relação à água entrada no sistema (m3) aumentou
1,9%.



A acessibilidade física ao tratamento de águas residuais é de 100%.



O concelho de Leiria é servido por uma única linha ferroviária, a Linha do Oeste, numa extensão
de 30,7 km que apresenta funções suburbanas, regionais e nacionais. Esta linha nos últimos
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aumento de 11l/ramal dia.
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quatro anos tem revelado estar numa fase de claro desinvestimento no âmbito do plano o
ferroviário nacional.


Entre 2012 e 2018 a rede clicável não sofreu alterações significativa.



A extensão da rede elétrica de média tensão aumentou entre 2015 e 2019, houve um

5

acréscimo de 43 km à rede existente em 2015.
A extensão da rede de gás não sofreu alteração significativa.

INFRAESTRUTURAS
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5.6.ECONOMIA
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5.6 INDICADORES DE ECONOMIA
Subdomínio

Base económica

Economia

Emprego

Turismo
– Empreendimentos
turísticos

Turismo –
Alojamento local
Investimentos

Indicador
Número de empresas segundo o setor de atividade
e a classificação de atividade económica (CAE)
Taxa de crescimento do número de empresas
segundo o setor de atividade e a classificação de
atividade económica (CAE)
Número de trabalhadores nas empresas segundo o
setor de atividade e a classificação de atividade
económica (CAE)
Taxa de crescimento do número de trabalhadores
nas empresas segundo o setor de atividade e a
classificação de atividade económica (CAE)
Volume de negócios das empresas segundo o setor
de atividade e a classificação de atividade
económica (CAE)
Taxa de crescimento do volume de negócios
segundo o sector de actividade e a classificação de
atividade económica (CAE)
População residente ativa
Taxa de crescimento da população residente ativa
População residente empregada segundo o sector
de atividade
Taxas de atividade e de inatividade
Taxa de desemprego
Número empreendimentos turísticos por tipologia
Capacidade dos empreendimentos turísticos por
tipologia
Número
de
camas
por
tipologia
de
empreendimentos turísticos
Número de estabelecimentos de alojamento local
por tipologia
Capacidade de alojamento por tipologia
Número de camas por tipologia de alojamento
local
Investimentos municipais por área de intervenção

ECONOMIA

Domínio

6
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Os anos de análise são entre 2001 e 2018 para que seja possível verificar as mudanças ocorridas ao
longo destes anos no concelho. É importante referir que para alguns indicadores existe apenas
informação para o concelho enquanto que para outros é possível descriminar a informação por
freguesia.

6

Assim sendo, para uma melhor caracterização da Base Económica serão analisados os seguintes
indicadores:







Número de empresas segundo o setor de atividade e a classificação de atividade económica
(CAE), entre 2014 e 2017;
Taxa de crescimento do número de empresas segundo o setor de atividade e a classificação de
atividade económica, entre 2014 e 2017;
Número de trabalhadores nas empresas segundo o setor de atividade e a classificação de
atividade económica (CAE), entre 2014 e 2017;
Taxa de crescimento do número de trabalhadores nas empresas segundo o setor de atividade
e a classificação de atividade económica, entre 2014 e 2017;
Volume de negócios das empresas segundo o setor de atividade e a classificação de atividade
económica, entre 2014 e 2017;
Taxa de crescimento do volume de negócios segundo o setor de atividade e a classificação de
atividade económica, entre 2014 e 2017.

O estudo do Emprego/Desemprego ajudará a caracterizar as dinâmicas ocorridas dos anos de estudo:






População residente ativa, entre 2001 e 2011;
Taxa de crescimento da população residente ativa, entre 2001 e 2011;
População residente empregada segundo o setor de atividade, em 2011;
Taxas de atividade e de inatividade, em 2011
Taxa de desemprego, em 2011.

Será caracterizado o turismo no concelho, com os seguintes indicadores:



Empreendimentos turísticos:
o Número de empreendimentos turísticos por tipologia, entre 2011 e 2018;
o Capacidade dos empreendimentos turísticos por tipologia, entre 2011 e 2018;
o Número de camas por tipologia de empreendimentos turísticos, entre 2011 e
2018.
Alojamento local:
o Número de estabelecimentos de alojamento local por tipologia, entre 2015 e
2018;
o Capacidade de alojamento por tipologia, entre 2015 e 2018;
o Número de camas por tipologia de alojamento local, entre 2011 e 2015.

Serão analisados os Investimentos:


Investimentos por área de intervenção, entre 2015 e 2018.
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> Base económica
Indicador:

Número de empresas segundo o setor de atividade e a classificação de
atividade económica (CAE)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número e Percentagem
Anual
INE
Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Atividade económica
(Divisão - CAE Rev. 3)
2014, 2015, 2016, 2017
Concelho
Evolução do número empresas no concelho segundo o setor de atividade e a
classificação de atividade económica (CAE), entre 2014 e 2017.

Setor de
atividade
Setor I

Setor II

Setor III

Número de empresas

Classificação de atividade económica
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias Extrativas
Indústrias Transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento
gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades Imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e
recreativas
Outras Atividades de serviços

2014
740
15
1 339
9

2015
762
16
1 321
16

2016
786
15
1 341
55

2017
766
17
1 351
58

27

25

24

23

1 595

1 626

1 620

1 650

3 441

3 458

3 426

3 442

298
860
187
442
1 624
1 837
811
1 041

301
907
200
479
1 678
1 921
815
1 090

313
931
209
513
1 756
1 978
794
1 200

331
963
206
594
1 815
2 118
899
1 225

350

365

400

412

677

715

738

785

Tabela 6.1 – Número de empresas por sector de atividade no concelho entre 2014 e 2017

2017

4,84

2014

4,60

18,61

19,52

75,64

Setor I

Setor II

76,79

Setor I

Setor III

Gráfico 6.1- Percentagem de cada setor de actividade
no concelho em 2014

Setor II

Setor III

Gráfico 6.2 - Percentagem de cada sector de actividade
no concelho em 2017
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Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

Setor de
atividade
Setor I

Setor II

Setor III

Classificação de atividade económica
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Total
Indústrias Extrativas
Indústrias Transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento gestão de
resíduos e despoluição
Construção
Total
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos
Transportes e armazenagem

Peso das empresas por setor
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
100
100
100
100
0,50
0,53
0,49
0,55
44,86
43,97
43,90
43,59
0,30
0,53
1,80
1,87
0,90

0,83

0,79

0,74

53,43
100

54,13
100

53,03
100

53,24
100

29,75

28,99

27,95

26,91

2,58

2,52

2,55

2,59

Alojamento, restauração e similares

7,43

7,60

7,60

7,53

Atividades de informação e de comunicação
Atividades Imobiliárias

1,62
3,82

1,68
4,02

1,71
4,19

1,61
4,64

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

14,04

14,07

14,33

14,19

Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços
Total

15,88
7,01
9,00
3,03
5,85
100

16,10
6,83
9,14
3,06
5,99
100

16,14
6,48
9,79
3,26
6,02
100

16,56
7,03
9,58
3,22
6,14
100

6

Análise:
Entre 2014 e 2017 é possível verificar que é o Sector Terciário que apresenta um aumento no número de
empresas, passando de 75,64% do total das empresas do concelho (11 568 empresas) em 2014 para
76,79% (12 790 empresas) em 2017. Por outro lado, tanto o Setor Primário como o Setor Secundário
tiveram uma diminuição em relação ao total de empresas, devido ao aumento do Setor Terciário. Assim,
o Setor Primário passou de 4,84% (740 empresas) em 2014 para 4,6% (766 empresas) em 2017; o Sector
Secundário passou de 19,52% (correspondente a 2 985 empresas) em 2014 para 18,61% (3 099
empresas) em 2017.
Dentro do Sector Secundário é possível verificar que o sector de atividade que tem maior peso é a
Construção com mais de 53% das empresas, seguindo-se as Indústrias Transformadoras com 44,86% das
empresas em 2014 e 43,59% em 2017. Por outro lado, os restantes sectores de atividade possuem
menos de 1% das empresas do setor. Relativamente ao Setor Terciário, a atividade que tem o maior
número de empresas é o Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos com 29,75% em 2014 e, apesar do decréscimo, em 2017 regista 26,91% das empresas. As
Atividades administrativas e dos serviços de apoio possuem 15,88% de empresas em 2014 aumentando
para 16,56% em 2017. Seguidamente as Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares entre
2014 e 2017 representam cerca de 14% dentro do Sector Terciário. As restantes empresas têm mesmo
menos de 10% do número de empresas dentro do sector.
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Tabela 6.2 - Peso das empresas dentro de cada setor de atividade no concelho entre 2014 e 2017

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Base económica
Indicador:

Taxa de crescimento do número de empresas segundo o setor de
atividade e a classificação de atividade económica (CAE)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Taxa de variação
Anual
INE
Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Atividade
económica (Divisão - CAE Rev. 3)
2014, 2015, 2016 e 2017
Concelho
Evolução da taxa de crescimento do número empresas segundo o setor de
atividade e a classificação de atividade económica (CAE), no concelho, entre
2014 e 2017 ((V2-V1)/V1 × 100).

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Setor de
atividade
Setor I

Setor II

Setor III

Classificação de atividade económica
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias Extrativas
Indústrias Transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades Imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e
recreativas
Outras Atividades de serviços

20142015
2,97
6,67
-1,34
77,78

20152016
3,15
-6,25
1,51
243,75

20162017
-2,54
13,33
0,75
5,45

20142017
3,51
13,33
0,90
544,44

-7,41

-4,00

-4,17

-14,81

1,94

-0,37

1,85

3,45

0,49

-0,93

0,47

0,03

1,01
5,47
6,95
8,37

3,99
2,65
4,50
7,10

5,75
3,44
-1,44
15,79

11,07
11,98
10,16
34,39

3,33

4,65

3,36

11,76

4,57
0,49
4,71

2,97
-2,58
10,09

7,08
13,22
2,08

15,30
10,85
17,68

4,29

9,59

3,00

17,71

5,61

3,22

6,37

15,95

Tabela 6.3 - Taxa de variação do número de empresas por atividade e setor no concelho entre 2014 e 2017

Análise:
Como se pode observar na tabela anterior, o Setor Primário tem uma taxa de variação positiva entre
2014 e 2016 e negativa entre 2016 e 2017 com -2,54% de empresas.
Já no Sector Secundário a atividade que tem um maior crescimento no número de empresas é a
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio que entre 2015 e 2016 teve um aumento de 243,75%,
sendo que entre 2016 e 2017 teve apenas um aumento de 5,45%. Por outro lado, Captação, tratamento e
distribuição de água; saneamento gestão de resíduos e despoluição teve uma diminuição ao longo dos
anos de -7,41% entre 2014 e 2015, -4% entre 2015 e 2016 e -4,17% entre 2016 e 2017.
O Setor Terciário aumentou de forma geral, destacando: Atividades Imobiliárias que teve um crescimento
de 15,79% entre 2016 e 2017; Educação que apesar que ter uma quebra entre 2015 e 2016 com -2,58%
nos anos seguintes aumentou 13,22%; Atividades de saúde humana e apoio social, entre 2014 e 2015,
tiveram um aumento de 10,09% e entre 2015 e 2016 tiveram de 2,08%.
Relativamente à taxa de crescimento do número de empresas entre 2014 e 2017 é possível verificar que
o setor de atividade que teve um maior crescimento foi a Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio com 544,44%, por outro lado o setor que teve o menor crescimento foi Comércio por grosso e a
retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos com apenas 0,03% de crescimento.
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RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
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> Base económica

6

Indicador:

Número de trabalhadores nas empresas segundo o setor de atividade e
a classificação de atividade económica (CAE)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número e Percentagem
Anual
INE
Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)
2014, 2015, 2016 e 2017
Concelho
Evolução do número de trabalhadores nas empresas segundo o setor de atividade
e a classificação de atividade económica (CAE), no concelho, entre 2014 e 2017.

Setor de
atividade
Setor I

Setor II

Setor III

Classificação de atividade económica

Número de trabalhadores
2014

2015

2016

2017

Agricultura, produção animal, caça, floresta e
pesca
Indústrias Extrativas
Indústrias Transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio

1 517

1 589

1 716

1 750

203
11 848

226
12 362

216
12 850

222
13 289

10

17

56

59

Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento gestão de resíduos e despoluição

359

313

376

392

Construção

6 362

6 721

7 232

7 042

Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades Imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e
recreativas
Outras Atividades de serviços

10 556

11 226

11 463

11 909

1 385
2 401
660
709

1 480
2 569
713
750

1 596
2 710
663
796

1 724
2 907
750
892

2 721

2 898

3 001

3 163

2 961
1 264
2 047

3 350
1 248
2 171

3 574
1 208
2 428

3 862
1 322
2 516

386

407

456

509

1 109

1 181

1 220

1 349

Tabela 6.4 - Número de trabalhadores nas empresas por atividade e setor no concelho, entre 2014 e 2017

3,26

2014

39,14

40,39

57,59

56,34

Setor I

3,26

2017

Setor II

Setor I

Setor III

Gráfico 6.3 - Percentagem de trabalhadores por sector
de atividade no concelho em 2014

Setor II

Setor III

Gráfico 6.4 - Percentagem de trabalhadores por sector de
atividade no concelho em 2017
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Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

Setor de
atividade
Setor I

Setor II

Setor III

Classificação de atividade económica

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Total
Indústrias Extrativas
Indústrias Transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento gestão de resíduos e despoluição
Construção
Total
Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades Imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e
recreativas
Outras Atividades de serviços

Peso do número de trabalhadores por sector
2014

2015

2016

2017

100
100
1,08
63,08
0,05

100
100
1,15
62,95
0,09

100
100
1,04
61,99
0,27

100
100
1,06
63,27
0,28

1,91

1,59

1,81

1,87

33,87
100

34,22
100

34,89
100

33,53
100

40,29

40,10

39,37

38,54

5,29
9,16
2,52
2,71

5,29
9,18
2,55
2,68

5,48
9,31
2,28
2,73

5,58
9,41
2,43
2,89

10,39

10,35

10,31

10,24

11,30
4,82
7,81

11,97
4,46
7,76

12,28
4,15
8,34

12,50
4,28
8,14

1,47

1,45

1,57

1,65

4,23

4,22

4,19

4,37

6

Análise:
Entre 2014 e 2017 é possível verificar que é o Setor Terciário que emprega o maior número de
trabalhadores, passando de 56,34% (26 199 trabalhadores) para 57,6% em 2017 (30 903 trabalhadores),
também o Setor Secundário aumentou o número de trabalhadores passando de 40,4% (18 782
trabalhadores) em 2014 para 39,14% (21 004 trabalhadores) em 2017. O Setor Primário apesar de ter
aumentado o número de trabalhadores (1 517 em 2014 e 1 750 em 2017) manteve a percentagem de
3,26%.
Dentro do Setor Secundário é possível verificar que a atividade que emprega maior número de pessoas é
Industrias Transformadoras com 11 848 trabalhadores que corresponde a 63,1% em 2014 passando para
13 289 que corresponde a 63,2% em 2017. A atividade Construção empregava 6 362 trabalhadores
(33,87%) em 2014 e 7 042 trabalhadores (33,53%) em 2017. As restantes atividades empregam menos de
2% dos trabalhadores do Sector, tanto em 2014 como em 2017. No Setor Terciário é a atividade de
Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos que emprega maior
número de pessoas com 11 999 trabalhares (38,54%) em 2017, embora este valor tenha diminuído, pois
em 2014 correspondia a 40,29%.
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100
100
100
100
Total
Tabela 6.5 – Peso do número de trabalhadores dentro de cada sector de atividade no concelho, entre 2014 e 2017
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> Base económica
Indicador:

6

Taxa de crescimento do número de trabalhadores nas empresas segundo o
setor de atividade e a classificação de atividade económica (CAE)

Taxa de variação
Anual
INE
Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)
2014, 2015, 2016 e 2017
Concelho
Evolução da taxa de crescimento do número de trabalhadores nas empresas segundo
o setor de atividade e a classificação de atividade económica (CAE), no concelho,
entre 2017 e 2014 ((V2-V1)/V1 × 100).
Setor de
Classificação de atividade económica
2014201520162014atividade
2015
2016
2017
2017
Agricultura, produção animal, caça, floresta e
Setor I
4,75
7,99
1,98
15,36
pesca
Indústrias Extrativas
11,33
-4,42
2,78
9,36
Indústrias Transformadoras
4,34
3,95
3,42
12,16
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
70,00
229,41
5,36
490,00
Setor II
frio
Captação, tratamento e distribuição de água;
-12,81
20,13
4,26
9,19
saneamento gestão de resíduos e despoluição
Construção
5,64
7,60
-2,63
10,69
Comércio por grosso e a retalho; reparação de
6,35
2,11
3,89
12,82
veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
6,86
7,84
8,02
24,48
Alojamento, restauração e similares
7,00
5,49
7,27
21,07
Atividades de informação e de comunicação
8,03
-7,01
13,12
13,64
Atividades Imobiliárias
5,78
6,13
12,06
25,81
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
Setor III
6,50
3,55
5,40
16,24
similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
13,14
6,69
8,06
30,43
Educação
-1,27
-3,21
9,44
4,59
Atividades de saúde humana e apoio social
6,06
11,84
3,62
22,91
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas
5,44
12,04
11,62
31,87
e recreativas
Outras Atividades de serviços
6,49
3,30
10,57
21,64
Tabela 6.6 - Taxa de variação do número de trabalhadores nas empresas por atividade e setor no concelho, entre
2014 e 2017

Análise:
No Setor Primário houve um aumento de 7,99% de trabalhadores entre 2015 e 2016 e de 15,36 entre
2014 e 2017.
Já no Setor Secundário foi na atividade económica Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
que se registou o valor mais elevado de crescimento 229,41% entre 2015 e 2016 e 490% entre 2014 e
2017. É possível verificar que entre 2014 e 2015 a atividade Captação, tratamento e distribuição de
água; saneamento gestão de resíduos e despoluição teve uma diminuição de trabalhadores entre 2014 e
2015 com -12,81% e no ano seguinte, 2015 e 2016, teve um crescimento de 20,13%, apresentando em
2016 e 2017 um valor de 4,26%, sendo que entre 2014 e 2017 apresenta um aumento de 9,19% de
trabalhadores.
O Setor Terciário registou o crescimento negativo no número de trabalhadores apenas em duas
atividades: Atividades de informação e de comunicação em 2015-2016 com -7,01% recuperando no ano
seguinte com 13,12%, entre 2014 e 2017 esta variação foi de 13,64%; Educação registou valores
negativos entre 2014 e 2015 e entre 2015 e 2016 com -1,27% e -3,21% respetivamente, entre 2016 e
2017 teve um crescimento de 9,44% e entre 2014 e 2017 teve um aumento 4,59% de trabalhadores.
Entre 2014 e 2017 é possível constatar que a atividade económica que teve maior aumento de
trabalhadores foi Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio com 490%. Por outro lado, a
atividade que teve o menor aumento de trabalhadores foi a Educação com 4,59%.
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Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de
referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Base económica

6

Indicador:

Volume de negócios das empresas segundo o setor de atividade e a
classificação de atividade económica (CAE)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número e Percentagem
Anual
INE
Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)
2014, 2015, 2016 e 2017
Concelho
Evolução do volume de negócios das empresas segundo o setor de atividade e a
classificação de atividade económica (CAE), no concelho, entre 2014 e 2017.

Setor de
atividade

Setor

Classificação de atividade económica
2014

2015

2016

2017

Agricultura, produção animal, caça,
floresta e pesca

178 449 575

187 974 026

231 092 256

288 557 264

Indústrias Extrativas

23 335 902

25 013 402

21 947 057

25 990 154

1 295 620 346

1 350 862 689

1 390 218 046

1 492 741 311

5 212 228

5 588 442

5 699 162

5 385 583

37 665 985

28 531 323

37 022 539

36 637 570

550 787 957

567 782 606

493 809 901

429 196 150

1 838 510 618

2 025 766 683

2 112 478 840

2 277 996 325

Transportes e armazenagem

106 885 318

111 253 046

114 896 508

131 563 069

Alojamento, restauração e similares

83 082 552

90 976 844

102 286 125

124 173 235

Atividades de informação e de
comunicação

28 193 666

27 498 208

29 020 554

33 900 751

Atividades Imobiliárias

41 849 740

40 311 768

52 682 991

52 634 548

Atividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares

105 443 850

109 184 389

118 663 139

128 981 183

Atividades administrativas e dos serviços
de apoio

67 674 563

81 990 572

87 207 486

101 267 428

Educação

18 732 158

17 507 931

15 887 983

15 918 865

Atividades de saúde humana e apoio social

77 173 136

82 493 358

89 994 580

95 875 459

Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas

4 260 959

4 657 184

6 917 165

7 723 036

Outras Atividades de serviços

18 470 996

19 760 093

20 804 347

23 259 688

Indústrias Transformadoras
Setor II

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria
e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de
água; saneamento gestão de resíduos e
despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação
de veículos automóveis e motociclos

Setor III

Volume de negócios (€)

Tabela 6.7 - Volume de negócios das actividades económicas por atividade e setor no concelho, entre 2014 e 2017

3,98

2014

53,34

Setor I

5,47

2017

42,68

Setor II

56,78

Setor III

Gráfico 6.5 - Percentagem do volume de negócios por
sector de atividade no concelho em 2014

Setor I

37,75

Setor II

Setor III

Gráfico 6.6 - Percentagem do volume de negócios por
sector de atividade no concelho em 2017
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Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

Setor de
atividade
Setor I

Setor II

Setor III

Classificação de atividade económica
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Total
Indústrias Extrativas
Indústrias Transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento gestão de resíduos e despoluição
Construção
Total
Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades Imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e
recreativas
Outras Atividades de serviços
Total

Peso do volume de negócios por setor
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
100
100
100
100
1,22
1,26
1,13
1,31
67,74
68,30
71,34
75,01
0,27

0,28

0,29

0,27

1,97

1,44

1,90

1,84

28,80
100

28,71
100

25,34
100

21,57
100

76,92

77,57

76,79

76,10

4,47
3,48
1,18
1,75

4,26
3,48
1,05
1,54

4,18
3,72
1,05
1,92

4,40
4,15
1,13
1,76

4,41

4,18

4,31

4,31

2,83
0,78
3,23

3,14
0,67
3,16

3,17
0,58
3,27

3,38
0,53
3,20

0,18

0,18

0,25

0,26

0,77
100

0,76
100

0,76
100

0,78
100

6

Tabela 6.8 - Peso do volume de negócios das actividades económicas dentro de cada setor de atividade no concelho,
entre 2014 e 2017

Entre 2014 e 2017 é possível verificar que o Setor Terciário teve um aumento de Volume de Negócios
pois passou de 53,34% (2 390 277 556 Euros) para 56,78% (2 993 293 587 Euros), o Setor Secundário
diminuiu de 42,68% (1 912 622 418 Euros) para 37,75% (1 989 950 768 Euros), de 2014 para 2017, por
outro lado, o Setor Primário teve um aumento de 3,98% (178 449 575 Euros, em 2014) para 5,47%
(288 557 264 Euros, em 2017). De uma forma geral o Volume de Negócios subiu de 4 481 349 549 Euros
para 5 271 801 619 Euros.
Dentro do Setor Secundário verifica-se que é a atividade das Industrias Transformadoras que tem maior
Volume de Negócios com 67,74% (1 295 620 346 Euros) em 2014 para 75% (1 492 741 311 Euros) em
2017; a Construção teve um decréscimo pois em 2014 representava 28,8% (550 787 957 Euros) para
21,57% (429 196 150 Euros) em 2017; as outras atividades representam menos 2% do Volume de
Negócios neste setor. No Setor Terciário é a atividade Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos que apresenta o maior Volume de Negócios, em 2014 este valor
correspondia a 76,92% (1 838 510 618 Euros) e em 2017 passou para 75,01% (2 277 996 325 Euros);
todas as outras atividades económicas apresentam menos de 5% de todo o Volume de Negócios do
Setor, desde 2014.
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Análise:
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> Base económica

6

Indicador:

Taxa de crescimento do volume de negócios segundo o setor de
atividade e a classificação de atividade económica (CAE)

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Taxa de variação
Anual
INE
Volume de negócios (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS - 2013) e
Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)
2014, 2015, 2016 e 2017
Concelho
Evolução da taxa de crescimento do volume de negócios das empresas segundo o
setor de atividade e a classificação de atividade económica (CAE), no concelho,
entre 2014 e 2017 ((V2-V1)/V1 × 100).

Setor de
atividade
Setor I
Setor II

Setor III

Classificação de atividade económica

Taxa de crescimento do volume de negócios

Agricultura, produção animal, caça, floresta e
pesca
Indústrias Extrativas
Indústrias Transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e
ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água;
saneamento gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades Imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas
e similares
Atividades administrativas e dos serviços de
apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas
Outras Atividades de serviços

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2017

5,34

22,94

24,87

61,70

7,19
4,26

-12,26
2,91

18,42
7,37

11,37
15,21

7,22

1,98

-5,50

3,33

-24,25

29,76

-1,04

-2,73

3,09

-13,03

-13,08

-22,08

3,41

-1,47

2,12

4,04

10,19
4,09
9,50
-2,47

4,28
3,27
12,43
5,54

7,84
14,51
21,40
16,82

23,90
23,09
49,46
20,24

-3,67

30,69

-0,09

25,77

3,55

8,68

8,70

22,32

21,15
-6,54

6,36
-9,25

16,12
0,19

49,64
-15,02

6,89

9,09

6,53

24,23

9,30

48,53

11,65

81,25

Tabela 6.9 - Taxa de crescimento do volume de negócios por atividade e setor no concelho, entre 2014 e 2017

Análise:
O Setor Primário teve um aumento entre 2014 e 2017 de 61,7% no Volume de Negócios, principalmente
entre os anos de 2016 e 2017 com 24,87%.
No Setor Secundário a atividade Industrias Transformadoras foi a que mais aumentou o seu Volume de
Negócios pois subiu 15,21% entre 2014 e 2017. Por outro lado a atividade Construção decresceu no
mesmo período 22,08%.
No Setor Terciário foram as Outras Atividades de serviços que tiveram um maior aumento com 81,25%
de Volume de Negócios entre 2014 e 2017. Destacam-se também as atividades de Educação e
Atividades de informação e comunicação, ambas com um crescimento próximo dos 50% no período
entre 2014 e 2017. Por outro lado, o Volume de Negócios das Atividades de saúde humana e apoio
social tiveram um decréscimo de 15,02% no mesmo período.
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Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Emprego / desemprego
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

6

População residente ativa
Número
Decenal
INE
Censos 2001 e Censos 2011
2001-2011
Concelho, freguesias
População com idade mínima de 15 anos que, no período de referência,
constituía a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que
entram no circuito económico (população empregada e desempregada).
Nº

UF de Colmeias e Memória

2000

4000

6000

Amor
UF de Monte Redondo e Carreira
UF de Santa Eufémia e Boa Vista
Coimbrão
Regueira de Pontes
Arrabal
UF de Monte Real e Carvide
UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa
Bajouca
Bidoeira de Cima
Milagres
UF de Santa Catarina da Serra e Chainça
UF de Parceiros e Azóia

10000

12000

14000

16000

18000

2075
1612
4764
4608

Maceira
Caranguejeira

8000

2386
2250
2369
2240
2718
2603
2113
2004
849
767
1167
1091
1341
1301
2689
2662
2726
2715
902
956
957
1027
1410
1512
2267
2405
2912
3712
12336
13182

UF de Marrazes e Barosa

14426

UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

2001

16823

2011

Gráfico 6.7 - População residente ativa por freguesias em 2001 e 2011

Análise:
Verifica-se que onze das dezoito freguesias têm mais de 2000 pessoas em idade ativa, sendo que a
União de Freguesias de Colmeias e Memória, em 2001, tinha mais de 2 mil pessoas e, em 2011, esse
valor diminuiu para 1 612.
As freguesias onde reside mais população em idade ativa são: União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes que passou de 14 426 pessoas em 2001 para 16 823 em 2011; a União de Freguesias
Marrazes e Barosa que em 2001 tinha 12 336 e em 2011 passa para 13 182 pessoas em idade ativa; na
Freguesia da Maceira este número desceu em 2011, pois em 2001 havia 4 764 pessoas e em 2011
passou a ter 4 608.
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> Emprego / desemprego
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

6

Taxa de crescimento da população residente ativa
Taxa de variação
Decenal
INE
Censos 2001 e Censos 2011
2001-2011
Concelho, freguesias
Taxa de crescimento da População com idade mínima de 15 anos que, no período
de referência, constituía a mão-de-obra disponível para a produção de bens e
serviços que entram no circuito económico (população empregada e
desempregada) ((V2-V1)/V1 × 100).

30,00

27,47
16,62

20,00
5,99 7,31

%

10,00

7,23

6,86

6,09

0,00
-10,00

-5,45

-2,98

-3,27

-5,70
-9,66

-1,00
-6,51

-0,40
-4,23

-5,16

-20,00

Gráfico 6.8 - Taxa de crescimento da população residente ativa por freguesias entre 2001 e 2011

Análise:
É possível verificar que existem onze freguesias com um crescimento negativo no que diz respeito à
população ativa residente. Dessas onze freguesias há que destacar a União de Freguesias de Colmeias e
Memória com a maior diminuição do número de ativos (-22,3%). Por outro lado, é a União de Freguesias
de Parceiros e Azoia que regista o crescimento mais elevado, com 27,5% a mais de população ativa.
Já as freguesias que tiveram pouca variação ou ligeiramente negativa foram a União de Freguesias de
Monte Real e Carreira, com -1%, e a União de Freguesias Souto da Carpalhosa e Ortigosa com -0,4%.
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> Emprego / desemprego
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

6

População residente empregada segundo o setor de atividade
Número
Decenal
INE
Censos 2011
2011
Concelho, freguesia
“Indivíduo com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se
encontrava numa das seguintes situações: 1) tinha efetuado trabalho de pelo
menos uma hora, mediante pagamento de uma remuneração ou com vista a um
benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; 2) tinha uma ligação
formal a um emprego mas não estava temporariamente ao serviço; 3) tinha uma
empresa, mas não estava temporariamente a trabalhar por uma razão específica;
4) estava em situação de pré-reforma, mas a trabalhar.”

De natureza
social, 39%
Setor
Secundário,
34%

Setor Terciário,
64,2%

Relacionados
com a atividade
económica, 61%

Freguesias

Total
população
empregada

Primário

2052
1214
882
954
2110
693
4228
1390
1000
1503

48
15
41
80
55
35
37
52
53
55

921
428
406
384
1031
294
2271
506
333
636

1083
771
435
490
1024
364
1920
832
614
812

15234

111

3605

11518

5021

6497

UF de Marrazes e Barosa

11735

89

3184

8462

3246

5216

UF de Monte Real e Carvide
UF de Monte Redondo e
Carreira

2390

45

850

1495

636

859

2355

115

1051

1189

405

784

Amor
Arrabal
Bajouca
Bidoeira de Cima
Caranguejeira
Coimbrão
Maceira
Milagres
Regueira de Pontes
UF de Colmeias e Memória
UF de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes

Secundário
Total

Terciário
De
Relacionados
natureza com a atividade
social
económica
370
713
313
458
137
298
147
343
348
676
159
205
689
1231
268
564
191
423
254
558

3416
44
1075
2297
875
UF de Parceiros e Azóia
UF de Santa Catarina da Serra e
2258
27
999
1232
386
Chainça
UF de Santa Eufémia e Boa Vista
1867
44
671
1152
412
UF de Souto da Carpalhosa e
2496
100
1005
1391
494
Ortigosa
Tabela 6.10- População empregada segundo o setor de atividade por freguesia no concelho, em 2011
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Setor Primário, 1,8%

Gráfico 6.9 - População ativa residente no concelho, segundo o setor de atividade, em 2011
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6

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Primário

Secundário

Terciário

Análise:
Como se pode verificar no Gráfico 6.9 o Setor Terciário tem 64,2% dos trabalhadores, em que 39% são
de trabalhos de natureza social e 61% relacionados com a atividade económica. O Setor Secundário tem
34% dos trabalhadores e o Setor Primário 1,8%.
O Setor Terciário é o que emprega o maior número de trabalhadores, destacando-se as freguesias:
União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes (com 11 518 pessoas empregadas), União de
Freguesias Marrazes e Barosa (8 462 pessoas) e União de Freguesias Parceiros e Azóia (2 297 pessoas).
O Setor Secundário tem maior número de pessoas empregadas na União de Freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes com 3 605 pessoas, seguidamente a Freguesia de Maceira com 2 271 e a União de
Freguesias de Parceiros e Azóia com 1 075 pessoas empregadas.
O Setor Primário, apesar de ser o setor que menos emprega trabalhadores, é na União de Freguesias de
Monte Redondo e Carreira que tem o seu maior valor, 115 pessoas; a União de Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes tem 111 e a União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa com 100.
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Gráfico 6.10 - Percentagem de cada sector de atividade por freguesia em 2011
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Mapa 6.1 – População empregada residente no concelho, por sector de actividade e por freguesia, em 2011
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6

> Emprego / desemprego
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Taxas de atividade e de inatividade
Percentagem
Anual
INE
Censos 2011
2011
Concelho
“Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população
entre os 15 e os 64 anos.” INE

Taxa de atividade

Taxa de inatividade

Gráfico 6.11 - Taxa de atividade e de inatividade no concelho, por freguesia, em 2011

Análise:
No concelho a taxa de atividade é igual ou superior a 60%, sendo que são a União de Freguesias de
Colmeias e Memória e a União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira que têm o valor mais baixo
de taxa de atividade, com 65,34% e 69,5% respetivamente.
As freguesias que apresentam o valor mais elevado na taxa de atividade são a União de Freguesias de
Leiria, Barreira, Pousos e Cortes, União de Freguesias de Marrazes e Barosa e a União de Freguesias de
Parceiros e Azóia que têm valores próximos dos 77%. A percentagem de população residente em idade
ativa, e que não está economicamente ativa, é inferior a 35% em todas as freguesias do concelho, sendo
que a média é 27,4%.
A União de Freguesias de Colmeias e Memória é a freguesia que, com 34,7%, tem o maior número de
pessoas que estando em idade ativa não o são economicamente ativas. Segue-se da União de Freguesias
de Monte Redondo e Carreira com 30,5% de pessoas na mesma situação.
Por outro lado, é a União de Freguesias de Marrazes e Barosa e a União de Freguesias de Parceiros e
Azóia que têm o menor valor, com 23,1%, de pessoas que não estão economicamente ativas apesar de
estarem em idade ativa.
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> Emprego / desemprego

%

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6

Taxa de desemprego
Percentagem
Anual
INE
Censos 2011
2011, 2018
Concelho
“Taxa que permite definir o peso da população desempregada sobre o total da
população ativa.”

12,7
10
8,97

7
4,2

5,6
Portugal

Centro

2011

2018

Leiria

Tendência para o Concelho de Leiria em 2018

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

11,0
9,6
8,4
6,7

7,7

8,2
7,1

8,1

9,4

8,3

9,5
8,1

8,0
6,8

6,2

10,2

6,1

6,8

Gráfico 6.13 - Taxa de desemprego, no concelho, por freguesia, em 2011

Análise:
A taxa de desemprego do concelho de Leiria era cerca de 9% em 2011, enquanto que a nível nacional esta
taxa atingia o valor de 13,2% e a Região Centro tinha um valor de 10%. Em 2018 a nível nacional esta taxa
decresceu para 7%, a Região Centro para 5,6% e o concelho de Leiria tendencialmente para 4,2% (valor
calculado tendencialmente uma vez que não há dados oficiais).
É possível verificar que em 2011 (últimos dados oficiais) a União de Freguesias de Santa Catarina da Serra
e Chainça é a freguesia que apresenta o valor mais baixo com 6,11% de pessoas desempregadas. A União
de Freguesias de Monte Real e a União de Freguesias de Marrazes e Barosa têm o valor ligeiramente
superior a 10%.

223

ECONOMIA – Emprego / desemprego

%

Gráfico 6.12 - Taxa de desemprego em Portugal, Região Centro e concelho de Leiria, em 2011 e 2018
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> Turismo – Empreendimentos turísticos
Número de empreendimentos turísticos por tipologia
Número
Quinquenal
RNET - Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos
2011, 2015 e 2018
Concelho
Evolução do número de empreendimentos turísticos por tipologia, no concelho.

2011

2015

2018

Estabelecimentos hoteleiros
(hotéis, aparthotéis, pousadas)

12

22

25

Aldeamentos turísticos,
Apartamentos turísticos e
Conjuntos turísticos

0

1

1

Turismo de habitação e no
espaço rural (casa de campo,
agroturismo, hotéis rurais)

0

0

0

Parque de campismo e
caravanismo

2

2

2

Totais

14

25

28

Tabela 6.11 - Número de empreendimentos turísticos em 2011, 2015 e 2018

Análise:
Os empreendimentos turísticos tiveram um incremento significativo, pois existiam 14 em 2011 e, em
2018, passaram a haver 28.
Os estabelecimentos hoteleiros, em 2011, eram 12 e, em 2018, passaram a ser 25. Quanto aos
aldeamentos turísticos existe apenas 1 desde 2015.
Existem dois Parques de Campismo no concelho.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

6
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6

> Turismo – Empreendimentos turísticos
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Capacidade dos empreendimentos turísticos por tipologia
Número
Quinquenal
RNET - Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos
2011, 2015 e 2018
Concelho
Evolução da capacidade (número de utentes) por tipologia de empreendimento
turístico, no Concelho

2011

2015

2018

1 487

2 132

2 250

Aldeamentos turísticos,
Apartamentos turísticos e
Conjuntos turísticos

0

14

14

Turismo de habitação e no espaço
rural (casa de campo,
agroturismo, hotéis rurais)

0

0

0

Parque de campismo e
caravanismo

3 000

3 000

3 000

Totais

4 487

5 146

5 264

Estabelecimentos hoteleiros
(hotéis, aparthotéis, pousadas)

Tabela 6.12 - Capacidade dos empreendimentos turísticos por tipologia em 2011, 2015 e 2018

Análise:
Os estabelecimentos hoteleiros tinham uma capacidade de alojamento de 1 487 utentes em 2011,
passando para 2 132 em 2015 e, em 2018, aumentou para 2 250 utentes.
Já os aldeamentos turísticos tanto em 2015 como em 2018 mantiveram uma capacidade de alojamento
de 14 utentes.
Os parques de campismo têm a sua capacidade inalterada com 3 000 utentes.
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> Turismo – Alojamento local

6

Número de camas por tipologia de empreendimentos turísticos
Número
Quinquenal
RNET - Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos
2011, 2015 e 2018
Concelho
Evolução do número de camas dos empreendimentos turísticos por tipologia, no
concelho

2011

2015

2018

1 517

2 160

2 250

Aldeamentos turísticos,
Apartamentos turísticos e
Conjuntos turísticos

0

14

14

Turismo de habitação e no
espaço rural (casa de campo,
agroturismo, hotéis rurais)

0

0

0

Parque de campismo e
caravanismo

0

0

0

1 517

2 174

2 264

Estabelecimentos hoteleiros
(hotéis, aparthotéis, pousadas)

Totais

Tabela 6.13 – Número de camas dos empreendimentos turísticos por tipologia em 2011, 2015 e 2018

Análise:
Os estabelecimentos hoteleiros tiveram em 2011 um total de 1 517 de camas, em 2015 esse valor
aumentou para 2 174 e, em 2018, atingiu as 2 264 camas.
Os aldeamentos turísticos tiveram em 2015 e em 2018 apenas 14 camas.
Tanto o turismo de habitação como o parque de campismo não têm camas.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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> Turismo – Alojamento local
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

6

Número de estabelecimentos de alojamento local por tipologia
Número
Anual
RNAL - Registo Nacional de Alojamento Local
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Evolução do número de estabelecimentos de Alojamentos Locais por tipologia,
no concelho.

2015

2016

2017

2018

Moradia

3

3

14

6

Apartamento

1

14

16

16

Estabelecimento de
hospedagem

2

2

4

5

Quartos

0

0

0

1

Totais

6

19

34

28

Análise:
Os apartamentos registaram um elevado aumento entre 2015 e 2016, pois passaram de apenas 1 registo
para mais 14 apartamentos registados na RNAL. Em 2017 e 2018 já eram mais 16 apartamentos.
Relativamente às moradias, entre 2015 e 2016 havia apenas 3 moradias registadas e em 2017 esse valor
aumentou para 14, embora no ano seguinte tenham sido registados 6.
Entre 2015 e 2016 havia 2 estabelecimentos de hospedagem, aumentando esse valor para 4 no ano
seguinte e em 2018 para 5, tendo havido um aumento consecutivo de registos na RNAL.
No total havia no concelho 6 estabelecimentos de alojamento local registados em 2015 passando,
progressivamente, para 28 registados em 2018.
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Tabela 6.14 - Número de estabelecimentos de Alojamento Local por tipologia entre 2015 e 2018
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6

> Turismo – Alojamento local
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Capacidade de alojamento por tipologia
Número
Anual
RNAL - Registo Nacional de Alojamento Local
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Evolução da capacidade (número de utentes) por tipologia de Alojamento Local,
no concelho

2015

2016

2017

2018

Moradia

20

14

100

41

Apartamento

4

55

89

97

Estabelecimento de
hospedagem

68

48

30

74

Quartos

0

0

0

10

Totais

92

117

219

222

Análise:
Quanto à capacidade dos alojamentos, foram as moradias que tiveram um grande crescimento entre
2016 e 2017, pois passaram de 14 para 100 de capacidade de utentes. No ano seguinte esse valor
diminuiu para 41.
A capacidade dos apartamentos tiveram uma subida progressiva ao longo dos anos, tendo apenas 4 em
2015, 55 utentes em 2016, 89 em 2017 e 97 em 2018.
Os estabelecimentos de hospedagem tinham uma capacidade de 68 utentes em 2015; esse valor
diminuiu para 48 em 2016 e no ano seguinte para 30, em 2018 esse valor aumentou para 74.
Relativamente aos quartos, estes tinham capacidade para 10 utentes em 2018.
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Tabela 6.15 - Capacidade dos estabelecimentos de Alojamento Local por tipologia entre 2015 e 2018
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> Turismo – Alojamento local
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de camas por tipologia de alojamento local
Número
Anual
RNAL - Registo Nacional de Alojamento Local
2015, 2016, 2017 e 2018
Concelho
Evolução do número de camas no Alojamento Local por tipologia, no concelho.

Moradia
Apartamento
Estabelecimento de
hospedagem
Quartos
Totais

6

2015
16

2016
8

2017
67

2018
28

2

33

57

73

26

30

32

55

0

0

0

6

44

71

156

162

Análise:
O número de camas nas Moradias subiu de 16, em 2015, para 28, em 2018. Nos Apartamentos este
valor subiu de 2 para 73 no mesmo período de tempo.
Os Estabelecimentos de Hospedagem aumentaram o número de camas de 26 para 55. O número de 6
camas disponíveis em quartos só aparecem contabilizadas em 2018.
Em termos totais, o número de camas subiu de 44, em 2015, para 162, em 2018, sendo que foi no ano
de 2017 que se deu o maior aumento.
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Tabela 6.16 – Número de camas dos estabelecimentos de Alojamento Local por tipologia entre 2015 e 2018
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> Investimento

6

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Investimentos municipais por área de intervenção
Euros
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão Financeira
2015 a 2018
Concelho
Investimentos por área de intervenção.
2629412,83
2821473,15
1946300,11
2151609,17

Transferências Entre Administrações

3707316,84

Operações da Dívida Autárquica

5112988,71

7370360,07
6770797,70

0,00
47,97
2706,00
0,00

Outras Funções Económicas

245564,45
597573,28
127184,91
161469,29

Comércio e Turismo

5458160,45

Transportes e Comunicações

3993537,10
2972323,62

Indústria e Energia

8085,66
0,00

Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
538408,49

Habitação e Serviços Colectivos

6971005,39
6760212,36

5176813,39

1970230,06
1290056,09
1589305,32
2658434,25
2574908,98

330900,22
367699,20
479037,67
564564,16
29320,80
68784,97
112719,45

Saúde

56789,94
28395,40

Educação

951748,39

2401934,46
2191712,91

416718,80

2217321,62

841953,73
1129781,27
370023,62
219145,72

Segurança e Ordem Públicas

6162847,16

955583,48

Serviços Gerais de Administração Pública

6380100,14

482453,17
0,00

1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00

€
2018

2017

2016

2015

Gráfico 6.14 - Investimentos municipais por área de intervenção, entre 2015 e 2018

Análise:
Entre 2015 e 2018 é possivel verificar que foram os Transportes e Comunicações que envolveram um maior
investimento por parte da autarquia. Em 2017 atingiu-se o valor mais elevado com mais de 6,9 milhões de
euros de investimento.
As Operações da Divída Autárquica atinge os valores mais elevados em 2016 e 2015, com 7,3 milhões e 6,7
milhões, respetivamente.
Por outro lado, Outras Funções Económicas não tiveram qualquer tipo de investimento em 2018 e no ano
anterior teve apenas um investimento de 47,97€.
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5.6.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS

6

Após a realização do domínio Economia é possível concluir:











A maioria das empresas existentes no concelho exerce no Setor Terciário, bem como o maior
número de trabalhadores. Esses valores ao longo dos anos têm tendência a crescer.
É também o Setor Terciário que tem maior peso no Volume de Negócios no concelho, com os
valores a ascender aos 2 mil milhões de euros.
Apesar da diminuição da população ativa em onze freguesias, o crescimento no concelho é de
5,07% entre 2001 e 2011.
A maior parte da população do concelho encontra-se em idade ativa.
A população na sua maioria está empregada no Setor Terciário, em especial nas atividades
relacionadas com a atividade económica.
As freguesias mais terceirizadas são a União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e
a União de Freguesias de Marrazes e Barosa.
A taxa de atividade é superior, em todas as freguesias do concelho, a 60% e a taxa de
inatividade é inferior a 35%.
A taxa de desemprego, ao longo dos anos, tem vindo a descer de forma gradual no concelho,
sempre abaixo da média nacional.
O número de Empreendimentos Turísticos têm vindo a aumentar ao longo dos anos, bem como
a sua capacidade de receber utentes e o número de camas disponíveis.
Os Alojamentos Locais têm vindo igualmente a aumentar, assim como a capacidade de receber
utentes e o número de camas disponíveis.

ECONOMIA
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5.7.PATRIMÓNIO
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5.7 INDICADORES DE PATRIMÓNIO

Subdomínio

Património arqueológico

Património

Património – bens
imóveis

Património referenciado

Património municipal

Indicador
Património arqueológico inventariado,
por categoria
Número de coleções de bens móveis
Número de instrumentos de gestão
territorial municipal
Número de bens imóveis classificados
objecto de intervenção
Número de bens imóveis em vias de
classificação
Número de bens imóveis em vias de
desclassificação
Número de bens imóveis
desclassificados por categoria
Património referenciado objecto de
operações urbanísticas
Parcelas de terrenos do domínio privado
registadas em património
Parcelas de terrenos do domínio público
registadas em património

PATRIMÓNIO

Domínio

7
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7
Os anos de análise são entre 2015 e 2019 para que seja possível verificar as mudanças ocorridas ao
longo destes anos no concelho. É importante referir que para alguns indicadores existe apenas
informação para o concelho enquanto que para outros é possível discriminar a informação por
freguesia.
Assim sendo, para uma melhor caracterização das alterações ocorridas no Património Arqueológico, são
analisados os seguintes indicadores:




Património arqueológico inventariado, por categoria, entre os anos 2015 e 2018;
Número de colecções de bens móveis, nos anos 2015 e 2018;
Número de instrumentos de gestão territorial municipal, entre 2015 e 2018;

Relativamente ao Património – bens imóveis, os indicadores considerados para analisar a dinâmica
ocorrida foram:





Número de bens imóveis classificados objecto de intervenção, entre 2015 e 2018;
Número de bens imóveis em vias de classificação, entre 2015 e 2018;
Número de bens imóveis em vias de desclassificação 2015 e 2018;
Número de bens imóveis desclassificados por categoria, entre 2015 e 2018;

Para caracterizar o Património referenciado no concelho são analisados os seguintes indicadores:



Número de Património referenciado por tipologia, entre 2015 e 2018;
Número de Património referenciado objecto de operações urbanísticas, entre 2015 e 2018;

Para um melhor conhecimento da dinâmica do Património municipal no concelho são analisados os
seguintes indicadores:



Número de parcelas de terrenos do domínio privado registadas em património, entre os anos
2015 e 2019;
Número de parcelas de terrenos do domínio público registadas em património, entre os anos
2015 e 2019;

PATRIMÓNIO
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> Património arqueológico

7

Indicador:

Património arqueológico inventariado, por categoria

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística/Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Municipal/Divisão de Habitação e Loteamentos; Departamento de
Infraestruturas e Manutenção/Divisão de Obras Municipais
Relatórios arqueológicos
2015 e 2018
Concelho
Evolução do número de património arqueológico imóvel, inventariado por
tipologia, no concelho e por freguesia entre 2015 e 2018.

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

409
332
2015

80 80
1
Áreas de
Sensibiliade
Arqueológica

1

Conjuntos
Arqueológicos

Sítios
Arqueológicos

Gráfico 7.1 - Património arqueológico inventariado em 2015 e 2018

Análise:
Os valores da variação do património arqueológico imóvel sofreram, na sua globalidade, alterações
significativas entre 2015 e 2018 Embora não tenha havido alteração no número de Áreas de
Sensibilidade Arqueológica nem de Conjuntos Arqueológicos, a evolução do número de Sítios
Arqueológicos foi muito significativa (correspondente a uma taxa de variação de 23% para a globalidade
do concelho, equivalente a um acréscimo de 77 sítios), com especial destaque para a União de
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, que registou um acréscimo de 41 sítios arqueológicos de
2016 a 2018. As restantes Freguesias/ Uniões de Freguesias que registaram acréscimo de sítios
arqueológicos entre 2015 e 2018 foram: Arrabal (mais 4 sítios), Bajouca (mais 4 sítios), Maceira (mais 2
sítios), Marrazes e Barosa (mais 3 sítios), Monte Real e Carvide (mais 1 sítio), Parceiros e Azoia (mais 1
sítio), Regueira de Pontes (mais 1 sítio), Santa Eufémia e Boavista (mais 14 sítios) e Souto da Carpalhosa
e Ortigosa (mais 6 sítios).
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Mapa 7.1 - Património Arqueológico em 2015 e 2018
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> Património arqueológico

7

Indicador:

Número de coleções de bens móveis

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número
Trienal
Reserva Arqueológica do Município de Leiria
Relatórios arqueológicos
2015 e 2018
Concelho
Evolução do número de colecções de bens móveis provenientes da realização de
trabalhos arqueológicos, existentes na Reserva Arqueológica Municipal, por sítio
arqueológico, no concelho e por freguesia, entre 2015 e 2018.

77

2015

73

Coleções de bens móveis
Gráfico 7.2 - Número de coleções de bens móveis em 2015 e 2018

Análise:
Entende-se por “coleção” o conjunto de materiais saídos de um sítio arqueológico, mesmo que em
anos/campanhas diferentes, dentro de cada período temporal a que reporta o documento – até 2015 e
de 2016 a 2018.
Os valores da variação das coleções de bens móveis provenientes da realização de trabalhos
arqueológicos sofreram, na sua globalidade, alterações pouco significativas entre 2015 e 2018. Apenas
se registou a evolução deste indicador relativamente à União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes, tendo havido um acréscimo de 4 coleções, provenientes desta área geográfica, o que
corresponde a uma taxa de variação global de 5%. Correspondem a materiais resultantes de
intervenções no Centro Histórico de Leiria.
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7

Indicador:

Número de instrumentos de gestão territorial municipal

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:

Número
Trienal
Reserva Arqueológica do Município de Leiria
Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, Áreas de Reabilitação Urbana
(ARUs) e Planos de Pormenor (PP).
2015 e 2018
Concelho
Existência de instrumentos de gestão territorial municipal que
estabeleçam regras de proteção/valorização do património
arqueológico, entre 2015 e 2018.

Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

9
7
2015

Gráfico 7.3 - Número de instrumentos de gestão territorial municipal em 2015 e 2018

Análise:
Consideram-se instrumentos de gestão territorial municipal que estabeleçam regras de
proteção/valorização do património arqueológico os seguintes: Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria,
Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs) e Planos de Pormenor (PP).
Os valores da variação do número de instrumentos de gestão territorial municipal sofreram, na sua
globalidade, alterações pouco significativas entre 2015 e 2018. Verifica-se que houve um decréscimo de
9 instrumentos, em 2015, para 7 instrumentos, em 2018.
Considera-se o Plano Diretor Municipal de Leiria como o principal instrumento de gestão territorial que
inclui as regras de proteção/ valorização do património arqueológico, sendo este documento transversal
a todas as freguesias do concelho de Leiria.
No caso das Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs), existem três e todas estão localizadas na cidade de
Leiria: ARU do Arrabalde D’Aquém, ARU de Nossa Srª da Encarnação e ARU do Centro Histórico de Leiria.
No que respeita aos Planos de Pormenor (PP), existem elencados os seguintes: PP da Almuinha Grande
(revogado em 2017), PP de Santo Agostinho, PP de S. Romão/Olhalvas, PP do Arrabalde da Ponte e PP
do Vale da Cabrita.
Todos estes instrumentos estão definidos, pelo menos, desde 2015 e continuaram a vigorar em 2018, à
exceção dos Planos de Pormenor da Almuinha Grande que foi revogado e o Plano Pormenor do Vale da
Cabrita, não aprovado.
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Indicador:

Número de bens imóveis classificados objeto de intervenção

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística/Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Territorial; Departamento de Infraestruturas e Manutenção/Divisão de
Obras Municipais
Diários da República
2015 e 2018
Concelho
Número de Bens imóveis classificados alvo de intervenções (operações
urbanísticas/estudo com vista à sua requalificação e proteção), por
categorias (Monumento Nacional, Monumento de Interesse Público e
Monumento de Interesse Municipal), no concelho e por freguesia.

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

5

2
1

2015

1

1

2018

0
Monumento
Nacional (M.N.)

Monumento de
Interesse Público
(M.I.P.)

Monumento de
Interesse Municipal
(M.I.M.)

Análise:
Os valores da variação dos bens imóveis classificados objeto de intervenção, por categoria (Monumento
Nacional, Monumento de Interesse Público e Monumento de Interesse Municipal) sofreram, na sua
globalidade, alterações pouco significativas entre 2015 e 2018.
Relativamente aos Monumentos Nacionais, em 2015 decorreram trabalhos na Torre e Sineira da Sé de
Leiria, no âmbito do seu projeto de musealização. Em 2018 iniciou, no Abrigo do Lagar Velho, o Projeto
de Investigação Plurianual em Arqueologia designado "O Abrigo do Lagar Velho e os primeiros humanos
modernos do extremo ocidental europeu".
No caso dos Monumentos de Interesse Público, verifica-se que 2015 foi o ano em que ocorreram mais
intervenções: requalificações no Convento de Santo Agostinho, no Convento de S. Francisco, na Igreja da
Misericórdia, na Igreja de Nossa Senhora da Luz (Maceira) e no Pelourinho de Monte Real. Entre 2016 e
2017 continuou a intervenção no Convento de S. Francisco e na Igreja da Misericórdia e, em 2018, no
Convento de S. Francisco e na Igreja de Nossa Senhora da Luz (Maceira).
O único Monumento de Interesse Municipal existente até 2018 (Casa da Câmara de Monte Real) foi
intervencionado em 2015.
Síntese:
Monumento Nacional objeto de intervenção (2015): Torre Sineira da Sé de Leiria;
Monumento Nacional objeto de intervenção (2018): Abrigo do Lagar Velho;
Monumento de Interesse Público (M.I.P.) objeto de intervenção (2015): Convento de Santo Agostinho,
Convento de S. Francisco, Igreja da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Maceira), Pelourinho
de Monte Real;
Monumento de Interesse Público (M.I.P.) objeto de intervenção (2018): Convento de S. Francisco, Igreja
de Nossa Senhora da Luz (Maceira);
Monumento de Interesse Municipal (M.I.M) objeto de intervenção (2015): Casa da Câmara de Monte
Real.
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Indicador:

Número de bens imóveis em vias de classificação

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística/Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial;
Departamento de Infraestruturas e Manutenção/Divisão de Obras Municipais
Diários da República
2015 e 2018
Concelho
Número de Bens imóveis em vias de classificação, por categorias (Monumento
Nacional, Monumento de Interesse Público e Monumento de Interesse
Municipal), no concelho e por freguesia.

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1

2015
2018

0

Monumento
Nacional (M.N.)

0

0

Monumento de
Interesse Público
(M.I.P.)

0
Monumento de
Interesse
Municipal (M.I.M.)

Gráfico 7.5 - Número de bens imóveis em vias de classificação em 2015 e 2018

Análise:
Os valores da variação dos bens imóveis em vias de classificação, por categoria (Monumento Nacional,
Monumento de Interesse Público e Monumento de Interesse Municipal) sofreram, na sua globalidade,
alterações pouco significativas entre 2015 e 2018. Apenas um monumento do concelho está em vias de
classificação, na categoria de Monumento de Interesse Municipal, tendo este processo iniciado em
2018: trata-se do edifício designado por Villa Portela ou Quinta da Portela, localizado na União das
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, no Largo da República, na cidade de Leiria. Abertura do
Procedimento: Deliberação da Reunião de Câmara de 29/05/2018; Aviso N.º 11583/2018, publicado em
D.R, 2ª Série, N.º 158, de 17/08/2018; Aprovação do Projeto de Decisão: Deliberação da Reunião de
Câmara de 22/01/2019 – Aviso N.º 3703/2019, publicado em D.R., 2.ª Série, N.º 48, de 08/03/2019
(audiência prévia dos interessados).
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Indicador:

Número de bens imóveis em vias de desclassificação

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística/Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial;
Departamento de Infraestruturas e Manutenção/Divisão de Obras Municipais
Diários da República
2015 e 2018
Concelho
Número de Bens imóveis em vias de desclassificação, por categorias
(Monumento Nacional, Monumento de Interesse Público e Monumento de
Interesse Municipal), no concelho e por freguesia.

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

1

2015
2018

0

Monumento
Nacional (M.N.)

0

0

Monumento de
Interesse Público
(M.I.P.)

0

Monumento de
Interesse Municipal
(M.I.M.)

Gráfico 7.6 - Número de bens imóveis em vias de desclassificação em 2015 e 2018

Análise:
Os valores da variação dos bens imóveis em vias de desclassificação, por categoria (Monumento
Nacional, Monumento de Interesse Público e Monumento de Interesse Municipal) sofreram, na sua
globalidade, alterações pouco significativas entre 2015 e 2018. Apenas um monumento do concelho
está em vias de desclassificação, na categoria de Monumento de Interesse Público, tendo este processo
abrangido os anos de 2016 a 2018: trata-se do Edifício onde foi instalado o antigo Colégio Dr. Correia
Mateus, localizado na União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, no gaveto da Avenida
dos Combatentes da Grande Guerra, 81 e 83, com a Rua de Alcobaça, 9 - 2400-086 Leiria. Foi classificado
pelo Decreto N.º 28/82, publicado no D.R., 1.ª Série, N.º 47, de 26/02/1982. O despacho de 08/01/2016
do Diretor-Geral da DGPC determinou a abertura do procedimento de desclassificação, publicado em
Anúncio n.º 84/2016, DR, 2.ª série, n.º 50, de 11/03/2016. O motivo da desclassificação prende-se com o
facto de a Direção-Geral do Património Cultural considerar que o imóvel já não cumpre o critério de
interesse arquitectónico, que esteve na base da sua classificação, devido a obras efectuadas no edifício,
que incluíram a construção do centro comercial Leiria- Plaza.
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Indicador:

Número de bens imóveis desclassificados por categoria

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Número
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística; Departamento de Infraestruturas e Manutenção/Divisão de Obras
Municipais (DPGU; DIEM/ DIOM)
Diários da República
2015 a 2018
Concelho
Número de Bens imóveis desclassificados, por categorias (Monumento Nacional,
Monumento de Interesse Público e Monumento de Interesse Municipal), no
concelho e por freguesia.

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2015
2018

0

Monumento
Nacional (M.N.)

0

0

0

Monumento de
Interesse Público
(M.I.P.)

0

Monumento de
Interesse
Municipal (M.I.M.)

Gráfico 7.7 - Número de bens imóveis desclassificados em 2015 e 2018

Análise:
Não existem, no concelho de Leiria, bens imóveis desclassificados no período temporal entre 2015 e
2018. Por este motivo, os valores de variação deste indicador são nulos.
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Mapa 7.2 – Património Bens Imóveis, 2015 a 2018
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Freguesia

N.º Processo Designação dos
DGPC/DRCC
Imóveis

União das
Freguesias de
Abrigo do Lagar
10.09.23/01
Santa Eufémia
Velho, Lapedo
e Boa Vista
União das
Freguesias de
Capela de Nossa
6.9.7.2/22-9
Leiria, Pousos,
Senhora da
(3)
Barreira e
Encarnação
Cortes

União das
Freguesias de
Leiria, Pousos,
Barreira e
Cortes

União das
Freguesias de
Monte Real e
Carvide

Capela de São
Pedro

Classificação

Legislação

Localização dos
Imóveis

Z.E.P.

Propriedade

M.N.

Decreto N.º
17/2013, publicado
em DR, 1ª Série, N.º Lapedo
119, de
24 /06/ 2013.

M.I.P.

Rua de Nossa
Decreto N.º 28/82, Senhora de
Processo N.º 78/12 (9), PRIVADA
de 26/02/1982.
Encarnação, 2410- E.E., DRCC.
143 Leiria

M.N.

Decreto de
PÚBLICA/PRIVADA
ZEP - Portaria de
16/06/1910,
Estado; Igreja (Diocese de Leiria-Fátima, Paróquia de
17/05/1967, publicada
publicado no Diário
Leiria); Município de Leiria, Câmara Municipal
no DG, II Série, N.º 134,
do Governo (D.G.)
Nota: Foi assinado um Protocolo de Colaboração em
de 08/06/1967 (Castelo
N.º 136, de
21 de Julho de 2016, entre o Município de Leiria Largo de São Pedro e Capela de São Pedro);
23/06/1910.
Câmara Municipal, a Fábrica da Igreja Paroquial da
2400-235 Leiria
ZNA - Zona "non
Freguesia de Leiria e a Direção Regional de Cultura do
aedificandi": Portaria de
Boletim N.º 12 da
Centro (DRCC) no âmbito do Projeto de Reabilitação e
17/05/1967, publicada
DGEMN – Proc.
Valorização da Igreja de São Pedro, 2018-2019). Obras
no D.G., II Série, N.º 134,
JN7/12(1); Arq.
em curso, previstas serem concluídas em setembro de
de 08/06/1967.
DRCC.
2019.

V.C.
A classificação
como VC foi
convertida para
M.I.M. nos
termos do N.º 2
Casa da Câmara
Decreto N.º 29/84,
do Art.º 112.º da
de Monte Real
de 25/06/1984.
Lei N.º 107/2001,
publicada
no D.R., 1.ª SérieA, N.º 209, de
08/09/2001

N.º Matriz

ZEP – Portaria N.º
630/2013, publicado em PRIVADA
D.R., 2.ª Série, N.º182,
de 20/09/2013.

Rua do Pelourinho
da Vila
2425-046 Monte
Real

PÚBLICA
Município de Leiria, Câmara Municipal

Artigo
Matricial
N.º 21
Urbano
ID 73334
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Freguesia

N.º Processo Designação dos
DGPC/DRCC
Imóveis

União das
Freguesias de
Leiria, Pousos,
Barreira e
Cortes

Classificação

Legislação

Localização dos
Imóveis

M.N.

Decreto de 16 de
Junho de 1910,
Diário do Governo
(D.G.), N.º 136, de
23/06/1910.

União das
Convento de
Freguesias de
6.9.7.2/22-9 Santo Agostinho
Leiria, Pousos,
(1)
e antigo
Barreira e
Seminário
Cortes

M.I.P.

Rua Tenente
Valadim, 41
Decreto N.º 28/82,
2410-190 Leiria
de 26 de Fevereiro.
e Largo da
Infantaria 7

União das
Freguesias de
Convento de
6.9.7.2/22-9
Leiria, Pousos,
Santo António
(2)
Barreira e
dos Capuchos
Cortes

M.I.P.

Bairro dos
Decreto N.º 28/82,
Capuchos
de 26 de Fevereiro.
2400-137 Leiria

M.I.P.

Portaria N.º
581/2011, publicada
Largo de Sant’Ana
em D.R., 2.ª Série,
2400-137 Leiria
N.º 113, de 14 de
junho de 2011.

União das
Freguesias de
Leiria, Pousos, 81/3 (186)
Barreira e
Cortes

Castelo de Leiria

Edifício do
Mercado de
Leiria ou de
Sant’Ana

Rua do Castelo
2400-235 Leiria

245

Z.E.P.

Propriedade

ZEP - Portaria de 17-051967, publicada no DG, II
Série, N.º 134, de
08/06/1967 (Castelo e
Capela de São Pedro); PÚBLICA
Proc. N.º JN7/12 (1)
Estado; afeto ao Município de Leiria (Auto de Cessão
ZNA - Zona "non
de 1978).
aedificandi": Portaria de
17/05/1967, publicada
no D. G., II Série, n.º 134,
de 08/06/1967.
Estado; afeto à DRCC; recentemente ao Município de
Leiria, Câmara Municipal – Decreto-Lei n.º 22/2019,
Portaria N.º 300/87, de
de 30 de janeiro : Desenvolve o quadro de
10 de Abril; Processo N.º
transferência de competências para os municípios no
79/12 (2) mas não se
domínio da cultura . [Unidade Orgânica funcional e
encontra na DRCC.
tecnicamente competente: Divisão de Ação Cultural,
Museus e Turismo (DIACMT) ] vide anexo 1
PÚBLICA
Estado; afeto ao Regimento de Artilharia. Nota: Por
força de subdelegação de competências do
Portaria N.º 646/85, de Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças conforme
29 de Agosto, D.R., 1.ª Despacho n.º 2922-A/2018, publicado no Diário da
Série, N.º 198, de 29 de República n.º 57, de 21 de março de 2018, retificado
Agosto, corrigida pela pela Declaração de Retificação n.º 263/2018,
Portaria N.º 316/94, de publicada no Diário da República n.º 69, de 9 de abril
25 de Maio; Processo
de 2018, o Conselho Diretivo do Turismo de Portugal,
N.º 80/12 (5), Arq.
I.P., é atualmente entidade adjudicante no âmbito
dos procedimentos concursais tendentes à concessão
da exploração do imóvel, ao abrigo do Programa
REVIVE.
ZEP – Portaria N.º
581/2011, publicada em Município de Leiria, Câmara Municipal, afeto à
D.R., 2.ª Série, N.º 113, Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo
de 14 de junho de 2011.

N.º Matriz
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Freguesia

Maceira

N.º Processo Designação dos
DGPC/DRCC
Imóveis
Igreja de Nossa
Senhora da Luz,
80/22-9 (4)
Igreja Paroquial
da Maceira

Classificação

M.I.P.

Localização dos
Z.E.P.
Imóveis
Rua Principal e Rua
Decreto N.º 29/84, de Leiria
Processo N.º 83712 (18) PRIVADA
de 25/06/1984
2405-018 Maceira : EE, DRCC
LRA
Legislação

Propriedade

Avenida Dom João
III
Decreto N.º 29/84, 2400-164 Leiria
PRIVADA
M.I.P.
de 25/06/1984
e Rua de São
Francisco
2400-230 Leiria
Rua do Pelourinho
Pelourinho de
Decreto N.º 23122, da Vila
PÚBLICA
M.I.P.
Monte Real
de 11/10/1933
2425-042 Monte
Estado
Real
Largo da Sé
2400-236 Leiria
Largo Cónego
ZEP – Despacho do SPAA
Sé Catedral de
Decreto N.º
Maia, 2400-175
de 07/11/2011; Anúncio
Leiria, claustro,
30/2014, publicado
PÚBLICA/PRIVADA
10/10-09-12
Leiria
N.º 1215/2012,
adro envolvente,
M.N.
em D.R., 1.ª Série,
Estado; Igreja (posse e usufruto): Diocese de Leiria(III)
Torre Sineira:
publicado em D.R., 2.ª
torre sineira e a
N.º 224, de
Fátima, Paróquia de Leiria
Largo Dr. Manuel Série, N.º 15, de
casa do sineiro
19/11/2014
de Arriaga e Largo 20/01/2012
de São Pedro,
2400-235 Leiria
Abertura do
Procedimento:
Deliberação da
Em vias de
Reunião de Câmara
classificação
de 29/05/2018;
Villa Portela ou
como
Largo da República
PRIVADA/PÚBLICA
Aviso N.º
--Quinta da Portela Monumento de
11583/2018,
Interesse
publicado em D.R, 2ª
Municipal M.I.M.
Série, N.º 158, de
17/08/2018;
Aprovação do

N.º Matriz

União das
Freguesias de
Igreja e Convento
Leiria, Pousos, LV31-A (176) de São Francisco
Barreira e
(restos)
Cortes
União das
Freguesias de
Monte Real e
Carvide

União das
Freguesias de
Leiria, Pousos,
Barreira e
Cortes

União das
Freguesias de
Leiria, Pousos,
Barreira e
Cortes
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Artigo
Matricial
N.º 9198
Urbano
Registo
CRP Leiria
N.º 3267
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Freguesia

N.º Processo Designação dos
DGPC/DRCC
Imóveis

Classificação

Legislação

Localização dos
Imóveis

Projeto de Decisão:
Deliberação da
Reunião de Câmara
de 22/01/2019 –
Aviso N.º
3703/2019,
publicado em D.R.,
2.ª Série, N.º 48, de
08/03/2019
(audiência prévia
dos interessados)
Tabela 7.1 - Património classificado do concelho em 2019
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Z.E.P.

Propriedade

N.º Matriz

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

Freguesia

União das
Freguesias de
Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes

N.º Processo Designação dos
Classificação
DGPC/DRCC
Imóveis

Edifício onde foi
instalado o
antigo Colégio
Dr. Correia
Mateus

M.I.P.

Legislação

Localização dos Imóveis

Classificação: Decreto N.º 28/82,
publicado no D.R., 1.ª Série, N.º
47, de 26/02/1982;
Despacho de 08/01/2016 do
Diretor-Geral da DGPC a
determinar a abertura do
procedimento de
desclassificação; Anúncio n.º
84/2016, DR, 2.ª série, n.º 50, de
11/03/2016

Gaveto da Avenida dos
Combatentes da Grande
Guerra, 81 e 83, com a
Rua de Alcobaça, 9 - 2400086 Leiria

Tabela 7.2 - Património em vias de desclassificação/desclassificado no concelho em 2019
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Z.E.P.

---

Propriedade

PRIVADA
Fracções A-B
Fracções C-D-E-F
Fracção G
Fracção H
Fracção I
Fracção J

N.º Matriz

Artigo Matricial
N.º 8143
Registo CRP
Leiria N.º 565-F
Frações
A-J
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> Património referenciado
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:

Património referenciado objeto de operações urbanísticas

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Número
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégica
Territorial
Plano Diretor Municipal em vigor
2015 a 2019
Concelho
Património referenciado alvo de intervenções (operações urbanísticas/estudo com
vista à sua requalificação, proteção e demolição total ou parcial) nos diferentes
domínios (paisagístico, arquitetónico, conjunto patrimonial)

224

200
150

121

100
39

50
0
Património arquitetónico

Património paisagístico

Conjuntos patrimoniais

Gráfico 7.8 – Número de bens patrimoniais referenciados por tipologia em 2019
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Gráfico 7.9 – Número de bens patrimoniais referenciados objeto de intervenções/operações urbanísticas
entre 2015 e 2019.

249

PATRIMÓNIO – Património referenciado

Nº de Bens Patrimoniais

7

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

7
6
5
5
4

4

Nº

4
3
2
1

1

1
0
2015

2016

2017

2018

2019

Gráfico 7.10 – Património arquitetónico referenciado objeto de operações urbanísticas entre 2015 e 2019
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Gráfico 7.11 - Conjuntos arquitetónicos objeto de operações urbanísticas entre 2015 e 2019
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Gráfico 7.12 – Património arquitetónico referenciado objeto de demolições entre 2015 e 2019

O património referenciado inventariado foi classificado nos domínios do património paisagístico,
património arquitetónico e conjunto patrimonial, em complemento ao património já classificado, e
considerado de maior importância por parte do Município de Leiria.
O património arquitetónico é o que tem mais registos e com uma vasta distribuição geográfica.
Durante o período compreendido entre 2015 e 2019, foram 20 os processos que interferiram com o
património referenciado, com maior número para o ano de 2016, e a maior parte localizada dentro dos
limites da Área de Reabilitação (ARU) do Centro Histórico de Leiria. Esta dinâmica terá tido origem nos
benefícios fiscais atribuídos às intervenções dentro das ARU tais como, redução do IVA, isenção do IMI
após conclusão da obra e minoração anual do IMI que tiveram início em 2016.
Durante os anos de 2016, 2017 e 2018 houve mais edifícios a ser alvo de intervenções, nomeadamente
remodelação, reabilitação e requalificação, com 7 reabilitações e alterações em edifícios e 6 alterações
com ampliações.
Os conjuntos arquitetónicos, normalmente compostos por vários edifícios e elementos notáveis, apenas
foram intervencionados 3, sendo que 2 intervenções ocorreram na extinta Freguesia de Cortes e uma no
conjunto arquitetónico Conjunto Plano do Marachão na cidade de Leiria.
Durante os anos compreendidos entre 2015 e 2019, registaram-se 3 licenças de demolição, sendo que
uma foi total e correspondeu à Igreja das Chãs, na Freguesia de Regueira de Pontes, para dar lugar a um
largo frente à nova igreja, construída nas suas traseiras.
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Mapa 7.3 – Património referenciado - arquitectónico e paisagístico entre 2015 e 2019
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Mapa 7.4 – Património referenciado – conjuntos patrimoniais entre 2015 e 2019
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Mapa 7.5 – Património referenciado com intervenções entre 2015 e 2019
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> Património municipal
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

7

Parcelas de terrenos do domínio privado registadas em património
2

Número/m
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão Financeira
De 1947 a 2014 e de 2015 a 2018
Concelho
Número de parcelas de terrenos do domínio privado registadas em património
no concelho
0

Amor
Arrabal
Bajouca
Bidoeira de Cima
Caranguejeira
Coimbrão
Maceira
Milagres
Regueira de Pontes
UF de Colmeias e Memória
UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
UF de Marrazes e Barosa
UF de Monte Real e Carvide
UF de Monte Redondo e Carreira
UF de Parceiros e Azóia
UF de Santa Catarina da Serra e…
UF de Santa Eufémia e Boa Vista
UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa
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Gráfico 7.13 – Número de parcelas de terreno domínio privado da CML registadas em património, de 1947 a 2014 e
de 2015 a 2018
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Gráfico 7.14 – Área das parcelas de terreno do domínio privado da CML registadas em património, de 1947 a 2014 e
de 2015 a 2018
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De 1947 a 2014

Entre 2015 e 2018

N.º

Área

N.º

Área

311

911 298,6

242

689 234,8

7

Tabela 7.3 - Total do número de parcelas e área do domínio privado registadas em património, de 1947 a 2014 e de
2015 a 2018

Análise:
Até 2014, o número de parcelas de terrenos do domínio privado registadas em património foram 311,
2
num total 911 298,6 m . A freguesia que regista maior número de parcelas é a União de Freguesias de
2
Marrazes e Barosa com 99 parcelas até 2015 com uma área de 248 781,01 m .

PATRIMÓNIO – Património municipal

Entre 2015 e 2018 o número de parcelas registada em património é de 242 com uma área de 689 234,8
2
m . É a União de Freguesias de Monte Redondo que tem o maior número de parcelas, 184, e com uma
2
área de 508 995 m .
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> Património municipal
Parcelas de terrenos do domínio público registadas em património
Número/Hectares
Trienal
Câmara Municipal de Leiria – Divisão Financeira
De 1947 a 2014 e 2015 a 2018
Concelho
Número de parcelas de terrenos do domínio público registadas em património
no concelho

Destino da Parcela
Arruamento
Estacionamento
Lazer
Passeio
Equipamento
Zona verde
REN
Parcela não edificável
Total

De 1947 a 2014
N.º
Área (ha)
273
74,40
149
16,38
34
7,52
20
2,07
77
15,77
265
71,21
3
2,96
1
15,96
822
206,27

Entre 2015 e 2018
N.º
Área (ha)
31
18,34
1
0,13
1
0,03
----5
4,21
1
0,12
--------39
22,83

Tabela 7.4 – Número de parcelas de terreno e respetivas áreas do domínio público, registadas em património, de
1947 a 2014 e 2015 a 2018

Análise:
Em 2015 o número de parcelas de terrenos do domínio público registadas em património era de 822
numa área total de 206,27 ha. O destino de parcelas onde se regista um maior número é nas parcelas
destinadas a arruamentos.
Em 2018 o número de parcelas de terrenos do domínio público registadas é de 39 numa área total 22,83
ha.
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Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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5.7.1

ANÁLISE DOS RESULTADOS

7

Após a realização do domínio Património é possível concluir:













O património arqueológico imóvel que sofreu maior variação foram os Sítios Arqueológicos
com um acréscimo de mais 77 sítios, representando uma taxa de variação de 23%.
O número de bens imóveis provenientes da realização de trabalhos arqueológicos sofreu uma
variação de 5%, correspondendo a materiais resultantes de intervenções no centro histórico.
Os valores da variação do número de instrumentos de gestão territorial sofreram alterações
pouco significativas entre 2015 e 2018.
Os bens imóveis classificados objeto de intervenção foram: a Torre Sineira da Sé de Leiria, o
Abrigo do Lagar Velho (Vale do Lapedo - Santa Eufémia), o Convento de Santo Agostinho, o
Convento de S. Francisco, a Igreja da Misericórdia, a Igreja Nossa Srª da Luz (Maceira), o
Pelourinho de Monte Real e a Casa da Câmara de Monte Real.
Apenas um monumento do concelho foi classificado na categoria de Monumento de Interesse
Municipal: trata-se do edifício designado por Villa Portela ou Quinta da Portela.
Não existem bens imóveis desclassificados entre 2015 e 2018. Apenas um monumento na
categoria de Monumento de Interesse Público está em vias de desclassificação, trata-se do
Edifício onde foi instalado o antigo colégio Correia Mateus.
Existem 384 bens patrimoniais referenciados. Entre 2015 e 2018 foram objeto de operações
urbanísticas 19 bens patrimoniais referenciados (5%). Destes, 15 fazem parte do património
arquitectónico e 3 fazem parte de conjuntos patrimoniais. Foram ainda demolidos, entre 2017
e 2018, três bens patrimoniais arquitectónicos.
Comparando o número de parcelas de terreno registas no domínio privado da CML, entre 2015
e 2018, verifica-se que não ocorreu uma alteração significativa.
Comparando o número de parcelas de terreno registas no domínio público, entre 2015 e 2018,
verifica-se que ocorreu uma diminuição significativa em número e área de 206,3 ha, em 2015, e
em 2018 foram apenas 11,8ha, consequência, eventualmente, da diminuição do número de
loteamentos aprovados.
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5.8 INDICADORES DE DINÂMICA TERRITORIAL

Subdomínio
Loteamentos

Obras de Edificação

Características de
alojamento
Dinâmica
Territorial
Densidade populacional e
habitacional

Reabilitação Urbana

Ocupação do solo

Indicador
Número de aditamentos aos alvarás de
loteamento
Número de processos de loteamento
Número de operações urbanísticas por tipologia de
obra
Número de operações urbanísticas por tipologia de
uso
Número de alvarás emitidos por tipologia de uso
Área de implantação por tipologia de uso
Área de construção por tipologia de uso
Número de fogos por tipologia de edifício
Idade Média dos Edifícios
Alojamentos clássicos por Edifício
Famílias por Edifício
Número de Pisos por Edifício
Edifícios com 3 ou mais Alojamentos com Entrada
Acessível a Cadeira de Rodas
Densidade Populacional e Habitacional
Fogos municipais reabilitados
Edifícios reabilitados abrangidos por incentivos
fiscais
Edifícios com intervenções de reabilitação
Edifícios devolutos
Ocupação do solo urbanizado e do solo urbanizável
Ocupação do solo urbanizado por categoria e
subcategoria de uso do solo
Ocupação do solo urbanizável por categoria e
subcategoria de uso do solo
Ocupação do solo rural por categoria do solo
Área ocupada em Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Área ocupada em Reserva Ecológica Nacional (REN)
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Para uma melhor observação em relação à evolução ao nível da dinâmica territorial foram
analisados diversos subdomínios, pertencentes ao domínio “Dinâmica Territorial “e ao longo
de vários anos.
No total, foram verificados dados desde 2002 até 2019 – 1.º trimestre distribuídos pelos vários
indicadores.

8

Para uma análise à evolução existente em relação aos loteamentos e operações urbanísticas
foram observados os seguintes indicadores:









Número de aditamentos aos alvarás de loteamento, entre 2015 e 2019 1.º trimestre;
Número de processos de loteamento, entre2015 e 2019 1.º trimestre;
Número de operações urbanísticas por tipologia de obra, entre2015 e 2018;
Número de operações urbanísticas por tipologia de uso, entre 2015 e 2018;
Número de alvarás emitidos por tipologia de uso, entre 2015 e 2018;
Área de implantação por tipologia de uso, entre 2002 e 2012 e entre 2015 e 2018;
Área de construção por tipologia de uso, entre 2002 e 2012 e entre 2015 e 2018;
Número de fogos por tipologia de edifício, entre 2002 e 2012 e entre 2015 e 2018;

As caraterísticas de alojamento foram analisadas da seguinte forma:






Idade média dos edifícios no ano de 2011;
Alojamentos clássicos por edifício no ano de 2011;
Famílias por edifício no ano de 2011;
Número de pisos por edifício em 2011;
Edifícios com 3 ou mais alojamentos com entrada acessível a cadeira de rodas no ano de 2011;

São, ainda, analisados os dados decorrentes do Gabinete de Reabilitação Urbana com vista à perceção
da evolução da dinâmica associada à mesma com observação dos seguintes indicadores:





Fogos municipais reabilitados, entre 2015 e 2018;
Edifícios reabilitados abrangidos por incentivos fiscais, entre 2015 e 2018;
Edifícios com intervenções de reabilitação, entre 2015 e 2018;
Edifícios devolutos, entre 2015 e 2018;

Para melhor caracterizar os diferentes tipos de ocupação do solo, usou-se como referência o Plano
Diretor Municipal de Leiria, do qual se extraiu os seguintes indicadores:







Ocupação do solo urbanizado e do solo urbanizável, no ano de 2018;
Ocupação do solo urbanizado por categoria e subcategoria de uso do solo, nos anos de 2015 e
2018;
Ocupação do solo urbanizável por categoria e subcategoria de uso do solo, nos anos de 2015 e
2018;
Ocupação do solo rural por categoria de uso do solo no ano de 2018;
Área ocupada em Reserva Agrícola Nacional (RAN) no ano de 2018;
Área ocupada em Reserva Ecológica Nacional (REN) no ano de 2018
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> Loteamentos

8

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de aditamentos aos alvarás de loteamentos
Número
Diária
Câmara Municipal de Leiria
Aplicação SPO - Sistema de processos de obras
2015 a 2019 1.º Trimestre
Concelho
Aditamentos aos alvarás de loteamento por tipo de alteração.
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15
Nº

19

10
10
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2019-1.ºTrimestre

Gráfico 8.1 - Número de aditamentos aos alvarás de loteamento, entre 2015 e o 1º trimestre de 2019
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Gráfico 8.2 - Número de aditamentos aos alvarás de loteamento por tipologia, entre 2015 e o 1º trimestre de 2019

25

23

Nº

20
15
10

3

5

2

3

0
Alteração para comércio e serviços

Alteração para habitação

Alteração de habitação unifamiliar para
Armazém para
bi-familiar
armazém/industria/comércio/serviços

Gráfico 8.3 – Número de aditamentos aos alvarás de loteamento por alterações de uso, entre 2015 e o primeiro trimestre de
2019
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Análise:

8
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No período em análise deram entrada 67 aditamentos aos alvarás já aprovados.
Os anos de 2017 e 2018 foram os que registaram mais aditamentos aos alvarás de loteamentos já aprovados
(56,7%).
A partir de 2016 houve uma subida, explicada pela melhoria na área da construção após um período de crise.
Destes 67 pedidos de aditamento, 31 dizem respeito a alteração de usos (46,2%), 14 a aumento de área de
construção, pisos, e implantação, 19 a alteração de polígonos de implantação, limites de lotes, etc e 3 para
legalização de construção em desacordo com o previsto nos loteamentos.
De referir que dos 31 requerimentos apresentados para alteração de uso, 23 (34,3%) dizem respeito a alteração
para comércio e serviços, 3 alterações para habitação, 2 de habitação unifamiliar para bi-familiar e 3 de
armazém para armazém, industria, comércio e serviços.
Os dados foram recolhidos através da base de dados de gestão de processos administrativos das operações
urbanísticas da Câmara Municipal (Sistema de processos de obras – SPO) e foi conjugada com a análise espacial
dos processos das operações urbanísticas de loteamentos.
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> Loteamentos

8

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Número de processos de loteamentos
Número
Diária
Câmara Municipal de Leiria
Aplicação SPO - Sistema de processos de obras
2015 a 2019 1.º Trimestre
Concelho, Freguesia
Loteamentos novos aprovados e em tramitação, área de construção e
implantação aprovada e número de fogos por tipologia de uso aprovados.
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Gráfico 8.5 - Número de pedidos de licenciamento de loteamentos por tipologia, entre 2015 e o 1º trimestre de 2019
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Gráfico 8.6 –Situação dos loteamentos (informação extraida do Sistema de Processos de Obras (SPO)
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Gráfico 8.4 - Número de pedidos de licenciamento de loteamentos, entre 2015 e o 1º trimestre de 2019
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Análise:
Relativamente aos pedidos de licenciamento para loteamentos novos, deram entrada 10
requerimentos.
Os anos de 2017 e 2018 refletem um aumento de pedidos de licenciamento para loteamentos,
demonstrando a tendência de recuperação da indústria da construção civil.
Na distribuição do número de processos de loteamento registados por freguesia, pode verificar-se que a
União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes foi a que mais processos para licenciamento de
loteamentos apresentou (4 em Leiria e 1 na Barreira), sendo que para a União das Freguesias de
Marrazes e Barosa entraram 3 pedidos, para Coimbrão 2, Parceiros 1 e Ortigosa 1.
Destas 10 operações urbanísticas relativas a operação de loteamento, 1 foi arquivado, 8 encontram-se
em tramitação e apenas 1 foi aprovado (2016).
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Gráfico 8.7 Número de pedidos de licenciamento de loteamentos por freguesia, entre 2015 e o 1.º trimestre de
2019
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> Obras de edificação
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

3809

1654

607
336

147
135
75

116

Requerimentos total

239
95
42

354

248
96
150

232

363
221 200
57

423
174

1446

576

427
333
172
152

552
204

500
408
395
247
185
172

Certidões total

Nº

Gráfico 8.8 – Número de entradas de requerimentos e certidões, por freguesia, entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.9 – Número de entradas de operações urbanísticas por freguesia e tipologia de obra, entre 2015 e 2018
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Número de operações urbanísticas por tipologia de obra
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Diária
Câmara Municipal de Leiria
Aplicação SPO - Sistema de processos de obras
2015 a 2018
Concelho, Freguesia
Número de requerimentos e certidões e número de operações urbanísticas por
tipologia de obra.
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Tabela 8.1 – Número de operações urbanísticas por freguesia e tipologia de obra, entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.10 – Evolução do número de operações urbanísticas por tipologia de obra, entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.11 – Número de pedidos de informaçãoes prévias entre 2015 a 2018
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Gráfico 8.12 – Percentagem de processos entrados ao abrigo do DL 165/2014 de 5 de novembro

Os requerimentos que deram entrada no período compreendido entre 2015 e 2018, nos serviços
técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística – DPGU foram no total de 10 903 e
que corresponde ao valor do somatório de entradas que integram construção nova, legalizações,
demolições, ampliações, alterações e informações prévias, sendo que 4 639 do total de entradas
correspondem a pedidos de certidão que compreendem certidões de instrumentos de gestão territorial
como certidões de ruínas, de destaque, de localização, de isenção de licença de utilização, ao abrigo do
AUGI, de cedências, de restantes casos.
Na distribuição de valores por freguesia, destaca-se a União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes, sendo que a maior dinâmica encontra-se nas extintas Freguesias de Leiria e Pousos seguindo-se
a União das Freguesias de Marrazes e Barosa. Como se pode verificar no gráfico 8.9 e na tabela 8.1, a
construção nova ultrapassa, em todas freguesias, as legalizações, demolições, alterações e ampliações.
As alterações e ampliações, com alguma relevância, revelam uma intenção de recuperar e requalificar
construções existentes, que se apresentava como uma solução mais económica.
As legalizações, com relevância nos anos de 2016 e 2017, podem refletir uma consequência da
aprovação do PDM a 21 de agosto de 2015, cujo regulamento prevê um regime excecional para
legalizações e ampliações que abrange oficinas, estabelecimentos industriais, explorações pecuárias,
edifícios legalmente existentes e outros usos ou atividades.
As demolições, com 19 pedidos entre 2015 a 2018, não se reveste de grande expressão, mantendo mais
ou menos a mesma cadência com exceção do ano de 2016.
A dinâmica em relação à tipologia de obra revela, mais uma vez, a tendência de crescimento nos anos
de 2017 e 2018 para todas a tipologias.
Os pedidos de informação prévia (gráfico 8.11) revestem-se de uma intenção de intervir no território
mas nem sempre reflete uma consequência no mesmo. Em relação à sua dinâmica, esta mostra uma
tendência com valores muito próximos entre si em relação aos quatro anos analisados, excepto para o
ano de 2016 que se afasta um pouco dos restantes valores.
O Regime Excecional de Regularização das atividades economicas (RERAE), publicado no Decreto-Lei nº
165/2014 de 5 de novembro, parte do reconhecimento da existência de empresas com relevância
económica inequivoca, que não dispõem de titulo de exploração ou de exercicio válido, face às
condições atuais da atividade.
No concelho de Leiria deram entrada sensivelmente 65 processos de regularização, que se encontram
distribuidos pelas atividades pecuárias, industriais e explorações agrícolas. Do total destes processos
20% exigem a alteração à delimitação da REN de Leiria.
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Referência temporal:
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Descrição do indicador:
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Gráfico 8.13 – Número de operações urbanísticas por tipologia de uso, entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.14 –Número de operações urbanísticas por tipologia de uso e freguesia, entre 2015 e 2018
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Tabela 8.2– Número de operações urbanísticas por tipologia de uso e freguesia (2015-2018)

Análise:
De acordo com o gráfico 8.14, pode-se verificar que as operações urbanísticas relativas à construção de
habitação unifamiliar absorvem o valor quantitativo mais elevado e bastante longe dos restantes usos. A
habitação coletiva segue-se com uma dinâmica própria, aparecendo com indicadores mais elevados nas
Uniões das Freguesias de Marrazes e Barosa e Parceiros e Azóia localizadas na periferia da cidade de
Leiria.
Em relação a uma dinâmica no âmbito das atividades económicas, tais como industrias, comércio,
serviços,armazéns e pecuárias, as Uniões das Freguesias de Marrazes e Barosa e Freguesia de Maceira
apresentam os valores mais elevados, ficando a Freguesia de Bajouca, União das Freguesias de Monte
Real e Carvide e de Santa Catarina da Serra e Chaínça com menos registos apresentados.
A União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes apresenta o registo mais elevado nas
atividades de comércio e serviços, com maior dinâmica nas extintas Freguesias de Leiria e Pousos.
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Indicador:
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Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Gráfico 8.15 – Número de alvarás emitidos por ano.
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Gráfico 8.16 – Número de alvarás emitidos por tipologia de uso entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.17 – Número de alvarás por tipologia de uso e freguesia entre 2015 e 2018

Análise:
O número de alvarás recolhido diz respeito a construções novas, legalizações, alterações, ampliações e
reconstrução para os usos descritos na base de dados do INE. A informação recolhida engloba tanto as
novas construções como intervenções em situações de pré existências e alguns dos procedimentos
presentes podem não se ter refletido no território. Os usos selecionados são habitação, agricultura e
pesca, industria, turismo, serviços comerciais, transportes e comunicações, serviços não mercantis e uso
geral. Com base no gráfico 8.15, verifica-se que o ano de 2018 foi o ano com mais emissões de alvarás
não muito longe do ano de 2017, tendo os valores duplicado em 2018 em relação a 2015.
Conforme se pode observar no gráfico 8.17, as freguesias com maior número de alvarás aprovados são
as Uniões das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, Marrazes e Barosa, Parceiros e Azóia e
Souto da Carpalhosa e Ortigosa. As freguesias com menos dinâmica são Bajouca, Coimbrão e Regueira
de Pontes.
A habitação continua a ser o usos com o valor mais elevado face aos restantes usos, com 820 registos. O
uso geral, que compreende os armazéns e pavilhões apresenta 502 registos e a indústria com 73.
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Gráfico 8.18 – Área de implantação entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.19 – Área de implantação por tipologia de uso entre 2015 e 2018
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Análise:
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Os valores totais relativos à área de implantação encontrada no período compreendido entre fevereiro
de 2015 e dezembro de 2018, refletem uma tendência comum à dinâmica encontrada para os
indicadores já aqui referidos, continuando a observar-se um acréscimo linear em relação aos quatro
anos analisados.
Com base no gráfico 8.19 pode-se verificar que a habitação familiar, ao longo do período em análise,
2
absorve os maiores valores ao nível da área de implantação com 175550 m , seguida do uso geral com
2
2
101055 m e a indústria transformadora com 84683 m , observando-se uma maior dinâmica nos anos
de 2017 e 2018.
2
Os indicadores com menor valor são o apoio à terceira idade com 164m que compreende Serviços de
Apoio Domiciliário, Centros de Convívio, Centros de Dia, Centros de Noite, a seguir estão os Serviços
2
2
médicos com 184 m , os Transportes com 103 m e os Equipamentos de apoio à infância sem qualquer
registo.

274

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Obras de edificação
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Área de construção por tipologia de uso
2
Número e M
Diária
INE, Câmara Municipal de Leira
SIOU - Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas
2002 a 2012 e 2015 a 2018
Concelho
Área de construção por tipologia de uso

700000
615599

600000

564241
513245

m2

500000
400000

474986
364221 376282 360684

300000

250360
190150

182744

200000

140865 125850

215210

148109
106909

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018

m2

Gráfico 8.20 – Área total de construção durante o período temporal de 2002 a 2012 e 2015 a 2018.
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Gráfico 8.21 – Área de construção por tipologia de uso, entre 2015 e 2018

Análise:
Entre 2002 e 2015 ocorreu um decréscimo da área de construção resultante do efeito da crise, a partir
de 2015 a 2018 a área de construção duplicou. A tendência reflete um crescimento linear ao longo dos
anos de 2015, 2016, 2017 e 2018.
Analisando o gráfico 8.21, verifica-se que a habitação tem os valores mais elevados. A indústria e o uso
geral mantêm uma proximidade relativamente aos valores apresentados.O turismo, os transportes e
comunicações e serviços mercantis que compreendem usos desde administração pública, passando por
serviços médicos e abrangendo assuntos como pesquisa cientifica e ensino, apresentam os valores mais
baixos.
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Gráfico 8.22 – Número total de fogos nos anos de 2002 a 2012 e de 2015 a 2018
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Gráfico 8.23 – Número total de fogos por tipologia de uso entre 2015 e 2018.
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Gráfico 8.24 – Número total de fogos por freguesia nos anos de 2015 a 2018

O número de fogos, conforme análise do quadro 8.22, a partir de 2002 registou um decréscimo, tanto
para a habitação unifamiliar como para a plurifamiliar, só comecando a contrariar essa tendência a
partir de 2016 acompanhando, assim, a evolução do setor da construção após um período de crise.
Da análise ao quadro 8.23 pode-se verificar que a habitação plurifamiliar acompanhou de perto os
valores da habitação unifamiliar, com excepção do ano de 2017 em que a diferença é maior. Mais uma
vez, estes valores, são mais acentuados na União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes,
com o maior número fogos, seguindo-se as freguesias que se encontram na periferia da cidade de Leiria.
A extinta Freguesia de Leiria continua a ser a freguesia na qual mais fogos foram licenciados.
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Descrição do indicador:
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paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e
destinada à utilização humana ou a outros fins.

Portugal

38

Leiria

34
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Gráfico 8.25 - Idade média dos Edifícios do concelho, em 2011

Análise:
A idade média dos edifícios do concelho era em 2011 de 34 anos, inferior à média nacional de 38 anos.
Analisando as diversas freguesias do concelho, verifica-se que é na União de Freguesias de Colmeias e
Memória que se localizam os edifícios mais antigos, em média de 42 anos, enquanto que é na União de
Freguesias de Marrazes e Barosa bem como na União de Freguesias de Parceiros e Azóia em que a média
é de cerca de 31 anos.
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Idade Edifícios

Tabela 8.3 - Idade média dos edifícios em 2011

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Características de alojamento
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Alojamentos clássicos por Edifício
Rácio
Decenal
INE – Censos de 2011
Estatísticas Territoriais
2011
Concelho e Freguesias
Alojamentos clássicos por Edifício
Portugal
Leiria

1,66
1,45

2,50

2,14

2,01

1,83

2,00

1,40

1,50
1,03 1,03 1,00 1,02 1,02

1,03 1,02 1,03 1,01

1,17

1,04

1,03 1,07 1,02

1,00
0,50
0,00

Gráfico 8.26 - Alojamentos familiares por Edifício, em 2011

Análise
Verifica-se que em 2011, a percentagem de alojamentos por edifício era em Leiria 1,45 e em Portugal
1,66.
Analisando este indicador pelas diversas Freguesias, verifica-se que na Freguesia de Coimbrão o valor de
2,01 reflete os alojamentos de residência secundária de ocupação sazonal.
Nas freguesias da área urbana de Leiria: União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e a
União de Freguesias de Marrazes e Barosa e União de Freguesias de Parceiros e Azoia existe maior
número de alojamentos por edifício, com 2,14, 1,83 e 1,14 respetivamente.
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Tabela 8.4 - Alojamentos clássicos por edifício em 2011

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Características de alojamento
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Famílias por Edifício
Rácio
Anual
INE – Censos de 2011
Estatísticas Territoriais
2011
Concelho e Freguesias
Número de famílias por Edifício

Portugal
Leiria

1,1
1,05

2,00
1,80

1,65

1,75

1,60
1,40
1,11

Nº

1,20
1,00
0,80
0,60

0,87

0,82 0,76 0,76 0,76
0,70
0,48

0,78

0,85

0,81 0,77

0,77 0,75 0,77

0,60

0,40
0,20
0,00

Gráfico 8.27 - Número médio de famílias por edifício em 2011

Análise:
O número médio de Famílias por edifício é no concelho idêntico à média nacional com 1,05 famílias
contra 1,1 no País.
As freguesias da área urbana são as que registam mais famílias por edifício: União de Freguesias de
Marrazes e Barosa com 1,75, União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes com 1,65 e União
de Freguesias de Parceiros e Azóia com 1,11.
A Freguesia de Coimbrão é a que apresente menor número de famílias por edifício com apenas 0,48.
Este valor reflete o número de residências secundárias, só ocupadas sazonalmente.
Nas restantes Freguesias o valor é inferior a uma família por Edifício.
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Tabela 8.5 - Número de famílias por edifício em 2011

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Características de alojamento
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Número de Pisos por Edifício
Número
Decenal
INE – Censos de 2011
Estatísticas territoriais
2011
Concelho, Freguesias
Pisos - Cada um dos planos sobrepostos e cobertos nos quais se divide um
edifício e que se destinam a satisfazer exigências funcionais ligadas à sua
utilização.

Portugal

1,9

Leiria

1,7

2,5

2,2
2,0

2,0
Nº

1,5

1,4

1,6

1,4

1,6

1,7

1,7

1,6

1,6

1,3

1,6

1,9
1,5

1,6
1,3

1,7
1,4

1,0
0,5
0,0

Gráfico 8.28 - Número médio de pisos por edifícios em 2011

Análise:
O número médio de pisos em que se dividem os edifícios destinados à habitação familiar no concelho de
Leiria é de 1,7, ligeiramente inferior ao número médio registado no País (1,9).
É na área urbana de Leiria que se registam os edifícios com mais pisos: União de Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes, União de Freguesias de Marrazes e Barosa e União de Freguesias de Parceiros
e Azoia todas com a média superior à do concelho.
As Freguesias de Maceira e União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira são as que apresentam
menos pisos por edifício, devido à predominância edificios unifamiliares com um só piso.
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Tabela 8.6- Número de pisos por edifício em 2011

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Características de alojamento
Edifícios com 3 ou mais Alojamentos com Entrada Acessível a Cadeira de Rodas
Percentagem
Decenal
INE – Censos de 2011
Estatísticas territoriais
2011
Concelho, Freguesias
Edifícios construídos para possuírem estruturalmente 3 ou mais alojamentos
familiares com acessibilidade para cadeira de rodas, com ou sem elevador

Portugal

30%

Leiria

37%

Tabela 8.7 - Percentagem dos Edifícios construídos para possuírem 3 ou mais alojamentos com entrada acessível à
circulação em cadeira de rodas
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88,9
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35,6
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0,0

0,0

Gráfico 8.29- Percentagem dos Edifícios construídos para possuírem 3 ou mais alojamentos com entrada acessível à
circulação em cadeira de rodas

Análise:
A percentagem dos Edifícios construídos estruturalmente para possuirem três e mais alojamentos com
acessibilidade à circulação de cadeira de rodas, é no concelho 37% superior à média do País: 30%,.
A União de Freguesias de Colmeias e Memória e a Freguesia de Amor, são freguesias que
apresentam uma maior percentagem, mas apenas possuem 9 e 7 edifícios construidos para 3 ou mais
alojamentos. Na área urbana é a União de Freguesias de Marrazes e Barosa que tem a maior
percentagem com 45% deste tipo de edifícios.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Densidade populacional e habitacional
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Densidade Populacional e Habitacional
Rácio
Decenal
INE – Censos de 2011
Estatísticas Territoriais
2011
Concelho e Freguesia
2
Número de habitantes ou de alojamentos por km .

1000
500
250
0

Densidade Populacional em 2011

Densidade Habitacional em 2011

Gráfico 8.30 - Densidade Populacional e Habitacional, em 2011
Densidade Populacional
em 2011
202
134
163
144
151
33
211
177
192
88
608
753
221
109
302
118
208
138

Freguesias
Amor
Arrabal
Bajouca
Bidoeira de Cima
Caranguejeira
Coimbrão
Maceira
Milagres
Regueira de Pontes
UF de Colmeias e Memória
UF de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
UF de Marrazes e Barosa
UF de Monte Real e Carvide
UF de Monte Redondo e Carreira
UF de Parceiros e Azóia
UF de Santa Catarina da Serra e Chainça
UF de Santa Eufémia e Boa Vista
UF de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

Densidade Habitacional
em 2011
90
66
75
70
80
54
93
86
83
57
341
393
117
54
150
55
109
65

Tabela 8.8 - Densidade Populacional e Habitacional em 2011

Análise:
2
2
A densidade populacional do concelho é de 225 hab/km e a densidade habitacional é de 119 Aloj/km .
Verifica-se que as freguesias com maior densidade populacional e habitacional são abrangidas pelo
perimetro urbano de Leiria: União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, União de Freguesias
de Marrazes e Barosa e União de Freguesias de Parceiros e Azóia. Nestas freguesias, o valor da densidade
de alojamentos é bastante menor que a densidade populacional, devido ao maior número de habitações
com vários pisos.
Nas freguesias mais periféricas, verifica-se que estes valores se aproximam bastante, indicando a
existência de mais habitações unifamilares, tais como: UF de Colmeias e Memória, UF de Santa Catarina
da Serra e Chainça ou Monte Redondo e Carreira, que registam os valores mais baixos do concelho, tanto
em densidade populacional como habitacional. Apenas a Freguesia do Coimbrão se apresenta com um
valor de densidade habitacional superior à densidade populacional, refletindo as habitações de
residência secundária, localizadas na sua maioria na Praia do Pedrógão.
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RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Reabilitação urbana
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
Ano de
Entrada
Ano 2015
Ano 2016
Ano 2017
Ano 2018
Total:

8

Fogos municipais reabilitados
Número de fogos
Anual
Câmara Municipal de Leiria
Processos de licenciamento
2015 a 2018
ARU’s
Número de fogos criados e respetivas tipologias, nos edifícios reabilitados ou em
reabilitação, tendo por referência o ano do processo de obras.

T0

T1

T2

T3

t4 t5

>t5

N.º fogos

0
15
13
10
38
27%

2
7
10
21
40
28%

2
5
11
14
32
22%

2
3
7
1
13
9%

0
2
10
0
12
8%

0
1
5
2
8
6%

6
33
56
48
143
100%

Tabela 8.9 - Número de fogos reabilitados por tipologia entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.31 - Número de fogos reabilitados por tipologia entre 2015 e 2018

>t5

N.º fogos

Total:

Análise:
Como resultado das políticas de incentivos à reabilitação dos últimos anos, assistiu-se a um significativo
aumento do n.º de fogos habitacionais criados no âmbito das intervenções em edifícios obsoletos e
degradados, a maior parte total ou parcialmente devolutos, apenas com ocupação dos espaços térreos
com comércio. O abandono dos fogos habitacionais deve-se à tendência da fuga de habitantes dos
centros das cidades para a periferia, a partir de meados do século XX, à procura de melhores condições
de habitabilidade. Os que se mantiveram nos centros, mais idosos, foram entretanto falecendo,
deixando os edifícios devolutos e ao abandono. Com os vários incentivos criados para a reabilitação,
assistiu-se a um aumento das intervenções a partir de 2015, verificando-se, nas áreas de reabilitação
urbana (ARU’s) a um investimento na recuperação dos edifícios antigos, tendo sido criados, entre 2015 e
2018 um total de 143 fogos. No entanto, nos últimos anos a tendência tem sido para a criação de fogos
de tipologias baixas, predominando os T0 e T1 virados para o alojamento local e alojamento de
estudantes, de caracter temporário, o que pode criar um desequilíbrio na vivência das zonas centrais da
cidade por falta de famílias ou habitantes permanentes que criem relações de pertença com o território.
Nas ARU’s houve um significativo aumento do número de fogos criados em edifícios reabilitados
relativamente a processos de obras entrados entre 2015 e 2018, com particular relevo para o ano de
2017 . Esse aumento corresponde a um maior número de edifícios reabilitados. Na maior parte das
intervenções de reabilitação foram criados fogos de tipologias baixas, T0 e T1, (55% dos fogos criados)
o que está relacionado com o alojamento temporário para estudantes ou para alojamento local. Quanto
aos fogos da tipologia T2 e T3, mais vocacionados para as famílias, representam apenas 31% do total
dos fogos criados.
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RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Reabilitação urbana
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Edifícios reabilitados abrangidos por incentivos fiscais
Número de edifícios
Anual
Câmara Municipal de Leiria
Requerimentos/certidões
2015 a 2018
ARU’s
Edifícios reabilitados ou em reabilitação sobre os quais recaíram benefícios fiscais
no âmbito do disposto no artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (IMI e
IMT)

Ano

Nº de edifícios com pedidos
aprovados

Nº de edifícios com pedidos
a aguardar decisão

Total de pedidos

2015

1

0

1

2016

0

0

0

2017

4

2

6

2018

4

6

10

Tabela 8.10 - Número de edifícios abrangidos por incentivos fiscais nas ARU entre 2015 e 2018
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Nº
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5
1

6

4
2

0
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1
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0
n.º edifícios abrangidos

n.º de pedidos em
tramitação
2015

2016

2017

Total pedidos

2018

Gráfico 8.32 - Número de edifícios abrangidos por incentivos fiscais nas ARU's entre 2015 e 2018

Análise:
O Município de Leiria tem vindo a promover a reabilitação do seu território através da delimitação de
áreas de reabilitação urbana (ARU’s), que a par de outros incentivos como a dispensa de taxas de
operações urbanísticas, contemplam o acesso a benefícios fiscais municipais, (isenção de IMI e de IMT),
que têm vindo a ser utilizados pelos proprietários e têm contribuído para o aumento das intervenções
nos edifícios em mau estado ou obsoletos, designadamente na ARU do Centro Histórico de Leiria, onde
se concentra a maior parte dos edifícios degradados e devolutos.
O número de edifícios abrangidos por pedidos relativos a benefícios fiscais consagrados no artigo 45º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais tiveram um aumento significativo em 2018 o que demostra o crescente
interesse dos proprietários em reabilitar os edifícios e o impacto dos incentivos fiscais como estímulo na
reabilitação dos imovéis.
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RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Reabilitação urbana
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Edifícios com intervenções de reabilitação
Número de edifícios
anual
Câmara Municipal de Leiria
Alvarás de licenciamento
2015 a 2018
ARU’s
Edifícios reabilitados ou com obras de reabilitação em curso
N.º edifícios intervencionados
Ano processo de obras

Nº de Edifícios

2015

3

2016

9

2017

11

2018

8

Tabela 8.11- Número de edifícios intervencionados entre 2015 e 2018
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Gráfico 8.33 - Número de edifícios intervencionados entre 2015 e 2018

Análise:
O Município de Leiria tem vido a fazer um esforço para criar condições que proporcionem e estimulem a
intervenção nos edifícios obsoletos e em mau estado, a maior parte privados, de modo a contribuir para
a reabilitação do centro histórico e das áreas mais centrais da cidade, objeto de delimitações de áreas de
reabilitação urbana (ARU’s). Nesse âmbito, e a par dos benefícios fiscais, procurou-se reduzir o tempo de
aprovação dos processos de obras particulares nessas áreas e evitar a reprovação dos mesmos através do
apoio técnico prestado aos investidores e projetistas quanto às condicionantes das intervenções, bem
como o acompanhamento técnico efetuado ao longo de todo o processo, desde a fase da elaboração dos
projetos, à tramitação dos processos de licenciamento. Esta prática, juntamente com os incentivos fiscais
e a penalização dos edifícios devolutos, bem como o enquadramento legal favorável à reabilitação tem
vindo a refletir-se num aumento do número de intervenções de reabilitação do edificado,
designadamente nas ARU’S.
Houve um aumento do número de edifícios com intervenções nos últimos quatro anos, muito
significativo se compararmos os anos de 2015 e 2017 ( mais do que triplicou o n.º de intervenções)
verificando-se um abrandamento no ano de 2018 que ainda não é possível confirmar se é real dado
tratar-se de intervenções que dizem respeito a processos de obras muito recentes.
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RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Reabilitação urbana
Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Edifícios devolutos
Número de edifícios
anual
Câmara Municipal de Leiria
Deliberações da Assembleia Municipal
2015 a 2018
ARU do Centro Histórico
Edifícios devolutos nos termos do Decreto-Lei n.º 159/06, de 8 de agosto na sua
redação atual.

Ano Fiscal

Devolutos ARU Centro
Histórico

2015

129

2016

125

2017

119

2018

116

129
130

125

Nº

125

119

116

120
115
110
105
Ano 2015

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Gráfico 8.34- Número de edifícios devolutos na ARU Centro Histórico entre 2015 e 2018

Análise:
O Município de Leiria tem vido a fazer um esforço para criar condições que proporcionem e estimulem a
intervenção nos edifícios privados abandonados e em mau estado de modo a contribuir para a
reabilitação do centro histórico e das áreas mais centrais da cidade, objeto de delimitações de ARU’s.
Muitos desses edifícios encontram-se abandonados há anos, por diversas razões, entre elas as heranças e
o facto de os herdeiros não residirem em Leiria bem como a especulação imobiliária. A partir de 2010
têm vindo a ser identificados os edifícios devolutos nas ARU’s para aplicação da majoração da taxa do
IMI,( Artigo 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – CIMI, aprovado pela Lei n.º 287/2003,
de 12/11,alterada), que deixa de ser minorada, por estar na ARU, e é elevada ao triplo, sendo significativa
a penalização fiscal, na maior parte dos casos. Esta medida tem levado a que alguns proprietários acabem
por intervir nos imóveis, diretamente ou promovendo a sua intervenção através da sua alienação,
verificando-se uma paulatina redução do número de devolutos que nos últimos 4 anos foi de 10% na ARU
do Centro Histórico, a mais degradada. Relativamente ao total de devolutos nas duas ARU’s ainda não é
possível aferir a sua evolução dado que na ARU mais recente (ARU Nossa Senhora da Encarnação) a
identificação dos edifícios devolutos ainda é um processo que necessita de aprofundamento e melhor
conhecimento do cadastro da propriedade, uma vez que a declaração dos edifícios devolutos envolve um
processo complexo que comprove que os mesmos se encontrem devolutos nos termos do Decreto-Lei n.º
159/2006, de 8 de agosto.
No período em análise ( 2015-2018) verifica-se um decréscimo de 10% do n.º de edifícios devolutos na
ARU do Centro Histórico , a que apresenta o edificado mais degradado.
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Tabela 8.12 - Número de edifícios devolutos na ARU Centro Histórico entre 2015 e 2018

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Ocupação do solo urbanizado e do solo urbanizável
ha
Anual
Câmara Municipal de Leiria
Relatório do Plano Diretor Municipal de Leiria
2018
concelho
Área ocupada nas categorias e subcategorias do solo Urbano

Solo urbanizado
2 008
2000
1 628
1 405

ha

1500

1 248

1000
500

1 204
946

922

810
517
410 378
358
282 307
263
219

598
467

422

348

264

264

655

605
318

523

811
698
651
663
646 517

905
658
507

266

TOTAL

OCUPADA

Gráfico 8.35 – Ocupação do solo urbanizado em 2018
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Gráfico 8.36 – Ocupação do solo urbanizável em 2018

Análise:
O solo urbano assume uma área de 14.558,69 ha do território municipal. Este é composto por solo
urbanizado e urbanizável. O solo urbanizado representa uma área de 13.360,34 ha e cerca de 79% encontrase ocupado. O solo Urbanizável representa 1.198,34 ha da area total do solo urbano e cerca de 35%
encontra-se ocupado. As Freguesias com maior área classificada como solo urbanizável são Maceira, UF de
Leiria Pousos, Barreira e Cortes, UF de Marrazese Barosa e UF de Monte Real e Carvide com cerca de 58,5%
da área de solo urbanizável.
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Mapa 8.1 – Ocupação do solo urbanizado em 2018

289

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

> Ocupação do solo 2

8
Ocupação do solo urbanizado por categoria e subcategoria de uso
do solo

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria
Plano Diretor Municipal de Leiria; Ortofotomapas 2015 e 2018
2015 e 2018
concelho
Área ocupada nas categorias e subcategorias do solo Urbano

74,4

Espaços urbanos de baixa densidade

59,9
71,9

Área de equipamentos

51,6
77,3
77,3

Turismo

86,0
86,0

Área de recreio e lazer
69,3
61,1

Área de proteção e enquadramento

79,3

Área industrial e armazenagem

15,1
84,7

Área Estrada Mercado

41,3
74,9

Área comercial e de serviços

62,0
80,0

Grau II

70,4
91,4
87,5

Grau I

98,5
97,8

Espaços Centrais

História e património

94,3
89,7

Grau III

96,3
94,4

Grau II

99,2
99,2

Grau I

%

0

20

2018

2015

40

60

80

100

Gráfico 8.37 – Ocupação do solo urbanizado por categoria e subcategoria de uso do solo, em 2015 e 2018
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Nota:
Metodologia de delimitação das áreas ocupadas/comprometidas
A metodologia para a delimitação das áreas ocupadas/comprometidas no âmbito da avaliação da execução dos perímetros urbanos do
PDM em vigor foi a seguinte:
1. Aplicação de um “buffer” de 15 metros ao edificado delimitado na cartografia 10K (que serve de base à revisão do PDM), de modo a
incluir a área de implantação do edifício e o logradouro privado;
2. Aplicação de um “buffer” de mais 10 metros às manchas inferiores a 5000m2 resultantes do primeiro passo, tendo em consideração a
estrutura morfológica do aglomerado/núcleo urbano
(ocupação dispersa);
3. Para contabilização das áreas ocupadas/ comprometidas considerou-se:
i) A área ocupada por equipamentos;
ii) A área da rede viária tendo em consideração a sua hierarquia e respetivas zonas de proteção nomeadamente:
IC, IP - buffer de 35 metros ao eixo
ER - buffer de 20 metros
EM e CM - 8 metros ao eixo;
Outras vias com infraestruturas – 3,5 metros ao eixo
iii) As zonas verdes do PDM em vigor;
iv) Compromissos urbanísticos – atos de licenciamento ou de admissão de comunicações prévias de operações urbanísticas de
edificação, loteamento ou obras de urbanização, validamente constituídos, em vigor e/ou em tramitação.
Delimitação das áreas ocupadas/comprometidas nas áreas /espaços industriais
A metodologia para a delimitação das áreas ocupadas/comprometidas nas áreas /espaços industriais e unidades industriais do PDM em
vigor foi a seguinte:
1. Aplicação de “buffer” de 25 metros ao edificado delimitado na cartografia 10K (que serve de base à revisão do PDM) de modo a incluir
a área de implantação do edifício e o logradouro. Neste caso, optou-se por um “buffer” maior devido ao tipo de uso do edificado armazéns, indústrias e espaços comerciais;
2. A restante metodologia é igual à referida anteriormente, nomeadamente a partir do nº 3.
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Análise:
O solo urbano assume uma área de 14.558,69 ha do território municipal. Este é composto por solo
urbanizado e urbanizável.
O solo urbanizado representa uma área de 13.360,34 ha e integra as categorias de Espaços Centrais, Espaços
Residenciais, Espaços de atividades economicas, espaços verdes, espaços de uso especial e espaços de baixa
densidade.
Nos espaços centrais sobressaem as subcategorias de grau III e grau II, enquanto nos espaços residenciais é a
subcategoria de grau II a mais representativa. Nos espaços de atividades económicas a subcategoria Area
industrial e armazenagem é a mais representativa. Nos espaços verdes, metade da área pertence a áreas
verdes de proteção e enquadramento.
Em finalização , no que se refere ao solo urbanizado, os mais relevantes são os espaços de baixa densidade,
espaços residenciais e espaços de atividade económica, que representam 57.2%, 22.7% e 9.3%,
respetivamente do total de solo urbano.
Quanto à ocupação tem-se vindo a verificar um aumento na área ocupada, entre 2015 e 2018, destacando-se
os espaços centrais pela percentagem de ocupação..
A subcategoria de Área de proteção e enquadramento é a que appresenta menor área ocupada em 2018,
assim como a área de equipamentos e os espaços urbanos de baixa densidade.
Observa-se uma dinâmica de “aumento de área ocupada” desde 2015 até 2018, mais expressivamente nas
áreas industriais e de armazenagem e nas Áreas Estrada-Mercado.
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Indicador:

Ocupação do solo urbanizável por categoria e subcategoria de uso
do solo

Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria
Plano Diretor Municipal de Leiria; Ortofotomapas 2015 e 2018
2015 e 2018
Concelho
Área ou percentagem de área ocupada nas categorias e subcategorias de
uso do solo

89,9
90

79,7

80
70

%

60

55,4

49,7
43,6

50

34,6

40

40,2

37,8
29,5 31,5

28,9

23,9

30

22,9

10

1,1

Espaços residenciais

Espaços de Atividade
Económicas

Área ocupada 2015 %

Espaços urbanos Baixa Densidade

Equipamentos

Turismo

Industrial e armazenagem

Comércio e serviços

Grau II

Grau I

0

Espaços Uso especial

Área ocupada 2018 %

Gráfico 8.38 – Ocupação do solo urbanizável por categoria e subcategoria de uso do solo em 2015 e 2018

Análise:
O solo Urbanizável representa 1.198,34 ha da area total do solo urbano, e faz-se representar nas categorias de
Espaços residenciais de Grau I e Grau II, na categorias de Espaços de Atividades Económicas nas subcategorias de
áreas de Comércio e serviços e areas de Industria e armazenagem, na categoria de Espaços de Uso especial, as áreas
de Turismo e as áreas de Equipamentos e Espaços urbanos de Baixa Densidade.
Destacam-se do solo urbanizável os Espaços de Atividades Económicas (57,54%) e os Espaços residenciais (26,59%),
que representam 4.69% e 2,2 %, respetivamente do solo urbano.
No que se refere à ocupação, destaca-se a subcategoria dos Espaços residenciais de Grau I, seguida da área de
Equipamentos. Através da análise do gráfico é visivel o forte crescimento da área Industrial e armazenagem, entre
2015 e 2018, no entanto em todas as categorias e subcategorias do solo observaram um crescimento neste período.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

8

Ocupação do solo rural por categoria de uso do solo
Hectares e Percentagem
anual
Câmara Municipal de Leiria
Plano Diretor Municipal de Leiria; Ortofotomapas de 2015 e 2018
2018
Concelho
Área do solo rural ocupada por categorias do uso do solo.
14 876

15000

12 010

hectares

11 331
10000

5000
150

95

156

220

516

1 281

2 428

1 196

1 367

1 631
70

0

Área ocupada

Gráfico 8.39 - Área da ocupação do solo rural por categoria de uso do solo em 2018

Área ocupada por categoria do solo rural (%)
2%

Aglomerados Rurais

4%
5%

Áreas de Edificação Dispersa

29%

10%

Espaços afetos Exploração de
Rec.Geológicos
Esp. Agrícolas Produção

18%

Esp. Florestais Conservação

32%

Espaços Florestais de Produção

Gráfico 8.40 - Percentagem da ocupação do solo rural por categoria de uso do solo em 2018

Análise:
O solo rural representa 73,43% do territorio concelhio – 41.497,54 ha. É constituído pelas seguintes categorias de
espaço: Espaços Agrícolas de Produção, Espaços Florestais de Produção, Espaços Florestais de Conservação, Espaços
afetos à Exploração de recursos geológicos, Espaços Naturais, Aglomerados Rurais e Áreas de Edificação Dispersa. As
categorias de Espaços Florestais de Conservação e Espaços Agrícolas de Produção são as que se destacam
quantitativamente.
Quanto à ocupação são as Áreas de Edificação Dispersa e os Aglomerados Rurais que apresentam maior
percentagem de ocupação, 32% e 29%, respetivamente. São áreas nas quais está previsto um regime de
edificabilidade idêntico ao solo urbano.
Do outro lado e por apresentarem um regime de edificabilidade mais restritivo temos os Espaços Naturais e os
Espaços Florestais de Conservação.
Como se pode verificar no gráfico a área ocupada em valores absolutos é baixa em relação à área total de cada
categoria.
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Área total
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Metodologia de Delimitação das áreas ocupadas/comprometidas do solo rural
Para definir as áreas edificadas consolidadas para o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)
e também constitui uma das plantas de condicionantes do PDM de Leiria, publicado em agosto de 2015, foram tidos
em consideração os seguintes parâmetros:




Processos de obras, loteamentos e explorações pecuárias da base de dados do município – Cadastro de
processos dado que são compromissos urbanísticos válidos;
Carta de Ocupação do Solo (COS) 2010 – Territórios Artificializados – todo o nível I
Construções existentes e compromissos.
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Área ocupada em Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Área ha
anual
Câmara Municipal de Leiria
Plano Diretor Municipal de Leiria; ortofotomapa 2018
2018
Freguesias
Área ocupadas em áreas da Reserva Agrícola Nacional

União das freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

744,8

91,7

União das freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista

240,9

29,3

União das freguesias de Santa Catarina da Serra e…

314,0

27,8

União das freguesias de Parceiros e Azoia

261,6

76,6

União das freguesias de Monte Redondo e Carreira

1 049,6

118,5

União das freguesias de Monte Real e Carvide

789,5

187,8

União das freguesias de Marrazes e Barosa

525,7

106,2

União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

585,0

130,5

União das freguesias de Colmeias e Memória

421,5

46,0

Regueira de Pontes
Milagres

291,6

Maceira

72,6

Coimbrão

84,8

31,1

Bajouca

31,8

Arrabal

28,5

Amor

338,0
382,2

62,7

Bidoeira de Cima

Área ocupada

233,2

48,9

Caranguejeira

164,3
130,0
164,5
773,6

101,9

0

Área total

216,5

68,6

200

400

600

800

1000

1200

Gráfico 8.41 - Área ocupada em reserva agrícola nacional, por freguesia, em 2018

Análise:
A RAN é o conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, climatéricas e sociais,
apresentam maiores potencialidades para a produção de bens agrícolas, formalizada com o objetivo de
defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e garantir a sua afetação à agricultura de forma a
contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o correto ordenamento do
território.
Cerca de 7631.1 ha da área do concelho encontra-se condicionado por Reserva Agrícola Nacional, sendo que
18% da mesma se encontra ocupada, de acordo com a metodologia definida.
Através da análise do gráfico percebe-se que na União das Freguesias de Monte Real e Carvide que se regista
uma maior ocupação da RAN, logo seguida da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
Do outro lado, encontramos a União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça e Arrabal (perto dos
30 ha).
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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6655

Área ocupada

4700
3990
3228

Gráfico 8.42 - Área ocupada em reserva ecológica nacional, por tipologia, em 2018

Faixa de
de lagoa
Proteção de
0%
escarpas
0%
Escarpas
0%

Tipologias da REN de acordo com a ocupação

Praia
0%

Dunas litorais,
primárias ou
secundárias
6%
Cabeceiras das
linhas de água
9%

Zona
Ameaçadas
pelas Cheias
15%

Áreas com risco de
erosão
19%

Áreas de Máxima
Infiltração
44%

Gráfico 8.43 - Percentagem da ocupação da reserva ecológica nacional, por tipologia, em 2018
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Zona Ameaçadas pelas Cheias
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Faixa Marítima

60,6
Faixa de Proteção de escarpas

Escarpas

Dunas litorais, primárias ou
secundárias

8,3

Faixa
Marítima Leitos dos
0%
cursos de
Faixa de água
Proteção 7%

Área total

874,6

630
Cabeceiras das linhas de água

3000
2000
1000
0

8

Área ocupada em Reserva Ecológica Nacional (REN)
Área (ha)
anual
Câmara Municipal de Leiria
Plano Diretor Municipal de Leiria; ortofotomapas 2018
2018
Freguesias e Concelho
Área condicionada por Reserva Ecológica Nacional com ocupação

9569

Áreas de Máxima Infiltração

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000

Áreas com risco de erosão

ha

Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:
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Análise:
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A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do Municipio de Leiria foi aprovada pela Portaria nº 26/2016 de
15 de fevereiro.
As tipologias da REN que se evidenciam, quanto à área, no concelho de Leiria são as Áreas de Máxima Infiltração
(AMI), as Áreas com Risco de Erosão (ARE) e a Faixa Marítima .
De acordo com a análise efetuada quanto às áreas da REN ocupadas, cerca de 44% das AMI encontram-se com
ocupação de algum tipo, as ARE têm 19% da área ocupada. Nas Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC) a área ocupada
é de 15%.
Nas tipologias nas quais não se regista ocupação temos a Faixa Marítima, as Faixas de Proteção de Lagoa, as Faixas
de Proteção de Escarpas e as Escarpas.
Em conclusão, a área ocupada na REN representa apenas 9% da sua área total.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a realização do domínio Dinâmica Territorial é possível concluir:


Entre 2015 e o 1º trimestre de 2019 deram entrada 67 aditamentos a alvarás de loteamento
existentes. Destes 56,7% deram entrada em 2017 e 2018, 46% são alterações de usos sendo
que 34% referem-se a pedidos de alteração de uso para comércio e serviços.



Entre 2015 e o 1º trimestre de 2019 deram entrada 10 processos de loteamento. Destes 1 foi
aprovado (2016), 1 foi arquivado e 8 encontram-se em tramitação.



Entre 2015 e 2018 deram entrada nos serviços técnicos do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística – DPGU, 10 903 requerimentos dos quais 42% são certidões.



O número de operações urbanísticas para construção nova ultrapassa, em todas freguesias, os
de legalizações, demolições, alterações e ampliações, correspondendo a 50% das entradas.



No período em análise deram entrada cerca 65 processos de regularização, que se encontram
distribuídos pelas atividades pecuárias (86%), industrias (12%) e explorações agrícolas (2%).



Relativamente ao número de operações por tipologia de uso, a habitação Unifamiliar
representa 54,9%, a industria comércio e serviços, cerca de 17,8%.



O número de alvarás emitidos em 2018 relativamente a 2015 representa uma taxa de variação
de 110%, tendo sido emitidos para Habitação 820, valor que representa 56% do total.



A área de implantação entre 2015 e 2018 apresenta uma taxa de variação de 103%, a maior
área de implantação corresponde à habitação familiar, Industria transformadora e uso geral o
qual compreende os armazéns e pavilhões.
Relativamente à área de construção por tipologia de uso, após um decréscimo muito
significativo entre 2002 e 2015, a partir de 2015 regista-se uma inversão e a taxa de variação
entre 2015 e 2018 é de 101,3%.



O número de fogos por tipologia apresenta também uma descida muito significativa entre 2002
e 2015 de 1474 fogos para 137 fogos, respetivamente. Entre 2015 e 2018 sobe de 137 para 584
fogos. A UF de Leiria Pousos Barreira e Cortes é a freguesia que apresenta o maior número de
fogos.



Verifica-se que em todas as freguesias a densidade populacional é superior à densidade
habitacional sendo que as UF de Leiria Pousos Barreira e Cortes e a UF de Marrazes e Barosa
são as que apresentam valores superiores e também a maior diferença entre a densidade
habitacional e populacional.



Entre 2015 e 2018 ocorreu nas ARU´s um aumento da reabilitação de fogos de 6 para 143,
respectivamente, tendo sido intervencionados 31 edifícios.



O número de edifícios reabilitados abrangidos por incentivos fiscais, sofreu uma subida de 1
edifício em 2015 para 4 edifícios em 2018, estando 6 em tramitação.
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O número de edifícios devolutos nas ARUs desceu de 129 para 116 representando uma taxa de

8

variação de -10%.


O solo urbanizado representa uma área de 13.360,34 ha e cerca de 79% encontra-se ocupado.
O solo Urbanizável representa 1.198,34 ha da area total do solo urbano e cerca de 35%
encontra-se ocupado.



Em termos de categorias do solo urbanizado as mais relevantes são os espaços de baixa
densidade, espaços residenciais e espaços de atividade económica, que representam 57.2%,
22.7% e 9.3%, respetivamente do total de solo urbano. Os espaços centrais são os que
apresentam a maior percentagem de ocupação sendo superior e 95%.



Relativamente ao solo urbanizável, os Espaços de Atividades Económicas representam 57,54%,
os Espaços Residenciais 26,59%, que representam 4.69% e 2,2%, respetivamente do solo
urbano.



O solo rural representa 73,43% do território concelhio. Quanto à ocupação são as Áreas de
Edificação Dispersa e os Aglomerados Rurais que apresentam maior percentagem de ocupação,
32% e 29%, respetivamente.



Cerca de 7631.1 ha da área do concelho encontra-se condicionado por Reserva Agrícola
Nacional, sendo que 18% da mesma se encontra ocupada.
As tipologias da REN que ocupam maior área são as classificadas como de Máxima Infiltração
(AMI), as Áreas com Risco de Erosão (ARE) e a Faixa Marítima. Quanto à ocupação, cerca de
44% das AMI encontram-se com ocupação de algum tipo; as ARE têm 19% da área ocupada.
Nas Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC) a área ocupada é de 15%.

DINÂMICA TERRITORIAL
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5.9.ESTRUTURA ECOLÓGICA
MUNICIPAL
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5.9 INDICADORES DE ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

Domínio

Estrutura
Ecológica
Municipal

Subdomínio

Ocupação da Estrutura
Ecológica Municipal

9

Indicador
Área do concelho classificada como
Estrutura Ecológica Municipal
Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica
Municipal no Solo Rural
Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica
Municipal no Solo Urbano
Área ocupada na Estrutura Ecológica
Municipal por Freguesia

Os dados de análise serão estudados em 2019. A informação será tratada por gráficos e mapas para uma
melhor compreensão e representação do assunto estudado.



Área do concelho classificada como Estrutura Ecológica Municipal



Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Rural;



Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Urbano;



Área ocupada na Estrutura Ecológica Municipal por Freguesia.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

Área do concelho classificada como Estrutura Ecológica
Municipal
Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Planeamento,
Ordenamento e Estratégia Territorial
2019
Concelho
Percentagem de área do concelho integrada em estrutura
Ecológica Municipal

Gráfico 9.1 – Percentagem de área do concelho integrada na Estrutura Ecológica Municipal, em 2019

Análise:
Consta-se que 43% da área do concelho integra a Estrutura Ecológica Municipal (EEM). Desta, 41 % faz
parte do Solo Rural e 2% faz parte do solo Urbano.
A Estrutura Ecológica Municipal é composta por: a) Áreas fundamentais que representam 34% da área
que integra a EEM, são áreas com elevado valor natural assumindo um carácter estratégico na
preservação e sustentabilidade e continuidade ecológica; b) Áreas Complementares, importantes no
equilíbrio ecológico e na proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do solo rural e
urbano e incidem sobre espaços verdes urbanos, representam 50% da EEM e c) Corredores
Estruturantes com 100m de largura e os Corredores Complementares com 50 de largura, têm como
função principal assegurar a conectividade entre os principais sistemas ecológicos e ocupam,
respetivamente, 7% e 9% da EMM.
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9

Mapa 9.1 - Estrutura Ecológica Municipal em 2019
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> Estrutura Ecológica Municipal
Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Rural
Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Territorial

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2019
Concelho
Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal nas diferentes categorias do
Solo Rural.

12,0
10,0
%

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Aglomerados
Rurais

Áreas de
Edificação
Dispersa

Espaços Afetos
Espaços
à Exploração de Agrícolas de
Recursos
Produção
Geológicos

Espaços
Florestais de
Conservação

Espaços
Florestais de
Produção

Espaços
Naturais

Categorias do Solo Rural
Áreas Complementares

Áreas Fundamentais

Corredores Complementar

Corredores Estruturantes

Gráfico 9.2 - Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Rural, por categorias em 2019

Análise:
Como se pode verificar no gráfico 9.2, são os Corredores Complementares (10,3%) e Corredores
Estruturantes (8,4%) que ocupam uma maior área dentro dos Espaços Agrícolas de Produção em Solo
Rural.
Na categoria dos Espaços Florestais de Conservação, são as Áreas Complementares da Estrutura
Ecológica Municipal com maior ocupação, 2,4%.
Nas restantes categorias do Solo Rural, a ocupação da Estrutura Ecológica Municipal é muito pouco
representativa.
É na União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chaínça onde as Áreas Complementares da
Estrutura Ecológica Municipal apresentam uma ocupação mais elevada, de seguida é a Freguesa da
Maceira.
Quanto às Áreas Fundamentais da Estrutura Ecológica Municipal é na União de Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes onde a ocupação desta área é mais alta, seguindo a União de Freguesias de
Monte Redondo e Carreira.
Na União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e na União de Freguesias de Monte Redondo
e Carreira os Corredores Estuturantes assumem uma ocupação superior em relação às restantes
freguesias. A maior ocupação dos Corredores Complementares verfica-se na União de Freguesias de
Marrazes e Barosa e na Freguesia da Maceira.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
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Mapa 9.2 – Ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no solo rural, em 2019
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> Estrutura Ecológica Municipal
Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Urbano
Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia
Territorial

%

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2019
Concelho
Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal nas diferentes categorias do
Solo Urbano.

5
4
3
2
1
0
Espaços Centrais

Espaços
Residenciais

Espaços de
atividades
económicas

Espaços verdes

Espaços de uso
especial

Espaços urbanos
de baixa
densidade

Categorias do Solo Urbano
Áreas Complementares

Áreas Fundamentais

Corredores Complementar

Corredores Estruturantes

Gráfico 9.3 - Taxa de ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Urbano, por categorias, em 2019

Análise:
Como se pode verificar no gráfico 9.3, as diferentes categorias da Estrutura Ecológica Municipal dentro
do Solo Urbano têm uma taxa de ocupação superior na Categoria dos Espaços Verdes e são os
Corredores Estruturantes que ocupam uma maior área. Os Espaços Urbanos de baixa densidade têm
cerca de 2,8% de área ocupada por Corredores Estruturantes.
Relativamente ao mapa 9.3 pode observar-se que as Áreas Complementares e Áreas Fundamentais
ocupam uma maior área nos Espaços Verdes. A freguesia que tem o maior número de solo abrangido
pela Estrutura Ecológica Municipal é: União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
Em relação aos Corredores Complementares, estes ocupam uma maior área, em especial os Espaços
Verdes, na Freguesia de Maceira e na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, e nos Espaços
Residenciais na Freguesia de Maceira. Quanto aos Corredores Estruturantes estes ocupam uma maior
área nos Espaços Verdes e os Espaços Residenciais na União de Freguesias de Leria, Pousos, Barreira e
Cortes. Já na Freguesia de Monte Redondo são nos Espaços Urbanos de Baixa Densidade que os
Corredores Estruturantes têm maior taxa de ocupação.
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Indicador:
Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
Fonte(s) de informação:
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Mapa 9.3 – Ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no solo urbano, em 2019
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> Estrutura Ecológica Municipal

9

Área ocupada na Estrutura Ecológica Municipal por freguesia
Percentagem
Anual
Câmara Municipal de Leiria – Divisão de Planeamento, Ordenamento e
Estratégia Territorial

Documento(s) de referência:
Referência temporal:
Referência geográfica:
Descrição do indicador:

2019
Freguesia
Ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Rural e no Solo Urbano
por freguesia.
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12

%
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3,3

2,7

2,5
1,3
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4,3
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3,5
2,7

1,0

8,0

0,0

0,0

Solo Rural

0,7

0,4

0,5

Solo Urbano

Gráfico 9.4 – Percentagem de área ocupada na Estrutura Ecológica Municipal por freguesia, em 2019

Análise:
Constata-se um maior ocupação da Estrutura Ecológica Municipal no Solo Urbano que no Solo Rural.
A freguesia com maior área ocupada na Estrutura Ecologica Municipal no Solo Rural é a União de Freguesia
de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
No Solo Urbano a freguesia com maior área ocupada é a União de Freguesias de Monte Real e Carvide com
14,4%.
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Unidade(s) de medida:
Periodicidade:
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5.9.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS

9

Após a realização do domínio Estrutura Ecológica Municipal é possível concluir:





43% da área do concelho encontra-se integrada em Estrutura Ecológica Municipal.
A Estrutura Ecológica Municipal tem uma maior taxa de ocupação nos Espaços Agrícolas de
Produção do solo rural.
As Áreas Fundamentais e os Corredores Estruturantes têm maior taxa de ocupação na União de
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
A Estrutura Ecológica Municipal tem uma maior taxa de ocupação nos Espaços verdes do solo
urbano.
As Áreas Fundamentais e as Áreas Complementares têm maior taxa de ocupação na União de
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL
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6.AVALIAÇÃO DO ORDENAMENTO
E PLANEAMENTO
MUNICIPAL
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6. AVALIAÇÃO DO ORDENAMENTO E PLANEAMENTO TERRITORIAL
6.1 PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

A avaliação e monitorização dos Instrumentos de Gestão Territorial IGT (s) iniciam-se com a avaliação do
desenvolvimento dos indicadores de monitorização apresentados no capitulo anterior, fundamentais para a
avaliação do cumprimento dos objetivos e da eficiência da implementação das políticas de ordenamento local
definidos nos instrumentos de gestão territorial, (IGT s)seguida da avaliação da execução das ações previstas
no Programa de Execução e Plano de Financiamento, bem como dos indicadores existentes na avaliação
ambiental estratégica.
A avaliação do ordenamento e planeamento municipal incide sobre os IGT (s) elaborados pelo município,
pretendendo-se avaliar o papel destes nas transformações ocorridas nas respetivas áreas de incidência,
justificando eventuais alterações e ou revogações.
Neste sentido, a avaliação incide sobre a execução dos seguintes planos municipais de ordenamento do
território (PMOT) em vigor no concelho de Leiria:


Plano Diretor Municipal;



Plano Pormenor Arrabalde da Ponte;



Plano de Pormenor Olhalvas/São Romão;



Plano de Pormenor de St. Agostinho.

Figura 3 - Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, na área do Município

311

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

6.2 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA
O PDM é o instrumento de gestão territorial que estabelece a estratégia e os objetivos 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 1.ª revisão do PDM de Leiria foi publicada no Diário da república, 2.ª série, n.º 163, de 21 de agosto de
2015, através do Aviso n.º 9343/2015, alterado e republicado através do Aviso n.º 8881/2018 de 29 de junho.

6.2.1

ESTRATÉGIA E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO

O PDM estabeleceu três eixos de atuação para o futuro do concelho de Leiria, concretizados em estratégias,
objetivos e ações a desenvolver pelo Município:
I.

Leiria Centro Geostratégico de Portugal;

II.

Leiria Município Aberto;

III.

Leiria da História e do Futuro.

EIXO I - LEIRIA CENTRO GEOSTRATÉGICO DE PORTUGAL
O primeiro eixo “Leiria Centro Geostratégico de Portugal”, pretende potenciar a localização central no país,
rentabilizando as infraestruturas existentes no concelho para potenciar fatores de desenvolvimento local e
regional (ver tabela 10.1).

Tabela 10.1 - Estratégia, objetivos e ações do Eixo I estabelecido no PDM.
ESTRATÉGIA

OBJETIVOS

AÇÕES

ESTRATÉGIA - APROVEITAR A GEOGRAFIA FÍSICA E ADMINISTRATIVA
Aproveitar
a
localização central
do país

Aproveitar
as
funções centrais de
capital de distrito

Estimular
o
socioeconómico

desenvolvimento

Assumir a posição privilegiada de
Leiria na Região Centro e Litoral
Português.
Cidade de Leiria como principal agente
na captação de investimento e
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 Bom nível de serviço rodoviário, que garantem boas
condições de escoamento de tráfego e uma
eficiente conexão entre o Município e o exterior.
 Itinerários
que
facilitam
a
mobilidade
intrarregional;
 Modernização da Linha do Oeste
 Reforçar o papel de cidade capital de distrito
através da melhoria das condições de acessibilidade
do concelho e sua relação com o exterior.
 Desenvolver os setores do comércio, serviços,
ensino, formação profissional e atividades culturais,
como reforço da identidade urbana de Leiria.

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

desenvolvimento para Leiria Região.

 Disponibilizar solo urbanizado e solo urbanizável
para a localização de equipamentos e atividades
económicas.
 Apostar no interface multimodal, nomeadamente
com o eixo ferroviário da linha do oeste.
 Reforçar o seu papel de capital de distrito
assegurando a fixação dos principais serviços do
Estado

ESTRATÉGIA - REDEFINIR A INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA
 Intervir junto de operadores estimulando a
Utilizar a Base
utilização deste local.
Aérea n.º 5 para a
 Estimular agentes nacionais a parcerias com
aeronáutica civil
operadores realizando “packs” de visitas e
negócios.
ESTRATÉGIA - APROVEITAR O SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES
Criar um aeroporto internacional na
região centro através da abertura da
Base Aérea n.º 5 (Monte Real) a voos
civis.

Aproveitar os nós
das autoestradas
como ‘HUBS’ do
desenvolvimento
económico

Apostar na intermunicipalidade /
contiguidade
dos
Espaços
de
Atividades Económicas com os
municípios confinantes, afirmando
Leiria, enquanto município de forte
poder de atração empresarial e
demográfica, como principal polo de
desenvolvimento da Região.
Beneficiar
das
excelentes
acessibilidades, a nível regional e
nacional, para captação de serviços e
equipamentos
de
importância
nacional.

Recuperar a linha
do oeste para
transporte
de
passageiros e de
mercadorias

Promover a utilização do transporte
ferroviário como meio de circulação
de pessoas e mercadorias mais
económico e ecológico, reduzindo
igualmente o número de sinistralidade
rodoviária.

 Incentivar à localização do setor industrial
justificado no excelente serviço rodoviário que o
Município detém e relacionamento produtivo
histórico com o subsistema Leiria - Marinha
Grande/Pinhal Litoral, com um conjunto de
autoestradas e nós que garantem o franco
escoamento de tráfego assim como a eficiente
conexão intrarregional e intermodal (Linha do
Oeste).
 Favorecer da intensidade das relações funcionais na
Beira Litoral, em torno de Coimbra, Aveiro e
Leiria/Marinha Grande, tal como refere o PROTC.
 Enquadrar Leiria na continuidade de Aveiro e
Coimbra, como maior polarização funcional de
atividades de formação avançada e de I&D.
 Incentivar a revitalização e modernização da Linha
do Oeste pelo contributo que este confere às
acessibilidades da região, assim como projeto
sustentável à competitividade do turismo.
 Apostar na interface multimodal no âmbito das
atividades económicas.

EIXO II - LEIRIA MUNICÍPIO ABERTO
O segundo eixo – “Leiria Município Aberto”, procura inscrever parâmetros de sociabilidade, urbanidade e
qualidade ambiental capaz de atrair residentes, sobretudo qualificados(ver tabela 10.2).
Tabela 10.2 - Estratégia, objetivos e ações do Eixo II estabelecido no PDM.
ESTRATÉGIA

OBJETIVOS

AÇÕES

ESTRATÉGIA - LEIRIA AMIGÁVEL E ATRATIVA

Acessibilidades
todos

para

Assegurar a acessibilidade no
espaço público e no meio edificado;
Promover a acessibilidade nos
transportes (PNPA, 2007).
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 Identificar e reduzir os pontos de conflito para a
promoção da acessibilidade.
 Implementar o Plano Municipal de Acessibilidades e
Plano de Acessibilidades da Cidade de acordo com a
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Ampliar a qualificação
iniciada no Programa
Polis

Promover a fruição e valorização
dos locais, espaços verdes e espaço
público,
revitalizados
e
requalificados no âmbito da
intervenção POLIS.

Promover a multifuncionalidade da
cidade de Leiria.
ESTRATÉGIA - LEIRIA COSMOPOLITA, TURÍSTICA E CULTURAL
Investimento turístico e
cultural

Qualificação urbana da
Praia do Pedrogão

Promover
turisticamente
os
recursos patrimoniais, culturais e
paisagísticos que o Município
oferece no país e no estrangeiro

Ordenar os usos e atividades na
UOPG do Pedrogão com objetivo
de requalificar e valorizar a única
praia marítima do Município.
Promover uma oferta turística de
qualidade de forma atrair turistas
de segmento médio-alto.
Proporcionar
o
correto
ordenamento de um território cuja
vocação imediata é a de estância
balnear.

Reforço do turismo da
região de Leiria

Desenvolver
o
turismo
no
Município e Região com base na
qualificação e competitividade da
oferta, assente na excelência
ambiental / urbanística, na
formação dos recursos humanos
(reforço da qualidade de serviço) e
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candidatura ao POPH.
 Sensibilizar a comunidade para o benefício e
responsabilidade da promoção da acessibilidade.
 Procura pela consciencialização da população da
importância da melhoria do ambiente urbano como
aumento da atratividade da cidade de Leiria e
melhoria da qualidade de vida.
 Sensibilizar para a diminuição do tráfego automóvel
no interior da cidade de Leiria através da
continuidade das áreas pedonais criadas no âmbito
do POLIS.

 Constituir / organizar rotas integradas e temáticas,
com objetivo de aproveitar e potenciar locais
únicos de Leiria e enriquecer a experiência de quem
os visita.
 Integrar / alargar as rotas e roteiros turísticos
existentes inseridos na Região ao Município,
associados aos polos culturais e religiosos,
constituintes de bens de alavancagem pela sua
capacidade de atração.
 Registar e homologar os percursos pedestres e de
natureza não classificados existentes no Município.
 Efetuar um programa turístico para a Região, que
considere as áreas e interesse dos municípios,
através da criação de centros de informação
turística dispersos e maior investimento na
promoção / Publicidade da Região.
 Alargar o número de museus na Rede Portuguesa
de Museus,
 Reforçar e melhorar as infraestruturas e
equipamentos de apoio à praia que comportem ao
turismo balnear qualidade.
 Desenvolver maior número de atividades paralelas.
 Instalar empreendimentos turísticos e áreas de
recreio e lazer vocacionadas para o turismo de
excelência a sul do aglomerado de Pedrógão,
devendo
os
empreendimentos
turísticos
compatibilizar-se e tirar partido das áreas
ambientalmente sensíveis.
 Assegurar a defesa e conservação da natureza
através da proteção dos ecossistemas naturais e
exploração sustentável dos recursos.
 Apostar na envolvente à Praia do Pedrogão como as
matas nacionais do Urso e de Pedrogão como
estímulo à diminuição das taxas de sazonalidade.
 Promover / Integrar o Município e Região como
destino obrigatório aos turistas de lazer (City Break)
que visitam Porto - Coimbra - Lisboa e a costa
portuguesa.
 Apostar nos fatores que podem diferenciar o
Município / Região como Touring, Turismo da
Natureza, Turismo Saúde e Bem-estar e
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na dinâmica / modernização
empresarial e das entidades
públicas.
Integrar redes turísticas existentes
e criar roteiros complementares às
mesmas.

Criar
formas
de
aproximação com o
Património
da
Humanidade

Articular
as
mais-valias
do
Município, a nível patrimonial e
ambiental, com os conjuntos
monumentais
de
maior
importância
histórica
e
arquitetónica.

Integração em redes
internacionais como a
rota das judiarias de
Portugal

Integração nos roteiros nacionais e
internacionais.
Integração como membro da Rede
Nacional das Judiarias.
Participar na candidatura conjunta
da Rede a apoios estruturais

Desenvolvimento das
termas de Monte Real

Aumentar as infraestruturas de
qualidade, associadas à oferta
hoteleira no Município e Região.
Beneficiar das potencialidades
deste espaço (águas medicinais de
qualidade) e projetar o seu atrativo
turístico.
Associar ao Parque Termal,
equipamentos de saúde e spa como
desenvolvimento de níveis de
diferenciação.

Gastronomia local e Vinhos.
 Assegurar animação local, em particular nas zonas
turísticas.
 Reforçar a sinalética e divulgação das atividades.
 Realização de eventos, feiras e festas que
‘obriguem’ o turista / visitante a permanecer um
período mais alargado no Município.
 Atuar no local da decisão da viagem assim como
recorrer a operadores turísticos.
 Criar uma estrutura autárquica para o turismo
(técnica).
 Integrar e promover eventos e animação das redes
de cidades como polos culturais.
 Criar roteiros regionais a partir do conceito de
Património da Humanidade.
 Encontrar relações conceptuais entre o Património
da Humanidade e o Castelo de Leiria e o Centro
Histórico.
 Recuperação da Igreja da Santa Casa da
Misericórdia, em particular dos vestígios da
Sinagoga sobreposta.
 Sinalização específica.
 Requalificar o património judaico edificado.
 Criação de eventos (feiras e exposições) associados
à temática.
 Integrar circuitos turísticos através de agências de
viagens especializadas.
 Participar em Feiras Turísticas, nacionais e
internacionais.
 Participar na Rede de Estancias Termais.
 Sinalética vertical e maior divulgação das suas
atividades.
 Criar uma agenda de eventos adequados ao tema
aquando do maior volume de estadia na estância
termal.
 Recorrer a operadores turísticos, nacionais e
internacionais, de forma a cativar um maior
número de turistas.
 Quebrar a sazonalidade através dos canais de
turismo sénior.

EIXO III - Leiria da História e do Futuro
O terceiro eixo “Leiria da História e do Futuro”, valoriza a história como forma de cativar o futuro
antecipando-o. A partir da ciência e do conhecimento procura-se potenciar a empregabilidade nos diversos
setores de atividade que Leiria possui e terá de incrementar(ver tabela 10.3).

315

RELATÓRIO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E ESTRATÉGIA TERRITORIAL

Tabela 10.3 - Estratégia, objetivos e ações do Eixo III estabelecido no PDM.
ESTRATÉGIA

OBJETIVOS

AÇÕES

ESTRATÉGIA - CIÊNCIA E CONHECIMENTO
Potenciar a permanência
dos quadros do Instituto
politécnico de Leiria

Aumentar o potencial de
qualificação e de inovação do
ponto de vista educacional,
técnico e científico.
Fomentar o envolvimento ativo
das empresas e instituições de
interface (sinergias).

Escola de negócios

Aposta na abertura de uma
escola de negócios numa parceria
da NERLEI com o IPL, entre
outros,
com
objetivo
de
valorização pessoal e profissional
dos recursos humanos das
PME´s, através de uma formação
qualificada e adaptada às
necessidades reais do mercado,
como vantagem competitiva e
diferenciadora.

 Formar cidadãos através da transferência do
conhecimento, cultura, qualidade e inovação.
 Criar parcerias com o IPL, nomeadamente no
reforço das competências dos recursos humanos
das empresas e organizações da envolvente
empresarial, assim como a formação de quadros de
apoio ao desenvolvimento das empresas e da
economia da Região
 Valorizar
a
inclusão,
a
cooperação, a
responsabilidade, a criatividade e o espírito crítico e
empreendedor.
 Fomentar a interação entre o meio académico e
empresarial do Município e Região com a finalidade
de responder às necessidades reais da mesma.
 Aumentar o nível de qualificação dos recursos
humanos da região.
 Motivar o contínuo aperfeiçoamento das
competências com objetivo de aumentar a
performance empresarial e contribuir para o
desenvolvimento organizacional e regional.
 Oferecer crescimento profissional na área dos
negócios assim como desenvolver estratégias de
inovação.

ESTRATÉGIA - ATIVIDADES ECONÓMICAS
Atividades económicas

Criar espaços de localização
empresarial que contribuam para
o
reforço
da
estrutura
policêntrica do sistema urbano e
que
promovam
fatores
potenciadores da inovação e do
desenvolvimento tecnológico.
Consolidar
os
‘clusters’
produtivos
existentes,
designadamente a fileira dos
moldes
/
plásticos
/
componentes automóveis e a
fileira dos minerais não metálicos
(cimentos e cerâmicas).

Novas áreas empresariais

Desenvolver
novas
zonas
industriais de condições de
referência
no
suporte
competitivo às empresas.
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 Criar mecanismos de apoio ao desenvolvimento e
consolidação de atividades económicas e de
fomento ao empreendedorismo no Município.
 Divulgar Sistemas de Incentivo e apoio aos
empresários.
 Consolidar as principais manchas industriais do
Município e harmonizar a industrialização difusa
existente com verdadeiros Parques Industriais de
Negócios.
 Apoiar as PME’s industriais e de serviços,
particularmente aquelas que visam adotar novas
tecnologias.
 Apoiar iniciativas de instituições e indústrias de
fomento da investigação científica e tecnológica.
 Articular a real procura de recursos humanos do
Município com a oferta educativa nos
estabelecimentos
de
ensino:
secundário,
profissional e superior.
 Contribuir para o melhor acolhimento do tecido
empresarial do Município, constituído por PME´s.
 Estimular a fixação de novas empresas e serviços no
Município através da criação de Parques
Empresariais que apostem em fatores de
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Constituir áreas destinadas à
ocupação
industrial,
essencialmente junto dos nós de
acesso, como áreas de excelência
para a localização de áreas
empresariais
estratégicas
enquadradas na contiguidade de
zonas industriais dos municípios
limítrofes.
Criar
incubadora
empreendedorismo.

diferenciação, como a qualidade e a inovação.
 Criar novos espaços vocacionados para a
implementação de indústrias, com objetivo de
qualificar o meio urbano e aproveitar o
envolvimento e articulação com os municípios
limítrofes.

de

ESTRATÉGIA - MUNICÍPIO PLURISSETORIAL
Diversidade
económica

da

base

Evitar a monofuncionalização
promovendo ações em todos os
setores de atividade.
Criar modelo ágil e rápido de
aprovação e licenciamento das
atividades económicas.
Valorizar
agricultura,
essencialmente vocacionada para
a agroflorestal e agroindustrial.

Aproveitamento
hidroagrícola d0 Vale do
Lis (AHVL) e da Ribeira do
Sirol

Modernizar o Aproveitamento
Hidroagrícola do Vale do Lis,
associada a uma ação de
reestruturação fundiária.
Sensibilizar para a importância
que assume a manutenção do
sistema de defesa e drenagem do
Vale do Lis.

Logística

Afirmar Leiria - Marinha Grande
nas redes de articulação com
Lisboa nas áreas da Logística
através de constituição de uma
plataforma de conetividade
assente nas excelentes condições
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 Criar o Conselho Económico Municipal com
representantes das Associações setoriais com
objetivo de concertação de ideias e estratégias no
âmbito do desenvolvimento económico e social do
Município.
 Implementar novos centros terciários, de comércio
e serviços e de equipamentos coletivos de
influência regional, nomeadamente ligados às
atividades económicas.
 Aumentar a competitividade e preservar a imagem
de qualidade dos produtos agrícolas.
 Acompanhar as incubadoras de empresas
existentes.
 Promoção e Divulgação junto dos munícipes e
região das atividades e produtos gerados pelo setor
primário do Município
 Controlar a poluição difusa com origem nas
suiniculturas e nos efluentes domésticos e
industriais.
 Modernizar e adequar as infraestruturas do
aproveitamento coletivo às tecnologias e exigências
da agricultura moderna.
 Criar condições de confiança para a consolidação e
melhoria da competitividade das empresas
agrícolas, envolvendo-as consequentemente no
processo de gestão coletiva do empreendimento.
 Agilizar apoios junto da administração central.
 Criar condições para o envolvimento dos
beneficiários do AHVL, incluindo os que direta ou
indiretamente utilizam infraestruturas desta obra
no sentido da implementação de novo modelo de
gestão integrado do AHVL, conferindo-lhe
sustentabilidade económica.
 Desenvolvimento de uma Plataforma Logística, que
afirme Leiria como localização privilegiada,
relativamente às áreas metropolitanas, e constitua
o Município como competitivo para a atratividade
das empresas que pretendam constituir unidades
de distribuição.
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de acessibilidade
dispõe.

Serviços
ponta

terciários

de

Centro de congressos
CENTRO DE CONGRESSOS
PARQUE DE
EXPOSIÇÕES

FEIRAS E

que

Leiria

Potenciar a interligação de Leiria
ao porto da Figueira da Foz.
Potenciar a existência de um
forte setor industrial para
promover serviços de apoio de
base tecnológica.

Apostar na criação de um centro
de congressos no Município, que
integre a valência de multiusos, e
um Parque de Feiras e Exposições
como
infraestrutura
de
referência na região.
Incrementar
Territorial.

o

 Criar espaços específicos junto das áreas de
atividades económicas para o transporte e
distribuição internacional e doméstico de
mercadorias.
 Criar, nas áreas de atividades económicas, espaços
próprios para o apoio ao empreendedorismo
jovem.
 Criar na cidade, em espaços devolutos, condições
para o surgimento de novos serviços.
 Criar condições de retenção dos jovens licenciados
no IPL.
 Captar capital humano qualificado externo.
 Analisar as alterações da estrutura económica do
Município, tanto ao nível regional, municipal e
urbana.
 Modernizar o setor terciário, como fonte de
desenvolvimento municipal e regional.
 Potenciar o centro de congressos como local
adequado para a realização de eventos
empresariais, científicos, culturais e comerciais.
 Criar um Parque de Feiras e Exposições, como
plataforma de negócio para Leiria e Região

Marketing

ESTRATÉGIA - SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE

Rio Lise rio Lena

Conservação da natureza
e biodiversidade

Conservar e promover novos
espaços com vocação privilegiada
para a estadia, o recreio e o lazer
ao longo das margens dos Rios
Lis e Lena.
Promover o conhecimento da sua
biodiversidade, sensibilizando a
comunidade
para
as
potencialidades e importância
dos Rios.
Potenciar a biodiversidade e as
suas mais-valias ambientais.
Compreender / reconhecer o
património natural do Município.
Promover o vasto conjunto de
locais de interesse paisagístico
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 Reduzir as cargas poluentes emitidas para o meio
hídrico.
 Reabilitar e renaturalizar os leitos e margens.

 Promover e valorizar as áreas protegidas – Sítio do
Azabucho – e conservar o seu património natural,
cultural e social.
 Promover a educação e formação em matéria de
conservação da natureza e biodiversidade.
 Beneficiar da paisagem natural e cultural, como o
Vale do Lapedo, um dos maiores vales em forma de
“canhão” que rasga o maciço calcário.
 Recuperar / repositar os materiais indispensáveis à
condição de visita às Salinas da Junqueira.
 Constituir percursos pelos diversos pontos
panorâmicos que Leiria apresenta, como o
miradouro da Senhora do Monte’, com vista sobre
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Diminuir
os
constrangimentos
da
atividade industrial e
agropecuária

Melhorar a eficiência do sistema
de saneamento básico.
Regular e fiscalizar a atividade.

a cidade de Leira e sobre o mar.
 Monitorizar as espécies, habitats e ecossistemas.
 Definir Parques e Corredores Verdes.
 Adotar um modelo institucional para a conceção,
construção, gestão e exploração das soluções de
valorização e tratamento de efluentes.
 Criar um sistema integrado de tratamento dos
efluentes das explorações suinícolas.

ESTRATÉGIA -URBANIDADE
Centro histórico
Revitalização social e
económica do centro de
Leiria

Implementar
a
estratégia
definida
para
Área
de
Reabilitação Urbana no respetivo
Programa
Estratégico
de
Reabilitação Urbana.
Dar continuidade aos programas
de Regeneração Urbana do
Centro Histórico de Leiria.
Reavivar a importância da Cidade
de Leiria sob o panorama da
História de Portugal através dos
valores patrimoniais que o
Centro Histórico integra.
Revitalizar
/
Dinamizar
integralmente o Centro Histórico.

Leiria cidade alargada

Dotar
as
freguesias
de
centralidades específicas por
forma ao reconhecimento das
suas
especificidades
e
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 Reordenar a circulação viária compatibilizando-a
com as funções urbanas que deve apoiar e com a
diversidade de mobilidades contemporâneas.
 Reforçar o dinamismo económico do Centro
Histórico com uma política comercial dinâmica,
com vista à promoção da coesão social.
 Promover a reabilitação do parque edificado com a
valorização dos elementos notáveis e dos espaços
públicos de forma a reconquistar a sua capacidade
atrativa, e como incentivo ao estabelecimento de
novos residentes, alojamento turístico, áreas
comerciais e serviços criativos.
 Localizar
no
Centro
Histórico
serviços
administrativos.
 Promover a ocupação de espaços devolutos e
incentivar à diversidade social e de usos no Centro
Histórico.
 Criar uma rede museológica de qualidade, capaz de
projetar a imagem urbe para o exterior.
 Realçar a nova Rota do Judaico como uma das
âncoras, nacionais e internacionais, da recuperação
da Igreja da Misericórdia e de acréscimo de procura
turística religiosa e cultural.
 Dinamizar a promoção turística através de imagens
promocionais da riqueza patrimonial que o Centro
Histórico oferece.
 Aumentar a oferta de produtos locais e regionais.
 Promover ações culturais e de lazer através de
concertos - ruas, igrejas ou castelo - exposições,
recriações históricas, animação de rua e atividades
ao ar livre)
 Qualificar a paisagem urbana, através do mobiliário
e urbano e promover a segurança (iluminação,
etc.).
 Colocar no Centro Histórico sinalética e quiosques
multimédia informativos com disponibilização de
informação em tempo real assim como
comunicações e publicidade.
 Elaboração de pequenos projetos urbanos para os
centros de freguesia com programa que promova a
sociabilidade local.
 Progressiva transformação de estrada em rua
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consequente processo identitário
dos seus residentes.
Fortalecer o papel da cidade de
Leiria enquanto principal centro
urbano da região.







Marketing territorial de
cidade

Valorização da imagem de
Leiria

Criar para a cidade e município
de Leiria uma imagem de marca/
slogan
–
identidade
e
diferenciação do destino.



Desenvolver o planeamento
estratégico e gestão do território
como
produto,
envolvendo
agentes locais como promoção
de governança, através de uma
gestão
participada,
maior
proximidade e transparência dos
princípios que se defendem.
Concluir o Plano de Urbanização
que consolide a cidade, relacione
todas as suas partes através de
sistemas de continuidade tanto
urbanísticos, como ecológicos.





incrementando a imagem urbana, a segurança de
peões e tráfego mecânico e regularizando os modos
de mobilidade.
Incentivo aos cobertos vegetais em indústrias
próximas dos aglomerados urbanos por forma a
reduzir os impactos arquitetónicos e ambientais.
Dotação de regulamentação urbanística que ajude
a regular as intervenções quanto a cérceas e
alinhamentos.
Produção de conhecimento quanto ao fenómeno
de industrialização difusa e sua distribuição no
território.
Participação em redes temáticas nacionais e
internacionais multiplicando desta forma as áreas e
o universo de comunicação e participação.
Apostar nos valores diferenciadores do território de
Leiria.
Realização de um ou dois eventos de repercussão
nacional.

 Desenvolver o sistema de informação de apoio ao
planeamento e gestão dos agentes de
desenvolvimento e munícipes.
 Organizar um sistema de informação e divulgação
das potencialidades no Município / Região.
 Articular a oferta de equipamentos e serviços de
educação, saúde, cultura, lazer e apoio social.
 Recuperar e qualificar edifícios, núcleos históricos e
paisagens naturais.
 Desenvolver
regulamento
urbanístico
com
exigências arquitetónicas.

ESTRATÉGIA - RELAÇÕES ESTRUTURAIS
Promover a estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do
litoral, reforçando os eixos urbanos.
Reforçar e consolidar o eixo Leiria / Marinha Grande como
polo de inovação e desenvolvimento tecnológico, através da
criação de um Tecnopolo (TECNOPOLIS) enquanto instrumento
de inovação regional centrado nos clusters dos moldes e vidro.

 Fomentar o desenvolvimento do eixo de ensino,
ciência e inovação tecnológica de Aveiro – Coimbra
– Leiria como elemento fundamental para sustentar
dinâmicas de competitividade e inovação territorial.
 Organizar o centro urbano regional de leiria
associando-se ainda a um leque de centros urbanos
localizados nas proximidades.
 Promover
a
cooperação
interurbana
de
proximidade para criar a escala e a integração
funcional necessárias ao desenvolvimento e
sofisticação dos serviços e valorizar o novo quadro
de acessibilidades para concorrer com as atividades
terciárias instaladas em Lisboa e Porto.

ESTRATÉGIA - SOCIEDADE INCLUSIVA
Fomentar

uma

sociedade

inclusiva,

de

oportunidades
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 Dinamizar ações de sensibilização e formação que
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acessíveis a todos os grupos com objetivo último de estimular
uma comunidade flexível e sustentável.

Combater a exclusão e promover o desenvolvimento
integrado.







6.2.2

promovam a consciencialização cívica para a
inclusão social e profissional.
Divulgar e ‘apadrinhar’ o trabalho realizado de
associações locais que promovem a inclusão.
Promover ensino equitativo e acessível para todos.
Sensibilizar a comunidade para a redução de
barreiras arquitetónicas existentes.
Implementar medidas de apoio para a contratação
de grupos minoritários ou pessoas com
necessidades especiais.
Criar um Plano de Ação para a inclusão social.

DINÂMICA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

A dinâmica dos instrumentos de gestão territorial estrutura-se em torno do conceito de correção e alteração,
podendo a alteração decorrer na sequência 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, ou de evolução ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes, que fundamentem as opções
definidas no plano.
As alterações ao plano decorrem da imprescindibilidade de adequação deste em responder positiva e
atempadamente ao desenvolvimento e instalação de projetos estratégicos para o concelho de Leiria face às
necessidades atuais de ocupação do território, ou quando se verifique que este instrumento de gestão
territorial não permite responder à evolução das circunstâncias sociais e económicas subjacentes à sua
elaboração.

6.2.2.1 ALTERAÇÃO POR CORREÇÃO MATERIAL
A 1.ª revisão do PDM em vigor, publicada no Aviso n.º 9343/2015, de 21 de agosto de 2015, foi objeto da 1.ª
correção material, publicada no Aviso n.º 15296/2016, de 6 de dezembro no Diário da República, II série Número 233, a qual incidiu no seguinte:
 Correção dos erros detetados na representação gráfica das infraestruturas: gasodutos e infraestruturas
viárias:


Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, integrando a correção dos erros
materiais detetados na designação e hierarquia das infraestruturas viárias;



Planta de Ordenamentos - Salvaguardas, excluindo a totalidade das infraestruturas – gasoduto
regional proposto;



Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes, eliminando os traçados da rede de distribuição
secundária identificados por lapso, como gasoduto regional;



Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes, integrando a correção dos erros materiais
detetados na representação gráfica das infraestruturas viárias.
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 Correção dos lapsos na redação do regulamento especificamente na alínea h) do n.º 2 do artigo 5.º; alínea
c) do n.º 6 do artigo 13.º, n.º 1 do artigo 60.º, n.º 3 do artigo 84.º, alínea a) do n.º 4 do artigo 90.º, alínea
f) do n.º 2 do artigo 96.º, n.º 3 do artigo 114.º, n.º 2 do artigo 115.º, alínea f) do n.º 2 do artigo137.º; e
decorrente da correção gráfica da infraestrutura - gasodutos a revogação das subalíneas ii) e (i) da alínea
c) do artigo 27.º e n.º 2 artigo 32.º.

6.2.2.2 ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO

1.ª Alteração por adaptação
A 1.ª alteração por adaptação do Plano, publicada no Aviso n.º 3066/2017, de 23 de março de 2017, Diário
da República, II série - Número 59, incidiu no seguinte:
 Adaptação do plano à entrada em vigor de legislação que modifica o normativo do Sistema da Indústria
Responsável (SIR):
A alteração foi 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, designadamente dos artigos 82.º, 83.º, 89.º, 90.º, 93.º, 105.º,
106.º e 135.º.
 Alterações e aprovação de instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal, na área de intervenção
do Plano:


Com a aprovação do Plano de Pormenor Arrabalde da Ponte, publicada através do Aviso n.º
8654/2015 de 7 de agosto, foi introduzido uma nova alínea no artigo 4.º (Instrumentos de Gestão
Territorial a Observar) do regulamento do PDM, 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.



Com a alteração do Plano de Pormenor de Santo Agostinho, publicada pelo Aviso n.º 8655/2015 de 7
de agosto, efetuou-se uma atualização da redação da alínea c) do artigo 4.º (Instrumentos de Gestão
Territorial a Observar) do regulamento do PDM, no qual são elencados os instrumentos de gestão
territorial vinculativos dos particulares, em vigor para a área de município de Leiria.

 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:


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;



Atualização da Planta de Condicionantes- Reserva Agrícola Nacional com a correção do limite da RAN
por forma a acompanhar o limite do AHVL;
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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;



Delimitação da nova área da Rede Natura 2000 – Zona de Proteção Especial Aveiro – Nazaré,
definida pelo Decreto Regulamentar 17/2015 de 22 de setembro;



Delimitação do 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;



Delimitação do novo perímetro de proteção da água mineral natural das Termas de Monte Real
publicado na Portaria n.º104/2016 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;



Delimitação das novas pedreiras denominadas por “Corvo” e “Vale Davide”.

 Atualização do ordenamento decorrente da atualização das servidões e restrições de utilidade pública
nomeadamente:


Atualização da Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo no que diz respeito à
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, que deixaram de estar cartografadas as “áreas a excluir do AHVL, em solo urbano";



Atualização da Planta de Ordenamento- Zonamento Acústico com a alteração da classificação dos
troços de estrada que foram transferidos para a jurisdição do Município, integrando-os na rede
rodoviária municipal.

 Atualização das salvaguardas no que diz respeito aos recursos geológicos.
 Atualização da Planta de Ordenamento- Salvaguardas no que diz respeito:


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



Eliminação do contrato de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, denominada Fontainhas,
que atualmente já não se encontra em vigor.

2.ª Alteração por adaptação
A 2.ª alteração por adaptação publicada no Aviso n.º 8881/2018, de 29 de junho de 2018, Diário da
República, II série - Número 124, consistiu na atualização das normas do Plano Diretor Municipal de Leiria,
incompatíveis com 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), o qual 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.
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6.2.2.3 ALTERAÇÃO NORMAL EM CURSO

3.ª Alteração normal

A 3.ª alteração normal ao PDM 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.
A alteração está suportada na avaliação que decorre da aplicação do Plano, nomeadamente pelo facto de
surgirem necessidades dinâmicas, não ponderadas inicialmente no âmbito da revisão do Plano, e de esta
alteração das circunstâncias não implicar a reconsideração global do território municipal, pelo que
constituem objetivos da alteração, os seguintes:
 Promover as condições de funcionamento das atividades económicas e fomentar o desenvolvimento
económico do concelho.

Pretende-se enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes, de forma a
garantir ganhos ambientais, paisagísticos e de ordenamento do território, para além de impulsionar o
desenvolvimento da economia local e regional, designadamente:


Regularização/ ampliação e /ou alteração das atividades económicas, com enquadramento no
Regime Extraordinário da Regularização das Atividades Económicas (RERAE) aprovado pelo Decreto
Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, cuja Conferência Decisória tenha uma deliberação favorável ou
favorável condicionada.



Adaptação do plano à entrada em vigor da Lei 21/2016, de 19 de junho, a qual determinou a
extensão do regime e a extensão do âmbito do regime extraordinário de atividades económicas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro;



Avaliação do regime excecional de legalizações e ampliações previsto no regulamento do plano;



Avaliar a compatibilidade de outro tipo de indústrias complementares ao uso habitacional, na
categoria espaços centrais as quais devem estar localizadas mais próximas dos centros urbanos, para
facilitar o acesso aos produtos pelos seus consumidores, desde que não resultem incompatibilidades
com os usos já instalados, que contribuam para potenciar a atratividade destas áreas.

 Alteração do regime de edificabilidade na categoria operativa solo urbanizável

O solo urbanizável corresponde a áreas não infraestruturadas, destinadas à expansão urbana e no qual a
urbanização é sempre precedida de programação. A intervenção neste solo é possível no âmbito de ações
previstas em Planos de Urbanização, Planos de Pormenor e Unidades de Execução.
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A alteração proposta promove uma alteração ao n.º 2 do artigo 108.º do regulamento do PDM, o município
terá que avaliar uma solução que assegure uma correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada
e que não prejudiquem o ordenamento urbanístico da área envolvente. Poderá haver exceções nas situações
para as quais o município venha a condicionar o aproveitamento através da delimitação de unidades de
execução, por se justificar que as intervenções sejam suportadas por uma solução integrada de conjunto.

 Avaliar as disposições regulamentares relacionadas com o património referenciado

Qualquer intervenção no património referenciado deve ter como primeiro objetivo a sua salvaguarda e
valorização, sendo que são admitidas obras de conservação, alteração e ampliação, desde que estas não
desvirtuem as caraterísticas arquitetónicas. O Plano prevê ainda a demolição total ou parcial dos edifícios,
nas seguintes condições: por risco de ruína evidente, a confirmar por avaliação técnica municipal e quando
integrados em conjuntos patrimoniais contribuam para a sua descaraterização.
Pretende-se ponderar as disposições regulamentares relacionadas com a demolição do património
referenciado, para além das condições expressas, no regulamento devem ser avaliadas a inclusão de outras
que possam avaliar cada caso, de forma mais objetiva e particularizada.

 Clarificação e correção de normas regulamentares
A alteração incide sobre diversos artigos do regulamento e visa, essencialmente, clarificar, corrigir e ajustar
normas decorrentes da ponderação de situações existentes, no âmbito da gestão urbanística municipal e
respetiva análise de processos, sem alterar a essência e os princípios que estiveram na base do PDM em
vigor, com o intuito de possibilitar uma maior transparência e rigor na tramitação processual e decisão
técnica.

 Avaliar o sistema de infraestruturas nomeadamente o regime de proteção das infraestruturas viárias
existentes e propostas bem como os parâmetros de dimensionamento de estacionamento.

Pretende-se avaliar o regime de proteção das vias existentes e propostas, bem como os parâmetros de
funcionamento de estacionamento, com o objetivo de dotar o concelho de um adequado sistema de
infraestruturas de mobilidade e de transportes.

 Avaliação dos instrumentos de programação e execução do Plano
Pretende-se introduzir outro instrumento de programação e execução, a unidade de execução, por razões de
tramitação de procedimento e operacionalização. Algumas destas áreas desenvolvem-se em área de reserva
ecológica nacional e estrutura ecológica municipal, aspetos estes que foram considerados no
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estabelecimento dos objetivos programáticos das UOPG e que serão acautelados por forma a salvaguardar os
valores em presença e a estabelecer medidas que minimizem os efeitos das previsíveis ocupações.

 Avaliação das disposições regulamentares relacionadas com os ajustamentos entre classes, categorias e
subcategorias do uso do solo
Pretende-se avaliar os ajustamentos entre classes, categorias e subcategorias de uso do solo os quais são
justificados pelo facto de, em sede de gestão urbanística, ser extremamente difícil a definição das regras
aplicáveis a terrenos localizados em categorias e subcategorias de uso do solo distintas.

 Correção e atualização das seguintes peças gráficas
Planta de Ordenamento- Classificação e Qualificação do Solo - atualização, no que diz respeito:


Alteração do limite do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, decorrente da exclusão para a
execução do Parque da Almuinha, e eliminação da “área a excluir do AHVL, em solo urbano";



Eliminação do Plano de Pormenor da Almuinha Grande, o qual foi revogado através do Aviso n.º
7937/2017, de 13 de junho;



Correção dos lapsos detetados no que se refere às infraestruturas viárias.

Planta de Ordenamento- Salvaguardas -Exclusão/integração dos contratos de prospeção e pesquisa e
atualização da geometria da pedreira º 4491, denominada “Brejo Largo-Tronco ”.
Planta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional, em conformidade com a deliberação final da
Conferência Decisória, para a regularização/ampliação da atividade industrial, no âmbito do Regime de
Regularização das Atividades Económicas – Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro.
Planta de Condicionantes – Áreas Florestais Percorridas por Incêndios, de modo a indicar as áreas florestais
percorridas por incêndios dos últimos 10 anos, para efeitos de aplicação da referida condicionante.
Eliminação da área ardida de 5 de setembro de 2007 e inclusão da área ardida de 5 de setembro de 2016 e de
15 outubro de 2017.
Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes, de modo a incorporar as servidões e restrições de
utilidade pública legalmente constituídas:


Atualização da geometria da pedreira adaptada n.º 6184, denominada "Picotas nº 1";



Eliminação da pedreira adaptada n.º 6590, denominada “Cabeço de Vegia;



Alteração do limite do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do lis, decorrente da sua exclusão,
para a execução do parque da almuinha;



Alteração da zona especial de proteção, incluindo a zona non aedificandi, do Castelo de Leiria e da
Capela de São Pedro;



Correção dos lapsos detetados no que se refere às infraestruturas viárias.
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Planta de Recurso Geológicos e Infraestruturas Energéticas- Atualização da Planta de Recursos Geológicos e
Infraestruturas Energéticas, no que diz respeito aos recursos geológicos.

Fases do procedimento
A Câmara Municipal de Leiria deliberou na sua reunião de 10 de julho de 2018, dar início ao procedimento da
3.ª alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM), e determinar a abertura de um período de participação
pública pelo prazo de 15 dias, 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 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado pelo Decreto-Lei nº
80/2015, de 14 de maio.
A Câmara Municipal, deliberou ainda em 10 de julho de 2018, que a proposta de alteração ao PDM não
estaria sujeita à Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos e para efeitos do disposto nos termos do nº1 e
n.º 2 do artigo 120.º do RJIGT, em articulação com o Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio.
O Aviso n.º 10670/2018 de 6 de agosto, publicado na 2.ª Série do Diário da República,- n.º 150, veio
desencadear o procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal, assim como dar início ao período de
Participação Pública, o qual decorreu durante 15 dias, com inicio a 6 de agosto e o fim a 3 de setembro,
durante o qual foram apresentadas catorze sugestões/informações. Neste seguimento foi elaborado o
relatório de ponderação da participação preventiva, o qual foi apresentado na reunião de 02 de outubro de
2018.
Terminada a elaboração da proposta da 3.ª alteração ao PDM, a Câmara Municipal apresentou a proposta à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), através da Plataforma
Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT), nos termos do estipulado nos n.

os

3 e 5 do artigo 86.º do RJIGT,

que no prazo estabelecido pela lei convocou as entidades representativas dos interesses a ponderar na área
do plano, para uma Conferência Procedimental, que teve lugar no dia 01 de fevereiro de 2019.
Após o parecer das entidades na reunião da Conferência Procedimental, a Câmara Municipal, promoveu nos
termos do n.º 1 do artigo 87.º do RJIGT, a realização de uma reunião de Concertação, a qual ocorreu no dia
29 de abril de 2019, com as entidades que discordaram, expressa e fundamentadamente, da proposta
apresentada, tendo em vista obter uma solução concertada que permitisse ultrapassar as objeções
formuladas.
Concluído o período adicional de concertação, a Câmara Municipal, na sua reunião de 11 de julho de 2019,
procedeu à abertura de um período de Discussão Pública, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 89.º
do RJIGT, com duração de 20 dias, contados a partir do 5.º dia útil a seguir à publicação do respetivo aviso no
Diário da República O Aviso n.º 11628 /2019, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 135 de 17 de julho
veio dar início ao período de discussão pública, o qual decorrerá entre os dias 24 de julho e 4 de setembro.
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Foi ainda deliberado pela Câmara Municipal, em 10 de julho de 2018, um prazo de 12 meses para a
elaboração da proposta da 3.ª alteração ao PDM, prazo este que acabava em 10 de julho de 2019, não
possibilitando a conclusão do processo com a aprovação pela Assembleia Municipal e com isso ocorrer a
caducidade do procedimento, nos termos do n.º 7 do artigo 76.º do RJIGT.
Assim, na reunião de câmara de 11 de junho de 2019, foi deliberado proceder à prorrogação do prazo de
elaboração da 3.ª alteração ao PDM por período igual ao inicial, ao abrigo do n.º 6 do artigo76.º do referido
diploma. A prorrogação foi publicada através do Aviso n.º 11344/2019, publicado no Diário da República, 2ª
Série, nº 131, de 11 de julho.

4.ª Alteração normal
A 4.ª alteração normal ao PDM, surge no âmbito da 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.

Fases do procedimento
A proposta de alteração do Plano Diretor Municipal foi presente na reunião de Câmara Municipal de 7 de
agosto de 2018, que deliberou iniciar o procedimento de alteração do Plano e estabelecer um período de
participação pública pelo prazo de 15 dias, 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.
O Aviso n.º 12168/2018, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 163 de 24 de agosto, veio dar início ao
período de participação pública que decorreu entre os dias 3 de setembro e 21 de setembro, durante o qual
os interessados puderam formular sugestões, apresentar informações ou reclamações sobre quaisquer
questões consideradas no âmbito da alteração do PDM. Durante o período de participação pública foi
apresentada uma (1) sugestão/informação.
Concluído o período de participação pública a Câmara Municipal está a elaborar a proposta de alteração ao
plano a apresentar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que de acordo com o n.º3 do
artigo 86.º do RJIGT, irá remeter a documentação recebida a todas as entidades representativas dos
interesses a ponderar, convocando-as para a conferência procedimental.
Foi ainda deliberado pela Câmara Municipal, em 07 de agosto de 2018, e conforme o Aviso n.º 12168/2018,
de 24 de agosto, um prazo de 12 meses para a elaboração da referida alteração ao PDM, prazo este que
acabará em 07 de agosto de 2020, não possibilitando a conclusão do processo com a aprovação pela
Assembleia Municipal e com isso ocorrer a caducidade do procedimento, nos termos do n.º 7 do artigo 76.º
do RJIGT.
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Assim, na reunião de Câmara de 09 de julho de 2019, foi deliberado proceder à prorrogação do prazo de
elaboração da 4.ª alteração ao PDM por período igual ao inicial, ao abrigo do n.º 6 do artigo76.º do referido
diploma. A prorrogação está a aguardar publicação no Diário da República.

5.ª Alteração normal

A 5.ª alteração normal ao PDM 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.
A alteração pretendida está suportada na avaliação que decorre da aplicação do Plano, nomeadamente pelo
facto de surgirem necessidades dinâmicas, não ponderadas inicialmente no âmbito da revisão do Plano, e de
esta alteração das circunstâncias não implicar a reconsideração global do território municipal, pelo que
constituem objetivos da alteração, os seguintes:
 Adequação dos parâmetros urbanísticos e sua compatibilização com conceitos técnicos atuais.

De acordo com o estipulado na alínea b), n.º 2 do artigo 5.º do regulamento do PDM, a definição de “Área de
construção”, contraria a definição da ficha n.º 8 (Área de construção do edifício) do Decreto-Regulamentar
n.º 9/2009, de 29 de maio, o que não é compatível, uma vez que os conceitos técnicos constantes deste
diploma são de utilização obrigatória nos instrumentos de gestão territorial, não sendo admissíveis outros
conceitos, designações, definições ou abreviaturas para o mesmo conteúdo e finalidade, conforme determina
o n.º 1 do artigo 3.º do referido diploma.
Assim, a exclusão da alínea b), n.º 2 do artigo 5.º do regulamento do PDM, devido às implicações que esta irá
ter no território municipal, ao nível dos índices urbanísticos, propõe-se proceder-se à análise e eventual
alteração dos valores dos índices urbanísticos nas diferentes categorias e subcategorias de uso do solo.



Classificação e qualificação

A aprovação da lei de bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo,
através da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e, na sua sequência, a revisão do regime jurídico dos instrumentos
de gestão territorial (RJIGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, operou uma profunda
reforma no modelo de classificação do solo, eliminando a categoria operativa de solo urbanizável. Na
sequência do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do RJIGT, o município deve proceder à inserção, no plano
municipal em vigor, das novas regras de classificação e qualificação do solo, dispondo de um prazo de 5 anos,
após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, sob pena de suspensão das normas do
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plano, não podendo ocorrer qualquer intervenção que implique a ocupação, uso e transformação da área
abrangida.
Neste âmbito, o PDM de Leiria terá de se adaptar a este diploma no que se refere às categorias do solo
urbano e do solo rústico e, ainda, avaliar o previsto no nº 3 do artigo 16º do Decreto Regulamentar 15/2015
de 19 de agosto.
No que se refere às áreas de solo urbanizável do PDM, propõe-se proceder-se à avaliação destas áreas, de
acordo com os artigos 5.º, 6.º e 7º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto em vigor, de modo a
dar cumprimento ao previsto no RJIGT.



Ruido

O município de Leiria, no âmbito da revisão do PDM de Leiria, elaborou o Mapa de Ruído do concelho de
Leiria à escala 1/25000, aprovado em deliberação camarária de 22 de Julho de 2008.
Em reunião de câmara de 18 de Outubro de 2011 foi aprovado o Mapa de ruído da cidade de Leiria à escala
1/5000, de acordo com o disposto nas normas legais vigentes.
Com a publicação da revisão do PDM em Agosto de 2015, foram publicados: o estudo do ruído do concelho
de Leiria elaborado à escala 1/25000 e a Planta de Ordenamento - Zonamento acústico que contém as zonas
mistas e sensíveis e zonas de conflito delimitadas a partir das medições efetuadas no mapa de Ruído do
concelho aprovado em 22 de Julho de 2008.
Considerando que:


A planta de zonamento acústico define as zonas de conflito relacionadas com o mapa de ruído do
concelho de Leiria;



Que existe aprovado em reunião de câmara o mapa de ruido para a Cidade de Leiria, que foi
elaborado à escala 1/5000 e para apoio à decisão é um documento importante;

Assim, propõe-se a alteração da carta de zonamento acústico para o perímetro da cidade de Leiria, de modo
a incluir a informação do ruído recolhido à escala 1/5.000.


Avaliar as áreas inundáveis

Para a delimitação da tipologia “Zonas Ameaçadas por Cheias”, no troço do Rio Lis que atravessa a cidade de
Leiria, foram considerados os limites da zona inundável definida no Estudo hidrológico/hidráulico do Rio Lis,
na zona de intervenção do Programa POLIS na cidade de Leiria elaborado em 2001 para a Leiriapolis SA pela
equipa da HIDROPROJECTO, Engenharia e Gestão, S.A.
As áreas identificadas no plano como zonas inundáveis podem vir a ser alteradas, segundo os procedimentos
previstos na lei, após a execução das obras hidráulicas, previstas em estudos hidrológicos elaborados ou a
elaborar, e aprovados pelas entidades competentes.
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Propõe-se, assim, aferir a situação em que se encontram as medidas previstas no Estudo
hidrológico/hidráulico do Rio Lis, para controlo do caudal do rio para verificação das zonas inundáveis e
proceder à eventual alteração das referidas áreas, em conformidade.
 Delimitação de Unidade Operativa de Planeamento e Gestão – Quinta da Gordalinda
Com as alterações que tem ocorrido, torna-se imprescindível que o desenvolvimento das áreas urbanas se
oriente cada vez mais para um modelo referencial de excelência ambiental.
O processo de planeamento implica, por isso, uma reavaliação do sistema ambiental dos espaços urbanos,
num panorama de sustentabilidade dos ecossistemas, com a implementação de uma rede de áreas que
assegurem o equilíbrio ambiental, o conforto dos cidadãos, e a satisfação das suas necessidades de recreio e
lazer de ar livre.
Assim, propõe-se a delimitação de uma unidade operativa de planeamento e gestão (UOPG) a qual deverá ser
entendida como uma área estratégica na função de reequilíbrio e sustentabilidade ambiental e no
enriquecimento e diversificação das relações sociais que um espaço urbano pressupõe.
 Atualização do conteúdo documental que constitui o Plano
Aproveitando o procedimento em questão, pretende-se efetuar a atualização:


Do plano no que diz respeito aos instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, em
vigor para a área de município de Leiria, pela publicação da 2.ª alteração do Plano de Pormenor de
Santo Agostinho, a qual foi publicada através do Aviso n.º 1499/2019, de 25 de janeiro;



Das servidões administrativas e restrições de utilidade pública que foram publicadas posteriormente
à 1ª revisão do PDM.

Fases do procedimento
A Câmara Municipal de Leiria deliberou na sua reunião de 09 de julho de 2019, dar início ao procedimento da
5.ª alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM), e determinar a abertura de um período de participação
pública pelo prazo de 15 dias, 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 RJIGT.

6.2.2.4 ALTERAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL EM CURSO

1ª Correção Material
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Leiria foi aprovada pela Portaria nº 26/2016 de
15 de Fevereiro.
É sobre esta delimitação da REN em vigor que se procedeu a uma correção material nos termos do disposto
na alínea a) do nº 1 do artigo 19º do Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de agosto, com a redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei nº 239/2012 de 2 de novembro.
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De acordo com o n.º 3 do referido artigo, a Câmara Municipal de Leiria promove a correção material de
delimitação da REN para efeitos de correção de erro material, patente e manifesto, na representação
cartográfica.

Áreas com Riscos de Erosão (ARE)
A correção material que o município de Leiria propõe e que se enquadra no disposto na alínea a) do nº 1 do
artigo 19º do Decreto-Lei nº 166/2008, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 239/2012 de
2 de novembro, tem como pressuposto a existência de um erro material, patente e manifesto, na Carta da
Delimitação da REN no Município de Leiria – B, em vigor, nomeadamente na delimitação das Áreas com
Riscos de Erosão (ARE) e sobreposição com a tipologia Leitos dos Cursos de Água (LCA), designadamente no
“Ribeiro do Vale Longo”, a sudeste do concelho, entre os perímetros urbanos de Vale Sumo e Cova Alta, na
freguesia de Santa Catarina da Serra.
A representação do LCA “Ribeiro do Vale Longo”, no decorrer do processo de delimitação foi alterada, por se
ter verificado que estava mal demarcado. Na hidrografia do concelho, o leito do curso de água efetivo
encontrava-se localizado mais a sul da representação inicial, tendo-se procedido na altura à sua correção. No
entanto, não foi efetuado o acerto e correção das ARE, como era suposto, assim como também não foi
reposta a sobreposição das ARE com as Áreas de Máxima Infiltração (AMI) no local onde o LCA foi, por lapso,
inicialmente delimitado.
Em conclusão, as correções efetuadas refletem-se da seguinte forma:


A sobreposição das tipologias AMI+ARE sofre um aumento de área (6 ha);



A sobreposição das tipologias AMI+ARE+LCA deixa de existir;



À sobreposição das tipologias AMI+LCA acresce uma área de 4,7 ha.
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Figura 4 - . Reserva Ecológica Nacional em vigor

Figura 5 - Carta da REN – 1ª Correção material
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1ª Alteração Normal e Simplificada
O contexto económico dos últimos anos tem vindo a suscitar um conjunto de medidas que visam apoiar a
iniciativa económica. De entre elas salienta-se o Regime Excecional de Regularização das Atividades
Económicas (RERAE) publicado no Decreto-lei nº 165 de 5 de novembro de 2014. O regime extraordinário
parte do reconhecimento da existência de empresas com relevância económica inequívoca, que não dispõem
de título de exploração ou de exercício válido, face às condições atuais da atividade.
Neste quadro, ficam abrangidas por este regime excecional e transitório, no âmbito do qual podem vir a
regularizar a atividade existente e/ou a alterar ou ampliar as instalações e estabelecimentos afetos à mesma,
as atividades económicas que se enquadrem nas seguintes situações: (1) estabelecimentos ou explorações
“existentes à data de entrada em vigor do referido regime que não disponham de título válido de instalação
ou de título de exploração ou de exercício de atividade, incluindo as situações de desconformidade com os
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições
de utilidade pública” (alínea a) do n.º 1 do artigo 1º do RERAE); (2) e aquelas “que possuam título de
exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam compatíveis com os instrumentos de
gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões e restrições de utilidade pública” (alínea b)
do nº 1 do artigo 1º do RERAE).
Desta forma, são criadas condições favoráveis ao investimento, à iniciativa privada e ao empreendedorismo,
ao crescimento económico e emprego, além ainda da regularização de atividades perante a administração.
Para tal, é imperativo ponderar, de forma integrada, a possibilidade de permanência das atividades
económicas no local ou a sua alteração ou ampliação. É com esta perspetiva que o RERAE estabeleceu um
procedimento simplificado, por via de uma conferência decisória ao abrigo dos artigos 9º, 10º e 11º do
RERAE.
A conferência decisória conta com a presença de todas as entidades que deverão pronunciar-se para cada um
dos pedidos de regularização e alteração/ampliação dos estabelecimentos e explorações, e sempre que
necessário, com a entidade responsável pela servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, em
função da natureza da desconformidade, no fim das quais são proferidas deliberações quanto à decisão
tomada. Nos termos do nº 3 do artigo 11º daquele diploma, a deliberação pode ser favorável; favorável
condicionada ou desfavorável. Nos casos de estabelecimentos e explorações que estejam em situação de
desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares e com servidão e ou
restrição de utilidade pública, poderá a deliberação determinar a alteração, revisão ou elaboração do
Instrumento de Gestão Territorial (IGT), pela entidade competente, no sentido de contemplar a regularização
do estabelecimento ou exploração – nº1 do artigo 12º - assim como a alteração da delimitação de servidão
administrativa ou de restrição de utilidade pública, para os estabelecimentos e explorações que colidam com
estas condicionantes – nº2 do artigo 13º.
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Enquadramento no artigo 16º do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional
É sobre a delimitação da REN em vigor que se pretende proceder à alteração nos termos do disposto no
artigo 16.º do Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de agosto, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
nº 239/2012 de 2 de novembro.
De acordo com o n.º 2 do referido artigo, a Câmara Municipal de Leiria apresenta a proposta de alteração
simplificada da delimitação da REN junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDR-C).
A alteração que o município de Leiria propõe, e que se enquadra no disposto no artigo 16º do Decreto-Lei nº
166/2008, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 239/2012 de 2 de novembro, tem como
pressuposto a existência de atividades económicas abrangidas pelo RERAE e cuja decisão, em sede de
conferência decisória, foi favorável condicionado para os casos em análise.
Presentemente no município de Leiria, 12 (doze) atividades económicas obtiveram deliberação favorável
condicionada, em sede de conferência decisória, de onde resultou a necessidade de proceder à alteração da
REN.

Proposta
As propostas de alteração à REN neste caso decorrem de um regime especial que prevê na sua conferência
decisória certas medidas de minimização dos impactos sobre os valores naturais.
Quanto aos pedidos de exclusão relacionados com a proposta de alteração da REN por forma a dar
enquadramento ao previsto no Decreto-Lei nº 165/2015, de 5 de novembro, foram considerados como Áreas
destinadas à satisfação de carências existentes, resultou a necessidade de proceder à alteração da REN,
nomeadamente nas seguintes tipologias: 1) Faixas de Proteção de Escarpas (FPE); 2) Zonas Ameaçadas pelas
Cheias ZAC); 3) Áreas de Máxima Infiltração (AMI; 4) Áreas com Riscos de Erosão (ARE); 4)Leitos dos Cursos
de Água (LCA); FPE+ ZAC; 5) sobreposição das tipologias ARE+AMI; sobreposição de LCA+ZAC.
Constata-se que a área da REN que, não considerando a parte imersa (faixa marítima) ocupa 18.727,6 ha que
corresponde a 33,67% da área total da REN, não se irá alterar de forma expressiva com as 21 propostas de
exclusão (que correspondem a 13 explorações pecuárias e uma indústria). Apenas se pretende excluir cerca
de 4 ha do total da REN, que corresponde a 0.021% da área total da REN (sem a área imersa) do concelho de
Leiria.
Os elementos apresentados e analisados demonstram que a ocupação existente e prevista, salvaguarda a
preservação dos valores e recursos naturais fundamentais que a REN pretende proteger e a prevenção de
riscos para pessoas e bens.
Pretende-se promover a adequação das atividades económicas no local onde se localizam, dado que se torna
complicado arranjar uma alternativa de localização.
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Estas atividades pretendem regularizar a sua situação no local onde se inserem numa perspetiva de futuro,
por essa razão não podemos apenas restringir-nos às áreas não licenciadas mas sim a atender à área que
permite a laboração da atividade a longo prazo, pois são atividades do solo rural.

6.2.3 UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO
As Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG’s) demarcam áreas de intervenção que, para efeitos
da programação da execução do Plano, deverão ser objeto de instrumentos de programação e execução, que
desenvolvam e concretizem os objetivos e termos de referência consignados no PDM, de modo a promover a
sua coerência espacial e funcional, bem como a definição de prioridades de intervenção, permitindo
otimização de investimentos.
A programação estratégica de execução do Plano será estabelecida pela Câmara Municipal através da
aprovação periódica de programas gerais de concretização das opções e prioridades de desenvolvimento
urbanístico do território.
No âmbito destes programas a Câmara Municipal estabelece as prioridades de concretização das unidades
operativas de planeamento e gestão e identifica as áreas territoriais de urbanização prioritária, privilegiando
as seguintes intervenções:
As de consolidação e qualificação da zona urbanizada;


As que, contribuindo para a concretização dos objetivos do Plano, possuam caráter estruturante no
ordenamento do território e sejam catalisadoras do seu desenvolvimento;



As de estruturação dos tecidos existentes quando se considerem como necessárias à oferta de solo
urbanizado;



As que permitam a disponibilização de solo para equipamentos, espaços verdes e infraestruturas
necessários à satisfação das carências detetadas;



As destinadas a enquadrar operações que resultem da libertação de terrenos de outras entidades.

As UOPG são consideradas espaços - plano ou unidades operacionais de ordenamento onde se estabelecem
prioridades e condições de desenvolvimento, em função do tempo e do espaço; fornecem
indicadores/objetivos mais pormenorizados e definem a implementação e imagem pretendidas para as áreas
assinaladas, permitindo aos municípios a criação de uma estrutura de gestão urbanística por unidades de
território.
Cada UOPG podem ser desenvolvidas de uma só vez ou, em casos justificados, ser dividida em subunidades
de menor dimensão. Os limites definidos para as UOPG podem ser ajustados em planos de urbanização, ou
de pormenor ou através da delimitação de unidades de execução, desde que tal se justifique por razões da
sua operacionalização, face a critérios de equidade entre proprietários, a limites cadastrais ou à adequação
aos objetivos programáticos definidos no presente Plano para cada uma das UOPG.
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A realização de planos e projetos vai assegurar que o desenvolvimento seja feito de forma harmoniosa,
garantido aos proprietários envolvidos a justa repartição de benefícios e encargos. Estas tomadas de decisão
exigem a presença de interlocutores devidamente formados e elucidados/informados, para além de
portadores de competências delegadas.
As UOPG’s são acompanhadas do estabelecimento dos respetivos objetivos, bem como dos termos de
referência para a elaboração de planos de urbanização (PU), planos de pormenor (PP), unidades de execução
(UE), ou para a realização de operações urbanísticas, consoante o caso.
O Plano institui as seguintes UOPG’s, que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento- Classificação
e Qualificação do Solo, conforme consta na figura 6:


UOPG de Leiria - Pretende de um modo geral reforçar o seu papel de sede de concelho e distrito,
tirar partido da riqueza do centro histórico e do seu património arquitetónico e urbano. A UOPG
deverá dar coerência e promover sistemas de continuidade à cidade que, com exceção do seu
centro, apresenta um caráter descontínuo e fragmentado, com claras repercussões na sua imagem e
legibilidade;



UOPG da Maceira - Deve assumir-se como o segundo aglomerado do concelho, potenciando a
proximidade com a Marinha Grande e a complementaridade de usos, a tradição industrial e a sua
capacidade de atrair e fixar população;



UOPG de Monte Real - Deverá evidenciar as termas e os equipamentos de apoio, a componente
turística específica associada às termas, o seu caráter histórico e a proximidade com a base aérea;



UOPG do Pedrogão- Deverá ver reforçada a sua condição de aglomerado de praia, tirando partido
da sua envolvente natural privilegiada;



UOPG da Marinela - Programar o espaço e o seu crescimento através de uma estrutura coerente
devidamente dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades de desenvolvimento;



UOPG – Arrabal – Promover o reforço da identidade urbana da sede de freguesia, com a criação de
uma nova centralidade urbana articulada com os espaços envolventes contíguos, que constitua uma
área privilegiada do ponto de vista multifuncional, concentrando atividades (lazer, comércio,
serviços, equipamentos), de apoio ao cidadão que promovam a atratividade urbana como elo de
ligação entre o espaço urbano tradicional e as novas intervenções;



UOPG da Loureira - Promover uma centralidade qualificada e integrada em torno da área de
atividade turística Leiria- Fátima onde se pode criar sinergias e integrar recursos turísticos, articulada
com os espaços envolventes contíguos, que constitua uma área privilegiada do ponto de vista
multifuncional, concentrando atividades (lazer, comércio, serviços);



UOPG Áreas Industriais e Armazenagem - Prever áreas devidamente estruturadas e
infraestruturadas para a instalação de atividades económicas.
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Figura 6 - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

Em termos gerais, verifica-se que das 10 UOPG’ s previstas no PDM, nenhuma se encontra executada e ou em
execução.
A aprovação da lei de bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo,
através da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e, na sua sequência, a revisão do RJIGT, operou uma profunda
reforma no modelo de classificação do solo, eliminando a categoria operativa de solo urbanizável.
Na sequência do disposto no n.º 2 do artigo 199.º do RJIGT, o município terá que proceder à inserção, no
plano municipal em vigor, das novas regras de classificação e qualificação do solo, através de uma alteração
ao PDM, dispondo de um prazo de 5 anos, após a entrada em vigor do RJIGT, sob pena de suspensão das
normas do plano, não podendo ocorrer qualquer intervenção que implique a ocupação, uso e transformação
da área abrangida.
Assim, de modo a dar cumprimento ao previsto no RJIGT, a Câmara irá proceder à avaliação das áreas
urbanizáveis do PDM, de acordo com os artigos 5.º, 6.º e 7º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de
agosto, sendo que a apreciação das áreas urbanizáveis implica uma reavaliação das UOPG(s)delimitadas no
PDM.
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6.2.4

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO

O PDM, enquanto instrumento de gestão e planeamento municipal que visa estabelecer uma estratégia de
desenvolvimento e ordenamento, definindo um modelo de estrutura espacial de todo o território municipal,
identifica algumas intervenções e projetos estratégicos e estruturantes da implementação desse modelo.
A programação dessas intervenções, enquanto geradoras das dinâmicas que se pretendem implementar,
foram escalonadas no tempo em função das prioridades e oportunidades de concretização, face os objetivos
estratégicos e operacionais estabelecidos.
Assim, tendo por suporte os objetivos do PDM, anteriormente enunciados, e o disposto do programa de
execução e plano de financiamento, a avaliação da execução das intervenções/ projetos previstos no PDM,
centram-se nas seguintes áreas de atuação:


Inovação e Competitividade;



Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural;



Turismo, Cultura e Lazer;



Eficiência Energética e Energias Renováveis;



Sistema Urbano;



Sistema de Acessibilidades e Transportes;



Sistema de Proteção e Valorização Ambiental.

6.2.4.1INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
A atividade económica é fundamental ao desenvolvimento económico do concelho, tirando vantagens da
proximidade das importantes infraestruturas viárias, é estratégia do Plano afirmar Leiria como destino
potencial para a localização de atividades económicas, pelo que é fundamental alargar a oferta municipal de
terrenos infraestruturados e de condições de referência no suporte competitivo às empresas.
O Plano propõe criar uma rede de Centros de Apoio Tecnológico (CAT), em estruturas desenvolvidas a partir
dos Institutos Politécnicos para funcionar em rede e de forma complementar aos Parques de Conhecimento e
Tecnologia (PCT).
O Plano propõe ainda o desenvolvimento de uma Plataforma Logística, que afirme Leiria como localização
privilegiada, relativamente às áreas metropolitanas, e constitua o Município como competitivo para a
atratividade das empresas que pretendam constituir unidades de distribuição, bem como consolidar o eixo
Leiria / Marinha Grande como polo de inovação e desenvolvimento tecnológico, através da criação de um
Tecnopolo (TECNOPOLIS) enquanto instrumento de inovação regional centrado nos clusters dos moldes e
vidro.
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Tabela 10.4 - Intervenções e projetos na área da inovação e competitividade

Intervenções/Projetos

Prazo de
execução

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Infraestruturas de apoio à atividade
económica
Espaços de Atividades Económicas

10

X

Novas Áreas Empresariais

7

X

Vale Pereiro/Boa Vista

5

X

Falcão/Marrazes

10

X

Área comercial e de serviços

Área industrial e armazenagem
Monte Redondo

5

X

Carreira d´Agua e Quinta do Banco Barosa

6

X

Lagoa do Boi/Santa Catarina da
Serra

7

X

Falcão/Marrazes

9

X

Casal do Cego/Marrazes

4

Casal da Lebre/Maceira

5

X

Bajouca

10

X

Carvide

10

X

Moinho do Vento/Caranguejeira

10

Longra/ Caranguejeira

10

Grinde/Caranguejeira

10

X

Canhestros/Pousos

10

X

Cardosos/Arrabal

10

Quinta da Sardinha/Santa Catarina
da Serra

10

X

Cabeças/Azoia

10

X

Brejeira/Amor

10

Ponte da Pedra/Regueira de Pontes

10

X

Chão Velho/Bidoeira de Cima

10

X

Pinhal Grande/ Bidoeira de Cima

10

Ortigosa

10

Madalena/Colmeias

10

X

Areias (Colmeias)

10

X

Cerca (Maceira)

10

X

X
X

X

X

X
X

X

A atividade empresarial e industrial concelhia é fundamental ao seu melhor desenvolvimento económico, as
infraestruturas de apoio à atividade económica, estão relacionadas com infraestruturação do solo urbano,
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categoria operativa solo urbanizável, categoria funcional espaços de atividades económicas, subcategorias
área comercial e de serviços e área industrial e armazenagem.
No âmbito dos espaços urbanizáveis, é de referir que com a aprovação da lei de bases da política pública de
solos, de ordenamento do território e de urbanismo, através da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e, na sua
sequência, a revisão do RJIGT, que operou uma profunda reforma no modelo de classificação do solo,
eliminando a categoria operativa de solo urbanizável, a Câmara está a proceder à avaliação dos espaços
urbanizáveis, de acordo com os artigos 5.º, 6.º e 7º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto.
No sentido de dar cumprimento à legislação em vigor a câmara iniciou o procedimento da 5ª alteração
anteriormente referida, a qual vai integrar os trabalhos preparatórios e as indicações obtidas na reunião de
15 de janeiro de 2019 com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC),
relacionada com a caracterização das áreas urbanizáveis e as Divisões de Planeamento Ordenamento e
Estratégia Territorial (DIPOET) e Desenvolvimento Económico (DIDE) elaboraram uma proposta que
submeteram à consideração superior. A execução apresentada na tabela 10.4 integra todo o trabalho
preparatório efetuado à data.
As áreas Industriais e Armazenagem, observam uma certa dinâmica, encontrando-se a ser elaborados,
levantamentos topográficos e cadastrais pelo município e pelas freguesias, nomeadamente: Monte Redondo,
Barosa (Carreira D´agua e Quinta do Banco), Areias e Madalena (União das freguesias de Colmeias e
Memória), Casal do Cego (união das freguesias de Marrazes e Barosa), Moinho do Vento e Grinde
(Caranguejeira), canhestro (União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes), Ponte da Pedra
(Regueira de Pontes), Chão Velho (Bidoeira de Cima).

 No que concerne aos projetos relacionados com a rede para a criação e transferência de
conhecimento e tecnologia, não se considerou nenhum projeto ou intervenção não executado, visto
que o limite mínimo para a execução ser de oito e dez anos.

6.2.4.2 ATIVIDADES AGROFLORESTAIS E DESENVOLVIMENTO RURAL
No que diz respeito às atividades agroflorestais e desenvolvimento rural, o plano propõe as seguintes
intervenções:


Modernizar e reabilitar o Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, a poder conferir
sustentabilidade económica, associada a uma ação de reestruturação fundiária;



Otimizar o Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira do Sirol tornando a agricultura de regadio mais
competitiva e ecologicamente mais sustentável, contribuindo para o aumento da competitividade da
agricultura de regadio e promoção da conservação dos recursos solo, água e energia;



Aumento da resiliência do território aos incêndios e valorização dos recursos florestais, promover a
gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas;



Valorização e potenciação do território rural, favorecer a articulação dos aglomerados rurais e das
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áreas de edificação dispersa com os centros urbanos, dotados de equipamentos e infraestruturas, de
modo a facilitar mobilidade da população e a procura de atividades em solo rural
Tabela 10.5 - Projetos e intervenções na área das atividades agroflorestais e desenvolvimento rural
Prazo de execução
Projetos/ Intervenções

(anos)

Executado

Em execução Não executado

Previsto

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do
Lis

10

X

Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira
do Sirol

10

X

Aumento da resiliência do território aos
Incêndios e valorização dos recursos
florestais

9

Valorização e potenciação do território
rural

10

X

X

 No que se refere à área de atuação para promover o aumento da resiliência do território aos
incêndios e valorização dos recursos florestais, estão em curso os seguintes

projetos/

intervenções:
 Construção e manutenção das faixas de gestão de combustível (rede viária municipal, vazios
urbanos, limpeza coerciva, Parque de Campismo do Pedrogão, zona industrial de Monte
Redondo, aglomerados, linhas de água);
 Estabilização de emergência decorrente dos incêndios de 2017 (1391 hectares), a qual
consistiu nas seguintes ações:
 Recuperação de troços da rede secundária da faixa de gestão de combustíveis;
 Substituição de sinalização danificada de caça e informação florestal;
 Corte de processamento de resíduos orgânicos/florestais;
 Instalação de barreiras de resíduos florestais;
 Regularização do regime hidrológico das linhas de água;
 Instalação de abrigos e comedouros para a fauna selvagem.
 Instalação de uma rede de videovigilância florestal para a prevenção de incêndios florestais,
que no concelho de Leiria está localizada na União das Freguesias Colmeias e Memória no
lugar da Serra do Branco;
 Implementação e manutenção de infraestruturas florestais das quais se destacam a rede de
pontos de água com acesso para meios aéreos (18 pontos de água);
 Incentivos a plantação de espécies autóctones nos espaços de uso florestal, dos 140 pedidos
de arborização em 2018, 59 foram desfavoráveis ( 42% dos pedidos);
 Ações de sensibilização nas seguintes temáticas:
 Dá a Mão à Proteção;
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 Gestão de Combustíveis;
 Queimas e Queimadas;
 Ações de Florestação;
 Aldeia Segura.

 Considerando que o prazo de execução é de 10 anos, não se considerou nenhum projeto ou
intervenção não executado.

6.2.4.3 TURISMO CULTURA E LAZER
O turismo, cultura e lazer é um setor estratégico prioritário, que pode contribuir positivamente para o reforço
da imagem de determinada região uma vez que induz a valorização do património cultural e natural
existente, pelo que o Plano propõe os seguintes projetos/intervenções:


Promoção e reforço da imagem de leiria como destino turístico e cultural, divulgar e promover os
recursos patrimoniais, culturais e paisagísticos que o município oferece em Portugal e estrangeiro;



Reconversão do Convento de St.º Agostinho para a instalação do novo museu de Leiria, insere-se no
Programa de Ação Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria;



Recuperação e reabilitação da Casa onde morou o Eça de Queiroz com vista à criação de um
ambiente cultural propício à atração de turistas e fixação de artistas no Centro Histórico;



Recuperação e restauro da Igreja da Misericórdia de Leiria com vista à criação do Centro de diálogo
intercultural, que valorize a presença judaica e cristã em Leiria;



Transformar o Castelo, principal elemento de dinamização turística da cidade e âncora da estratégia
de regeneração e desenvolvimento urbano, num equipamento acessível e inclusivo;



Construção do Centro Cultural de Marrazes, incluindo as instalações do Museu Escolar e da
Filarmónica de São Tiago de Marrazes e auditório;



Beneficiar das potencialidades do Parque Termal de Monte Real e projetar o seu atrativo turístico;



Integração nas rotas de interesse turístico, nomeadamente na rota das judiarias de Portugal e novas
rotas de interesse patrimonial e cultural;



Valorização da paisagem e criação de novos espaços naturais de recreio e lazer com a
implementação de ecopistas das margens dos rios Lis e Lena num espaço de mais-valia natural;



Potenciar o território rural enquanto produto turístico, definir uma rede de trilhos que contemple
diferentes formas de mobilidade e que ligue diferentes espaços e dinâmica de utilização dos
mesmos, bem como criar um circuito turístico às quintas rurais existentes no concelho, promovendo
a sua recuperação/reabilitação;



Investimento turístico na Mata Nacional a sul da Praia do Pedrogão, o qual prende-se com a
concretização de um resort e campo de golfe um complexo hípico com hipódromo;
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Promoção dos espaços urbanizáveis de uso especial, os quais se pretende que sejam afetos à
instalação de atividades de cariz turístico.

Tabela 10.6 - Projetos e intervenções na área do turismo, cultura e lazer

Projetos/Intervenções

Prazo de
execução

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Promoção e reforço da imagem de
Leiria como destino turístico e
cultural

6

X

Equipamentos culturais
Museu de Leiria

4

Casa Eça

4

Centro de diálogo intercultural Recuperação e restauro da Igreja da
Misericórdia

3

Castelo de Leiria

4

Centro Cultural dos Marrazes

5

X

6

X

X
X
X

X

Saúde e Bem-estar
Parque Termal de Monte Real
Rotas de interesse turístico
Integração em Redes Internacionais
como a Rota das Judiarias de
Portugal

6

Novas rotas de interesse patrimonial
e cultural

10

X

X

Turismo em Espaço Rural e de
Natureza
Ecopista das margens do Rio Lena

9

X

Potenciação do território rural
enquanto produto turístico

10

X

Investimento Turístico na Mata
Nacional

10

X

Espaços urbanizáveis – espaços de
uso especial- áreas de turismo
Área de uso turístico da
Loureira/Santa Catarina da Serra

10

X

Área de uso turístico do Pedrogão

10

X

Área de uso turístico da quinta do
vale de Lobos/Cortes

10

X
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 Relativamente à promoção e reforço da imagem de Leiria como destino turístico e cultural, o
Município está a criar um produto turístico, para incrementar a dinamização económica dos lugares
e dar a conhecer, aos visitantes, o património natural, cultural e histórico de Leiria, designadamente:
 Integração e organização de rotas integradas e temáticas, com o objetivo de aproveitar e
potenciar locais únicos de leiria e enriquecer a experiencia de quem os visita;
 Integração/alargamento de rotas e roteiros turísticos existentes inseridos na Região ao
Município, associados aos polos culturais e religiosos, constituintes de bens de alavancagem
pela sua capacidade de atração;
 Registar e homologar os percursos pedestres e de natureza não classificados existentes no
município;
 Realização de eventos, feiras e festas que “obrigam o turista/visitante a permanecer um
período mais alargado no Município;
 Animação cultural, em particular nas zonas turísticas.



No que se refere aos equipamentos culturais, estão executados ou em execução os seguintes
projetos /intervenções:
 Concluído a recuperação e restauro da Igreja da Misericórdia de Leiria;
 Concluído a reconversão do Convento de St.º Agostinho para a instalação do novo museu
de Leiria;
 Está em execução a requalificação do Castelo de Leiria, transformar o espaço numa nova
âncora de atração turística nacional.

Considerando os prazos de execução para os restante equipamentos culturais, considerou-se

a

recuperação e reabilitação prevista para a Casa onde morou o Eça de Queiroz, como não executada
(4 anos), e o projeto para o Centro Cultural dos Marrazes (5 anos) como previsto.



Foram definidas rotas de interesse turístico que contemplam diferentes espaços e dinâmicas de
utilização dos mesmos:
 Integração do Município na Rede de Judiarias de Portugal, com vista a uma atuação
conjunta na defesa do património urbanístico, arquitetónico, ambiental, histórico e cultural,
relacionado com a herança judaica;
 Novas rotas de interesse patrimonial e cultural. A Rede de Percursos Pedestres é um
projeto que atualmente inclui diversas rotas pelo concelho, num programa que pretende
dar a conhecer e desfrutar o património natural, arquitetónico e cultural que Leiria tem para
oferecer: a Mata dos Marrazes (Marrazes), o Rio Lis (Monte Real), a Rota do Peregrino
(Fátima), a praia do Pedrógão (Coimbrão), Rota do Vale do Lapedo - homologada pela
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Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (Santa Eufémia), Maunça (Cortes),a
Curvachia (Arrabal), a Rota dos Moinhos do Rei (Amor), as Salinas da Junqueira, o Cachopo
(Santa Catarina da Serra), a Nascente do Lis (Cortes), Rota das Termas D’EL REI, as Matas da
Maceira (Maceira), Leiria Histórica (percurso urbano), o Pisão (Bajouca), Monte Redondo,
Azoia, Barosa e Caranguejeira.



No âmbito dos espaços urbanizáveis- espaços de uso especial- áreas de turismo, atentado ao prazo
de execução os restantes projetos foram considerados como previstos, no entanto é de referir que
com a alteração da legislação que implica a eliminação da categoria operativa de solo urbanizável, a
Câmara irá também proceder à avaliação dos espaços urbanizáveis – espaço de uso especial – áreas
de turismo, de acordo com os artigos 5.º, 6.º e 7º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de
agosto.
As áreas de turismo são três e apenas a área da Quinta de Vale de Lobos, se apresenta como viável
de ser classificada como solo urbanizado (porque se encontra dentro da UOPG de Leiria).
As restantes encontram-se integradas em Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG),
do Pedrógão e da Loureira, mas não sofreram qualquer alteração desde a entrada em vigor do PDM
de Leiria.

 Quanto às intervenções propostas no Plano para a Saúde e Bem-estar e para o Turismo em Espaço
Rural e de Natureza, considerando o prazo de execução, não se considerou nenhum projeto ou
intervenção não executado.

6.2.4.4 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
O concelho possui condições naturais que lhe permitem produzir energias com base em recursos renováveis,
podendo contribuir positivamente para a economia e ambiente, pelo que plano propõe os seguintes
projetos/intervenções:


A promoção da energia solar fotovoltaica no território municipal:
 Instalação de painéis solares nos edifícios públicos;
 Injetar o excedente de energia na rede elétrica;
 Promover a “consciência ambiental” nos cidadãos e uma imagem verde do município;
 Permissão de instalação de estruturas em qualquer uso do solo urbano e rural.



Incentivar a utilização da energia solar térmica nos equipamentos, com a implementação da
utilização do solar térmico em equipamentos. Criar uma linha de incentivos ao desenvolvimento de
serviços de energia para serviços públicos e as autarquias de forma a promover a utilização solar em
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equipamentos sociais tais como parques escolares, centro de dia, lares, centros de saúde e
hospitais, entre outros.
Tabela 10.7 - Projetos e intervenções na área da eficiência energética e energias renováveis

Projetos /Intervenções

Prazo de
execução

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Promoção da energia solar
fotovoltaica no território municipal

10

X

Incentivo da utilização da energia
solar térmica nos equipamentos

10

X



No que diz respeito à promoção de energia solar fotovoltaica no território municipal, o município
pretende promover a criação de programas integrados de infraestruturação, potenciando o bemestar social e económico, a salvaguarda dos recursos naturais e a qualidade ambiental, com o intuito
de garantir a componente da sustentabilidade do desenvolvimento territorial no âmbito do
planeamento e da gestão urbanística.
Assim, foi opção estratégica do PDM a introdução de uma norma regulamentar com o intuito de
viabilizar em qualquer área ou local do território municipal, a implementação de infraestruturas
territoriais de produção de energia a partir de fontes renováveis, desde que o Município reconheça
que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento local, após
ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental,
paisagística e funcional das áreas afetadas (foram aprovados em Assembleia Municipal os critérios
de ponderação).

No ano de 2018 deram entrada 8 solicitações para a construção de centrais solares fotovoltaicas,
atualmente foram materializados 3 pedidos de informação prévia, processos IP/30/2018, IP 39/2018
e IP 48/2018, situados na freguesias de Maceira, Monte Redondo e Carreira, respetivamente.
Existe ainda um pedido para construção de um parque eólico- Parque eólico da Maunça, que deu
entrada em 2017 (processo de obras 234/17), nos concelhos de Leiria e Batalha, encontrando-se
quatro dos dez aerogeradores que o constituem em Leiria nas freguesias do Arrabal e União das
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, obteve alvará de construção emitido em 2017, foi
ainda solicitada autorização de utilização em 2019.



No que diz respeito ao incentivo da utilização da energia solar térmica nos equipamentos estão em
curso, no âmbito do Plano Municipal de adaptação às Alterações Climáticas de Leiria, projetos para
aumentar a eficiência energética nos seguintes edifícios públicos:
 Requalificação e reabilitação do edifício dos Paços do Conselho;
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 Requalificação do edifício do Mercado Municipal de Leiria;
 Reparação e requalificação de Piscinas Municipais.
6.2.4.5 SISTEMA URBANO

ESPAÇOS URBANIZÁVEIS
Os espaços urbanizáveis que se encontram previstos na proposta do Plano constituem espaços confinantes
aos principais núcleos urbanos e correspondem a áreas não infraestruturadas, destinadas à expansão urbana.
A ocupação destes espaços é sempre precedida de programação, através de planos de urbanização, de
pormenor, unidades de execução, é imprescindível promover nestes espaços obras de urbanização e
infraestruturação que organizem a sua ocupação.
Face às diferentes dinâmicas e tendências de ocupação verificadas, consideraram-se, com prioridade de
execução, os seguintes espaços urbanizáveis, elencados na tabela seguinte de acordo a categoria em que se
inserem:

Tabela 10.8 - Projetos e intervenções nos espaços urbanizáveis
Previsão de
conclusão

Projetos /Intervenções

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Espaços Urbanizáveis
Espaços Urbanos
Densidade

de

Baixa

Caxieira/Sta. Eufémia

10

Santa Eufémia

10

Martinela

10

Ponte da
Pontes

Pedra/Regueira

de

X
X
X

10

X

Carreira/EN 109

10

X

Ervideira/Coimbrão

10

X

Casal do Manca/Pinheiros

10

X

Donairia/ Santa Catarina da Serra

10

X

Bouça de Cá/Bajouca

10

X

10

X

Quinta de São Venâncio/Leiria

10

X

Santa Clara/Parceiros

10

X

Pedrógão/ Coimbrão

10

X

10

X

Estremadouro/Souto
Carpalhosa

da

Espaços Residenciais – Grau I

Espaços Residenciais – Grau II
Carrasqueira/Parceiros
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Vale da Gunha/Maceira

10

X

Venda dos Pretos/Maceira

10

Fonte do Rei/ Maceira

10

Maceira

10

X

Caranguejeira

10

X

Casal dos Matos/Pousos

10

X

Casal de Santa Maria/Parceiros

10

X

Quinta de Martingil/Barosa

10

X

Gândara dos Olivais/Marrazes

10

X

Quinta da Carvalha/Marrazes

10

X

Alto do Vieiro/Leiria

10

X

Quinta da Coutinha/Leiria

10

X

Monte Real

10

X

Quinta do Rei/Pousos

10

X

Casal dos Romeiros/Leiria

10

X

Vale Sepal/Marrazes

10

X

Vale do Coelho/Maceira

10

X

Fazarga/Santa Catarina da Serra

10

X

Lagoinha/Arrabal

10

X

Leiria Gare/Marrazes

10

X

Quinta da Ribeira/Pousos

10

X

Pedrógão

10

X

Arneiro/Maceira

10

X

Arnal/Maceira

10

X

Mata dos Marrazes

10

X

Monte Redondo

10

X

Vale da Garcia (Pousos)

10

Parceiros

10

X
X

Espaços Urbanizáveis – Áreas de
Equipamento



X
X

No âmbito dos espaços urbanizáveis, como é de referido anteriormente, a aprovação da lei de bases
da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, através da Lei n.º
31/2014, de 30 de maio e, na sua sequência, a revisão do RJIGT, executou uma profunda reforma no
modelo de classificação do solo, eliminando a categoria operativa de solo urbanizável, a Câmara irá
proceder à avaliação dos espaços urbanizáveis, de acordo com os artigos 5.º, 6.º e 7º do Decreto
Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto.

No âmbito da reunião efetuada com a CCDR-C, acima referida, as áreas contempladas na tabela
10.8, foram também analisadas quanto ao cumprimento com o previsto no nº 3 do artigo 7º do
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Decreto-Regulamentar de 15/15 de 19 de agosto, sendo que algumas já reúnem os critérios para
serem consideradas parcialmente ou na sua totalidade como solo urbano. Aquelas que não é de
todo expectável a sua classificação para solo urbano/urbanizado são as áreas da Caxieira – Santa
Eufémia; Martinela – Arrabal; Carreira – EN109; Ervideira- Coimbrão; Casal do Manca – Pinheiros;
Vale da Gunha e Fonte do Rei – Maceira, pelo que estas foram consideradas como não executadas.

Das áreas urbanizáveis acima referidas algumas já se encontram com um grau de ocupação elevado,
dispondo de infraestruturas e equipamentos semelhante ao solo urbanizado mas não resulta de
qualquer programação, plano de pormenor, unidade de execução, aspecto que foi tido em
consideração no preenchimento da tabela 10.8.

REDE DE EQUIPAMENTOS
O plano propõe a restruturação da rede escolar em conformidade com a Carta Educativa, as operações a
desenvolver devem visar a requalificação e modernização do Parque Escolar (construção de refeitórios, de
espaços de recreio e lazer) na perspetiva da criação de Centros Escolares, promovendo a utilização de
edifícios escolares dotados de elevada qualidade arquitetónica e funcional que possibilitem um eficaz
reordenamento da rede educativa e contribuam para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos.
Relativamente aos equipamentos de saúde o plano determina a melhoria deste tipo de equipamentos com
vista a um melhor apetrechamento e melhoria das condições de apoio aos munícipes.
As intervenções previstas para a rede de equipamentos incluem um Plano de Ação para a Inclusão Social que
tem como objetivo estratégico fomentar uma sociedade inclusiva, de oportunidades acessíveis a todos os
grupos com objetivo último de estimular uma comunidade flexível e sustentável.
O plano identifica ainda como intervenções/projetos estruturantes a conceção de um centro de congressos
que integre a valência de multiusos, como importante fator atrativo para Leiria, como capital de distrito, e
Região, bem como implantar um Parque de Feiras e Exposições, como plataforma de negócio para Leiria e
Região, que albergue congressos, convenções e expositores, capaz de admitir organização de palestras,
apresentações, feiras, eventos, conferências, workshops, congressos e encontros e que se constitua por um
dos principais motores de desenvolvimento económico para a Região assim como alavanca à notoriedade da
Região de Leiria a nível nacional e internacional.
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Tabela 10.9 - Projetos e intervenções na rede de equipamentos

Projetos/ Intervenções

Previsão de
conclusão

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Requalificação e reordenamento
escolar
Centro Escolar de Cortes

5

Centro Escolar de Monte Redondo

5

X

Centro Escolar da Boa Vista

7

X

Centro Escolar da Barreira

4

X

Centro Escolar de Marrazes

4

Centro Escolar da Maceira

4

Centro Escolar de Colmeias

4

Centro Escolar de Parceiros

4

Centro Escolar de Caranguejeira

7

X

X
X
X
X
X

Centro Escolar de Carvide

4

X

Centro Escolar de Amor

4

X

Centro Escolar de Bajouca

4

Centro Escolar de Santa Catarina da
Serra

4

X

Centro Escolar de Souto da
Carpalhosa

4

X

Centro Escolar de Bidoeira de Cima

4

Centro Escolar de Regueira de
Pontes

4

X

Centro Escolar de Milagres

4

X

X

X

Melhoria das condições dos
equipamentos de saúde do
Concelho
Unidade de Saúde Familiar Freguesia
Cortes

2017-2020

X

Unidade de Saúde Familiar Freguesia
Monte Real

2017-2020

X

Unidade de Saúde Familiar Freguesia
Santa Catarina da Serra

3

X

Unidade de Saúde Familiar Freguesia
Coimbrão

3

X

Unidade de Saúde Familiar Freguesia
Caranguejeira

3

X

Plano de Ação para a inclusão social

10

X

Equipamentos de Desenvolvimento
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Económico
Centro de Congressos de Leiria

10

X

Parque de Feiras e Exposições

10

X



No que diz respeito à requalificação e reordenamento escolar o Plano propõe projetos /
intervenções para 17 centros escolares, dos quais sete foram concretizados, um está em execução
(Centro Escolar do Marrazes), sete não foram executados e dois estão previstos (Centro Escolar de
Caranguejeira e Centro Escolar de Cortes.



Relativamente à melhoria das condições dos equipamentos de saúde do Concelho, foram
executadas na totalidade às ações /intervenções propostas pelo Plano.



De forma autónoma ou em articulação com organizações públicas e privadas, quer através de
programas e projetos, quer através de iniciativas de carácter pontual, no sentido de reforçar a rede
de recursos e equipamentos sociais com vista à minimização das situações de fragilidade socio
económica, habitacional e de saúde dos Munícipes, o Município de Leiria tem vindo a implementar
um conjunto de iniciativas, no âmbito do Plano de Ação para a Inclusão Social, que visam fomentar
uma sociedade inclusiva, de oportunidades acessíveis a todos os grupos, com objetivo último de
estimular uma comunidade flexível e sustentável, prevenir e combater riscos de exclusão e
promover o desenvolvimento integrado do território:



Programa de Comparticipações em Medicamentos a Famílias Carenciadas do Concelho de
Leiria- Programa de atribuição de comparticipação em medicamentos a famílias carenciadas
encontra-se implementado desde abril de 2010, com o pressuposto de reafirmar e reforçar as
medidas que promovam a solidariedade, a justiça e a coesão Social.



Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município de Leiria - Programa de
Comparticipação ao Arrendamento do Município de Leiria, implementado em novembro de
2016, assenta essencialmente em apoiar o arrendamento no mercado privado a famílias com
dificuldades económicas e residentes no concelho de Leiria, evitando assim ações de despejo
e constitui -se como alternativa à habitação social. Tem um caráter temporário, pretendendo
ser um instrumento essencial à reorganização socioeconómica do agregado familiar promover
a inclusão social, garantir o acesso a um direito fundamental, promovendo as condições de
habitabilidade e tipologia adequada à dimensão do mesmo.



Habitação Social - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, através do Plano de Ação
Integrada para as Comunidades Desfavorecidas, o Município promoveu obras de regeneração
física em quatro bairros sociais:
 Bairro Social da Integração;
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 Bairro das Almuinhas;
 Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro;
 Bairro Social Cova das Faias.
O Plano de Acão Integrada para as Comunidades Desfavorecidas, integra as seguintes
intervenções de natureza social, implementadas no território:
 Projeto Giro ó Bairro - Projeto de intervenção local que passa por promover a
inclusão social de crianças/jovens e suas famílias através de uma estratégia de
intervenção social, assente em quatro eixos (apoio social a crianças; apoio ao
processo escolar; integração social de jovens em risco; apoio a famílias), que
potencie a emancipação dos próprios beneficiários;
 Il Trovatori di Roma - Projeto de natureza cultural e artística que utiliza a Música
como uma via para a socialização, promovendo a educação, a aquisição de
competências e desenvolvimento de estratégias facilitadoras da integração social da
comunidade residente em bairros de habitação social, em especial crianças e jovens;
 Projeto Viver Melhor - Projeto de desenvolvimento social e comunitário que
intervém, essencialmente com a população do Bairro Social Dr. Francisco Sá
Carneiro, maior bairro social do concelho de Leiria, constituído por 26 blocos de
apartamentos, cada um com oito fogos. A sua população, que inicialmente era
essencialmente de proveniência da ex-colónia de Angola, é agora muito mais
diversificada e já alberga várias nacionalidades e etnias.
Sendo um projeto de intervenção comunitária, atua junto das várias faixas etárias, desde os
mais jovens, aos mais seniores e, sempre numa filosofia de parceria com as principais forças
vivas da União de Freguesias de Marrazes e Barosa.


Programa Tesouro das Famílias: - É um programa de prevenção em meio familiar, de média/longa
duração, dirigido a famílias com crianças entre os seis e os doze anos onde se privilegia o treino de
competências familiares, que pretende atuar sobre os diversos fatores de risco e proteção no seio
das famílias.
O Programa é promovido pelo Município de Leiria, em parceria com outras organizações locais,
destina-se a famílias com crianças entre 6 e 12 anos, e organiza-se em sessões semanais de grupo,
com técnicos/as de diversas áreas de conhecimento.



Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Equiparadas
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 Hipoterapia - A introdução desta prática permite desenvolver a orientação espáciotemporal e a mobilidade, a relação com o próprio corpo e com os outros, tarefas essenciais
para o desenvolvimento e promoção da autonomia e autoestima.
 Arte e Terapia - Projeto de Inclusão “Arte e Terapia” com crianças e jovens com deficiência,
estimulando a sua integração social e promovendo a igualdade de direitos e oportunidades.
 A vertente cultural e artística do presente projeto, como forma de socialização e integração
dos jovens portadores de deficiência na comunidade leiriense e sensibilização da
comunidade para a diferença, revela o caráter inovador da intervenção.
 Projeto SOMA – Dança Inclusiva -Projeto de Inclusão, que visa promover o bem-estar, a
integração emocional física e social dos cidadãos com capacidade física/cognitiva reduzida,
bem como sensibilizar para o problema da deficiência, tornando a comunidade mais
inclusiva.


Construção e/ou melhoria de instalações próprias -As Instituições e Associações que têm
vindo a construir e/ou remodelar as suas instalações com vista à criação de mais lugares nas
respostas sociais ou a requalificação e melhoria dos serviços já existentes, têm merecido o
empenho do Município de Leiria, em termos de apoio logístico e apoio financeiro.

 Arrendamento de instalações -Face à inexistência de instalações próprias por parte de
algumas Instituições e Associações, para desenvolverem respostas sociais imprescindíveis
para a população do concelho de Leiria, o Município comparticipa o arrendamento dessas
instalações.
 Programa “Novas Primaveras”- Em parceria com as Juntas de Freguesia e as Instituições
Particulares de Solidariedade Social, o Programa “Novas Primaveras”, é desenvolvido pela
SAMP – Sociedade Artística e Musical dos Pousos, em diversos lares e centros de dia do
concelho de Leiria, dando a possibilidade dos idosos participarem ativamente em atividades
de música, dança e teatro, culminando numa sessão anual conjunta, com a participação de
todas as IPSS’s inseridas no programa.
 Programa “Classes Mobilidade”- Em resultado dos trabalhos da Rede Social e financiado
pelo Município de Leiria, nasceu o programa “Classes de Mobilidade” com o objetivo de
prevenir/promover a mobilidade, a autonomia funcional, a interação e, sobretudo, atenuar
situações de isolamento/solidão da população idosa institucionalizada através da atividade
física de conjunto, em lares e centros de dia.


Academia Sénior -A Academia Sénior, integrada na RUTIS – Rede de Universidades de Terceira Idade,
é um projeto social e educativo, que visa contribuir para a melhoria dos munícipes com idade
superior a 55 anos, através do enriquecimento dos seus tempos livres, designadamente nas áreas da
educação e cultura.
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A Academia Sénior, constitui-se como um espaço onde são promovidas atividades sociais, culturais e
de convívio, quebrando a solidão e isolamento social, contribuindo para o despertar de interesses, a
valorização e ampliação dos conhecimentos da população sénior.


Serviço de Teleassistência - O Serviço de Teleassistência do Município de Leiria permite minimizar a
situação de isolamento social dos seus utilizadores, sendo determinante na permanência em
segurança, de pessoas idosas e indivíduos em situação de dependência e/ou isolamento, no seu
domicilio, evitando ou retardando a necessidade de recurso à institucionalização.



Implementação do Conselho Municipal para a Inclusão das Pessoas com Deficiência
 Promove a igualdade de oportunidades a todos/as os/as cidadãos/ãs;
 Previne práticas e atitudes discriminatórias face às pessoas com deficiência;
 Promove o debate e o aprofundamento do conhecimento da realidade concelhia, com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida, acessibilidade e mobilidade na cidade para
todas/as.
 Promove iniciativas de sensibilização/consciencialização dos munícipes e entidades públicas
e privadas, com o objetivo de tomada de consciência para as dificuldades de acessibilidades
que as pessoas com deficiência e/ou mobilidade condicionada, enfrentam no seu
quotidiano, pretendendo também sinalizar locais com deficit na acessibilidade, para que
seja proposta intervenção a fim de esse constrangimento ser ultrapassado (exemplo: ações
de rua |Peddy paper|, seminários; workshops)
 Estágios Profissionais / Formação em contexto de trabalho ou estágios curriculares.
Através de celebração de protocolos com entidades de reabilitação que tutelam centros de
atividades ocupacionais: (Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça;
Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira;

Projeto " FUTURO JÁ"
Trata-se de um projeto inclusivo de transição para a vida pós-escolar, coordenado pelo ML e desenvolvido em
conjunto com o Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira, que procura a integração profissional de jovens
com necessidades educativas especiais; Pretende dar resposta a desafios que incidem na necessidade de uma
escola cada vez mais inclusiva, promovendo a igualdade de oportunidades de formação e emprego para
todos. O projeto passa por estabelecer uma plataforma de partilha de informações relativas ao mundo do
trabalho, do emprego e da formação profissional, procurando a integração pós-escolar de jovens com
necessidades educativas especiais
Medida de Emprego Protegido/Emprego Apoiado em Mercado Aberto (d in a miza d o p el o IE FP )
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Trata-se de uma medida que visa proporcionar às pessoas com deficiência e incapacidade e com capacidade
de trabalho reduzida, o exercício de uma atividade profissional e o desenvolvimento de competências
pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração;
Contratos Emprego Inserção + (d in a m izad o p elo IE FP )
Realização de trabalho socialmente necessário por p e s so as com deficiência e incapacidade;
Atribuição do galardão/selo Entidade Inclusiva do Concelho de Leiria:
Iniciativa do Conselho Municipal, no âmbito do eixo Educação, Formação e Educação, pretende reconhecer e
valorizar anualmente, as várias entidades concelhias, que integraram pessoas com deficiência e incapacidade
nos seus quadros, quer através da celebração de contratos de trabalho, quer por via de estágios profissionais
ou curriculares.


Considerando que o prazo de execução para a construção dos Equipamentos de Desenvolvimento
Económico (Centro de Congressos e do Parque de Feiras e Exposições) é de 10 anos, considerou-se
os projetos como previstos.

REVITALIZAÇÃO E MARKETING DA CIDADE DE LEIRIA E REQUALIFICAÇÃO PATRIMONIAL
O Plano prevê desenvolver o planeamento estratégico e gestão do território como produto, envolvendo
agentes locais como promoção de governança, através de uma gestão participada, maior proximidade e
transparência dos princípios que se defendem, nomeadamente:


Revitalização da cidade de Leiria - fortalecer o papel da cidade de Leiria enquanto principal centro
urbano da região. Produção de conhecimento quanto aos fatores estruturais e culturais do
desenvolvimento alargado da cidade, bem como o processo de urbanização no território municipal;



Marketing territorial da cidade - criar para a cidade e município de leiria uma imagem de
marca/slogan- identidade e diferenciação do destino. Desenvolver o planeamento estratégico e
gestão do território como produto, envolvendo agentes locais como promoção de governança,
através de uma gestão participada, maior proximidade e transparência dos princípios que se
defendem.

O plano propõe ainda ações de requalificação urbanística que visam áreas que, pelas suas caraterísticas,
induzem a uma intervenção de revitalização que confira condições de vivência e fruição de espaço,
nomeadamente, a valorização e requalificação do património arquitetónico, arqueológico e natural, com o
intuito de potenciar a nível económico e turístico a individualidade do Concelho preservando a sua memória
coletiva.
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Tabela 10.10 - Projetos e intervenções na revitalização e marketing da cidade e na requalificação patrimonial

Projetos/Intervenções

Previsão de
conclusão

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Marketing territorial da cidade

9

X

Requalificação patrimonial do concelho

10

X

Requalificação/Revitalização do Centro
Histórico de Leiria

10

X

Requalificação/Revitalização dos Núcleos
de Importância Patrimonial nas Freguesias

9

X

Requalificação Patrimonial

 Relativamente ao Marketing Territorial da Cidade está em execução os seguintes projetos:
 Foi criado uma Logo Marca “Visite Leiria” para a promoção turística, também foram criadas
outras marcas, como por exemplo, para a Educação e a Saúde. Ainda não existe uma
imagem institucional do Município, mas é algo que vai ser tratado a curto prazo;
 Participação em redes temáticas nacionais e internacionais multiplicando desta forma as
áreas e o universo de comunicação e participação. O Município está envolvido em 3
projetos com a CIM Região de Leiria, Produtos Turísticos, Produtos Naturais e Rede Cultural,
é ainda responsável do projeto da Opera no Património com mais 5 municípios. Existe ainda
a candidatura a Capital Europeia da Cultura que congrega

26 concelhos no apoio à

candidatura, onde já existe diversa programação conjunta;
 Apostar nos valores diferenciadores do território de Leiria, nos produtos regionais, como é
o atual caso da Brisa do Liz nas 7 Maravilhas da Gastronomia, bem como na historia e
tradições como são os casos dos eventos Leiria há Cem Anos e Leiria Medieval;

 Realização de eventos de repercussão nacional. O “Leiria Sobre Rodas”, o “Leiria Cidade
Natal” e o “Leiria Medieval” estão hoje no top 5 dos melhores eventos na sua área em
Portugal. A Feira de Leiria também conseguiu em 2019 ser um evento internacional com a
vinda de um número significativo de estrageiros, na sua maioria de nacionalidade
espanhola, ao concerto internacional realizado em 11 de maio.

 A requalificação patrimonial do concelho tem como objetivo a valorização do património
arquitetónico,

arqueológico

e

natural,

através

da

sua

classificação/

requalificação/valorização/revitalização, pelo que foram executadas as seguintes intervenções:
 Monumento Nacional – Requalificação da Torre Sineira da Sé de Leiria e do Abrigo do Lagar
Velho;
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 Monumento de Interesse Público (M.I.P.) – Requalificação do Convento de Santo Agostinho,
Convento de S. Francisco, Igreja da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Maceira),
Pelourinho de Monte Real;

 Monumento de Interesse Municipal (M.I.M)- Requalificação da Casa da Câmara de Monte
Real;

 Está em vias de classificação na categoria de Monumento de Interesse Municipal o edifício
designado por Villa Portela ou Quinta da Portela;

 Património referenciado alvo de intervenções e a maior parte localizada dentro dos limites
da Área de Reabilitação (ARU) do Centro Histórico de Leiria. Esta dinâmica terá tido origem
nos benefícios fiscais atribuídos às intervenções dentro das ARU tais como, redução do IVA,
isenção do IMI após conclusão da obra e minoração anual do IMI que tiveram início em
2016.
Nos conjuntos arquitetónicos, normalmente compostos por vários edifícios e elementos
notáveis, foram intervencionados 3, sendo que 2 intervenções ocorreram na extinta freguesia
de Cortes e uma no conjunto arquitetónico do Marachão na cidade de Leiria.
 Relativamente ao património arqueológico houve alteração no número de Sítios Arqueológicos
(acréscimo de 77 sítios);
 Evolução do número de coleções de bens móveis provenientes da realização de trabalhos
arqueológicos, existentes na Reserva Arqueológica Municipal.

6.2.4.6 SISTEMAS DE ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES
Ao nível do sistema de acessibilidade e transportes, estão propostas uma série de intervenções ao nível da
rede rodoviária, da rede de transportes públicos e do sistema de estacionamento, por forma a criar novas e
melhoradas condições de funcionamento do sistema.

Estas intervenções induzem a introdução de um novo paradigma relativo ao sistema de transportes, numa
abordagem mais focada na gestão do sistema e menos centrada na resolução de problemas pontuais,
pretendendo-se garantir o desenvolvimento e implementação de uma efetiva ferramenta de gestão de
mobilidade, baseada no conceito de mobilidade sustentável.

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS
O Município de Leiria integra no Plano a programação de novas infraestruturas rodoviárias ou a remodelação
das existentes, quando enquadradas e fundamentadas segundo lógicas não exclusivamente sectoriais,
priorizando antes o seu papel instrumental na satisfação de necessidades económicas e sociais e na
prossecução de objetivos de ordenamento e desenvolvimento do território.
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Na seleção de estratégias centrais, de projetos e ações com objetivo de potenciar o desenvolvimento
municipal e diminuir as debilidades existentes, a questão das acessibilidades constitui-se como elemento
transversal a diversas estratégias, assumida pelo Município, a qual visa cumprir com os seguintes objetivos:


Consolidação da centralidade regional da Cidade de Leiria e das suas ligações à rede nacional;



Reforço das dinâmicas industriais, empresariais e de logística;



Reforço de estrutura policêntrica dos sistemas urbanos;



Promoção da qualidade de vida dos centros urbanos.

No que diz respeito à rede urbana de ciclovias o plano define como objetivo estratégico a adoção de padrões
de mobilidade ambientalmente sustentáveis, especificamente com o fomento da utilização da bicicleta como
alternativa credível à utilização que hoje é dada ao transporte individual motorizado, ligados ao recreio e
lazer das populações e de turistas.
O plano define como objetivo operacional a concretização da rede clicável para a cidade de Leiria, aprovada
em deliberação de novembro de 2010.
A tabela seguinte faz a correspondência entre a hierarquia funcional da via proposta e o objetivo a cumprir.

Tabela 10.11 - Correspondência, para cada via proposta, entre a hierarquia funcional e o objetivo a cumprir
Hierarquia funcional das vias propostas
Rede de Distribuição
Principal

Rede de Distribuição
Secundária

(Nível II)

(Nível III)

Reperfilamento para perfil de
autoestrada da EN 1, entre o Nó
da Almuinha Grande e o Nó da
ZICOFA.

Ligação da Circular
Oriente de Leiria com a
Circular Interna de
Leiria.

Variante
de
Monte
Redondo (variante à EN
109).

Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2
(EN 1), projeto intermunicipal
com Pombal.

Variante Norte à Zona
Urbana de Leiria –
Ligação IC 2 e EN 113 à
EN 109.

Rede Estruturante
(Nível I)
Consolidação
centralidade

da

Objetivo

Variante Norte à Zona
Urbana de Leiria –
Ligação EN 109 à EN
242.
Via de ligação do IC 9 à
Zona Industrial de Santa
Catarina da Serra.
Reforço das dinâmicas
industriais, empresariais
e de logística

Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2
(EN 1), projeto intermunicipal
com Pombal.
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Variante Norte à Zona
Urbana de Leiria –
Ligação IC 2 e EN 113 à
EN 109.

Via intermunicipal de
Ligação A 1-EN 109, que
integra a ligação do IP 1
(A 1)/IC 2 (EN 1), a via de
ligação deste nó ao CM
1038 e o CM 1038.

Variante de Monte
Redondo (variante à EN
109).
Via de ligação do IC 9 à
Zona Industrial de Santa
Catarina da Serra.

Vias na Zona Industrial do
Casal do Cego.
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Variante
da
Zona
Industrial
de
Carvide/Vieira de Leiria.

Via em Colmeias (ligação
do IC 2 ás zonas de
exploração de inertes).
Via em Casal Pereiro.
Via estruturante Praia do
Pedrogão.

estrutura

Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2
(EN 1), projeto intermunicipal
com Pombal.

Via de ligação do IC 9 à
Zona Industrial de Santa
Catarina da Serra.

Via intermunicipal de
Ligação A 1-EN 109, que
integra a ligação do IP 1
(A 1)/IC 2 (EN 1), a via de
ligação deste nó ao CM
1038 e o CM 1038.

Qualidade de vida dos
centros urbanos

Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2
(EN 1), projeto intermunicipal
com Pombal.

Ligação da Circular
Oriente de Leiria com a
Circular Interna de
Leiria.

Via em Colmeias (ligação
do IC 2 ás zonas de
exploração de inertes).

Variante Norte à Zona
Urbana de Leiria –
Ligação IC 2 e EN 113 à
EN 109.

Variante dos Capuchos

Variante de Coimbrão
(variante à EN 109-9).

Via estruturante Praia do
Pedrogão

Reforço de
policêntrica

Objetivo

Variante de Monte
Redondo (variante à EN
109).
Variante
da
Zona
Industrial
de
Carvide/Vieira de Leiria.

Associados às vias previstas, foram também propostos alguns nós de ligação em vias de jurisdição da EP, S.A..
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Figura 7 - Rede Rodoviária

No que se refere à programação das infraestruturas viárias e ciclovias, estão previstas os projetos
apresentados na tabela seguinte:
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Tabela 10.12 - Projetos e intervenções nas infraestruturas viárias e ciclovias

Projetos/intervenções

Previsão de
conclusão Executado Em execução Não executado
(anos)

Previsto

Vias propostas estruturantes
Reperfilamento para perfil de autoestrada da EN 1,
entre o Nó da Almuinha Grande e o Nó da ZICOFA.

10

X

Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2 (EN 1), projeto
intermunicipal com Pombal.

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

10

X

Vias propostas de distribuição principal
Variante norte cidade Leiria – IC 2/EN 109
Variante norte cidade Leiria – EN 242/EN 109
Variante do Coimbrão
Variante de Monte Redondo
Variante à ER 349 – Zona Industrial de Carvide
Via da Zona Industrial de Sta. Catarina da Serra
Via de ligação ao nó dos Andrinos
Vias propostas de distribuidoras secundárias
Via do Casal do Cego Sul
Ligação A 1/IC 2/EN 109
Via do Casal do Cego Norte
Via de Colmeias (explorações recursos
geológicos)
Via do Vale Pereiro/Colmeias
Variante do Bairro do Jericó/Capuchos
Via estruturante Praia do Pedrogão

2

X

10

X

Reparação e Conservação da Rede Viária
existente

10

X

Rede urbana de ciclovias

10

X



Dos projetos programados para as vias propostas de distribuidoras secundárias foi executada a
Variante do Bairro do Jericó/Capuchos, via de cariz local, com o objetivo de reforçar a acessibilidade
e a mobilidade, garantindo a segurança na circulação viária e pedonal.



Está em execução o reforço da acessibilidade e da mobilidade nos aglomerado, através da reparação
e conservação da rede viária existente, garantindo assim a segurança na circulação viária e pedonal.
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No que diz respeito à rede urbana de ciclovias, o plano propõe a concretização da rede clicável para
a cidade de Leiria, aprovada em deliberação de novembro de 2010. O total da rede clicável existente
é de 22.7km. Da rede prevista foram construídos 2.6km o que corresponde a 11.45% da rede atual.



Não se considerou nenhum projeto não executado, para as vias propostas estruturantes e vias
propostas de distribuição principal, visto o limite temporal para a sua execução, ser de 10 anos. No
entanto, o PDM prevê após decorrer cinco anos sobre a sua data de entrada em vigor, uma avaliação
da rede rodoviária proposta (n.º 3 do artigo 112.º do regulamento do PDM), admitindo-se, desde
que devidamente fundamentada em parecer técnico a eliminação total ou parcial de traçados
propostos, bem como a constituição de novas faixas de proteção, com vista à implementação de
novas vias ou reconstrução e requalificação de vias existentes que visem a melhoria do sistema
viário municipal.
Uma vez que os territórios são dinâmicos, a Câmara assume assim, a possibilidade de eliminação
total ou parcial de vias previstas no Plano que não se pretendam vir a executar, por não estar
garantida a sua viabilidade e ou sustentabilidade, a possibilidade de se instituírem novas vias
propostas , ou de se reformularem as atuais, face à estratégia atual para o território municipal.

INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS
O concelho de Leiria é servido por uma única linha ferroviária, a Linha do Oeste, que apresenta funções
suburbanas, regionais e nacionais, a qual encontra-se numa fase de claro desinvestimento no âmbito do
plano ferroviário nacional.
O objetivo estratégico do plano é promover a utilização do transporte ferroviário como meio de circulação de
pessoas e mercadorias mais económico e ecológico reduzindo igualmente o número de sinistralidade
rodoviária.
A intenção é criar atrativos para a Linha do Oeste, designadamente incentivar a sua revitalização e
modernização pelo contributo que esta confere às acessibilidades da região. É um projeto sustentável à
competitividade do turismo e no âmbito das atividades económicas apostar na interface multimodal.
Tabela 10.13 - Projetos e intervenções para as infraestruturas ferroviárias

Projetos/intervenções

Previsão de
conclusão

Executado

Em execução Não executado

Previsto

(anos)

Infraestruturas Ferroviárias
Criação de atrativos para a Linha do Oeste

10

X
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Até à data não houve qualquer intervenção na Linha do Oeste, no entanto, o limite temporal para a execução
dos projetos, é de 10 anos.
No plano de investimentos constante do Ferrovia 2020, está previsto a modernização, incluindo a
eletrificação, construção de subestação de tração elétrica, reabilitação dos túneis ferroviários e intervenção
nos sistemas de sinalização e telecomunicações da linha do Oeste, mas apenas no troço Meleças - Caldas da
Rainha.

INFRAESTRUTURAS AERONÁUTICAS
O Plano estabelece como objetivo estratégico a utilização da Base Aérea n.º 5 para a aeronáutica civil, criar
um aeroporto internacional na região, estimulando a utilização deste local, através da captação de agentes
nacionais a parcerias junto de operadores.

Tabela 10.14 - Projetos e intervenções para as infraestruturas aeronáuticas
Projetos/intervenções

Previsão de conclusão Executado

Em execução

Não executado Previsto

(anos)
Infraestruturas Aeronáuticas
Criação de aeroporto civil na Base Aérea
de Monte Real

10

X

Está em estudo a possibilidade da Base Aérea de Monte Real passar a ser utilizada como um aeroporto para
o tráfego de passageiros (utilização civil). A previsão de conclusão do projeto é de 10 anos.

TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS
O Plano determina como objetivo estratégico, diminuir o uso do transporte individual e, consequentemente,
reduzir situações de congestionamento de trânsito e excesso de procura de estacionamento no centro da
cidade.
Assim, é necessário reduzir os tempos de espera, pela adoção de horários cadenciados e maiores frequências,
bem como aumentar a regularidade do serviço; melhorar a informação prestada aos utentes e melhorar o
equipamento das paragens.
Tabela 10.15 - Projetos e intervenções na área dos transportes públicos urbanos

Projetos/intervenções

Previsão de
conclusão

Executado

Em execução Não executado

(anos)

Transportes Públicos Urbanos
Otimização da rede urbana de Transportes
Públicos Coletivos de Passageiros

10

X
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Relativamente aos transportes públicos urbanos, em 2015 foi efetuado novo contrato entre a Câmara
Municipal e a Rodoviária do Tejo, os quais estão em execução as seguinte intervenções:


Melhoria da frota afeta ao serviço;



Melhoria da informação ao utente;



Melhorar as infraestruturas de apoio, nomeadamente paragens e abrigos de passageiros na



cidade;



Criação de um serviço com identidade através de uma linha urbana destinada a adequar a oferta às
necessidades de mobilidade dos estudantes na cidade;



Procedeu à divulgação dos circuitos que integram o modelo de oferta junto dos utentes.

6.2.4.7 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL
A proposta de ordenamento teve em conta os sistemas de proteção e valorização ambiental, consagrando
uma parte importante na definição do destino básico dos terrenos, e na sua consequente classificação, bem
como na estruturação dos elementos fundamentais em torno da estrutura ecológica municipal.
Assim, o plano propõe as seguintes intervenções de proteção e valorização ambiental:


Promover a melhoria constante das infraestruturas ambientais, nomeadamente a qualidade dos
serviços de abastecimento de água prestados aos utilizadores, bem como a melhoria da qualidade
dos serviços de drenagem e tratamento de águas residuais;



Promoção da conservação da natureza e biodiversidade nas seguintes áreas:


Rede Natura 2000, atendendo às orientações de gestão do Plano Setorial;



Valorização e promoção da componente ambiental, produtiva e lúdica das Matas Nacionais
do Urso e do Pedrógão;



Beneficiar da paisagem natural e cultural do Vale do Lapedo, um dos maiores vales em
forma de ‘canhão’ que rasga o maciço calcário;



Manutenção/ recuperação do espaço das Salinas da Junqueira, por se tratar de uma única
salina interior, com um traçado de marina costeira;



Promover locais de interesse paisagístico / miradouros presentes no Município, constituir
percurso ao ponto panorâmico / miradouro alto do monte ‘Senhora do Monte’, com vista
sobre a cidade de Leiria e sobre o mar;



Conservar e promover novos espaços com vocação privilegiada para a estadia, o recreio e o
lazer ao longo das margens dos Rios Lis e Lena;



Reabilitação da Ribeira do Amparo e construção do Jardim da Almoínha Grande, dotar a
cidade de novas zonas de estar com uma forte componente natural.



Componentes Ambientais:


Prevenção da poluição da atividade industrial e agropecuária. Uma das medidas do
programa de execução passa pela implementação de medidas de controlo das fontes de
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poluição tópica e de minimização difusa de modo a garantir a utilização da água como fonte
de abastecimento para fins múltiplos;


Salvaguarda dos valores naturais. Salvaguarda e valorização ambiental dos corredores
ecológicos e dos espaços que integram a estrutura ecológica municipal;



Implementação dos espaços verdes de proteção e enquadramento e dinamização e
construção de infraestruturas de recreio e lazer nos espaços verdes de recreio e lazer;



Proteção e gestão sustentável dos recursos geológicos e ambientais. Promover um
crescimento sustentado das explorações de recursos geológicos por forma a evitar a sua
proliferação pelo território.

 Integração dos riscos no processo de planeamento e medidas de prevenção e minimização de riscos.
Tabela 10.16 - Projetos e intervenções no sistema de proteção e valorização ambiental

Projetos/intervenções

Previsão de
conclusão

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Infraestruturas ambientais
Abastecimento de Água

8

x

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais

8

x

Sitio de Interesse Comunitário – Azabucho

10

x

Mata Nacional do Urso e do Pedrógão

10

x

Paisagem Natural e Cultural do Vale do Lapedo

2

x

Salinas da Junqueira

7

x

Miradouro “Senhora do Monte”

8

x

Rio Lis e Rio Lena

10

x

Reabilitação da Ribeira do Amparo e construção do

6

Conservação da Natureza e Biodiversidade

x

x

Jardim da Almoínha Grande

Componente ambiental
Prevenção da poluição da atividade industrial e

10

X

Salvaguarda dos Valores Naturais

10

X

Implementação dos espaços verdes

9

Proteção e gestão sustentável dos recursos geológicos e
ambientais

10

agropecuária

X

Riscos
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Medidas de prevenção e minimização de riscos

10

X

Garantir a Defesa Costeira nas zonas de risco

10

X



No que diz respeito às Infraestruturas Ambientais o Plano propõe promover a melhoria constante
da qualidade dos serviços de abastecimento de água e drenagem e tratamento de águas residuais,
pelo que o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas define medidas e ações de
adaptação que vão ao encontro desse objetivo.

Quanto à gestão das infraestruturas de água e saneamento, estão em curso nos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento as seguintes estratégias:


Criação de zonas de medição e controle;



Controle das perdas reais de água;



Controle de perdas aparentes;



Obras de reabilitação e promoção de sistemas separativos de águas residuais((obra de
requalificação nas ruas Mártires do Tarrafal e Avenida N. Sra. de Fátima, projeto de
requalificação de infraestruturas do sistema urbano do eixo comercial da Av. Heróis de
Angola – PEDU) ;



Implementação do Plano de segurança da água;



Plano de monotorização da qualidade da água (já existe implementado);



Ações de sensibilização:


Candidatura no âmbito da “Estratégia de Educação Ambiental 2020 (ENEA) Reeduca: Educar para uma economia circula”;



Promover em parceria com a Câmara e Juntas de Freguesia, ações de sensibilização
junto das populações.



No âmbito da conservação da natureza e biodiversidade estão executados ou em execução os
seguinte projetos:
 Sitio de Interesse Comunitário – Azabucho - O Plano de Gestão do Sítio da Rede Natura 2000,
está em fase de conclusão, as ações deverão ser previstas e articuladas em conformidade com
este;
 Mata Nacional do Urso e do Pedrógão - No que diz respeito à valorização e promoção da
componente ambiental, produtiva e lúdica das Matas, a situação de referência

está

totalmente alterada. Face à alteração drástica produzida com os incêndios de 2017, o Plano
de Gestão Florestal das Matas está desatualizado, pelo que as ações deverão atender às
orientações do Programa de Recuperação das Matas Nacionais Litorais.
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Atendendo ao objetivo de promover a componente de observação da fauna e flora naturais e
definição de percursos e locais apropriados de reunião /descanso:
 Está em curso uma empreitada em processo de adjudicação que prevê a construção
de observatório e aves e zonas de estadia;
 Foi executada a Estação de Biodiversidade a qual consiste em percursos pedestres
curtos sinalizados no terreno através de painéis informativos sobre as riquezas
biológicas a observar pelos visitantes. Cada estação está localizada num local de
elevada riqueza específica e paisagística, representativa dos habitats característicos
da área;
 Paisagem Natural e Cultural do Vale do Lapedo- Proposta de execução de Plano de Pormenor
de Salvaguarda e Rede de Percursos Pedestres Santa Eufémia – Lapedo (homologado), cujo
desafio é descobrir os pontos de interesses de Santa Eufémia, com destaque para o Centro de
Interpretação, Abrigo do Lagar Velho e Moinho;
 Salinas da Junqueira - Candidatura da Junta de Freguesia ao PDR 2020;
 Miradouro “Senhora do Monte- Elaboração de proposta da Rede de Recreio e lazer para a
Unidade de paisagem do Vale do Lis, a implementar;
 Rio Lis e Rio Lena- Elaboração de proposta da Rede de Recreio e lazer para a Unidade de
paisagem do Vale do Lis, a implementar;
 Reabilitação da Ribeira do Amparo e construção do Jardim da Almoínha Grande- O Jardim da
Almoínha Grande foi executado.



Relativamente à componente ambiental os projetos propostos são considerados como previstos,
visto o limite temporal para a sua execução, com exceção dos espaços verdes atualmente em
execução. Implementação de zona verde equipada de grande dimensão, vocacionada para
atividades de recreio e lazer, promovendo a exclusão das área do Aproveitamento Hidroagrícola do
Vale do Lis.

6.2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Decorridos quatro anos desde a entrada em vigor do PDM, verifica-se o seguinte:


DINÂMICA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

A dinâmica dos instrumentos de gestão territorial estrutura-se em torno do conceito central de alteração,
estabelecendo-se que a mesma pode decorrer de correções materiais; 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; da incompatibilidade ou da desconformidade com
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outros programas aprovados ou ratificados; e da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e
culturais subjacentes e que fundamentam as opções definidas no programa ou no plano.

Nos quatro anos de vigência verificou-se uma grande dinâmica do Plano. Foram aprovadas três alterações
(uma correção material e duas alterações por adaptação), atualmente estão a decorrer três alterações
normais ao PDM e duas alterações (à reserva ecológica nacional do município de Leiria, aprovada pela
Portaria nº 26/2016 de 15 de fevereiro).

As três alterações aprovadas integram as seguintes alterações:


Uma correção material- correção de erros/lapsos detetados na representação gráfica e na redação
do regulamento;



Duas alterações por adaptação:

 1.ª Alteração por adaptação -adaptação do plano à entrada em vigor de legislação que modifica
o normativo do Sistema da Indústria Responsável (SIR) e atualizações das peças gráficas;

 2.ª Alteração por adaptação - atualização das normas do PDM, incompatíveis com 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).

As cinco alterações a decorrer incluem as seguintes alterações:


Três alterações normais:


3.ª Alteração normal - suportada na avaliação que decorre da aplicação do Plano,
nomeadamente pelo facto de surgirem necessidades dinâmicas, não ponderadas
inicialmente no âmbito da sua revisão, e de esta alteração das circunstâncias não implicar a
reconsideração global do território municipal. Efetuou-se também a correção e atualização
das peças gráficas;



4.ª Alteração normal - surge no âmbito da aplicação do regime de exceção previsto na
Norma Especifica 31 (NE 31) das Diretivas do POC-OMG;



5.ª Alteração normal - suportada na avaliação que decorre da aplicação do Plano,
nomeadamente pelo facto de surgirem necessidades dinâmicas, não ponderadas
inicialmente no âmbito da sua revisão, e de esta alteração das circunstâncias não implicar a
reconsideração global do território municipal. Efetuou-se também a correção e atualização
das peças gráfica;



Duas alterações à reserva ecológica nacional:


1ª Correção material à reserva ecológica nacional -correção de erro material, patente e
manifesto, na representação cartográfica;
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1ª Alteração normal e simplificada da reserva ecológica nacional – surge no âmbito do
Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE) publicado no
Decreto-lei nº 165 de 5 de novembro de 2014.



UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO

As UOPG(s) demarcam espaços de intervenção com uma planeada ou pressuposta coerência para serem
tratados a um nível de planeamento mais detalhado. Das dez UOPG (s), identificadas na planta de
ordenamento, nenhuma se encontra executada e ou em execução.
No entanto, com a nova LBPOTU e, na sua sequência, a revisão do RJIGT, a câmara está a proceder à inserção,
no plano municipal em vigor, das novas regras de classificação e qualificação do solo, de acordo com os
artigos 5.º, 6.º e 7º do Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto, através de uma alteração ao PDM
(5.ª alteração a decorrer), sendo que a eliminação das áreas urbanizáveis implica uma reavaliação das UOPG
(s) delimitadas no PDM.



AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO

Tendo por suporte os objetivos do PDM, anteriormente enunciados, e o disposto do programa de execução e
plano de financiamento, a avaliação da execução das intervenções/ projetos previstos no PDM, centram-se
nas seguintes áreas de atuação:


Inovação e Competitividade;



Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural;



Turismo, Cultura e Lazer;



Eficiência Energética e Energias Renováveis;



Sistema Urbano;



Sistema de Acessibilidades e Transportes;



Sistema de Proteção e Valorização Ambiental.

O PDM propõe 155 intervenções/projetos distribuídos pelas diferentes áreas de atuação, conforme explicito
na tabela seguinte.
Tabela 10.17 - Número de intervenções/projetos por área de intervenção
Área de atuação
Inovação e Competitividade
Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural
Turismo, Cultura e Lazer
Eficiência Energética e Energias Renováveis
Sistema Urbano
Sistema de Acessibilidades e Transportes
Sistema de Proteção e Valorização Ambiental
Total

N.º intervenções/projetos
27
4
15
2
71
21
15
155
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Conforme explicito no gráfico seguinte, da totalidade dos projetos/intervenções propostos pelo PDM, 46%
correspondem à área de atuação Sistema Urbano, 17% à área de Inovação e Competitividade, 13% à área
Sistema de Acessibilidade e Transportes, 10% às áreas de Turismo, Cultura e Lazer e Sistema de Proteção e
Valorização Ambiental, 3% à área Atividade Agroflorestais e desenvolvimento Rural e 1% à área Eficiência
Energética e Energias Renováveis.
Inovação e Competitividade

10%

Atividade aAgroflorestais e
Desenvolvimento Rural

17%

13%

3%

10%

Turismo, Cultura e Lazer

Eficiencia Energética e
Energias Renováveis

1%
46%

Sistema Urbano

Sistemas de Acessibilidade e
Transportes
Sistema de Proteção e
Valorização Ambiental

Figura 8 - Percentagem das intervenções/ projetos por área de intervenção

De acordo com a tabela seguinte, das 155 intervenções/projetos previstas, 18 foram executados, 33 estão em
execução, 22 não foram executadas e 82 estão previstas.
Tabela 10.18 - Número de execuções por área de intervenção
Área de atuação
Executada
s
Inovação e
Competitividade
Atividades Agroflorestais e
Desenvolvimento Rural
Turismo, Cultura e Lazer
Eficiência Energética e
Energias Renováveis
Sistema Urbano
Sistema de Acessibilidades
e Transportes
Sistema de Proteção e
Valorização Ambiental

Intervenções/projetos
Em execução
Não executadas
10

4

1

Previstas

Total

13

27

3

4

3

3
2

3

6

15
2

12

6

15

38

71

1

3

17

21

1

9

5

15

18

33

82

155

22

Total
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Após 4 anos de vigência do plano, é possível verificar, através da figura seguinte, que o Plano está a ser
implementado, uma vez que 12% dos projetos encontram-se executados, 21% em execução, 14% não foram
executados e 53% estão previstos. É de referir que dos projetos previstos, 78% (121 projetos), tem um prazo
de execução de 7 a 10 anos, a partir de 2015.

12%

Executado
21%

Em execução
Não executado

53%

Previsto
14%

Figura 9 - Percentagem de execução

É de referir ainda, que de acordo com a figura seguinte todas as áreas de atuação apresentam um nível de
execução superior a 20% à excepção dos Sistemas de Acessibilidade e Transportes. A área de atuação com
maior nível de execução é a Eficiência Energética, contudo á de ressalvar que esta representa apenas 1% do
total de projetos propostos pelo Plano. A área de Sistemas de Proteção e Valorização apresenta já um nível
de execução de 66% e tem um peso de 10% no total de projetos propostos. O sistema urbano com um total
de 71 projetos (46%) e apresenta um nível de execução de 25%.
Inovação e
Competitividade
1
Atividade
Sistema de Proteção
0,8
Agroflorestais e
e Valorização
0,6
Desenvolvimento
0,67
Ambiental
0,37
Rural
0,4
0,25
0,2
0
Sistemas de
0,19
0,40
Turismo, Cultura e
Acessibilidade e
Lazer
0,25
Transportes
Eficiencia Energética
e Energias
1,00
Renováveis

Sistema Urbano

Figura 10 - Nível de execução por área de atuação
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Considerando os projetos previstos e o seu prazo de execução, é expectável que o nível de execução atinja na
sua maioria um nível de execução superior a 78%, em todos os níveis de atuação, conforme ilustra a figura
seguinte.
Inovação e
Competitividade

1
Sistema de Proteção e
Valorização Ambiental

0,8

Atividade
aAgroflorestais e
Desenvolvimento Rural

0,6
0,4
0,2

Sistemas de
Acessibilidade e
Transportes

0
Turismo, Cultura e Lazer

Eficiencia Energética e
Energias Renováveis

Sistema Urbano

Figura 11 - Nível de execução expectável por área de atuação

6.3 PLANOS DE PORMENOR

6.3.4

PLANO DE PORMENOR DO ARRABALDE DA PONTE - PPAP

O Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte (PPAP) foi aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria, em
sessão ordinária de 26 de junho de 2015, e publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 153, através do
Aviso n.º 8654/2015, de 7 de agosto, abrangendo uma área de intervenção de 10,30 hectares (Figura 10.12).
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Figura 12 - Área de intervenção do Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte (ortofoto- 2018)

6.3.1.1 OBJETIVOS DO PLANO
O PPAP pretende a criação de qualidade e vivência urbana na área a que respeita diretamente, e que tenha
reflexos na leitura da imagem urbana da cidade de Leiria e de sua relação com o rio Lis, seu eixo estruturante
desde sempre.

O PPAP é assim assumido como instrumento para a requalificação urbana, através do cumprimento de toda a
normativa que regula a intervenção privada e principalmente pela execução dos projetos para os espaços de
uso público, associando os promotores privados à administração pública, e em particular à autarquia.

O Plano propõe assim alcançar os seguintes objetivos gerais:


Conter as pressões urbanísticas provocadas pela abertura da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro e Av. Dr.
Adelino Amaro da Costa;



Realizar uma ligação, no início da Av. Dr. Adelino Amaro da Costa, junto ao Rio Lis, até à zona de
expansão decorrente do Plano de Pormenor de Almuinha Grande, a poente, de forma a concretizar
um eixo de circulação até ao nó do IC 2 e EN 109;



Garantir que a área de intervenção, tendo em conta a sua localização e proximidade ao centro da
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cidade, seja pensada para que:
o Seja garantida continuidade do espaço urbano central e a sua diversidade de usos, evitando
que se transforme num mero dormitório;
o Preserve uma relação de não ocupação/agressão em relação às margens do Rio Lis, que
constitui um espaço público de passeio e lazer de relevante interesse para a cidade;


Manter sob controlo as propostas de ocupação territorial, embora assumindo os compromissos
firmados por protocolos previamente assinados.

O Plano estabelece ainda como objetivos específicos:


Criar qualidade e vivência urbana na área a que respeita e que tenha reflexos na leitura da imagem
urbana da cidade de Leiria;



Procurar que a ocupação da zona de intervenção possua ordem, sequência, espaços de estada e
espaços de ligação, espaços construídos e espaços abertos, áreas verdes, preservação das vistas, boa
acessibilidade e qualidade arquitetónica fundamentais a uma situação urbana qualificada;



Privilegiar os pontos territoriais que, tanto ao nível da aptidão como da sua relação e exposição
visual com a cidade, devem ser espaços públicos urbanos (zonas verdes de importância urbana),
localizados prioritariamente na margem do Rio Lis;



Utilizar as regras de edificabilidade para conferir unidade e continuidade ao espaço a construir, sem
prejuízo da diversidade característica da própria cidade;



Procurar estabelecer a relação conveniente com o tecido urbano consolidado envolvente e
compromissos assumidos pela autarquia;



Definir os alinhamentos das árvores de forma a reforçar a leitura da estrutura espacial
perspetivando vistas, enquadrando espaços, além de realçar a sua importância específica como fator
de qualificação urbana;



Criar o espaço público urbano de modo integrado, considerando na sua definição desde os passeios,
vias e estacionamentos, rotundas, arborização, espaços verdes, até ao mobiliário urbano (caixotes e
contentores para deposição de RSU, papeleiras, vidrões, bancos, iluminação pública, cabines
telefónicas, praças, fontes);



Reestruturar a rede viária existente em termos de perfil transversal, com a criação de
estacionamentos públicos e passeios de dimensão adequada à criação de efeito de alameda
arborizada.
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6.3.1.2 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO

Gestão urbanística
A avaliação da execução do plano é um dado importante no que diz respeito à implementação do Plano.
Neste sentido, realizou-se a análise das pretensões que deram entrada no município.
Durante a elaboração do PPAP, alguns compromissos concretizaram-se, tendo dado origem às primeiras
construções, pelo que à data de publicação do Plano, 48 % da área do PPAP estava ocupada. Refira-se que
quando se iniciaram os estudos do Plano, já uma grande urbanização pertencente à área do Plano, a
nascente, possuía alvará (loteamento 21/92). Nas tabelas 10.19 e 10.20 e na figura 10.13 apresentam-se os
processos de licenciamento anteriores e posteriores à data de publicação do plano.
Tabela 10.19 - Processos de licenciamento anteriores à data de publicação do PPAP
Processo de licenciamento
Loteamento 37/88
Processo 3331/83
Loteamento 21/92
Processo 1543/95
Processo 121/97
Processo 805/01
Processo 327/01
Processo 1044/05
Processo 586/06
AL/6/2012

Tipo de operação urbanística
Blocos residenciais e mistos
(-)
Blocos residenciais e mistos Habitação
Blocos residenciais e mistos
Ampliação de moradia
Blocos residenciais e mistos
Blocos residenciais e mistos
Blocos residenciais e mistos
Blocos residenciais e mistos
Construção de Indústria

(-) sem informação
Após a entrada em vigor do PPAP deram entrada nos serviços municipais 7 processos de licenciamento, dos
quais cinco estão integrados num loteamento anterior à data de entrada em vigor do PPAP (lot 21/92).
Os dois processo que não integram compromissos válidos anterior ao Plano, correspondem à construção de
um parque de estacionamento e de um Hospital Veterinário e habitação, os quais estão em tramitação.

Tabela 10.20 - Processos de licenciamento posteriores à data de publicação do PPAP
Processo de licenciamento

Tipo de operação urbanística

ONERED 303/2015*
Construção de habitação unifamiliar
ONERED 558/2015
Construção de parque de estacionamento
ONERED 211/2017*
Construção de habitação unifamiliar
ONERED 600/2017*
Construção de habitação unifamiliar
ONERED 47/2018*
Alteração de edifício de habitação unifamiliar
ONERED 235/2019*
Construção de habitação unifamiliar
IP 26/2019
Construção de Hospital Veterinário e habitação
*Processos integrados no loteamento 21/92
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Figura 13 - Compromissos urbanísticos na área de intervenção do PPAP

Unidades de execução/Ações e projetos
As ações e intervenções urbanísticas necessárias à implementação do PPAP foram subdivididas por três
unidades de execução (Figura 14), essenciais à exequibilidade do Plano, das quais constam as infraestruturas
urbanísticas tradicionais e o tratamento dos espaços exteriores públicos na margem do Rio Lis em articulação
das intervenções do Programa Polis e operações urbanísticas privadas.
No que diz respeito as infraestruturas urbanísticas tradicionais, ficam a cargo do Municipio as redes gerais de
abastecimento de água, energia eletrica, iluminação pública, dreanagem de esgotos domésticos e pluviais,
arruamentos, enquanto que os respetivos passeios, arborização e estacionamento serão suportados pelos
proprietários ou promotores das intervenções urbanísticas.
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Figura 14 - Unidades de Execução na área de intervenção do PPAP

Na tabela seguinte são identificadas as ações/projetos já executas as quais correspondem a intervenções na
área do plano, anteriores à data de publicação do PPAP, elaboradas quer no âmbito do Programa Polis, quer
no âmbito das obras de requalificação viária para o Euro 2004, bem como as ações propostas pelo Plano
incorporadas no programa de execução e respetivo plano de financiamento.

Tabela 10.21 - Ações e intervenções urbanísticas na área do PPAP

Ações e intervenções urbanísticas

Previsão de
conclusão

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
AÇÕES JÁ EXECUTADAS
Requalificação das margens do Rio – 1.ª
fase

2005

X

Requalificação das margens do Rio – 2.ª
fase

2009

X

Otimização da Rotunda F. Sá
Carneiro/Av. Adelino A.C e obras
complementares

2001-2009

X

AÇÕES A EXECUTAR
Infraestruturas afetas à U.E.1
Infraestruturas afetas à U.E.2

X

2015-2018

X

2017-2021
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Infraestruturas afetas à U.E.3
Infraestruturas afetas ao lote 2
Infraestruturas afetas ao lote 5
Infraestruturas afetas ao lote 24

X

2015-2018

X

2016-2017

X

2015

X

2016

Das ações propostas pelo PPAP e respetiva data de previsão de conclusão, com exceção das infraestruturas
afetas à U.E.2 (prazo de execução até 2021), verifica-se que nenhuma foi executada. Na área de intervenção
do Plano foram efetuadas as ações integradas no âmbito do Programa Polis e da requalificação viária para o
Euro 2004, as quais são anteriores à publicação do Plano.
Atendendo que até à data, não foi concretizada nenhuma unidade de execução na área de intervenção do
Plano, a Câmara deverá avaliar os objetivos e estratégia do Plano, tendo em conta a evolução das condições
ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano.

6.3.1.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Decorridos quatro anos desde a entrada em vigor do PPAP, verifica-se que o mesmo não foi executado. No
decorrer da sua vigência foram surgindo novas dinâmicas que evidenciam a desadequação do Plano face às
necessidades atuais de ocupação do território, verificando-se atualmente que este não permite responder à
evolução das circunstâncias sociais e económicas subjacentes à sua elaboração.
Neste sentido, a Câmara Municipal na reunião de 09 de julho de 2019, deliberou proceder à abertura de
procedimento de alteração do Plano, bem como dar início ao período de participação pública pelo prazo de
15 dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações, de acordo com o estipulado
no n.º 1 do artigo 76.º e n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.
A alteração ao PPAP decorre da imprescindibilidade de adequação do Plano no sentido de responder positiva
e atempadamente ao desenvolvimento e instalação de novas dinâmicas, as quais relacionam-se
essencialmente com a evolução económica e social do país e particularmente do concelho, o que se traduz na
inviabilização de ações que necessitam de sustentabilidade para avançar, designadamente o funcionamento
das atividades económicas e a execução de ações concertadas entre particulares e o município,
nomeadamente na programação e execução do Plano.

6.3.5

PLANO DE PORMENOR S. ROMÃO/ OLHALVAS - PP1

O Plano de Pormenor Olhalvas/São Romão(PP1) foi aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria, em sessão
ordinária de 24 de fevereiro de 2012, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 142, através do Aviso n.º
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9986/2012, de 24 de julho e retificado pela Declaração de retificação n.º 1501/2012 de 16 de novembro,
publicada no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 222(Figura 10.15).
A alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de leiria, no âmbito do PP de S.
Romão/Olhalvas, foi publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 233, através do Aviso n.º 14748/2013 de
2 de dezembro.
O PP1 situa-se numa zona relativamente periférica da cidade e abrange uma área de aproximadamente 41,40
hectares, a qual é atravessada pela Avenida da Comunidade Europeia, principal eixo de acesso à zona de
intervenção permitindo a distribuição do tráfego de entrada na cidade através de duas rotundas a norte e sul
da área de intervenção.
A sul desta via está a zona de S. Romão, de ocupação urbana recente, que se não encontra ainda consolidada
e a norte, a zona das Olhalvas que corresponde igualmente a uma ocupação recente e que deixa ainda livres
áreas de carácter rural de alguma dimensão.
O Plano de Pormenor de São Romão / Olhalvas tem como enquadramento o Plano Estratégico do Programa
Polis para Leiria. Com o Plano Estratégico ficaram estabelecidos o enquadramento e a articulação deste Plano
de Pormenor com outros níveis de planeamento bem como o relacionamento da gestão urbanística na sua
área de intervenção com a implementação das ações que, com o Plano Estratégico, lhe foram cometidas. O
presente Plano de Pormenor resulta, por operacionalidade e maior racionalidade de gestão, da partição da
área de intervenção que havia sido objeto de Plano Estratégico.
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Figura 15 - Área de intervenção do Plano de Pormenor de S. Romão/ Olhalvas (ortofoto- 2018)

6.3.2.1 OBJETIVOS DO PLANO
O Plano Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas estabeleceu objetivos estratégicos que materializam as
principais linhas a adotar para a intervenção proposta, com a qual, em última análise, se pretende reformular
a relação da cidade com o rio, recuperando-a em coerência ambiental, funcional e imagética. Tendo em
consideração os objetivos gerais estabelecidos para o Programa Polis, constituem objetivos próprios do Plano
na área de intervenção, a requalificação urbana e a valorização ambiental da frente ribeirinha do Rio Lis que
corre no interior da cidade de Leiria, integrada na zona genericamente designada por Sistema Rio.
Foi neste contexto que se estabeleceram os quatro objetivos estratégicos a seguir listados que materializam
as principais linhas a adotar para a intervenção proposta, com a qual, em última análise, se pretende
reformular a relação da cidade com o rio, recuperando-a em coerência ambiental, funcional e imagética:
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Promover uma requalificação urbana efetiva orientada no sentido da resolução das funcionalidades
numa articulação positiva entre a Cidade e o Rio e repensando o papel da área de intervenção como
parte da Cidade e como catalisador de uma requalificação urbana mais extensa;



Potenciar os valores fundamentais identificados nas valências história e ambiental, orientando a
determinação de vocações coletivamente aceites e dirigindo as ações no sentido de conquistar uma
população jovem, de grande autonomia e mobilidade;



Recuperar o rio Lis nas suas características hidrológicas e qualitativas de elemento natural único
permitindo a sua integração, de facto, na vivência urbana, como elemento referenciador, lúdico e
estruturante;



Promover a imagem de Leiria através de atuações na zona de intervenção, estabelecendo para isso
uma situação exemplar e diferenciada de valorização ambiental e requalificação urbana.

Tendo em consideração os objetivos gerais estabelecidos para o Programa Polis, constituem objetivos
próprios do Plano na área de intervenção, a requalificação urbana e a valorização ambiental da frente
ribeirinha do Rio Lis que corre no interior da cidade de Leiria, integrada na zona genericamente designada por
Sistema Rio, envolvendo:


A criação de espaços públicos e o enquadramento e arranjo paisagísticos;



A reformulação e completamento de rede de infraestruturas, designadamente da rede viária e de
atravessamento do Rio Lis;



A criação de percursos pedonais e de ciclovias que assegurem uma melhor fruição das áreas livres;



A criação de uma rede de equipamentos de cultura, lazer e desporto;



A reconversão e construção de edifícios destinados a equipamentos e às funções habitacional,
comercial e de serviços, de qualidade elevada e paisagisticamente enquadrados.

6.3.2.2 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO

Gestão urbanística
No que diz respeito à implementação do Plano, a análise das pretensões que deram entrada no município
para a área de intervenção do Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas é um dado relevante para a
avaliação da execução do plano.
Quando se iniciaram os estudos, cerca de 35 % da área pertencente ao Plano estava comprometida, a câmara
de Leiria assumiu compromissos pela concessão de alvarás para terrenos dentro da área de intervenção ou
nas suas vizinhanças que se encontram executados. Nas tabelas 10.22 e 10.23 e na Figura 16 apresentam-se
os processos de licenciamento anteriores e posteriores à data de publicação do plano.
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Tabela 10.22 - Processos de licenciamento anteriores à data de publicação do PP1
Processo de licenciamento
ONERED 2996/67
ONERED 6907/73
Loteamento 55/77
Loteamento 26/79
Loteamento 21/88
Loteamento 7/89
ONERED 1302/90
ONERED 2007/90
ONERED 656/92
Loteamento 2/96*
ONERED 1479/94
ONERED 1464/98
ONERED 173/98
ONERED 1731/99

Tipo de operação urbanística
(-)
Quinta da Fábrica do Papel
Blocos residenciais e mistos
Blocos residenciais e mistos
Blocos residenciais e mistos
Blocos residenciais e mistos
Edifício misto
Edifício misto
ISLA- Instituto Superior de Leiria
Blocos residenciais e mistos
Posto de combustível
Habitação unifamiliar
Habitação unifamiliar
Juventude Desportiva do Lis

Decisão
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido

*Parcial; (-) sem informação
Decorridos sete anos, após a entrada em vigor do Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas, deram entrada
nos serviços municipais nove processos de licenciamento, dos quais dois foram recebidos em 2012, três em
2015, três em 2017e um em 2019.

Tabela 10.23 - Processos de licenciamento posteriores à data de publicação do PP1

Processo de licenciamento
ONERED 13/2012*
ONERED 15/2012*

Tipo de operação urbanística
(-)

Ampliação de edifício com alteração para lar de idosos e
construção de muro.
Alteração de uso de estabelecimento para comércio e
ONERED 550/2015*
serviços.
ONERED 770/2015
Construção de parque de exposição e venda de
automóveis.
ONERED 781/2015
Recuperação e remodelação de construção existente.
Relocalização da zona dos reabastecimentos do camião
ONERED 1237/2017*
cisterna e alteração da nomenclatura dos produtos de
combustíveis e aumento de capacidade.
ONERED 301/2017
Recuperação de moinho.
ONERED 917/2017
Legalização de alteração de armazém.
ONERED 300/2019
Construção de Habitação e ou serviços e ou comércio até
10 unidades de ocupação.
*Processos inseridos em loteamentos aprovados anteriores ao Plano; (-) sem informação

Decisão
Deferido
Deferido
Arquivado
Tramitação
Deferido
Deferido

Deferido
Tramitação
Tramitação

Dos nove processos que deram entrada nos serviços municipais, quatro correspondem a processos incluídos
em loteamentos anteriores à data de publicação do Plano. Os restantes cinco processos correspondem a 2
pedidos de recuperação (deferidos), 1 pedido de legalização( em tramitação) e 2 pedidos de construção (em
tramitação).
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Figura 16 - Compromissos urbanísticos na área de intervenção do PP1

Unidades de execução ações e projetos
A concretização do Plano é efetuada de acordo com as as unidades de execução 1, 2 e 3, delimitadas na
figura 17, as quais contemplam diversas ações essenciais à exequibilidade do Plano.
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Figura 17 - Unidades de Execução na área de intervenção do PP1

As diversas intervenções e ações de investimento preconizadas no Plano Pormenor de S. Romão/Olhalvas
estão distribuídas em três grandes grupos:
1- Investimentos Polis – consignados no programa Polis e para os quais foram previstas verbas aquando
da elaboração do Plano Estratégico;
2- Investimentos Complementares- correspondem a investimentos que embora obedeçam à filosofia
da intervenção do Programa Polis não são por ele suportados;
3- Outros investimentos- investimentos também considerados relevantes no contexto global da
intervenção proposta, mas não financiados pelo programa Polis.
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No tabela seguinte estão identificadas para cada um destes grupo as diversas ações de investimento,
nomeadamente as já executas (concluídas em 2006), anteriores à data de publicação do Plano, elaboradas no
âmbito do Programa Polis, bem como outras ações propostas pelo Plano, a serem realizadas num prazo de 10
anos, constantes no programa de execução e respetivo plano de financiamento.

Tabela 10.24 - Ações e intervenções urbanísticas na área do PP1

Ações e intervenções urbanísticas

Previsão
de
conclusão

Executado

Em execução

Não executado

Previsto

(anos)
Investimentos Polis*
Requalificação do Espaço Público margens
do Rio -S. Romão – Zona 1
Valorização ambiental S. Romão

Envolvente polidesportivo

Parque de S. Romão

Passagem pedonal sob a ponte da
variante sul

x

Infraestruturas dos novos parques
ribeirinhos

Infraestruturação do parque
ribeirinho de ligação S. Romão

Parque desportivo de S. Romão –
campo de ténis

x

Requalificação do espaço público- Lis/Sirol –
Zona 2
Valorização Ambiental Lis /Sirol

Percursos pedonais e ciclovia

Percursos pedonais e ciclovia rio
Lis

Percurso pedonal e ciclovia- Qta.
Fábrica

Arranjo paisagístico na envolvente
ETAR

x

Pontes viárias/pedonais e obras hidráulicas
Ponte de S. Romão

Reformulação/construção da
ponte de São Romão

x

Pontes pedonais

Ponte pedonal do parque de S.
Romão

Ponte pedonal junto à Quinta da
Fábrica

x

Investimentos Complementares
Infraestruturas e loteamento para construção
de imóvel (estrada das Cortes).
Infraestruturas e loteamento para construção
de imóvel (S. Romão).

x
x
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Infraestruturas e loteamento para construção
da frente de remate urbano (Lis /Sirol).

x

Demolição no parque urbano Lis/Sirol.

x

Outros Investimentos
Tratamento da envolvente do polidesportivo e
equipamento de educação.

x

Requalificação urbana/ambiental em S.
Romão.

x

Percurso ribeirinho

x

Bacia de retenção Lis /Sirol

x

*Ações concluídas em 2006

A execução pretendida no PP de S. Romão/Olhalvas é nula. Das ações propostas pelo Plano de Pormenor de
S. Romão/Olhalvas, verifica-se que apenas foram executadas as ações consignadas no Programa Polis,
anteriores à publicação do Plano (ações concluídas em 2006), e para as quais foram previstas verbas aquando
da elaboração do Plano Estratégico.

6.3.2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Decorridos 7 anos desde a entrada em vigor do Plano, verifica-se que o mesmo não foi materializado.
Foi delimitada através do Aviso n.º 2981/2019, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 38, de 22 de
fevereiro, a Área de Reabilitação Urbana de Nossa Senhora da Encarnação e do respetivo Programa
Estratégico - Operação de Reabilitação Urbana, a qual se sobrepõe em parte à área de intervenção do PP de
S. Romão/Olhalvas.
Atendendo que até à data, não foi concretizada nenhuma unidade de execução na área de intervenção do
Plano, a Câmara deverá avaliar os objetivos e estratégia do Plano, tendo em conta a evolução das condições
ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano.

6.3.6

PLANO DE PORMENOR DE SANTO AGOSTINHO – PP2

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 uma área de 14.22 hectares,
correspondente ao troço urbano das margens do rio Lis, entre a ponte dos Caniços e a ponte Afonso Zúquete
(Figura 10.18).
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Figura 18 - Área de intervenção do Plano de Pormenor de Santo Agostinho (ortofoto- 2018)

O presente Plano de Pormenor 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, alterado através do Aviso n.º 1499/2019, publicado
no Diário da República 2ª série n.º 18 de 25 de janeiro de 2019.

6.3.3.1 OBJETIVOS DO PLANO
Os objetivos definidos no Plano de Pormenor de Santo Agostinho estão relacionados com o tema “Leiria
território detentor de um rico património histórico”, a estratégia é conseguir que o território seja descoberto
pelas populações jovens estimuladas por um enquadramento natural de exceção, por um potencial lúdico
que um rio com a escala do Lis oferece, por uma diversidade de situações urbanas e lúdicas que se torna
possível criar ou até mesmo pela diversidade de conteúdos museológicos existentes.
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O Plano estabeleceu quatro objetivos estratégicos a seguir listados que materializam as principais linhas a
adotar para a intervenção proposta, com a qual, em última análise, se pretende reformular a relação da
cidade com o rio, recuperando-a em coerência ambiental, funcional e imagética:


Promover uma requalificação urbana efetiva orientada no sentido da resolução das funcionalidades
numa articulação positiva entre a Cidade e o Rio e repensando o papel da área de intervenção como
parte da Cidade e como catalisador de uma requalificação urbana mais extensa;



Potenciar os valores fundamentais identificados nas valências história e ambiental, orientando a
determinação de vocações co lectivamente aceites e dirigindo as ações no sentido de conquistar
uma população jovem, de grande autonomia e mobilidade;



Recuperar o rio Lis nas suas características hidrológicas e qualitativas de elemento natural único
permitindo a sua integração, de facto, na vivência urbana, como elemento referenciador, lúdico e
estruturante;



Promover a imagem de Leiria através de atuações na zona de intervenção, estabelecendo para isso
uma situação exemplar e diferenciada de valorização ambiental e requalificação urbana.

Tendo em consideração os objetivos gerais estabelecidos para o Programa Polis, constituem objetivos
próprios do Plano na área de intervenção, a requalificação urbana e a valorização ambiental da frente
ribeirinha do Rio Lis que corre no interior da cidade de Leiria, integrada na zona genericamente designada por
Sistema Rio, envolvendo:


A criação de espaços públicos e o enquadramento e arranjo paisagísticos;



A reformulação e completamento de rede de infraestruturas, designadamente da rede viária e de
atravessamento do Rio Lis;



A criação de percursos pedonais e de ciclovias que assegurem uma melhor fruição das áreas livres;



A criação de uma rede de equipamentos de cultura, lazer e desporto;



A reconversão e construção de edifícios destinados a equipamentos e às funções habitacional,
comercial e de serviços, de qualidade elevada e paisagisticamente enquadrados.

6.3.3.2 Dinâmica do Plano

1.ª Alteração ao plano

Com a extinção da Sociedade Leiria Polis em 6 de outubro de 2008, as competências dessa entidade passaram
para a Câmara Municipal, tendo ficado os Planos que foram elaborados por essa entidade da
responsabilidade da Autarquia, como é o caso do Plano de Santo Agostinho (PP2).
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Assim, em 2013, decorridos sete anos após a publicação do Plano, o município considerou que existiam
questões que dificultavam a execução deste instrumento de gestão urbanística no que diz respeito à
intervenção no edificado, designadamente os aspetos relacionados com a tipologia das intervenções
contempladas no plano e as propostas para as novas edificações.
Por esse motivo foi levado a cabo um procedimento de alteração do PP2 o qual se iniciou em 17 de outubro
de 2013 após deliberação da Câmara Municipal nesta data, o qual ficou concluído com a publicação das
alterações, conforme Aviso n.º 8655/2015, publicado no Diário da República 2ª série n.º 153 de 7 de agosto
de 2015, que veio introduzir alguns ajustamentos ao regulamento e às peças desenhadas fundamentais, bem
como à atualização das peças desenhadas complementares.

2.ª Alteração ao Plano

Decorridos doze anos após a publicação do Plano, foram atingidos alguns dos principais objetivos estratégicos
definidos, designadamente:


A articulação positiva entre a cidade e o Rio e a sua influência na requalificação urbana da cidade,
especialmente do seu centro;



A recuperação do rio Lis enquanto elemento natural único que permitiu a sua integração na vivência
urbana, como elemento referenciador, lúdico e estruturante;



A promoção da cidade de Leiria através de uma intervenção exemplar de valorização ambiental e de
requalificação urbana;



A Instalações de alguns dos equipamentos museológicos previstos, nomeadamente o Museu de
Leiria;



Recuperação e reabilitação de vários edifícios em frentes urbanas nomeadamente da Rua Tenente
Valadim e Rua Roberto Ivens.

No entanto ao longo da sua vigência constatou-se a alteração de circunstâncias que determinaram as opções
iniciais do plano, em questões de pormenor.
Com a publicação do novo RJIGT foram introduzidos novos normativos nomeadamente no que concerne à
reserva de solo destinado à execução de infraestruturas urbanísticas, de equipamentos e de espaços verdes e
outros espaços de utilização coletiva.
Neste sentido, verificando-se que se mantiveram desde a publicação inicial do plano propostas de ocupação
cuja concretização não se realizou, teve aplicação a norma prevista no artigo 154º do RJIGT.
Esta situação abrangia a área adjacente à Rua Roberto Ivens, do lado sul, onde se previam alguns lugares de
estacionamento para autocarros de turismo que visava dar apoio aos museus, nomeadamente ao Moinho do
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Papel, cuja não concretização determinou a sua caducidade ao fim de cinco anos, conforme n.º 3 do artigo
154º acima indicado. A existência de lugares para paragem de autocarros junto ao núcleo museológico,
permite a tomada e largada de passageiros de forma adequada, podendo os autocarros estacionar noutras
zonas da cidade, libertando esta área da presença destes veículos de grandes dimensões.
Assim, e nos termos do despacho de 02-12-2016 do Exmo. Sr. Presidente proferido no processo N.º NIPG4861/16, em 16/02/2017, a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 7 do artigo 154.º do RJIGT, deliberou declarar
a caducidade da reserva de solo destinada à finalidade prevista no plano e proceder à redefinição do uso do
solo. Tornou-se assim necessário elaborar a 2.ª alteração ao plano, nos termos do artigo 118º do RJIGT,
definindo-se para o efeito os termos de referência para essa alteração de forma a contemplar o desenho
urbano da área de reserva de solo caducada, bem como outros aspetos achados convenientes tendo em
atenção a gestão urbanística em curso e alguns ajustamentos no articulado do regulamento.
Com a entrada em vigor do Regulamento n.º 142/2016 publicado no DR 2ªSérie n.º 27 de 9 /2/2016, nos
termos do seu artigo 3º, passou a ser obrigatória a utilização de cartografia homologada com um ano ou
inferior, no procedimento de alteração de plano de pormenor municipal.
Assim, a 2.ª alteração ao PP2 consistiu no seguinte:


Procedeu à atualização do desenho no espaço público em função das intervenções desenvolvidas na
vigência do Programa Polis sob cartografia homologada nos termos do Regulamento n.º 142/2016
publicado no DR 2ªSérie n.º 27 de 9 /2/2016. 2. Proceder à redefinição do desenho urbano na área
afeta ao estacionamento junto à Parcela 1 prevista no PP;



Teve em conta que o atual quartel dos bombeiros, equipamento de interesse municipal, se mantêm
no local, pelo que terá que ser salvaguardado no âmbito do ordenamento do território a sua
modernização e adaptação, caso não venha a relocalizar-se, como estava previsto quando da
elaboração do plano;



Teve em conta que o edifício da EDP, caso não venha para já a ser intervencionado, com a
construção da parcela 4, prevista no PP, também deveria salvaguardar-se o seu eventual
aproveitamento nas atuais condições;



Atualização da utilização do edifício do antigo liceu Rodrigues Lobo, para instalação do Tribunal do
Comércio;



Atualização em função da avaliação efetuada na vigência da aplicação do plano as condicionantes de
intervenção no edificado existente, sempre que tal se justifique, ou tenham sido detetadas pelos
serviços do município incongruências ou desatualizações no seu enunciado, tendo em atenção as
orientações do PDM em vigor;

No sentido de tornar o plano mais eficaz, pretendeu-se assim, a alterações pontuais que facilitassem a
implementação das soluções de requalificação urbana. De uma forma global, as alterações não implicaram o
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aumento da área construída, havendo até globalmente uma redução de 345 m2, e não puseram em causa a
estratégia do plano, antes contribuíram para o alcance dos seus principais objetivos.
A 2.ª alteração ao PP2 integrou igualmente as ações que decorrem do plano de ação das Áreas de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico e de Nossa Senhora da Encarnação, publicadas respetivamente
através do aviso n.º 12942/2015 publicado no Diário da República 2ª Série n.º 217, de 5 de novembro e aviso
n.º 12891/2015 publicado no Diário da República 2ª Série, n.º 216 de 4, de novembro.
A 2.ª alteração ao PP2 foi publicada através do Aviso n.º 1499/2019, publicado no Diário da República 2ª série
n.º 18 de 25 de janeiro de 2019.

6.3.3.2 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO
GESTÃO URBANÍSTICA

No que diz respeito à implementação do Plano, a análise das pretensões que deram entrada no município
para a área de intervenção do PP2 é um dado pertinente para a avaliação da execução do plano.
Na data anterior à entrada em vigor do PP2 cerca de 30 % da área pertencente ao Plano estava
comprometida.

Tabela 10.25 - Processos de licenciamento anteriores à data de publicação do PP2
Processo de licenciamento
ONERED 2/1884
ONERED 7/1889
ONERED 2/1901
ONERED 4/1903
ONERED 10/1910
ONERED 30/1915
ONERED 22/1918
ONERED 23/1922
ONERED 6/1927
ONERED 69/1927
ONERED 5/1934
ONERED 11/1934
ONERED 13/1940
ONERED 1941/1941
ONERED 11/1942
ONERED 13/1945
ONERED 25/1948
ONERED 2086/1958
ONERED 1944/1962
ONERED 4798/1967
ONERED 2844/1975
ONERED 3296/1975

Tipo de operação urbanística
Edifício de comércio/restauração e bebidas
Alteração e ampliação de habitação
Alteração e ampliação de habitação
Alteração e ampliação de edifício misto
Construção de habitação
Alteração e ampliação de indústria
Construção de habitação
Alteração e ampliação de habitação
Construção de serviços médicos
Construção de comércio – quiosque
Alteração e ampliação de terraço
Alteração e ampliação de habitação
Construção de edifício misto
Alteração e ampliação de habitação
Conservação de habitação
Construção de edifício misto
Habitação
(-)
Habitação
Edifício de reparação auto
Edifício misto
Habitação
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Decisão
(-)
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
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ONERED 3153/1977
ONERED 4220/1977
ONERED 1826/1977
Loteamento 32/1977*
ONERED 3862/1978
ONERED 2476/1979
Loteamento 39/1980
ONERED 2403/1981
ONERED 373/1984
ONERED 2464/1984
ONERED 2100/1984
ONERED 1306/1988
ONERED 1008/1989
Loteamento 16/1989
ONERED 984/1990
ONERED 1262/1991
ONERED 676/1993
ONERED 307/1994
ONERED 1687/1994
ONERED 1602/1995
ONERED 2003/1995
ONERED 89/1996
ONERED 104/1997
ONERED 968/1998
ONERED 1553/1999
ONERED 20/1999
ONERED 1206/2000
ONERED 1108/2000
ONERED 5368/2001
ONERED 664/2001
ONERED 389/2002
ONERED 815/2002
ONERED 910/2002
ONERED 815/2002
ONERED 1471/2003
ONERED 759/2003
ONERED 249/2005
ONERED 610/2005

Construção de edifício misto
Lar de Santa Isabel
Edifício religiosa
Loteamento
Serviços-EDP
Construção de edifício misto
(-)
Alteração e ampliação de comércio e serviços- hotel
Alteração de habitação
Reconstrução de edifício de comércio
Conservação de habitação
Construção de habitação
Ampliação de Lar São Francisco
(-)
Conservação em edifício misto
Construção de edifício misto
Conservação de edifício misto
Alteração de edifício misto
Alteração de edifício misto
Alteração e ampliação de edifício misto
Construção de edifício misto
Alteração de edifício misto
Conservação de habitação
Alteração de edifício misto
Construção de habitação
(-)
Alteração de edifício comércio serviços e Oficina.
Alteração de habitação
Recuperação de edifício misto
Recuperação de edifício misto
Reconstrução de edifício comercial
Construção de equipamento de apoio à 3.ª idade e
cuidados paliativos – D. Manuel Aguiar
Edifício misto
Santa Casa da Misericórdia
Construção de edifício misto
Construção de estacionamento em edifício misto
Alteração de uso de edifício misto
Reabilitação de edifício misto

Deferido
(-)
(-)
Deferido
(-)
Deferido
(-)
Deferido
(-)
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
(-)
Deferido
Deferido
Deferido
(-)
Deferido
(-)
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
(-)
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
(-)
Deferido
(-)
(-)
Deferido
Deferido
Deferido

*parcial; (-) sem informação

Tabela 10.26 - Processos de licenciamento posteriores à data de publicação do PP2
Processo de licenciamento
ONERED 83/2006*
ONERED 819/2008*
ONERED 592/2009*
ONERED 376/2009*
ONERED 744/2009
ONERED 640/2009
ONERED 33/2011

Tipo de operação urbanística
Alteração de espaço comercial, com mudança de uso para
estabelecimento de bebidas.
Remodelação e alteração de fachada de edifício destinado
a farmácia.
Conservação de edifício de habitação coletiva
Lar Santa Isabel
Construção de edifício destinado a centro de formação de
cabeleiro e estética
Conservação de cobertura e fachada em prédio
Alteração e ampliação de um edifício de habitação
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ONERED 515/2012
ONERED 275/2012*
ONERED 447/2014
ONERED 222/2014*
ONERED 217/2015*
ONERED 468/2016*
ONERED 568/2016*
ONERED 1001/2017
ONERED 567/2017
ONERED 842/2018

ONERED 793/2018*

unifamiliar
Alteração e ampliação de edifício de habitação unifamiliar
Recuperação com alterações de edifício de habitação
coletiva
Demolição parcial de edifício em ruina
Reabilitação de um edifício para habitação unifamiliar
Reabilitação de edifício de habitação coletiva
Alteração e reconversão de um edifício em hotel
Reconversão de edifício de comércio/restauração e
bebidas
Pedido de alteração exterior de habitação, comércio e
serviços
Remodelação de edifício de habitação
Demolição, alteração e ampliação para construção de
edifício multifamiliar e muros
Reconstrução, alteração, ampliação, conservação e
demolição de edifício para habitação, comercio e serviços

ONERED 233/2019
Alterações
*Processos inseridos em compromissos aprovados anteriores ao Plano

Deferido
Deferido
Tramitação
Deferido
Deferido
Deferido
Tramitação
Tramitação
Deferido
Tramitação
Tramitação
Tramitação

Decorridos dezoito anos, após a entrada em vigor do PP2, deram entrada nos serviços municipais dezanove
processos de licenciamento, dos quais dez correspondem a processos integrados em compromissos
existentes anteriores ao Plano e dizem respeito a obras de conservação, reconstrução, alteração,
remodelação e ampliação.
Os restantes oito processos correspondem a pedidos de ampliação, remodelação, conservação, alteração,
ampliação, recuperação e demolição e um corresponde a um pedido de nova construção o qual fo ideferido.
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Figura 19 - Compromissos urbanísticos na área de intervenção do PP2

Unidades de execução ações e projetos

A execução do Plano no que se refere à concretização das propostas da responsabilidade da Administração
Municipal das operações urbanísticas públicas ou privadas, envolve o recurso o sistema de compensação, nas
operações de Reparcelamento identificadas na Planta de Implantação, na Planta de Edificações Propostas e
na Planta de Cadastro, sem prejuízo de recurso a qualquer daqueles outros sistemas em vigor.
Para a concretização do Plano, com recurso ao sistema de execução que se mostrar adequado, devem ser
promovidas as operações de reparcelamento de propriedade previstas na Planta de Implantação na Planta de
Edificações Propostas e na Planta de Cadastro.
As diversas intervenções e ações de investimento preconizadas no PP2 foram distribuídas em três grandes
grupos:
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Investimentos da POLIS, como sendo os consignados no Programa POLIS e para os quais foram
previstas verbas aquando da elaboração do Plano Estratégico daquele programa de requalificação
ambiental;



Investimentos Complementares, os quais corresponderam a investimentos que, embora
obedecendo à filosofia da intervenção do Programa POLIS, não eram por ele suportados;



Outros Investimentos, como sendo investimentos também considerados relevantes no contexto
global da intervenção proposta, mas não financiados pelo Programa POLIS.

Na tabela seguinte estão identificadas para cada um destes grupo as diversas ações de investimento,
constantes no programa de execução e respetivo plano de financiamento da 2.ª alteração do PP2,
designadamente, as já executas no âmbito do Programa Polis e do Programa Parcerias para a Regeneração
Urbana – PALOR, bem como outras ações propostas pelo Plano, a serem realizadas num prazo de 10 anos,
sem prejuízo da aplicação dos prazos previstos no RJIGT quanto a reserva de solos (5 anos), ou no que se
refere ao desenvolvimento das Áreas de Reabilitação Urbana (15 anos).
As ações não executadas transitaram para o plano de financiamento da 2ª alteração do PP2, tendo sido
acrescentadas ações que decorrem do plano de ação das Áreas de Reabilitação Urbana da Nossa Senhora da
Encarnação e do Centro Histórico.

Tabela 10.27 - Ações e intervenções urbanísticas públicas na área do PP2 - 2.ª alteração ao PP2

Ações e intervenções urbanísticas

Previsão de
conclusão

Executado

(anos)
Investimentos Polis*
Requalificação do Espaço Público estacionamento
subterrâneo Santo Agostinho- Zona 3
Zona 3 - Valorização ambiental Santo Agostinho –
Fase 1
 Requalificação Urbana do Largo do Matadouro
 Requalificação urbana na envolvente do
Convento de Santo Agostinho
 Requalificação do Espaço Público na Zona do
SLAT
 Praça de Entrada no Parque da Cidade
 Requalificação do Espaço Público no Largo do
Hospital Velho
 Requalificação do Espaço Público Frente ao
Liceu Rodrigues Lobo
 Percurso Pedonal/ciclovia e espaço Verde –
Caniços/EDP

X

Zona 3 - Valorização Ambiental Santo Agostinho –
Fase 2
X

Praça junto à Ponte dos Três Arcos
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Requalificação do Espaço público junto à Junta de
Freguesia

2022-2024

X

Recuperação de Edifício adjacente à Junta de
Freguesia e tratamento do Espaço Público

2020-2023

X

Criação do Jardim da Vala Real

X

Demolição na Área da Junta de Freguesia e 2021-2022
requalificação do Espaço Livre envolvente

X

Parque de Estacionamento Largo de Infantaria 7
(Santo Agostinho)



Parque de Estacionamento subterrâneo Largo
da Infantaria 7
Requalificação Urbana/Ambiental do Espaço
Público do Largo Infantaria 7

X

Recuperação Moinho de Papel
Recuperação e Reconversão do Moinho de Papel

X

Pontes viárias/pedonais e obras hidráulicas
Ponte Caniços e Ponte Hintze Ribeiro
Construção da Nova Ponte dos Caniços

X

Obras Hidráulicas do Rio Lis
Obras hidráulicas no rio Lis

X

Pontes pedonais
 Ponte pedonal bombeiros/Santo Agostinho
 Ponte pedonal DRM
 Ponte Pedonal na Antiga Ponte dos Três Arcos

X

Monitorização e Sensibilização Ambiental
CMIA
 Centro de Monitorização Interpretação
Ambiental – Reconversão da Casa Mortuária
 Requalificação urbana ambiental na
Envolvente do CMIA

X

Investimentos Complementares
Eventual reconversão do Quartel de Bombeiros em
Unidade Hoteleira
Outros Investimentos
Tratamento de Fachadas
Intervenções de conservação e renovação de
imagem em edifícios *

2019-2028

Edifício de gaveto da Rua Nossa
Encarnação/Av. Marquês de Pombal*

2020-2022

Sra.

Da

Tardoz do Corpo Edificado entre a Rua de Tomar e o
Rio

X

Rua Roberto Ivens, Largo Alexandre Herculano e Rua
Tenente Valadim

X

Rua de Tomar

X
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Largo do Hospital da Misericórdia (Hospital Velho)

X
X

Rua Tenente Valadim entre a Ponte dos 3 Arcos e a
Ponte Hintze Ribeiro

No alinhamento da Frente Rio
Novas Construções
Construção de dois Edifícios para equipamento de
apoio
Construção do novo edifício da CVP e reinstalação
Reestruturação da frente edificada nascente da Rua
Nossa Sra. da Encarnação*

2020

X

2019

X

2019

X

2019-2021

X

Reconversão de Edifícios
Requalificação do Edifício EDP e nova construção
Reconversão do Convento de Santo Agostinho em
Museu de Arqueologia

X

Reconversão do Edifício da CVP para instalação do
Edifício Museológico

2019

X

Reconversão do Edifício do DRM em Museu de Arte
Sacra

2020-2022

X

Reabilitação dos edifícios dos antigos Moinhos de
Água*

2021-2023

X

Reconversão da antiga Casa do Dr. Verde*

2021-2023

X

Intervenções de reconversão em edifícios-ARUCH*

2021-2028

X

2021-2028

X

Antiga Moagem junto à Ponte Hintze Ribeiro*

2020-2022

X

Conjunto edificado da Rua da Fábrica do Papel entre
o Largo de Infantaria e a Ponte dos Caniços*

2019-2022

X

2019-2021

X

Requalificação Urbana do Espaço Público na
envolvente do DRM

2019-2021

X

Requalificação da Área de acesso à Senhora da
Encarnação

2020-2021

X

Requalificação da Rua de Tomar*

2019

X

Requalificação do troço da Rua da Fábrica do Papel
entre o Largo da Infantaria 7 e a Ponte dos Caniços*

2019

X

Acesso em rampa ao percurso Polis desde a Rua de
Tomar*

2022

X

Intervenções
ARUNSE*

de

reconversão

em

edifícios

–

Espaço Público, Infraestruturas
Requalificação Urbana na Envolvente da CVP
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* Intervenções previstas no programa nas Áreas de Reabilitação Urbana

Durante o período em que decorreu o Programa Polis, até à extinção da Sociedade LeiriaPolis em 2008, e
posteriormente pela ação do Município de Leiria, com recurso aos quadros comunitários que se seguiram, até
à atualidade, foram executadas um conjunto de ações que completaram as várias intervenções previstas,
quer no que se refere aos investimentos Polis e Complementares, quer dos Outros Investimentos, previstos
no Orçamento inicial.
Conforme se pode verificar pela comparação da Fotografia Aérea de 2001 (Figura 10.20) com a de 2018
(Figura 10.21), foram já executados grande parte das intervenções previstas no Plano no que respeita ao
espaço público, tendo a maioria sido executada no âmbito do Programa Polis, entre 2003 e 2005 e no âmbito
do Programa Parcerias para a Regeneração Urbana – PALOR entre 2010 e 2011.

Figura 20 - Área de intervenção do Plano de Pormenor de Santo Agostinho. (Fotografia aérea de 2001)
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Figura 21 - Área de intervenção do Plano de Pormenor de Santo Agostinho. (Fotografia aérea de 2018)

6.3.3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PP2, que também se encontra inserido numa Área de Reabilitação Urbana de Nossa Senhora da
Encarnação, apresenta um grau de execução relevante ao longo da sua vigência no que se refere às ações
cujo investimento provinham do Programa POLIS, sendo que se observam ações executadas no âmbito do
PALOR, já mais recentemente, nomeadamente a requalificação do espaço público frente ao Liceu Rodrigues
Lobo, o Jardim da Vala Real, a Ponte Pedonal, em substituição da antiga Ponte dos Três Arcos e a reconversão
do convento de Santo Agostinho em Museu de Arqueologia.
As ações não executadas transitaram para o plano de financiamento da 2ª alteração do PP, tendo sido
acrescentadas ações que decorrem do plano de ação da ARU da Nossa Senhora da Encarnação e do Centro
Histórico, tendo agora um cronograma previsto de 2018 a 2028, prazo de vigência do Plano.
As ações por concretizar passam por fazer tratamento de fachadas, novas construções, reconversão de
edifícios e espaço público e infraestruturas.
Do total das ações previstas (22) apenas nove (9) transitam do plano de financiamento inicial do PP de Santo
Agostinho.
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7.CONCLUSÕES FINAIS
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7. CONCLUSÕES FINAIS

7.1 AVALIAÇÃO DO ESTADO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL
Para a avaliação das principais dinâmicas ocorridas no concelho foram analisados um conjunto vasto de
indicadores de forma a permitir tirar conclusões sobre o desenvolvimento territorial centrado em quatro
eixos: Sociedade, Economia, Território e Ambiente.
7.1.1 Sociedade
Confirmando a tendência geral do país é notório o índice de envelhecimento da população do concelho,
associada à quebra da natalidade. O Índice de Envelhecimento passou de 114,1 idosos por cada 100 jovens
em 2011, para 148 em 2018.
Acresce o facto de a partir de 2011 se registar uma diminuição da população no concelho. Verificando-se,
segundo dados do INE, uma diminuição entre 2011 e 2017 de 16,7% da população jovem.
É sintomática a diminuição do analfabetismo, quer por óbito da população mais idosa onde se verificava
maior incidência, quer pelo aumento da literacia em especial no que se refere à escolaridade média e
superior.
A concentração de população ativa em actividades terciárias configura um perfil da actividade do concelho,
na qual não será estranho o contributo nos últimos três decénios do ensino superior na cidade e da fixação
de actividades resultado da localização do concelho no país, e da dinâmica da região.
7.1.2 Economia
O aumento substantivo do principal foco das actividades produtivas do concelho, o sector terciário, reflecte o
pouco interesse dado aos projectos agrícolas, resultado da endémica falta de produtividade deste sector e de
planeamento e parcelamento agrícola, de alguma estagnação industrial e da deslocalização de algumas
fábricas. As freguesias em que o sector terciário é mais significativo, são a União de Freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes e a União de Freguesias de Marrazes e Barosa. Este sector emprega 64,2% da
população residente do concelho. Em que 39% são empregos de natureza social e 61% relacionados com a
actividade económica.
Apesar da diminuição da população ativa em onze freguesias, o crescimento no concelho é de 5,07% entre
2001 e 2011. A taxa de desemprego ao longo dos anos tem vindo a descer de forma gradual no concelho,
sempre abaixo da média nacional, o que contribui para a sua atractividade.
A aposta no aumento do número de camas no concelho é um dos pontos há muito equacionado nos vários
estudos sobre a questão do Turismo e que tem vindo a ser posto em prática. A capacidade dos
empreendimentos turísticos por tipologia aumentou, segundo dados da RNET, cerca de 17,3% entre 2011 e
2018.
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7.1.3 Território
Terminando um longo processo de infra-estruturação do concelho, só no início do século XXI se atingiu a
cobertura do abastecimento de água potável (2015) e ainda não está concluído o saneamento doméstico,
tendo atingido em 2018 uma cobertura de 90%.
O concelho de Leiria é servido por uma única linha ferroviária, a Linha do Oeste, que apresenta funções
suburbanas, regionais e nacionais. Esta linha nos últimos quatro anos tem revelado estar numa fase de claro
desinvestimento no âmbito do plano ferroviário nacional.
Em termos de mobilidade e acessibilidade, embora tenha havido um esforço de melhorar o serviço de
transporte urbano (Mobilis) e o número de passageiros tenha aumentado, a frequência do transporte público
não apresenta uma melhoria significativa. O meio de transporte mais utilizado nas deslocações casa trabalho
continua a ser o automóvel.
O solo urbano é composto por solo urbanizado e urbanizável. O solo urbanizado encontra-se ocupado em
cerca de 79%. O solo urbanizável encontra-se ocupado em cerca de 35%. As freguesias com maior área
classificada como solo urbanizável são Maceira, UF de Leiria Pousos, Barreira e Cortes, UF de Marrazes e
Barosa e UF de Monte Real e Carvide com cerca de 58,5% da área de solo urbanizável do concelho. Entre
2015 e 2018 registou-se um aumento da ocupação em todas as subcategorias do solo urbano, à excepção das
áreas de recreio e lazer, turismo e espaços centrais de grau 1, os quais apresentam já uma ocupação de
99,2%. De salientar que o maior aumento de ocupação ocorreu nos espaços de área industrial e
armazenagem, onde ocorreu um aumento de 15,1 % para 79,3%, a ocupação da área designada por estrada
mercado aumentou de 41,3% para 84,7%. Nos espaços urbanos de baixa densidade a ocupação subiu de 59,9
% para 74,4%.
Após a aprovação do PDM em 2015, constata-se um aumento dos pedidos de alterações, ampliações e
legalizações. Verifica-se também o aumento do número de construções novas, revelando a importância da
aparente reversão da crise que se viveu e afetou o setor da construção.
Entre 2015 e o 1º trimestre de 2019 deram entrada 10 processos de loteamento (apenas 1 foi aprovado), e 67
aditamentos a alvarás de loteamento existentes, dos quais 46% são alterações de usos sendo que 34%
referem-se a pedidos de alteração de uso para comércio e serviços.
O número de operações urbanísticas para construção nova ultrapassa, em todas freguesias, os de
legalizações, demolições, alterações e ampliações, correspondendo a 50% das entradas. Relativamente ao
número de operações por tipologia de uso, a habitação unifamiliar representa 54,9%, e a indústria comércio e
serviços, cerca de 17,8%.
Na sequência do Regime Excecional de Regularização das Atividades Economicas (RERAE), publicado no
Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de novembro, que considera o reconhecimento da existência de empresas com
relevância económica inequívoca, que não dispõem de titulo de exploração ou de exercício válido, face às
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condições atuais da actividade, deram entrada cerca 65 processos de regularização, que se encontram
distribuídos pelas atividades pecuárias (86%), industriais (12%) e explorações agrícolas (2%).
Relativamente à área de construção por tipologia de uso, após um decréscimo muito significativo entre 2002
e 2015, a partir de 2015 regista-se uma inversão e a taxa de variação entre 2015 e 2018 é de 101,3%. O
número de fogos por tipologia apresenta também uma descida muito significativa entre 2002 e 2015, de
1474 fogos para 137 fogos, entre 2015 e 2018 sobe para 584 fogos. A UF de Leiria Pousos Barreira e Cortes é
a freguesia que apresenta o maior número de fogos.
Como resultado das políticas de incentivos à reabilitação dos últimos anos, assistiu-se a um significativo
aumento do n.º de fogos habitacionais criados no âmbito das intervenções em edifícios obsoletos e
degradados, a maior parte total ou parcialmente devolutos, apenas com ocupação dos espaços térreos com
comércio. O abandono dos fogos habitacionais deve-se à tendência da fuga de habitantes dos centros das
cidades para a periferia, a partir de meados do século XX, à procura de melhores condições de habitabilidade.
Os que se mantiveram nos centros, mais idosos, foram entretanto falecendo, deixando os edifícios devolutos
e ao abandono. Com os vários incentivos criados para a reabilitação, assistiu-se a um aumento das
intervenções a partir de 2015, verificando-se, nas áreas de reabilitação urbana (ARU’s) um investimento na
recuperação dos edifícios antigos, tendo sido criados, entre 2015 e 2018 um total de 143 fogos. Na maior
parte das intervenções de reabilitação foram criados fogos de tipologias baixas, T0 e T1, (55% dos fogos
criados) o que está relacionado com o alojamento temporário para estudantes ou para alojamento local.
Quanto aos fogos da tipologia T2 e T3, mais vocacionados para as famílias, representam apenas 31% do total
dos fogos criados. No período em análise (2015-2018) verifica-se um decréscimo de 10% do n.º de edifícios
devolutos na ARU do Centro Histórico, a qual apresenta o edificado mais degradado.
Verifica-se que entre o ano 2015/16 e o ano 2018/19, embora tenha ocorrido uma diminuição do número de
equipamentos no ensino pré-escolar (menos 5) e no 1º ciclo do ensino básico (menos 9), a redução da
capacidade foi menos expressiva. A redução do número de equipamentos nestes dois níveis de ensino deriva,
não só da diminuição do número de alunos, mas também da reorganização da rede escolar a nível do
concelho que, entre outros aspectos, se traduz na criação de “Centros Escolares” nos quais se integram os
dois níveis de ensino no mesmo equipamento. Contudo, em termos de capacidade, verificou-se apenas uma
ligeira redução de 75 lugares no ensino pré-escolar e 48 lugares no ensino básico 1º ciclo, o ensino
secundário apresenta um aumento de 26 lugares. De salientar que o número de alunos de 1º ciclo do ensino
básico desceu de 4330 para 3935 o que representa uma variação de -395 alunos (-9%) no período em análise.
Os restantes níveis de ensino, ou seja 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, mantiveram a mesma capacidade.
Na análise da questão dos equipamentos seria necessário, nos estudos que se seguirão relativos ao
Ordenamento do Território, que seja avaliada a sua efectiva necessidade e localização territorial, de acordo
com as normas atuais, em função da população e da sua estrutura etária. Tal situação pode ser constatada no
facto de, por exemplo, um número significativo de grandes campos desportivos (33) estarem inactivos, os
quais certamente representaram investimentos significativos, sejam públicos sejam privados.
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Esta avaliação iria permitir uma racionalização dos recursos e uma melhoria da oferta dos equipamentos.
Na análise que se pode fazer ao número de eventos desportivos por modalidade, é notória a influência que
teve no desenvolvimento da prática do Atletismo e do Ténis, a existência de equipamentos adequados, neste
caso a opção de manutenção da pista de atletismo no Estádio Magalhães Pessoa, bem como a construção do
Campo de Treinos e a criação do Complexo de Ténis em S. Romão.
7.1.4 Ambiente
O aumento das áreas ardidas nos últimos anos associada ao aumento da área com plantações de eucaliptos,
que aumentou de 5% para 20% entre 1995 e 2015, é um aspecto preocupante pois segundo o Plano
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC),.cerca de 25,6% da população reside nas áreas
sensíveis de incêndios florestais.
Ao nível da acessibilidade física do serviço de recolha de resíduos urbanos e de reciclagem de resíduos,
embora tenha havido um aumento significativo, ainda se encontra abaixo dos valores definido pela Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). De referir que a acessibilidade física do serviço de
recolha de resíduos urbanos indiferenciados, regista um valor de 77% para este indicador. Relativamente à
acessibilidade da recolha seletiva esta regista um aumento de 2015 para 2017, pois passou de 37% para 53%.
Um aspecto positivo a salientar é o facto de, entre 2013 e 2018, a percentagem de água de boa qualidade, no
concelho de Leiria ser superior a 99%. Contudo, a percentagem de perdas reais em relação à água entrada no
sistema (m3) aumentou 1,9%. Em 2018, o concelho de Leiria regista 117 litros de perdas de água por
ramal/dia. Relativamente a 2013 verifica-se uma taxa de variação de -20,9 % das perdas de água. A
percentagem de reutilização de águas residuais tratadas é nula.
Estão em curso um conjunto de ações com base nas indicações das medidas previstas no Relatório do
PMAAC, este aspecto deveria ser reforçado.
Apesar de se promover de várias formas a prática das actividades de ar livre e desportivas associadas à
utilização dos espaços exteriores da cidade e do campo, assim como actividades lúdicas, seria positivo a
existência de um plano municipal de redução de ruído, afim de conciliar de forma adequada as fontes de
poluição sonora com o bem-estar das populações.
O município tem implementado um conjunto de intervenções com vista à manutenção, conservação e
reabilitação das linhas de água do concelho contudo, a limpeza das linhas de água para a prevenção de cheias
e deslizamento de taludes deveria ser reforçada.
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7.2 . AVALIAÇÃO DO PLANEAMENTO E DO ORDENAMENTO
7.2.1 Plano Diretor Municipal
A 1.ª revisão do PDM de Leiria foi publicada no Diário da república, 2.ª série, n.º 163, de 21 de agosto de
2015, através do Aviso n.º 9343/2015, alterado e republicado através do Aviso n.º 8881/2018 de 29 de junho.
O PDM estabeleceu três eixos de atuação para o futuro do concelho de Leiria, concretizados em estratégias,
objetivos e ações a desenvolver pelo município:
I.

Leiria Centro Geostratégico de Portugal - pretende potenciar a localização central no país,
rentabilizando as infraestruturas existentes no concelho para potenciar fatores de desenvolvimento
local e regional;

II.

Leiria Município Aberto - procura inscrever parâmetros de sociabilidade, urbanidade e qualidade
ambiental capaz de atrair residentes, sobretudo qualificados;

III.

Leiria da História e do Futuro - pretende valorizar a história como forma de cativar o futuro
antecipando-o. A partir da ciência e do conhecimento procura-se potenciar a empregabilidade nos
diversos setores de atividade que Leiria possui e terá de incrementar.

Decorridos quatro anos desde a sua entrada em vigor, verificou-se uma grande dinâmica do PDM, tendo sido
aprovadas três alterações (uma correção material e duas alterações por adaptação); atualmente estão a
decorrer três alterações normais ao PDM e duas alterações à reserva ecológica nacional do município de
Leiria, a qual foi aprovada pela Portaria nº 26/2016 de 15 de fevereiro.
As alterações aprovadas integram as seguintes alterações:


Uma correção material- correção de erros/lapsos detetados na representação gráfica e na redação
do regulamento;



Duas alterações por adaptação:

 1.ª Alteração por adaptação -adaptação do plano à entrada em vigor de legislação que modifica
o normativo do Sistema da Indústria Responsável (SIR) e atualizações das peças gráficas;

 2.ª Alteração por adaptação - atualização das normas do PDM, incompatíveis com 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).
As cinco alterações a decorrer incluem as seguintes alterações:


Três alterações normais:


3.ª Alteração normal - suportada na avaliação que decorre da aplicação do Plano,
nomeadamente pelo facto de surgirem necessidades dinâmicas, não ponderadas
inicialmente no âmbito da sua revisão, e de esta alteração das circunstâncias não implicar a
reconsideração global do território municipal. Efetuou-se também a correção e atualização
das peças gráficas;
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4.ª Alteração normal - surge no âmbito da aplicação do regime de exceção previsto na
Norma Especifica 31 (NE 31) das Diretivas do POC-OMG;



5.ª Alteração normal - suportada na avaliação que decorre da aplicação do Plano,
nomeadamente pelo facto de surgirem necessidades dinâmicas, não ponderadas
inicialmente no âmbito da sua revisão, e de esta alteração das circunstâncias não implicar a
reconsideração global do território municipal. Efetuou-se também a correção e atualização
das peças gráficas;



Duas alterações à reserva ecológica nacional:


1ª Correção material à reserva ecológica nacional -correção de erro material, patente e
manifesto, na representação cartográfica;



1ª Alteração normal e simplificada da reserva ecológica nacional – surge no âmbito do
Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas (RERAE), publicado no
Decreto-lei nº 165 de 5 de novembro de 2014.

Das dez Unidades Operativas de Planeamento e Gestão delimitadas na planta de ordenamento, classificação
e qualificação do solo, nenhuma se encontra executada ou em execução. No entanto, com a nova LBPOTU e,
na sua sequência, a revisão do RJIGT, a Câmara Municipal está a proceder à inserção, no plano municipal em
vigor, das novas regras de classificação e qualificação do solo, de acordo com os artigos 5.º, 6.º e 7º do
Decreto Regulamentar 15/2015 de 19 de agosto, através de uma alteração ao PDM (5.ª alteração a decorrer),
sendo que a eliminação das áreas urbanizáveis implica uma reavaliação das Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão.
No que diz respeito ao nível de execução, tendo por base os objetivos e o disposto do programa de execução
e plano de financiamento, o PDM propõe 155 intervenções/projetos distribuídos por diferentes áreas de
atuação, designadamente:


Inovação e Competitividade;



Atividades Agroflorestais e Desenvolvimento Rural;



Turismo, Cultura e Lazer;



Eficiência Energética e Energias Renováveis;



Sistema Urbano;



Sistema de Acessibilidades e Transportes;



Sistema de Proteção e Valorização Ambiental.

Da totalidade dos projetos/intervenções propostos pelo PDM, 46% correspondem à área de atuação Sistema
Urbano, 17% à área de Inovação e Competitividade, 13% à área Sistema de Acessibilidade e Transportes, 10%
às áreas de Turismo, Cultura e Lazer e Sistema de Proteção e Valorização Ambiental, 3% à área Atividade
Agroflorestais e desenvolvimento Rural e 1% à área Eficiência Energética e Energias Renováveis.
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Das 155 intervenções/projetos previstos 18 foram executados, 33 estão em execução, 22 não foram
executadas e 82 estão previstas. Após 4 anos de vigência do Plano, é possível verificar que este está a ser
implementado, uma vez que 12% dos projetos encontram-se executados, 21% em execução, 14% não foram
executados e 53% estão previstos. É de referir que dos projetos previstos, 78% (121 projetos) tem um prazo
de execução de 7 a 10 anos, a partir de 2015.
É de referir ainda que todas as áreas de atuação apresentam um nível de execução superior a 20%. A área de
atuação com maior nível de execução é a Eficiência Energética contudo é de ressalvar que esta representa
apenas 1% do total de projetos propostos pelo Plano. A área de Sistemas de Proteção e Valorização
apresenta já um nível de execução de 66% e tem um peso de 10% no total de projetos propostos. O sistema
urbano, com um total de 71 projetos (46%), apresenta um nível de execução de 25%. Considerando os
projetos previstos e o seu prazo de execução, é expectável que o nível de execução atinja, na sua maioria, um
nível de execução superior a 78% em todos os níveis de atuação.

7.2.2 Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte
O Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte (PPAP) foi aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria, em
sessão ordinária de 26 de junho de 2015, e publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 153, através do
Aviso n.º 8654/2015, de 7 de agosto.
O PPAP pretende a criação de qualidade e vivência urbana na área a que respeita diretamente, e que tenha
reflexos na leitura da imagem urbana da cidade de Leiria e de sua relação com o rio Lis, seu eixo estruturante
desde sempre. Tendo em conta os objetivos propostos, este é assumido como instrumento para a
requalificação urbana, através do cumprimento de toda a normativa que regula a intervenção privada e
principalmente pela execução dos projetos para os espaços de uso público, associando os promotores
privados à administração pública, e em particular à autarquia.

Durante a elaboração do PPAP, alguns compromissos concretizaram-se, tendo dado origem às primeiras
construções, pelo que à data de publicação do Plano, 48 % da área do PPAP estava ocupada. Após a entrada
em vigor do PPAP deram entrada nos serviços municipais 7 processos de licenciamento, dos quais cinco estão
integrados num loteamento anterior à data de entrada em vigor do PPAP.
Os dois processos que não integram compromissos válidos anteriores ao Plano, correspondem à construção
de um parque de estacionamento e de um Hospital Veterinário e habitação, os quais estão em tramitação.

As ações e intervenções urbanísticas necessárias à implementação do PPAP foram subdivididas por três
unidades de execução, essenciais à exequibilidade do Plano, das quais constam as infraestruturas
urbanísticas tradicionais e o tratamento dos espaços exteriores públicos na margem do Rio Lis em articulação
das intervenções do Programa Polis e operações urbanísticas privadas. No que diz respeito às infraestruturas
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urbanísticas tradicionais, ficam a cargo do Municipio as redes gerais de abastecimento de água, energia
eletrica, iluminação pública, drenagem de esgotos domésticos e pluviais, arruamentos, enquanto que os
respetivos passeios, arborização e estacionamento serão suportados pelos proprietários ou promotores das
intervenções urbanísticas.
Das ações propostas pelo PPAP e respetiva data de previsão de conclusão, com exceção das infraestruturas
afetas à U.E.2 (prazo de execução até 2021), verifica-se que nenhuma foi executada. Na área de intervenção
do Plano foram efetuadas as ações integradas no âmbito do Programa Polis e da requalificação viária para o
Euro 2004, as quais são anteriores à publicação do Plano.
No decorrer da sua vigência foram surgindo novas dinâmicas que evidenciam a desadequação do Plano face
às necessidades atuais de ocupação do território, verificando-se atualmente que este não permite responder
à evolução das circunstâncias sociais e económicas subjacentes à sua elaboração.
Neste sentido, a Câmara Municipal, na reunião de 09 de julho de 2019, deliberou proceder à abertura de
procedimento de alteração do PPAP, a qual decorre da imprescindibilidade de adequação do Plano no
sentido de responder positiva e atempadamente ao desenvolvimento e instalação de novas dinâmicas, as
quais relacionam-se essencialmente com a evolução económica e social do país e particularmente do
concelho, o que se traduz na inviabilização de ações que necessitam de sustentabilidade para avançar,
designadamente o funcionamento das atividades económicas e a execução de ações concertadas entre
particulares e o município, nomeadamente na programação e execução do Plano.

7.2.3. Plano de Pormenor S. Romão/Olhalvas – PP1
O Plano de Pormenor Olhalvas/São Romão (PP1) foi aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria, em sessão
ordinária de 24 de fevereiro de 2012, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 142, através do Aviso n.º
9986/2012, de 24 de julho e retificado pela Declaração de retificação n.º 1501/2012 de 16 de novembro,
publicada no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 222.
O Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas estabeleceu objetivos estratégicos que materializam as
principais linhas a adotar para a intervenção proposta, com a qual, em última análise, se pretende reformular
a relação da cidade com o rio, recuperando-a em coerência ambiental, funcional e imagética. Tendo em
consideração os objetivos gerais estabelecidos para o Programa Polis, constituem objetivos próprios do Plano
na área de intervenção, a requalificação urbana e a valorização ambiental da frente ribeirinha do Rio Lis que
corre no interior da cidade de Leiria, integrada na zona genericamente designada por Sistema Rio.
No que diz respeito à implementação do Plano, a análise dos compromissos que deram entrada no município
para a área de intervenção do Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas é um dado relevante para a
avaliação da execução do plano. Quando se iniciaram os estudos, cerca de 35 % da área pertencente ao Plano
estava comprometida, a Câmara de Leiria assumiu compromissos pela concessão de alvarás para terrenos
dentro da área de intervenção ou nas suas vizinhanças que se encontram executados. Decorridos sete anos,
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após a entrada em vigor do Plano, deram entrada nos serviços municipais nove processos, dos quais quatro
correspondem a processos incluídos em loteamentos anteriores à data de publicação do Plano. Os restantes
cinco processos correspondem a 2 pedidos de recuperação (deferidos), 1 pedido de legalização( em
tramitação) e 2 pedidos de construção (em tramitação).

A concretização do Plano é efetuada de acordo com as as unidades de execução 1, 2 e 3, as quais
contemplam diversas ações essenciais à exequibilidade do Plano.
Das diversas intervenções e ações de investimento preconizadas no Plano, existem as já executas (concluídas
em 2006), anteriores à data de publicação do Plano, elaboradas no âmbito do Programa Polis, bem como
outras ações propostas pelo Plano, a serem realizadas num prazo de 10 anos, constantes no programa de
execução e respetivo plano de financiamento.
Decorridos 7 anos desde a entrada em vigor do Plano, verifica-se que o mesmo não foi materializado. A
execução pretendida no Plano é nula. Das ações propostas, verifica-se que apenas foram executadas as
ações consignadas no Programa Polis, anteriores à publicação do Plano (ações concluídas em 2006), e para as
quais foram previstas verbas aquando da elaboração do Plano Estratégico.
Atendendo que até à data, não foi concretizada nenhuma unidade de execução na área de intervenção do
Plano, a Câmara deverá avaliar os objetivos e estratégia do Plano, tendo em conta a evolução das condições
ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as opções definidas no plano.
A avaliação do desempenho do PDM também incide na monitorização dos indicadores de acompanhamento
presente na Avaliação Ambiental Estratégica, visto que após a aprovação do PDM, a Câmara enviou à
entidade competente, a Declaração Ambiental decorrente da avaliação ambiental estratégica. A Declaração
Ambiental define medidas de controlo em conformidade com o disposto na Lei, tendo em vista uma
adequada monitorização dos efeitos decorrentes do Plano.

7.2.4. Plano de Pormenor de Santo Agostinho-PP2
O Plano de 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, alterado através do Aviso n.º
1499/2019, publicado no Diário da República 2ª série n.º 18 de 25 de janeiro de 2019.
Os objetivos definidos no Plano de Pormenor de Santo Agostinho estão relacionados com o tema “Leiria
território detentor de um rico património histórico”, a estratégia é conseguir que o território seja descoberto
pelas populações jovens estimuladas por um enquadramento natural de exceção, por um potencial lúdico
que um rio com a escala do Lis oferece, por uma diversidade de situações urbanas e lúdicas que se torna
possível criar ou até mesmo pela diversidade de conteúdos museológicos existentes.
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No que diz respeito à dinâmica do Plano, decorridos treze anos desde a sua entrada em vigor, a Câmara
efetuou duas alterações ao Plano:
A 1.ª alteração decorreu sete anos após a publicação do Plano, o município considerou que existiam questões
que dificultavam a execução deste instrumento de gestão urbanística no que diz respeito à intervenção no
edificado, designadamente os aspetos relacionados com a tipologia das intervenções contempladas no plano
e as propostas para as novas edificações. Por esse motivo foi levado a cabo um procedimento de alteração do
PP2, o qual ficou concluído com a publicação das alterações, conforme Aviso n.º 8655/2015, publicado no
Diário da República 2ª série n.º 153 de 7 de agosto de 2015, que veio introduzir alguns ajustamentos ao
regulamento e às peças desenhadas fundamentais, bem como à atualização das peças desenhadas
complementares.
A 2.ª alteração decorreu doze anos após a publicação do Plano, foram atingidos alguns dos principais
objetivos estratégicos, no entanto ao longo da sua vigência constatou-se a alteração de circunstâncias que
determinaram as opções iniciais do plano, em questões de pormenor. Com a publicação do novo RJIGT foram
introduzidos novos normativos nomeadamente no que concerne à reserva de solo destinado à execução de
infraestruturas urbanísticas, de equipamentos e de espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva.
Assim, a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 7 do artigo 154.º do RJIGT, deliberou declarar a caducidade da
reserva de solo destinada à finalidade prevista no plano e proceder à redefinição do uso do solo. Tornou-se
assim necessário elaborar a 2.ª alteração ao plano, definindo-se para o efeito os termos de referência para
essa alteração de forma a contemplar o desenho urbano da área de reserva de solo caducada, bem como
outros aspetos achados convenientes tendo em atenção a gestão urbanística em curso e alguns ajustamentos
no articulado do regulamento.
A 2.ª alteração ao PP2 integrou igualmente as ações que decorrem do plano de ação das Áreas de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico e de Nossa Senhora da Encarnação, publicadas respetivamente
através do aviso n.º 12942/2015 publicado no Diário da República 2ª Série n.º 217, de 5 de novembro e aviso
n.º 12891/2015 publicado no Diário da República 2ª Série, n.º 216 de 4, de novembro.
A 2.ª alteração ao PP2 foi publicada através do Aviso n.º 1499/2019, publicado no Diário da República 2ª série
n.º 18 de 25 de janeiro de 2019.
A execução do Plano no que se refere à concretização das propostas da responsabilidade da Administração
Municipal das operações urbanísticas públicas ou privadas, envolve o recurso o sistema de compensação, nas
operações de Reparcelamento, sem prejuízo de recurso a qualquer daqueles outros sistemas em vigor.
As diversas ações de investimento, constantes no programa de execução e respetivo plano de financiamento
da 2.ª alteração do PP2, designadamente, as já executadas no âmbito do Programa Polis e do Programa
Parcerias para a Regeneração Urbana – PALOR, bem como outras ações propostas pelo Plano, a serem
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realizadas num prazo de 10 anos, sem prejuízo da aplicação dos prazos previstos no RJIGT quanto a reserva
de solos (5 anos), ou no que se refere ao desenvolvimento das Áreas de Reabilitação Urbana (15 anos).
O PP2 apresenta um grau de execução relevante ao longo da sua vigência no que se refere às ações cujo
investimento provinham do Programa POLIS, sendo que se observam ações executadas no âmbito do PALOR,
já mais recentemente, nomeadamente a requalificação do espaço público frente ao Liceu Rodrigues Lobo, o
Jardim da Vala Real, a Ponte Pedonal na antiga Ponte dos Três Arcos e a reconversão do Convento de Santo
Agostinho em Museu de Arqueologia.
As ações não executadas transitaram para o plano de financiamento da 2ª alteração do PP, tendo sido
acrescentadas ações que decorrem do plano de ação da Áreas de Reabilitação Urbana da Nossa Senhora da
Encarnação e do Centro Histórico, tendo agora um cronograma previsto de 2018 a 2028, prazo de vigência do
Plano.
As ações por concretizar passam por fazer tratamento de fachadas, novas construções, reconversão de
edifícios e espaço público e infraestruturas. Das ações previstas (22) apenas nove (9) transitam do plano de
financiamento inicial do PP de Santo Agostinho.
Nos últimos dez anos o ordenamento do território no concelho de Leiria esteve centrado na conclusão da
Revisão do Plano Diretor Municipal, instrumento que tem sobretudo servido para a gestão urbanística
corrente, no que se refere ao licenciamento de operações urbanísticas no concelho. O PDM, concebido como
plano estratégico e orientador dos planos de atividade dos municípios, foi há muito abandonado, pela prática
corrente dos municípios e por via legislativa. Mesmo considerando que os investimentos que as autarquias
têm que fazer deverão estar contemplados nestes IGTs, tradicionalmente os planos de atividades e
orçamentos anuais dos municípios são o resultado de um conjunto de dinâmicas e de políticas pontuais, nem
sempre reflectindo a estratégia contemplada nos IGT´s que determine uma calendarização de ações e obras a
realizar articuladamente e associadas à resolução das necessidades da população.
No entanto este aspecto, tem vindo a ser contrariado, quer pela existência de estudos e planos estratégicos
abrangendo as regiões administrativas onde os concelhos se inserem, quer pela exigência comunitária de
haver a fundamentação dos investimentos financiados ou pela necessidade de apoiar decisões na área do
ordenamento do território.
Relembremos alguns estudos com e sem continuidade:







Relatório do PDM de Leiria, CML, 1994;
Plano Estratégico do Eixo Leiria-Marinha Grande e do Sistema Urbano da Alta Estremadura, Cedru,
1995;
Uma Estratégia para o Desenvolvimento do Turismo da Região de Leiria, NERLEI, Roland Berger &
Partner, 1997;
Plano Estratégico do Programa Polis em Leiria, Parque Expo, 2000;
Estudo de Localização de Zonas Industriais, Eurisco, 2003;
Estudo de Mobilidade e Transportes do Concelho de Leiria, IPL, 2004;
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Avaliação dos Impactos dos Centros Comerciais na Cidade de Leiria, FLUC-GECIC, 2005;
Plano Estratégico e de Acção para o Território da Comunidade Urbana de Leiria, Cedru, 2007;
Plano Estratégico de Acção para o Pinhal Litoral, Cedru, 2007;
Plano de Marketing Territorial: Revitalização Comercial do Centro Histórico de Leiria, Agência para a
Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de Mós, 2007;
Projecto Mobilidade Sustentável para o município de Leiria, 2008;
Leiria Estudo de Enquadramento Estratégico, 2008;
Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes, Mpt, 2015;
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), Capgemini, 2015;

Verifica-se que a concentração de esforços na conclusão da Revisão do PDM de Leiria, operou-se em
detrimento do trabalho de aprofundamento e desenvolvimento de planos mais detalhados.
Assim, a necessidade de elaborar planos de maior detalhe para a cidade, alicerçados numa estratégia global
de intervenção, os quais estão referenciados no PDM, deveria ser acompanhada por uma política de solos,
que envolvesse aquisições, permutas e outros mecanismos possíveis no âmbito dos sistemas perequativos,
contemplado no PDM, cuja prática e experiência é praticamente nula.
As atuais exigências no ordenamento do território, as quais passam por uma legislação mais exigente, ao
nível da cartografia e do rigor utilizado, do cadastro, da articulação com todas as questões ambientais, sejam
relativas aos ecossistemas ou ao ruido, para não falar nas necessidades de assegurar as infraestruturas
básicas e um complexo processo de tramitação para a sua aprovação e implementação, execução e
financiamento, coloca desafios ao município para os próximos 20 anos, para que este adquira uma estrutura
técnica e operativa devidamente dimensionada e preparada.
Por isso, é essencial repensar a estrutura de apoio à decisão e uma estratégia global para as próximas
décadas, que contribua para o desígnio do serviço público de excelência que a administração local deve
corporizar.
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