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2.  COMPONENTES METODOLÓGICAS  

 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria encontra-se em vigor desde 4 de setembro de 1995, data da sua 

publicação em Diário da República
1
 tendo sido alvo, de diversas alterações, as quais se encontram 

desenvolvidas por ordem cronológica em ponto subsequente.  

 

Considerando a Câmara Municipal de Leiria (CML) desajustadas as opções consagradas no PDM em vigor 

deliberou, por unanimidade, proceder à sua revisão logo em 1998, na sequência da decisão tomada em 

reunião de Câmara de 25 de março desse ano, muitos antes de findar o período de vigência de 10 anos. 

 

Durante o período em que se processou a revisão do PDM e, simultaneamente, no seu tempo de vigência 

ocorreram múltiplas alterações legislativas que obrigaram a sucessivos acertos e a mudanças substanciais 

no desenvolvimento dos trabalhos de revisão do PDM. Referem-se, como mais significativas, a alteração 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), a definição dos critérios a observar na 

classificação e reclassificação do solo, a uniformização dos conceitos técnicos a aplicar nos domínios do 

ordenamento do território e do urbanismo, a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, a 

introdução de novas figuras sectoriais de planeamento, as alterações das Comissões de 

Acompanhamento, as múltiplas visões sobre o território das entidades intervenientes no processo, 

alterações das condicionantes de ordem superior e, ainda, os diferentes mecanismos dos processos de 

participação. Estes factos associados a alterações muito significativas ocorridas nos últimos anos na 

realidade económica, política e social do país justificam alguma da morosidade processual da revisão do 

Plano. 

 

A revisão do PDM teve início já com base no RJIGT, encontrando-se o mesmo, em termos estruturais, a 

ser elaborado em conformidade com o mesmo, nas suas demais alterações e consequentes adaptações, 

que contribuíram para o dilatar os trabalhos inerentes ao PDM. 

 

A elaboração da revisão do PDM, previamente ao desenho do modelo territorial e definição da estrutura de 

ordenamento, partiu do estudo prévio ao PDM em vigor, onde foram avaliadas vários setores / níveis da 

execução do PDM, tendo como ponto de partida as estratégias, propostas nomeadas pelo mesmo.  

 

Ainda numa primeira fase foram realizados os estudos de caracterização e diagnóstico, considerados 

essenciais ao conhecimento global do território e à base de suporte às fases que se seguiram, 

nomeadamente à elaboração da proposta de ordenamento do território, pelo que a síntese e reflexão dos 

mesmos se encontra em volume próprio (Volume I – Diagnóstico) no presente Relatório do Plano, como 

indicador das dinâmicas sócio territoriais e a extrapolação de tendências do Município de Leiria. 

 

                                                      
1
 Resolução de Conselho de Ministros n.º 84/95, publicada no Diário da República nº 204, I Série - B, de 4 de setembro. 
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A revisão do PDM procura ainda previamente à proposta de ordenamento, considerar um conjunto de 

premissas associadas ao enquadramento jurídico, particularmente à função do PDM, no sistema de gestão 

territorial, em especial na classificação e à qualificação dos solos, enquadramento de políticas e planos de 

ordem superior, que definem as principais orientações estratégicas nacionais e regionais, e planeamento 

municipal, nomeadamente com as principais conclusões decorrentes da leitura partida do PDM em vigor, 

as participações prévias e compromissos assumidos pela Câmara Municipal, como fatores que transmitem 

a dinâmica do Município, e que se encontram no Relatório do Plano (Volume II – Enquadramento e 

Ordenamento). 

 

Sendo a elaboração do PDM constituído por, entre outros elementos, Planta de Condicionantes, que 

identifica as servidões e restrições de utilidade pública com estatuto legal que possam constituir limitações 

ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento [alínea A do n.º 1 do Artigo 86.º / RJIGT], 

é a mesma acompanhada por memória descritiva em volume próprio (Volume III – Condicionantes) no 

presente Relatório do Plano. 

 

A Estrutura Ecológica Municipal, enquanto instrumento de ordenamento do território que tem como 

objetivo fundamental a preservação e salvaguarda de áreas essenciais para a manutenção dos 

serviços ecológicos, mostra-se indispensáveis à sustentabilidade ambiental do município pelo que a 

par da sua definição para o município de Leiria encontra-se em volume próprio (Volume IV – 

Estrutura Ecológica Municipal) no presente Relatório do Plano, a memória descritiva do processo de 

delimitação. 

 

Após concluídos os estudos de caracterização procedeu-se à elaboração da proposta de ordenamento do 

território, sustentada no diagnóstico e na avaliação da execução do PDM em vigor, assim como o respetivo 

regulamento, e volume próprio (Volume V – Proposta) no presente Relatório do Plano, que explicita os 

objetivos estratégicos do Plano e a respetiva fundamentação técnica, suportada na avaliação das 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais para a sua execução e intervenções municipais 

previstas, tendo em linha de conta os pareceres emitidos pelas entidades, que constituem a Comissão de 

Acompanhamento (CA) e outras a determinar.  

 

De uma forma global o Relatório do Plano pretende explicitar o modelo de desenvolvimento territorial, da 

ocupação humana, das suas atividades produtivas e dos valores naturais no município de Leiria tendo por 

base a história e os seus processos de consolidação de sociabilidade e atividades económicas ao longo 

dos tempos, com particular incidência das últimas décadas, avaliando o presente e perspetivando cenários 

para o futuro. 
 

Do mesmo modo procura tratar o território no âmbito das suas especificidades pelo que os graus de 

abordagem, bem como os seus conteúdos, apresentam formulações distintas de acordo com as condições 

geográficas e topográficas que marcam a ocupação e os modos de relação com a natureza. 
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Por outro lado as realidades e os seus paradigmas evoluíram de forma muito célere em que com o advento 

da mobilidade mecânica, em particular a generalização da utilização do automóvel, as estradas vieram 

marcar a ocupação e a condicionar os modos de apropriação do território. Este fenómeno foi determinante 

nas formas de povoamento que se modificaram e acompanharam os paradigmas da mobilidade e do 

mercado de trabalho. Neste quadro a evolução dos serviços, particularmente nas grandes cidades, e a 

multiplicidade de equipamentos e serviços municipais vem originar diferentes formas de empregabilidade 

com novas exigências na escolaridade. Paralelamente estes fatores traduzem-se em melhores condições 

económicas da população e níveis de exigência mais alto na qualidade de vida impondo assim uma nova 

abordagem ao território e uma relação cidade – campo totalmente diversa daquela que até então tinha 

acontecido. 

 

De facto, entre outros fenómenos que determinaram formas de apropriação contemporânea do território, a 

diluição da fronteira entre o urbano e o rural é uma das mais evidentes e deveu-se à criação de um novo 

imaginário de vida, como se poderá constatar no quadro «Representações Comparativas da Periferia 

Urbana» de Dematteis que se incorpora no Relatório do Plano. 

 

Quadro 1. Representações comparativas da Periferia Urbana (Anos 60 – Anos 90), Dematteis, 1998  

Representações Comparativas da Periferia Urbana ( Anos 60 – Anos 90 ) 

Critérios Periferias da Cidade. Anos 60 Periferias da Cidade. Anos 90 

Posição 

Geográfica 

Em torno do centro, gravita sobre o centro Periurbanização e «cidade difusa» reticular, 

distante dos centros principais 

Posição 

Geopolítica 

Espaço dominado pelo centro, suporte passivo 

do que o centro expele ou não pode conter 

Cidade «diversa», rede interconexa de sistemas 

urbanos autónomos, complementares e 

interdependentes 

Qualidade 

e Valores 

Humanos 

Espaços urbanos sem qualidade, em que os 

valores urbanos são sempre inferiores aos do 

centro e os valores meio ambientais inferiores 

aos do campo 

Cidade «diversa» com alguns valores, sobretudo 

ambientais e de qualidade de vida, considerados 

superiores aos do centro 

Preferências Partes da cidade habitadas por aqueles que 

carecem de meios para viver no centro 

Espaços habitados por quem não quer viver no 

centro 

Identidades, 

Qualidades Formais 

Espaços edificados monótonos, sem ordem 

nem forma reconhecível, atípicos 

Espaços labirínticos, mosaicos de lugares com 

qualidades formais próprias 

Tempo, 

História 

Espaços desprovidos de história, sem identidade, 

sem raízes. Espaços de modernização forçada 

dos emigrantes e da mobilidade social e territorial 

Espaços enraizados na sua preexistência e nas 

suas tramas sociais, com sentido territorial de 

pertença. 

Conflito e 

Cooperação 

Bairros do conflito construtivo capital-trabalho, 

da coesão das classes 

Lugares das ‘ vantagens competitivas ’ e da 

afirmação individual 
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Inovação Lugares de experimentação social: 

serviços coletivos, obras públicas, 

planeamento urbanístico 

Lugares de novos estilos de vida, das novas 

classes sociais emergentes, da relação 

local / global não mediada pelos centros 

metropolitanos 

 

 

A leitura do quadro acima ajuda a perceber as transformações ocorridas no território no domínio da cidade 

tradicional e da sua expansão. As novas acessibilidades, o aumento do preço do solo nas áreas centrais 

das cidades, a concentração do emprego e dos principais serviços na cidade foram fatores que ditaram, 

cada vez mais, a periferização da habitação. A expansão da cidade ocorreu de forma distendida apoiada 

nos eixos de transporte radiais gerando grandes desequilíbrios funcionais e sociais. Os subúrbios eram 

zonas monofuncionais e, maioritariamente, ocupados por pessoas de menores recursos económicos 

empurradas para fora do centro. O seu crescimento ocorreu de forma dispersa e fragmentada produzindo 

espaços urbanos desligados entre si e dependentes da cidade tradicional.  

 

Ao longo dos anos este padrão de ocupação sofreu algumas alterações. Apesar do crescimento se ter 

mantido e da cidade tradicional ter continuado a manter o seu peso histórico e administrativo, verificou-se o 

surgimento de novas centralidades, associadas a pontos de grande acessibilidade, constituídas por 

grandes áreas comerciais e de serviços que passaram a assumir o papel de polos de vida coletiva. Por 

outro lado a desertificação da cidade tornou-a cada vez menos atrativa para viver ao mesmo tempo que as 

periferias urbanas, bem servidas por redes de estradas e transportes públicas, se tornavam territórios mais 

apetecíveis para responder a novas exigências de qualidade de uma população mais culta e com maior 

poder económico. 

 

O crescimento destas periferias deu origem a áreas metropolitanas dispersas, fragmentadas e 

descontínuas sobre as quais o debate das formas de organização se coloca entre a hipótese de fazer 

cidade partindo da atual base de difusão e policentrismo e atuando sobre ela, ou, ao contrário, procurar 

compactar os territórios dispersos aproximando-os do modelo da cidade tradicional.  

 

Como refere Bruno Soares sobre este tema “estamos perante uma cidade emergente que ainda não 

conhecemos nem compreendemos na sua globalidade e complexidade e para a qual não encontramos, na 

Europa, os modelos de referência que permitam dar resposta aos novos problemas do seu planeamento e 

gestão, e da sua governação.”
2
 

 

A nova dimensão dos territórios urbanos já não pode ser reduzida à relação campo/cidade ou rural/urbano. 

O mundo rural, tal como o conhecíamos, deixou de existir ou subsiste em pequenas “ilhas” isoladas. A 

complexidade da economia e da vida coletiva exige novas abordagens a estes territórios de grande 

                                                      
2
 Luís Jorge Bruno Soares, “Área Metropolitana de Lisboa – a procura de um novo paradigma urbano” in Sociedade e Território, 

nº 39 
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“espessura” funcional e a sua reorganização integrando as novas realidades. Esta reorganização passará, 

em nosso entender, pela criação de redes de centralidades complementares a diversas escalas que tirem 

partido das qualidades intrínsecas da cidade tradicional, dos núcleos mais antigos dos aglomerados 

urbanos de menor dimensão e das novas centralidades constituídas pelos centros comerciais e parques 

empresariais, entre outras. Passará, também a outro nível, pela existência de uma lei de solos que evite a 

valorização especulativa do solo urbano e a desvalorização do solo rural que, associada à redução do 

peso do setor agrícola na economia, tem conduzindo ao seu abandono e desqualificação. Ao contrário o 

solo agrícola deverá ver reforçada a sua função ecológica garantindo a preservação e funcionamento dos 

sistemas ecológicos a várias escalas territoriais e articulando-se com a estrutura de espaços edificados 

apoiada sobre a rede de caminhos e estradas.  

 

A Europa vive atualmente uma grave crise económica que se faz sentir com maior incidência nos países 

com economias mais débeis como é o caso de Portugal. Esta crise tem reflexos sérios ao nível do 

desemprego, do papel do estado na economia, na sustentabilidade do estado-providência, no sistema 

bancário, nas empresas, nas famílias e, por consequência em todos os setores de atividade. Esta situação 

alterou profundamente não só o modo como vivemos o dia-a-dia mas sobretudo a forma como passamos a 

encarar o futuro. Temas como a gestão racional dos recursos, a hierarquização das prioridades, o 

planeamento das ações e a sustentabilidade são agora sentidos e percetíveis à maior parte dos cidadãos. 

 

Estão criadas as condições para refletirmos sobre novos paradigmas de gestão territorial tendentes à 

sustentabilidade das intervenções com o objetivo de racionalizar a ocupação do território, regenerar os 

centros e potenciar novas centralidades, promover a proximidade entre a função residencial e os serviços 

quotidianos de apoio e qualificar o solo rural. 

 

Assim, no desenvolvimento da revisão do PDM de Leiria estão tidos em conta os seguintes momentos:  

 

 Processuais e de debate | troca de informação 

Que têm que ver com as estratégias, programas e políticas municipais, as condicionantes 

técnicas e de enquadramento processual, as relações com a comunidade e os encontros com 

os representantes do meio político (câmara municipal, juntas de freguesia), o meio associativo 

(dos prestadores de serviços coletivos, nomeadamente de saúde, educação, segurança e 

proteção civil), o inter-relacionamento com o enquadramento legal e as condicionantes, e a 

efetivação das relações de trabalho com as entidades públicas e privadas. 

 

 Diagnóstico 

Relacionadas com as questões de conhecimento e leituras do território, traduzidas na análise e 

prospetiva das condições naturais e urbanas, trabalhámos com base na verificação dos 

compromissos e das situações de apetência e pressão localizacional, das expectativas de 

transformação, das diferentes formas de apropriação do território, do sistema urbano municipal, 
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dos aglomerados, das infraestruturas, das acessibilidades e das componentes naturais, 

ambientais e paisagísticas. 

 

 Proposta 

Que direcionam para as propostas e estratégias de estruturação e da ordenação do território 

municipal. Consubstanciam as propostas, as unidades territoriais, as oportunidades de 

desenvolvimento. Afirmam a consolidação do sistema urbano municipal em simbiose com o 

sistema natural: as inter-relações natural / humano, construído / não construído, espaço público / 

privado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Proposta 

 

Diagnóstico 

Processuais e de 

Debate | Troca de 

Informação 

Figura 1. Componentes Metodológicas. 

Fonte: Lugar do Plano, 2013 
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3. A SUSTENTAÇÃO DA REVISÃO: TERMOS DE 

REFERÊNCIA 

3.1. A SUSTENTAÇÃO DA REVISÃO: TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

O PDM de Leiria encontra-se em vigor desde a data da sua publicação em Diário da República, ocorrida a 

4 de setembro de 1995.  

 

Em Reunião de Câmara, ocorrida a 25 de março de 1998, considerando a Câmara Municipal de Leiria 

desajustadas as opções consagradas no PDM, deliberou, por unanimidade, proceder à sua revisão. Ao 

caso específico de Leiria, e ao seu PDM, a necessidade de revisão deste instrumento de gestão territorial 

decorre da evolução das perspetivas de desenvolvimento económico e social e da necessidade a essa 

evolução, da adequação às necessidades de desenvolvimento do Município e por não terem sido 

contempladas as observações/sugestões recolhidas em sede de inquérito público. Apresentando como 

fundamentos para a revisão do PDM, o seguinte: 

 

 O PDM favorece claramente as zonas urbanas e suburbanas em desfavor das freguesias rurais; 

 O PDM condiciona fortemente a gestão municipal e a vida dos munícipes; 

 Têm sido múltiplas as reclamações apresentadas por particulares, Presidentes de Junta e Membros da 

Assembleia Municipal; 

 A sua aprovação foi condicionada à promessa do Sr. Presidente da Câmara de que iria dar seguimento 

de imediato à sua revisão, designadamente em termos dos mapas da RAN e da REN; 

 Impõe-se incentivar e desenvolver a participação das populações sem a qual se corre o risco de se 

tornarem decisões socialmente incorretas e de inviabilizar as políticas escolhidas. 

 

De uma forma resumida a Câmara Municipal de Leiria objetiva com a revisão do seu PDM o seguinte: 

 Exclusão de manchas da RAN e da REN designadamente as situadas no interior das aglomerados e 

núcleos;  

 A Câmara não promoveu, na altura essas exclusões, visto que isso representaria um atraso muito 

significativo na aprovação do PDM, atendendo às inúmeras reclamações apresentadas pelos munícipes 

aquando do inquérito público; 

 Alteração ao regulamento, por ser excessivamente pormenorizado e extenso - alguns artigos revelam-

se inadequados e não vão ao encontro das necessárias clarificação, simplificação e flexibilidade de que 

o regulamento efetivamente necessita; 

 A reformulação das propostas tendo por base cartografia atualizada – a utilização de cartografia 

desatualizada é agravada por se tratar de um concelho com uma assinalável dinâmica urbano-

industrial; 

 A correção de limites de espaços urbanos, industriais e de equipamento, resultantes da deteção da 
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necessidade de proceder a acertos, ajustando o PDM às realidades existentes no território; 

 Atualização da Planta de Servidões e Restrições de Utilidade Pública e alteração da delimitação de 

diversos espaços canais. 

 

Atendendo ao tempo decorrido, desde a entrada em vigor do PDM (16 anos), justifica a Câmara Municipal 

que haverá ainda necessidade de proceder à atualização dos estudos de caracterização e à definição de 

uma estratégia de desenvolvimento para o Município, articulada com os objetivos do PDM, na perspetiva 

de reforçar e acentuar o caráter estratégico deste instrumento de gestão territorial. Pretende-se com a sua 

revisão conferir ao PDM maior operacionalidade, capaz de resolver os conflitos de ordenamento, 

enquadrar as dinâmicas dos agentes em presença e de contribuir para a harmonia e sustentabilidade da 

ocupação do solo. 

 

 

3.2. LEITURA DE PARTIDA DO PDM EM VIGOR 

 

No que refere à leitura do PDM em vigor conclui-se, através da análise efetuada no relatório de avaliação 

da execução do PDM em vigor no âmbito da gestão urbanística, que é possível reconhecer que se 

entrecruzam as dinâmicas de intervenção em termos do ordenamento e do zonamento, com as dinâmicas 

socioeconómicas, cujas decisões de concretização passam pela gestão urbanística, e cujas repercussões 

têm reflexo no território. 

 

A par do crescimento populacional que a última década intercensitária registou, associado à sua 

capacidade de atração da população, Leiria assistiu igualmente ao crescimento do número de famílias, 

alojamentos e edifícios, que entre o mesmo período evidenciou uma dinâmica bastante positiva, com 

acréscimos de 15,9%, 20,4% e 15,5% respetivamente.  

 

A par dos valores positivos que o Município registou, os dados recolhidos e compilados na parte temática 

dos níveis de execução do Plano, do relatório de avaliação da execução do PDM em Vigor, evidenciam 

claras dinâmicas que o Município presenciou nos últimos anos, que demonstram a necessidade de 

habitação e de manutenção e qualificação das infraestruturas: 

 Atratividade populacional traduzida no saldo migratório positivo com indivíduos que se veem fixar no 

Município, usufruindo da sua privilegiada localização geográfica no território nacional assim como os 

níveis de urbanização e industrialização elevados; 

 Movimento populacional positivo, traduzido na taxa de crescimento natural positiva; 

 Apetência pela localização habitacional de 2.ª residência e residência sazonal, o que significa que de 

facto há uma apetência exógena pela residência sazonal proveniente de indivíduos exteriores ao 

Município e que se instalam, ainda que em determinadas épocas do ano, em Leiria, com especial 

destaque para a freguesia de Coimbrão, com cerca de 71%, por aí se localizar a única praia do 

Município - Praia de Pedrógão; 
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 Melhoria substancial das condições de vida e de habitabilidade, verificável a partir das condições das 

infraestruturas e equipamento dos alojamentos; 

 Transformação na intervenção e apropriação do território que se verifica na evolução das melhorias das 

condições de habitabilidade, e das novas necessidades contemporâneas de qualidade de vida, 

traduzidas em intervenções que são tipologicamente mais variadas e apetrechadas quer termos de 

divisões, quer em termos de áreas adstritas à superfície habitacional, que passou de 69,7m
2
 (entre 

1975 e 1981) para os 204,3 m2 (entre 1995 e 2011); 

 Acréscimo estável do número de licenciamentos, dos quais a maioria se destinam a construções novas 

e para fins habitacionais; 

 Peso elevado da atividade industrial e constante da procura de terrenos. 

 

Verifica-se ainda, e através da leitura do mesmo relatório que a taxa de ocupação dos perímetros urbanos 

atual apresenta um valor de 76%, isto é, do total de 14.442 ha possíveis para a edificação, 11.037 ha 

encontram-se ocupados, sendo o perímetro urbano da cidade alargada de Leiria o que maior taxa de 

ocupação compreende, com 85%.  

 

 

3.3. AS PARTICIPAÇÕES PRÉVIAS 

Na sequência da decisão da Câmara Municipal de Leiria de proceder à elaboração da revisão do seu PDM, 

teve lugar o cumprimento da obrigação resultante do RJIGT de publicitação da deliberação, 

nomeadamente nos meios de comunicação e no Diário da República. 

 

No cumprimento do estipulado no Artigo 77.º do RJIGT, que à data, estabelecia um período, que não devia 

ser inferior a 15 dias, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre 

quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração.  

 

Nesse período, e ao longo do processo de revisão do PDM, os serviços da Câmara Municipal têm vindo a 

registar as participações dos seus munícipes, que, pese embora se incidam um pouco por todo o território, 

detêm maior expressão a poente do concelho, em particular na envolvente ao perímetro alargado da 

cidade de Leiria e nas freguesias fronteiras com o Marinha Grande, que pelas suas características mais 

urbanas e de maior densificação registam maior procura. 

 

Os pedidos incidem essencialmente sobre a alteração do atual uso do solo para Espaço Urbano assim 

como, ainda que em menor escala, para Espaço Industrial, Espaços de Atividades Económicas e Espaços 

Afetos à Exploração de Recursos Geológicos. 
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Figura 2. Localização geográfica das Participações. 
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4.  CRONOLOGIA DO PLANO 

 

Atendendo a que o presente Plano se encontra em fase de conclusão e que decorreram 15 anos desde 

que a Câmara Municipal de Leiria deliberou proceder à sua revisão torna-se fundamental o conhecimento 

dos diferentes factos que ocorreram desde que se iniciou este processo.  

 

Através da cronologia apresentada é possível verificar a realização de reuniões da Comissão Técnica de 

Acompanhamento (CTA), posteriormente Comissão de Acompanhamento (CA), das reuniões setoriais 

assim como a evolução do Plano refletindo a complexidade deste processo de planeamento e 

ordenamento do território.  

 

É ainda possível, através da mesma cronologia, a demonstração das sucessivas alterações ao quadro 

legal em matéria de ordenamento do território que condicionou em diversos momentos o processo da 

revisão do PDM.  
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Legislação Urbanística   Conteúdo  Ano  Revisão do PDM de Leiria 

DL 69/90 de 2/3  
Planos Municipais 

Ordenamento Território  
     

Lei 48/98 de 11/8  
Lei de Bases do 

Ordenamento 
 

1998 

 25.03.1998 
Reunião Câmara – Deliberação para proceder à 

Revisão PDM 

     24.11.1998 
Despacho n.º 20479/98 (2ª série), 24 de 

novembro - Composição CTA 

DL 380/99 de 22/9  
RJIGT – Planos Municipais 

Ordenamento Território 
 1999  06.12.1999 

Declaração n.º398/99 (2ª série), 6 de dezembro 

- 1ª Alteração de Pormenor 

DL 292/2000 de 14/11  
Aprova o Regulamento 

Geral do Ruído 
 2000  27.06.2000 

1ª Reunião CTA – Início da revisão da REN 

pela CCDR-C 

    

2001 

 05.06.2001 
Declaração n.º180/2001 (2ª série), 5 de junho - 

2ª Alteração Regime Simplificado 

     24.07.2001 2ª Reunião da CTA 

     21.08.2001 
Declaração n.º254/2001 (2ª série), 21 de agosto 

- 3ª Alteração Regime Simplificado 

    

2002 

 08.05.2002 3ª Reunião da CTA 

     17.06.2002 

Envio de documentos às entidades que 

compõem a CTA: 

 Propostas de alteração; 

 Quadros de áreas; 

 Densidades, e 

 Estudos caracterização (biofísica, 

demográfica, rede urbana, plano 

habitacional, plano económico, plano 

cultural e social). 

     04.07.2002 

Envio, por parte da Câmara Municipal, das 

manchas a excluir da REN e RAN às entidades 

DGOTDU, CCDRC, CCDR Leiria e DRAPC. 

     24.07.2002 4ª Reunião da CTA 

DL 310/2003 de 10/12  Revisão RJIGT  

2003 

 09.06.2003 

Envio das Cartas com as propostas de 

alteração, aferidas a Solo Urbano, às entidades 

que compõem a CTA  

     16.07.2003 5ª Reunião da CTA 
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Legislação Urbanística   Conteúdo  Ano  Revisão do PDM de Leiria 

    

2004 

 18.03.2004 

Envio de documentos à CCDRC: 

 Planta Preliminar de Servidões 

 Proposta de Regulamento 

 Estudo de Caracterização Biofísica 

     ago. 2004 

Envio de documentos à CCDRC: 

 Planta Preliminar de Ordenamento e 

Relatório de Propostas; 

 Estudos de caracterização das 

freguesias, equipamentos, população, 

infraestruturas; 

 Cartas de Ocupação do Solo; 

 Risco de Incêndio Florestal. 

     out. 2004 

Envio às entidades que compõem a CTA dos 

documentos: 

 Planta de Ordenamento – Preliminar; 

 Relatório da Proposta. 

     16.12.2004 6ª Reunião da CTA 

P 138/2005 de 2/2 

 
Elementos IGT – Planos 

Municipais 

 

2005 

 15.02.2005 7ª Reunião da CTA 

   07.10.2005 
Parecer favorável RAN referente às manchas a 

excluir enviadas a 04-07-2002 

DL 124/2006 de 28/6  

Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra 

Incêndios 

 

2006 

 jul.06 

Envio de documentos às entidades que 

compõem a CTA: 

 Planta de Ordenamento - Preliminar; 

 Relatório da Proposta; 

 Proposta de Regulamento; 

 Planta da RAN;  

 Planta da REN; 

 Planta de Condicionantes – Preliminar; 

 Relatórios de caracterização. 

DL 180/2006 de 26/9 

 Novo Regime Jurídico da 

REN 

  12.07.2006 8ª Reunião CTA 

   14.12.2006 9ª Reunião CTA 

DL 9/2007 de 17/1  
Revisão do Regulamento 

Geral do Ruído  
 

2007 

 
  

DL 232/2007 de 15/6  
Avaliação Ambiental 

Estratégica 
  nov.07 

Abertura procedimento para Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) 

DL 316/2007 de 19/9  Revisão RJIGT     
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Legislação Urbanística   Conteúdo  Ano  Revisão do PDM de Leiria 

   
 

2008 

 11.03.2008 
Edital n.º228/2008 (2ª série), 11 de março - 4ª 

Alteração por Adaptação 

     15.03.2008 Adjudicação da AAE 

     jun.08 Conclusão Mapa Ruído 

DL 166/2008 de 22/8  
Novo Regime Jurídico da 

REN 
  22.07.2008 Aprovação do Mapa Ruído pela CM Leiria 

Guia AAE  
DGOTDU publica Guia 

AAE 
  out.08 

Envio do Relatório Fatores Críticos às Entidades 

com Responsabilidade Ambiental Específica  

P 1356/2008 de 29/11  
Regulamenta o Novo 

Regime Jurídico da REN 
      

Despacho 27660/2008 

de 29/10 
 

Cartografia de risco nos 

PMOT 
    

DL 17/2009 de 14/1  
Revisão do DL 124/2007 

de 28/6 
 

2009 

   

DL 46/2009 de 20/2  Revisão RJIGT     

DL 73/2009 de 31/3  
Novo Regime Jurídico da 

RAN 
  abr.09 

Envio ao ICNF do Plano Municipal da Floresta 

Contra Incêndios para aprovação. 

DR 9/2009 de 29/5  

Define os conceitos 

técnicos do Ordenamento 

Território 

    

DR 10/2009 de 29/5  
Regulamenta a cartografia 

para PMOT 
    

DR 11/2009 de 29/5  
Critérios de classificação 

do solo urbano 
  set.09 

Reunião com a CCDRC e a DRAPC: 

Critérios a utilizar na revisão face ao Decreto-

Lei 73/2009, de 31 de março. 

    

2010 

 04.01.2010 

Parecer da CCDRC: Invocando a 

necessidade de adaptação dos estudos da 

revisão aos diplomas legais. 

     REFORMULAÇÃO DO PROCESSO DA REVISÃO 

     set.2010 
Adjudicação da delimitação da REN (DL 

166/2008 de 22/8 e critérios harmonização) 

     nov.2010 

PROT Centro – Discussão Pública; CCDRC 

menciona que o PDM deve seguir as 

orientações do PROT 
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Legislação Urbanística   Conteúdo  Ano  Revisão do PDM de Leiria 

DL 2/2011 de 06/01  Alteração ao RJIGT  

2011 

   

Despacho 2729/2011 de 

08/02 
 

Composição da Comissão 

Acompanhamento da 

Revisão PDM – 35 

entidades 

  08.02.2011 

Despacho n.º 2729/2011 (2ª série), 8 de 

fevereiro - Alteração da CTA para Comissão 

Acompanhamento (CA) nos termos da Portaria 

1474/2007 de 16/11 – Incorpora o modelo de 

decisão em conferência de serviços 

     mar.2011 
Homologação da cartografia 1:10.000 elaborada 

em 2007 

     18.05.2011 

1ª Reunião Plenária da CA – Ponto de 

situação dos estudos, do enquadramento 

estratégico e territorial do concelho e das 

respetivas opções estratégicas, e apresentação, 

pela Câmara Municipal, da metodologia e do 

programa de trabalhos da revisão do PDM, 

incluindo o respetivo cronograma, bem como as 

bases cartográficas a utilizar. 

     

04.08.2011 

Edital n.º762/2011 (2ª série), 4 de agosto - 5ª 

Alteração 

     
Edital n.º763/2011 (2ª série), 4 de agosto - 6ª 

Alteração 

     out.2011 

Adjudicação da delimitação da RAN (DL 

73/2009) e carta de Riscos Naturais e 

Tecnológicos 

     out.2011 

Abertura de Concurso Público ao Abrigo do DL 

18/2008 para elaboração de trabalhos no âmbito 

da Revisão do PDM 

     nov.2011 Adjudicação da AAE 

    

2012 

 
fev.2012 

Adjudicação de trabalhos no âmbito da Revisão 

– concurso público      

     09.05.2012 
Declaração de Retificação n.º 616/2012 (2ª 

série), 9 de maio - 1ª Retificação 

     18.06.2012 
Aviso n.º8229/2012 (2ª série), 18 de junho - 7ª 

Alteração por Adaptação 

     25.07.2012 

2ª Reunião Plenária da CA – Apresentação e 

entrega dos Estudos de Caracterização; Quadro 

Estratégico Municipal e Relatório de Definição 

do Âmbito da AAE. 

DL 169/2012 de 01/08  
Aprova o Sistema da 

Indústria Responsável 
  28.08.2012 

Validação, por parte da DRAPC, à nova 

delimitação da RAN ‘Bruta’ 

      
Reformulação dos Estudos apresentados na 

CA, com base nos pareceres das entidades 

RCM 81/2012 de 20/9  

Orientações estratégicas 

param a delimitação da 

REN 

   

Reformulação REN Bruta – orientações da 

CCDRC e CNREN (93/90 e documento de 

orientação da CCDRC) 
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Legislação Urbanística   Conteúdo  Ano  Revisão do PDM de Leiria 

D. Retificação 71/2012 

de 29/11 
 

Retificação à RCM 81/2012 

(REN) 
 

2012 

  

Elaboração da Proposta de Plano – versão 

preliminar; Nova alteração REN Bruta – 

reuniões CCDRC; Processos exclusão RAN e 

REN. 

DL 239/2012 de 2/12  

Alteração DL 166/2008 que 

estabelece o Regime 

Jurídico REN 

   

Enquadramento do processo de delimitação da 

REN no regime transitório previsto no n.º 2 da 

RCM 81/2012. 

     22.11.2012 
Declaração de retificação n.º1526/2012 (2ª 

série), 22 de novembro - 2ª Retificação  

     07.12.2012 
Validação, por parte da CCDRC, à delimitação 

da REN ‘Bruta’ 

     dez.2012 
Conclusão do Estudo de Perigosidade e Riscos 

Naturais, Tecnológicos e Mistos 

    

2013 

 28.01.2013 
Reunião setorial com a CCDRC para apreciação 

do processo de delimitação da REN 

     01.02.2013 

3ª Reunião Plenária da CA – Apresentação da 

Proposta de Ordenamento (versão preliminar), 

Quadro Estratégico Municipal, Avaliação da 

Execução do PDM em vigor; RAN; REN; 

Servidões e Outras Restrições de Utilidade 

Pública. 

     08.02.2013 

Reunião setorial com a DRAPC/DGADR para 

análise das manchas alvo de processo de 

Exclusão da RAN e Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis 

     14.02.2013 

Reunião com a CM Batalha e a CM Ourém para 

análise da proposta de Ordenamento e exclusão 

da REN   

     18.02.2013 

Reunião com a CM Batalha, CM Marinha 

Grande e CM Pombal para análise da proposta 

de Ordenamento e exclusão da REN   

     fev.2013 Envio do processo da REN à CNREN. 

     11.03.2013 

Reunião setorial com o ICNF, para avaliação de 

valores naturais e corredores ecológicos a 

incluir na estrutura ecológica municipal 

      15.03.2013 

Reunião setorial com a Direção Regional de 

Economia do Centro e a Direção Geral de 

Energia e Geologia para avaliação de questões 

mediante o parecer referente à Proposta de 

Ordenamento. 
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Legislação Urbanística   Conteúdo  Ano  Revisão do PDM de Leiria 

    

2013 

 07.08.2013 

4ª Reunião Plenária da CA - Para emissão do 

parecer à Proposta Final do Plano; 

Emitido parecer final favorável condicionado 

à reformulação da proposta, a fim de submeter 

o processo a discussão pública. 

DL 81/2013 de 14 junho  
Novo regime do exercício 

da atividade pecuária. 
  11.09.2013 

Parecer favorável da Direção Geral do Território 

aos elementos finais enviados à entidade para 

validação. 

     04.10.2013 
Reunião de Concertação com a Direção-Geral 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

     22.10.2013 
Reunião de Concertação com a Direção 

Regional de Cultura do Centro e CCDRC 

     19.11.2013 

Reunião de Concertação com a Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(DRAPC) e CCDRC, referente às exclusões da 

REN. 

     20.11.2013 

Reunião de Concertação com a CCDRC – 

processo de delimitação da REN organizado em 

conformidade com a ficha de instrução de 

pedidos de delimitação da REN, para efeitos de 

agendamento na CNREN. 

     25.11.2013 

Processo da REN concluído e entregue à 

CCDRC no dia 22.11.2013, a qual remeteu à 

Comissão Nacional da Reserva Ecológica 

Nacional (CNREN). 

     28.11.2013 
Envio de elementos ao Instituto Nacional de 

Aviação Civil (INAC) para validação. 

     13.12.2013 

Reunião de Concertação com a DRAPC, 

Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF) e CCDRC. 

    

 

 13.01.2014 Reunião de Concertação com a DRAPC. 

     20.01.2014 Reunião de Concertação com a DREC. 

      21.01.2014 Parecer favorável do INAC.   

      10.02.2014 
Reunião de Concertação com a CCDRC relativa 

à delimitação da REN 

    

2014 

 07.04.2014 
Comunicação do Parecer da CNREN à 

delimitação da REN – favorável. 

     08.04.2014 

Reunião de concertação com a CCDRC para 

apreciação dos elementos do plano reformulado 

– Regulamento; Proposta de Ordenamento; 

Condicionantes; e Relatório de Ponderação dos 

Pareceres. 

     29.04.2014 
Câmara Municipal deliberou submeter a 

Revisão do PDM de Leiria a Discussão Pública. 
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Lei n.º 31/2014, de 30 

de maio 
 

Lei de bases gerais da 

política pública de solos, 

de ordenamento do 

território e de urbanismo 

  

30.05.2014 

a 

11.07.2014 

Discussão Pública por um período de 30 dias 

nos termos do Aviso n.º 6259/2014, publicado 

no Diário da República, em 21 de maio. 

     07.11.2014 

Reunião com a DRAPC para discussão das 

propostas de exclusão da RAN decorrentes da 

Discussão Pública. 

     12.01.2015 

Reunião com CCDRC para discussão das 

propostas de exclusão da REN decorrentes da 

Discussão Pública. 

     03.02.2015 

Reunião com CCDRC para discussão das 

propostas de exclusão da REN decorrentes da 

Discussão Pública. 

     03.02.2015 

Reunião com a DRAPC para discussão das 

propostas de exclusão da RAN decorrentes da 

Discussão Pública. 

     03.03.2015 
Reunião com a DRAPC para discussão das 

propostas de exclusão da RAN. 

     11.03.2015 

Reunião com o ICNF para discussão das regras 

de edificação relacionadas com o novo PMDFCI 

a constar no regulamento 

     09.04.2015 

Apreciação da CNREN à adenda da delimitação 

da REN apresentada no seguimento da 

discussão pública – não houve decisão. 

     03.03.2015 

Reunião com a DRAPC para discussão das 

propostas de exclusão da RAN situadas no 

Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira do 

Sirol. 

     28.04.2015 

Deliberação da Câmara Municipal - Aprovação 

do Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública. 

Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio 
 Novo RJIGT   26.05.2015 Parecer Final CCDRC. 

     27.05.2015 
Aprovação do novo Plano Municipal de Defesa 

da Floresta pelo ICNF. 

     28.05.2015 

Apreciação da CNREN à adenda da delimitação 

da REN apresentada no seguimento da 

discussão pública. 

     29.05.2015 Aprovação do AHVL pela DGADR. 

     03.06.2015 Aprovação da RAN pela DRAPC. 

     09.06.2015 

Deliberação da Câmara Municipal a submeter a 

revisão do PDM à Assembleia Municipal para 

aprovação. 

     26.06.2015 
Sessão da Assembleia Municipal – aprovação 

da revisão do PDM. 
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5. CARTOGRAFIA E LIMITES CAOP 

 

A qualidade dos instrumentos de gestão territorial e sua eficácia dependem da existência de 

cartografia topográfica e temática de boa qualidade, estabelecida num sistema de referência comum, 

de modo a facilitar as operações de harmonização e integração. 

 

Esta exigência de qualidade resulta no caso dos instrumentos de planeamento territorial, do facto de 

estes serem vinculativos das entidades públicas e dos particulares, existindo assim a obrigatoriedade 

de utilização de cartografia topográfica oficial ou homologada de acordo com a legislação em vigor. 

 

A AMLEI / Municípios Associados e Direção Geral do Território são detentoras de cartografia 

topográfica oficial à escala 1:10.000. Deste modo a cartografia utilizada no processo de revisão do 

PDM de Leiria tem as seguintes características: 

a) Identificação da entidade proprietária da cartografia: AMLEI / Municípios Associados e Direção 

Geral do Território; 

b) Identificação da entidade produtora e data de edição:  

Nível, LDA;  

Data do voo – julho e novembro 2007; 

Completagem de campo - 2008. 

c) Série cartográfica oficial: 1:10.000; 

d) Data e número de homologação e entidade responsável pela homologação: 16/03/2011, 75, 

Direção Geral do Território; 

e) Sistema de referência, datum e sistema de projeção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção 

de Gauss Kruger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais; 

f) Exatidão posicional e temática:  

Exatidão Posicional Planimétrica: 1,5 m; 

Exatidão Posicional Altimétrica: 1,7 m;  

Exatidão Temática: Melhor ou igual a 95%;  

Precisão Posicional Nacional das Saídas Gráficas: Melhor ou igual a 2,2m para os elementos 

obtidos por processos fotogramétricos, topográficos e/ ou digitalização. 

 

Os limites CAOP utilizados são os da última versão (2012.1), Cartografia CAOP 2012.1 do concelho 

de Leiria, adquirida à Direção-Geral do Território, no dia 04 de junho de 2013, no sistema de 

coordenadas DATUM 73 (Licença de Utilização n.º169/13). 
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Figura 3. Base Cartográfica  
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6. ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

 

A revisão do PDM de Leiria é constituída pelo conteúdo material, definido no artigo 85º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e pelo conteúdo documental, previsto no artigo 86º do 

mesmo Regime. 

 

O conteúdo material consiste na definição do modelo de organização municipal do território com base na 

caracterização/diagnóstico dos diferentes estudos e projetos, elaborados ou em elaboração. 

 

Por sua vez o conteúdo documental distingue-se entre os elementos que constituem o Plano e que são 

objeto de publicação na 2ª série do Diário da República, dos elementos que o acompanham, estes 

definidos no RJIGT e Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro. 

 

Assim, a revisão do PDM de Leiria é constituída por: 

 Estudos de caracterização do território municipal, nomeadamente: 

 Enquadramento Regional  

 Rede Viária, Mobilidade e Transportes 

 Economia 

 Turismo 

 Demografia 

 Habitação 

 Rede de Equipamentos 

 Urbanismo 

 Biofísico 

 Recursos Florestais 

 Perigosidade e Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos 

 Património Arquitetónico e Paisagístico 

 Património Arqueológico 

 Relatório de Avaliação do Grau de Execução do PDM em Vigor; 

 Regulamento, no qual são estabelecidas regras e orientações do solo no território e os critérios a 

utilizar na execução do Plano; 

 Relatório do Plano, constituído pelos 5 volumes, que explicita os objetivos estratégicos e as 

opções de base territorial adotadas para o modelo de organização espacial, bem como a respetiva 

fundamentação técnica suportada, na avaliação das condições económicas, sociais, culturais e 

ambientais para a sua execução. 

 Relatório Ambiental, no qual de identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas razoáveis, que 

tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos; 
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 Programa de execução e Plano de Financiamento contendo designadamente disposições 

indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de 

financiamento das mesmas. 

 Planta de Ordenamento 

 Planta de Ordenamento - Classificação e qualificação do solo, que representa o modelo de 

organização espacial do território municipal, de acordo com os sistemas estruturantes e a 

classificação e qualificação dos solos e ainda as unidades operativas de planeamento e 

gestão definidas; 

 Planta de Ordenamento – Salvaguardas, que integra os recursos geológicos, equipamentos, 

infraestruturas e outras infraestruturas, não contemplados em legislação específica; 

 Planta de Ordenamento - Zonamento Acústico, com a definição de zonas sensíveis e mistas, 

de acordo com o estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (RGR); 

 Planta de Ordenamento - Valores Patrimoniais, com a identificação do património 

arquitetónico, paisagístico e arqueológico;  

 Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal, que corresponde ao conjunto das 

áreas que em virtude da presença de valores naturais, das suas características biofísicas ou 

culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal 

contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental, 

paisagística e do património natural dos espaços rurais e urbanos. 

 Planta de Condicionantes, que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor, 

que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento 

do território. 

 Reserva Ecológica Nacional 

 Reserva Agrícola Nacional 

 Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 

 Perigosidade de Incêndios Florestais 

 Outras Condicionantes 

 

O conteúdo do presente Plano integra ainda as seguintes peças escritas e desenhadas, por forma a 

permitir uma melhor leitura e entendimento do mesmo: 

 Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação 

 Mapa do Ruído,  

 Planta de Enquadramento Regional 

 Planta da Situação Existente 

 Planta da Hierarquia Viária 

 Planta dos Equipamentos 

 Planta da Rede Elétrica, Gasoduto e Redes de Distribuição  

 Planta da Rede de Abastecimento de Águas e Rede de Águas Residuais 

 Planta do Património  
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 Planta com as indicações das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem 

como das informações prévias favoráveis em vigor 

 Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

 Planta das Intervenções Estratégicas 

 Planta das Recursos Geológicos e Infraestruturas Energéticas 

 Planta Zona Inundáveis em Perímetros Urbanos; 

 Processo de Delimitação da REN 

 Processo de Delimitação da RAN 

 Processo de Exclusão do AHVLis 

 Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação 

 Fichas de dados estatísticos, elaboradas segundo modelo a disponibilizar pela Direção-

Geral do Território 

 

Por último o presente Plano é ainda acompanhado de: 

 Carta Educativa, que de acordo com o Decreto-Lei n.º7/2003, de 15 de janeiro estabelece que o 

Carta Educativa deve integrar o Plano.  

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, regulado pelo Decreto-Lei 

n.º124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º17/2009, de 14 

de janeiro. 

 Plano Municipal de Emergência, que incluem a tipificação dos riscos, a indicação das 

medidas de prevenção a adotar, a identificação dos meios e recursos mobilizáveis, a 

definição das responsabilidades das estruturas envolvidas, os critérios de mobilização e 

mecanismos de coordenação dos meios e recursos e a estrutura operacional de resposta. 
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A realização deste volume - diagnóstico das dinâmicas socio territoriais - tem por objetivo obter uma visão 

global do território evidenciando os seus problemas e debilidades mas também as suas potencialidades. A 

partir dele deverão ser identificados os aspetos a corrigir ou melhorar no território e fundamentadas as 

ações a desenvolver.  

 

 

1. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

 

O concelho de Leiria, capital de distrito, abrange uma área de aproximadamente 565 Km², localiza-se na 

Região Centro integrando a sub-região do Pinhal de Litoral sendo administrativamente dividido em vinte e 

nove freguesias: Amor, Arrabal, Azóia, Barosa, Barreira, Boavista, Caranguejeira, Carvide, Coimbrão, 

Colmeias, Cortes, Leiria, Maceira, Marrazes, Milagres, Monte Real, Monte Redondo, Ortigosa, Parceiros, 

Pousos, Regueira das Pontes, Sta. Catarina da Serra, Sta. Eufémia, Souto da Carpalhosa, Bajouca, 

Bidoeira de Cima, Memória, Carreira e Chainça. 

 

O concelho de Leiria ocupa 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. 

 

A cidade de Leiria, sede de Concelho e capital de Distrito, fica a uma distância de 146 km de Lisboa, e de 

72 km de Coimbra, tem na sua localização um dos elementos principais que concorre para o seu 

crescimento e desenvolvimento funcionando como um importante nó viário resultante do cruzamento de 

algumas das principais estradas do País.  

 

O concelho integra a Associação de Municípios da Alta Estremadura (AMAE) que se constitui no contexto 

nacional como uma das principais conurbações nacionais no contexto extrametropolitano. Trata-se de uma 

aglomeração urbana de primordial importância à escala nacional, logo depois das duas áreas 

metropolitanas (PEAE 2003)
1
. 

 

Do mesmo modo, não deve ser descurado o papel central que o território da Alta Estremadura possui na 

articulação entre as duas principais conurbações urbanas do país (AML e AMP), beneficiando de 

excelentes acessibilidades rodoviárias nas suas próprias articulações com cada uma delas (PEAE 2003). 

 

A dinâmica demográfica e económica do sistema territorial e urbano da Alta Estremadura e, em particular, 

do eixo Leiria / Marinha Grande tem possibilitado gerar novas configurações territoriais, modelando toda a 

envolvente de pequenas aglomerações, às quais este sistema estende toda a sua urbanidade. Tem-se 

verificado transformações significativas na estrutura dos sistemas produtivos e nos usos dos recursos 

                                                        
1
 PEAE – Plano Estratégico da Alta Estremadura 
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locais / regionais e a revelar-se potenciadora de mudanças socioculturais que se manifestam em novos 

modos de vida (PEAE 2003). 

 

O eixo Leiria/Marinha Grande é caracterizado pela sua elevada capacidade empreendedora, traduzida num 

forte dinamismo industrial, associado a setores como os moldes, o vidro, os plásticos, a cerâmica e a 

pedra; embora predominem as pequenas e médias empresas já se verificam casos de sucesso de 

internacionalização, assim como a introdução de sistemas produtivos e tecnológicos avançados. Tem-se 

verificado uma crescente melhoria do poder de compra da população, dando boas perspetivas à atividade 

comercial e ao turismo. O setor agrícola tem vindo a registar uma diminuição significativa na sua 

importância (PEAE 2003). 

 

O concelho de Leiria beneficia de boas acessibilidades pela sua proximidade aos acessos às autoestradas 

A1, A8 e a recente A17 que liga Leiria à Figueira da Foz, e pela presença da EN 1, e outros acessos (IP e 

IC). Os transportes públicos são diversos - autocarros, expressos, comboio, mobilis e facilitam a 

deslocação da população. No entanto, o veículo próprio continua a ser o meio de transporte privilegiado. 

Relativamente ao transporte ferroviário, verifica-se uma debilidade, devido à visível decadência da linha do 

Oeste. Contudo, esta situação poderá vir a ser alterada com a definição da futura linha de alta velocidade. 

Próximo, o concelho de Pombal é servido pela Linha do Norte, a principal linha ferroviária portuguesa. Não 

estando arredadas a hipótese de abertura ao tráfego civil ao aeródromo militar de Monte Real, esta 

infraestrutura pode ser fonte de uma nova dinâmica local.  
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Figura 4. 

Enquadramento Regional 

Fonte: Lugar do Plano, 2013 
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2. SISTEMA BIOFÍSICO 

 

O relevo, de um modo geral é constituído por colinas arredondadas ou truncadas por superfícies mais ou 

menos planas, que se desenvolvem ligeiramente para noroeste. As únicas exceções são os planaltos e 

serras das regiões sul, sudeste e este. Em termos de declives, no concelho predominam as classes de 

declives mais baixos, cerca de 80% da área do concelho apresenta declives inferiores a 15%, e desta 

44,6% são inferiores a 5.  

 

 

Figura 5. Altimetria do Concelho 

Fonte: Lugar do Plano, 2013 

 

 

Em termos de distribuição de valores de altimetria do concelho por freguesias, é possível verificar que as 

freguesias com valores altimétricos maiores são Memória, parte de Colmeias e Caranguejeira, Arrabal, 

Santa Catarina da Serra e Chainça.  
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No território concelhio, em termos de exposição solar é possível distinguir 3 zonas: 

 A noroeste do concelho, entre o Rio Lis e o Ribeiro de Fonte Cova, zona mais plana, as vertentes 

são mais dispersas e orientadas a sul e este. 

 A oeste do Rio Lis, as encostas seguem uma orientação noroeste e sudeste com maior 

predominância.  

 A este do Rio Lis, predominam mais as orientações a sul e a norte. 

 

A temperatura média anual no concelho de Leiria tem uma distribuição pelo concelho em três zonas. Entre 

os 12,5 a 15ºC, temperaturas médias mais baixas na faixa litoral do concelho, temperaturas entre os 15º e 

os 16ºC, na faixa intermédia do concelho que abrange as freguesias de Bajouca em parte, Bidoeira, 

Milagres, Colmeias, Memória, Boa Vista, Santa Eufémia, Caranguejeira, Pousos, parte da freguesia de 

Azoia, Cortes, Arrabal. Com temperaturas médias anuais do ar superiores a 16ºC até os 17,5ºC 

encontram-se as freguesias da Chainça e de Santa Catarina quase na sua totalidade. 

 

A distribuição sazonal da precipitação é muito acentuada, concentrando-se no semestre húmido (outubro 

março) cerca de 75% da precipitação. De uma forma geral, o clima do concelho corresponde perfeitamente 

às características de um clima mediterrâneo: verão sem chuva, com muitas horas de sol e quente, em 

alternância nítida com uma estação fresca durante a qual se sucedem desordenadamente os dias de 

chuva e as abertas de sol. 

 

De uma forma geral, o clima do concelho corresponde perfeitamente às características de um clima 

mediterrâneo: verão sem chuva, com muitas horas de sol e quente, em alternância nítida com uma estação 

fresca durante a qual se sucedem desordenadamente os dias de chuva e as abertas de sol. 

 

A disposição do relevo, nomeadamente a orientação e abertura dos vales do Lis e do Lena, favorece a 

circulação dos ventos marítimos e a sua penetração sensível a praticamente toda a área do concelho. Os 

dados de Monte Real apontam no sentido do predomínio nítido dos ventos dos quadrantes norte e 

noroeste, particularmente durante os meses de verão. 

 

O histórico anual do índice da qualidade do ar na zona do Centro Litoral entre os anos de 2004 a 2011, 

revela uma melhoria gradual do número de dias com índices de qualidade do ar “bom” e “muito bom”, ao 

longo do tempo. De acordo com dados de 2011 da estação de monitorização da qualidade do ar localizada 

na Ervedeira (Leiria), apenas o poluente Partículas <10 µm (PM10), registou excedências, ou seja passou 

o VL (valor limite) estabelecido para esse poluente ao longo de 17 dias. No caso em concreto, foram 

registados valores de Partículas <10µm superiores a 50 µg/m
3
 em 17 dias, que no entanto não 

ultrapassaram o número de excedências permitidas estabelecidas (35 dias) para proteção da saúde 

humana face ao DL n.º 102/2010.  
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Gráficos 1 e 2. Histórico anual do índice de qualidade do ar no Centro Litoral, 2010 - 2011 

 

Quanto à geologia, o concelho de Leiria estende-se integralmente na Orla Mezocenozóica Ocidental. Os 

materiais pertencem a todas as idades geológicas, margas do Retiano – Hetangiano (Triásico Superior e 

Jurássico Inferior), praticamente todas as séries do Secundário (Jurássicas e Cretácicas) e do Terciário e 

aluviões modernos. 

 

Em termos de distribuição espacial da carta Geológica pelo concelho, verifica-se que o Período Jurássico 

se encontra predominantemente na área do Maciço Calcário Estremenho nas freguesias de Cortes, 

Arrabal, Chainça e Santa Catarina da Serra. É possível encontrar algumas manchas deste período 

geológico nas freguesias de Memória, Colmeias, Azoia, Parceiros e um pouco nas freguesias de Maceira, 

Ortigosa e Souto da Carpalhosa.  

 

O período geológico Moderno incide nas zonas dunares da Orla Costeira e nos aluviões dos vales dos 

cursos de água. A maior parte do território litoral concelhio encontra-se no Período Geológico Moderno, 

correspondendo à paisagem das colinas suaves arenosas.  

 

O período Cretácico encontra-se essencialmente nas zonas das colinas Greso-argilosas, que abrange as 

freguesias de Colmeias, Memória, Caranguejeira, Norte das freguesias de Cortes e Arrabal, freguesia de 

Barreira, e parte da freguesia de Azoia, Maceira, Parceiros, Milagres e Marrazes. 

 

O período Paleogénico revela-se nas encostas das freguesias dos Pousos, Caranguejeira e Santa Eufémia 

onde ainda é possível encontrar vestígios com muitos anos de história da humanidade em bom estado de 

conservação no Vale do Lapedo e Vale da Ribeira das Chitas. 
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Em termos de materiais geológicos, grande parte da área do concelho é composta por argilas, areias e 

cascalhos do Terciário, calcários do Jurássico médio e calcários margosos e margas do Cretácico e do 

Jurássico.  

 

Nos vales da rede hidrográfica predominam os aluviões e na orla costeira as areias dunares, ambos do 

Holocénico. Preponderam dobras de grande raio de curvatura, com perturbações que proporcionam 

condições para o aparecimento de ocorrências hidrotermais. 

 

As areias soltas, assim como alguns calcários, apresentam permeabilidade alta. Os calcários margosos e 

as margas, pelo contrário, apresentam uma permeabilidade muito variável dependente do grau de 

consolidação do material. 

 

A constituição geológica dos terrenos determina a existência de vários minerais e consequentemente de 

jazidas e da possibilidade de existirem várias empresas de exploração de recursos geológicos. 

 

Um dos traços essenciais da geologia do concelho de Leiria e de toda a bacia do Lis é a presença de 

estruturas relacionadas com a migração de massas de gesso e sal-gema (diapíricos). Estas estruturas 

deram origem a áreas deprimidas que foram preenchidas por sedimentos que constituem o suporte de 

alguns aquíferos. 
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Figura 6. Carta Geológica do Concelho de Leiria  

 

Os solos do concelho de Leiria encontram-se entre quatro principais tipos de solo: podzóis, cambissolos, 

luvissolos e aluviossolos. O seu desenvolvimento está diretamente relacionado com as condições 

litológicas e hídricas. Estes tipos de solo apresentam, consoante a classificação FAO/UNESCO as 

seguintes principais características (Sousa,1997): 

 Podzóis  

Solos pobres, por vezes muito ácidos e com fracas capacidades de retenção de água; 

predominam nas superfícies e colinas arenosas a jusante de Leiria, respondendo à forte 

permeabilidade das rochas, à sua idade recente e também devido a uma antiga ocupação com 

vegetação à base de resinosas (pinheiro bravo); 

 

 Cambissolos  

Solos medianamente evoluídos, não muito ricos, mas, quando corrigidos passíveis de ocupação 

agrícola intensa; 
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 Luvissolos  

Solos evoluídos de tons avermelhados, neutros ou básicos; têm boa capacidade de retenção de 

água e são férteis quando profundos; 

 

 Aluviossolos 

Solos profundos e férteis que se amontoam predominantemente nos fundos mais aplanados dos 

vales, onde os aluviões estão presentes, passando lateralmente junto às vertentes a coluviossolos 

(solos profundos e férteis). 

 

A paisagem é um sistema dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e culturais interagem e evoluem 

em conjunto, determinando e sendo determinados pela estrutura global, o que resulta numa configuração 

particular, nomeadamente de relevo, coberto vegetal, usos do solo e povoamento que lhe confere uma 

certa unidade à qual corresponde um determinado caráter.  

 

 

Figura 7. Unidades de Paisagem do Concelho de Leiria 

 

67 



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET       41 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME I. DIAGNÓSTICO  

No concelho de Leiria verificam-se os seguintes grupos de unidades de paisagem (GUP) e unidades de 

paisagem (UP): 

 GUP H – Beira Litoral / UP 57 – Pinhal Litoral Aveiro – Nazaré; 

 GUP H – Beira Litoral / UP 60 – Beira Litoral: Leiria – Ourém - Soure; 

 GUP K – Maciços Calcários da Estremadura / UP 67 – Maciço Calcário Coimbra – Tomar; 

 GUP K – Maciços Calcários da Estremadura / UP 68 – Serras da Aire e Candeeiros. 

 

O território concelhio é abrangido na sua grande maioria pela UP 60 - Beira Litoral: Leiria - Ourém - 

Soure, pelo que se pode associar, genericamente, o concelho a este tipo de UP. Facilmente se 

compreende que a UP 57 - Pinhal Litoral Aveiro - Nazaré está associada à faixa litoral do concelho 

coincidente com a freguesia de Coimbrão. Com uma diferença mais ténue e nem sempre percetível tem-se 

a UP 67 - Maciço Calcário Coimbra - Tomar (coincidente com a freguesia de Memória) e UP 68 - Serras 

da Aire e Candeeiros (coincidente com as freguesias de St.ª Catarina da Serra, Chainça, Arrabal e 

Cortes), devido ao facto de estarem associadas a maciços calcários e dado se encontrarem nos limites de 

transição com a UP 60.  

 

Os espaços naturais e ecológicos são aqueles cuja função é a conservação dos recursos naturais e a 

salvaguarda dos valores paisagísticos, incluindo a estrutura ecológica municipal devidamente identificada. 

 

No intuito de se propor as espécies florestais mais adequadas à região do concelho de Leiria, recorre-se 

primeiramente à cartografia referente às grandes regiões de arborização. As grandes regiões de 

arborização foram marcadas por Monteiro Alves, a partir da Carta Ecológica de Manique e Albuquerque 

(simplificada por lince de Oliveira) e resultaram do agrupamento das zonas fitoclimáticas iniciais em doze 

zonas principais. 

 

A região XII - Zonas Edafoclimáticas, não constitui verdadeiramente uma região, mas sim um conjunto de 

zonas onde as características edáficas são preponderantes: o caso das dunas, dos aluviões e dos 

calcários. Nestas situações, a questão da arborização coloca-se sob o ponto de vista da ocupação florestal 

das dunas no primeiro, da floresta de compartimentação no segundo, e no caso dos calcários, é de propor 

a utilização das espécies Pinu  halepensis, eventualmente Pinus brutia e os Cupressus. 

 

Com base no critério das grandes regiões de arborização, as principais espécies a utilizar em florestação 

no concelho de Leiria são: o pinheiro bravo, o eucalipto, o carvalho roble, o carvalho cerquinho e como 

árvores de compartimentação nomeadamente junto dos cursos de água, os choupos, salgueiros, amieiros, 

ulmeiros e plátanos. No entanto, podem considerar-se outras espécies, como por exemplo o caso do 

sobreiro, que se encontra frequentemente a “desenvolver-se” no subcoberto dos povoamentos de pinheiro 

bravo, ou de outros povoamentos pouco cuidados no concelho de Leiria, ou mesmo ainda de pinheiro 

manso dada a sua adaptabilidade a terrenos menos favoráveis. 
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As potencialidades do município de Leiria, com origem nos recursos ecológicos e paisagísticos 

centram-se no contínuo "verde" proporcionado pelo Pinhal de Leiria e matas nacionais, as arribas e praias. 

 

Destaca-se o sítio de Azabucho, inserido na freguesia de Pousos, que foi classificado pela Rede Natura 

2000 como um Habitat Natural da espécie Leuzea longifolia. Trata-se de uma espécie endémica que se 

encontra em vias de extinção e cuja área de distribuição se resume ao reduzido Centro-Oeste arenoso. 

Este sítio, que abrange uma área de 162 ha, é rico em espécies e comunidades raras em Portugal, sendo 

de salientar a presença de Scirpus fluitans, Euphorbia ulginosa, Cheirolophus uliginosos entre outros. De 

destacar a comunidade Hyperico elodis-Scripetum fluitantis que é raríssima e mencionada pela primeira 

vez para Portugal. 

 

Próxima da Mata Nacional do Urso e do Pedrógão, a Lagoa da Ervedeira apresenta uma extensão de 

dois quilómetros de areal e vegetação envolvente únicas. Localizada na freguesia do Coimbrão, no 

extremo norte do concelho de Leiria, insere-se num cordão dunar. Na paisagem da Lagoa é possível 

distinguir duas áreas diferenciadas. A cobertura de pinheiros bravos e arbustos que constitui a mata 

circundante e a lagoa propriamente dita, com as margens adjacentes. 

 

Figura 8. Lagoa da Ervideira 

 

 

A lagoa foi considerada um sítio de interesse para a Conservação da Natureza, encontrando-se 

classificada como Biótopo CORINE – Programa da Comunidade Europeia para sítios de interesse científico 

e conservação da natureza 

 

Nos termos do DR n.º 11/2006, 21 julho, que publica o Plano Regional de Ordenamento Florestal do 

Centro Litoral (PROF-CL), as praias e as dunas fazem parte dum corredor ecológico, que nos termos do 

seu artigo 10.º correspondem a áreas de proteção. 
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Figura 9. Vista aérea do aglomerado e da Praia de Pedrógão, 2012 

Fonte: http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2012/04/praia-do-pedrogao.html, fotografia de 2012, 

acedido em 10.09.2013 

 

Na zona Norte, correspondente à atual Praia do Pedrógão, é visível um extenso sistema de dunas eólicas 

e areias de praia, seguindo um padrão dinâmico de mistura entre areias de praia e dunas, o que origina 

uma zona arenosa visível e contínua ao longo da faixa litoral. (Carvalho, Anabela Gomes, 2008, Gravura Pré-

Histórica da Praia do Pedrógão e sua alteração in Tese de mestrado, Química Aplicada ao Património Cultural, Universidade 

de Lisboa, Faculdade de Ciências, pág. 18 

 

A Praia de Pedrógão encontra-se sujeita a um processo de intensa erosão costeira, situação extensível um 

pouco por toda a costa Portuguesa. 

 

   

Figura 1. Avanço do mar na Praia Norte de Pedrógão, setembro 2013 

 

O vale do Lapedo, com cerca de um quilómetro e meio de extensão, apresenta-se como uma área de 

grande importância geomorfológica. A paisagem evidencia-se pelas magníficas características naturais, 

destacando-se o vale em forma de “canhão” que rasga o maciço calcário, um dos maiores e mais 

interessantes de Portugal, erodido ao longo de centenas de milhares de anos pela ribeira do Sirol. As 
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características singulares deste género de formação geomorfológica propiciam a preservação da flora e 

fauna autóctone. No caso do Lapedo podemos observar alguns exemplares da comunidade biológica 

peninsular mais antiga - mata mediterrânica, destacando-se algumas espécies típicas como o Carvalho 

Cerquinho (Quercus-fagínea) e o Medronheiro (Arbutus unedo). 

 

 

Figura 2. Vale do Lapedo 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria 

 

Situado nas freguesias de Caranguejeira e Santa Eufémia, a sua formação, na era Quaternária, deve-se à 

passagem das águas da ribeira de Caranguejeira. A diversidade de fauna e flora é também uma 

característica digna de distinção. Neste local, é possível encontrar algumas espécies como o chapim, 

gralha preta, águia de asa redonda, ratos do campo, salamandras e morcegos. 

 

A existência de depósitos salinos na área de Leiria é bem conhecida, sendo também provável que em 

épocas remotas tenha existido a exploração de sal marinho, já que o regime dos rios regionais seria por 

certo bem diferente do atual, permitindo a existência de verdadeiros estuários. 

 
Em termos do seu enquadramento, enquanto estrutura produtiva, a Salina da Junqueira enquadra-se 

numa tipologia de salina interior de evaporação solar, tendo porém a particularidade da sua tecnologia e 

delineamento corresponder à tecnologia da Figueira da Foz pertencente à família das salinas costeiras, 

não possuindo quaisquer semelhanças, com as salinas de Rio Maior que, conjuntamente com a Junqueira, 

constituem os únicos exemplos bem conhecidos e documentados de salinas de interior de evaporação 

solar em Portugal. 

 

Na atualidade o sítio constitui uma zona húmida de características palustrinas, instalada sobre uma 

turfeira, com abundante vegetação aquática e reduzidos planos de água. 
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Figura 3. Vista parcial do maior plano de água existente das Salinas da Junqueira na atualidade, ao fundo 

distingue-se claramente a galeria ripícola. 

Fonte: Mãe d’água, Lda., junho de 2005 - Foto obtida em meados de Maio 2005 

 

Localizada a Sudeste da cidade de Leiria, a Senhora do Monte é uma zona de grande interesse ecológico 

e paisagístico, uma vez que aqui nasce o Rio Lis, de uma série de exsurgências, e é a zona que 

compreende as cotas mais elevadas do Concelho. Situada na Orla Mesocenozóica Ocidental na 

extremidade Norte do Maciço Calcário Estremenho, sendo notória a saliência do relevo desta zona em 

relação ao restante Concelho. 

 

Este facto deriva da ação das falhas que elevaram o substrato calcário, em aliança com a maior resistência 

mecânica deste material ao que lhe está adjacente. Esta área, de grande diversidade litológica, 

caracteriza-se pela presença de arenitos, margas e calcários margosos do Jurássico que contactam, nas 

regiões envolventes, com arenitos e conglomerados do Cretácico e Jurássico. 
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Figura 13. Imagem da zona da Sr.ª do Monte, Leiria, 2010 

 
 
 
A aldeia de Fontes localiza-se a dois quilómetros e meio da freguesia de Cortes. Com um cenário natural e 

paisagístico relevante, esta povoação situa-se no Vale do Rio Lis desenvolvendo-se, a partir da Nascente. 

Nasce no topo do vale da grota (Nascente principal), sob um poço, rodeado de carvalhos, eucaliptos e 

pedras calcárias. Esta localiza-se a 400 metros de altitude, na terminação do Maciço Calcário Estremenho 

(que constitui o 2º maior reservatório subterrâneo do país). 
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Figura 14. Nascente do Rio Lis, 2010 

Fonte: http://nascentedoriolis.blogspot.pt/, foto de 2010, acedido a 04.10.2013 

 
 
A Mata da Curvachia é uma mata de carvalhos e de vegetação mediterrânica, com grande valor botânico, 

que alberga no seu interior um Carvalho-cerquinho (Quercus faginea Lam. Ssp. Broteroi) centenário, que 

deveria ser objeto de classificação. As características do vale da Mata da Curvachia e o seu valor natural 

são em tudo idênticas às do Vale do Lapedo, sendo que apenas as encostas do vale são menos 

acentuadas no declive e, nesse sentido, por ventura menos exuberantes. (ICNF, Agosto de 2013) 

 
A área de maior valor natural concentra-se no Vale da ribeira das Chitas (desde a povoação de Martinela). 

Na encosta norte concentram-se áreas agrícolas com valor paisagístico e onde foram identificados 

achados arqueológicos (EIA da linha elétrica de muita alta tensão Batalha-Lavos). (ICNF, Agosto de 2013) 

 
 

   

Figura 15. Mata da Curvachia 
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Importa também referir as zonas húmidas de turfeiras, os principais cursos de água, bem como outras 

zonas húmidas de menor dimensão como: a lagoa do Boi (a sul de Chainça), a lagoa dos Gansos (no limite 

do concelho junto ao Cercal), a lagoa dos Montijos; a zona húmida a norte da Lameira e a zona húmida 

entre Casal Novo e Graveto. 
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3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

No topo de um morro de difícil acesso, construiu-se uma fortaleza, um castelo e o início de um aglomerado 

urbano. O morro serviu para resguardar os seus povoadores, nuns tempos em que neste troço ocidental do 

território ibérico, se sucediam confrontos entre grupos com diferentes crenças e manifestações religiosas. 

 

Em 1135, D. Afonso Henriques tomou o Castelo de Leiria, encontrando-se a região sob o domínio dos 

mouros. O rei cristão mandou erguer uma igreja no cimo do penhasco, que ficou conhecida como Igreja de 

N.ª Sr.ª da Penha. A vila cresceu muito rapidamente, entre os rios Lis e Lena, desenvolvendo-se o 

povoamento cristão em redor do Castelo. 

 

O castelo, colocado sob a proteção de D. Paio Guterres, primeiro alcaide de Leiria, foi novamente tomado 

pelos mouros, em 1140, e reconquistado pelos cristãos, em 1142 - data em que a vila recebeu o seu 

primeiro foral. 

 

Após um nova incursão dos mouros, em 1190, D. Sancho I mandou reedificar as muralhas da vila, à qual 

outorgou novo foral, em 13 de abril de 1195. D. Afonso II confirmará os privilégios da vila, em 1214 e 1217, 

e D. Manuel conceder-lhe-á novo foral, em 1 de maio de 1510. 

 

No último quartel do séc. XII (cerca de 1176), levantava-se já uma igreja maior, capaz de albergar todo o 

povo, junto à qual cresceu o mais antigo cemitério da cidade. Esta igreja, a de S. Pedro, intimamente 

ligada à escola românica de Coimbra, é o único testemunho da arquitetura românica de Leiria, sendo 

constituída por uma só nave, com cobertura de madeira, e uma cabeceira abobadada composta por uma 

ábside e dois absidíolos. 

 

Por outro lado, parece não restar dúvidas de que a antiga residência real se situava no local onde se 

ergueram os Paços Episcopais, junto à Igreja anteriormente referida. 

 

Em 1211, Leiria era composta já por cinco freguesias urbanas e cinco rurais. 

 

Em meados do século XIII, o castelo de Leiria foi entregue a D. Afonso III, pelo alcaide Martim Fernandes, 

contra as pretensões de D. Sancho II, tendo sido palco das famosas cortes de 1254 (já Leiria possuía as 

infraestruturas necessárias para receber um grande volume de visitantes), onde pela primeira vez tiveram 

assento os procuradores dos concelhos do Reino. O célebre Pinhal de Leiria (aproximadamente 2000 

hectares de terra conquistados às areias do mar), iniciado em 1290 sob a intendência de frei Martinho de 

Alcobaça, constitui parte da obra desenvolvida por D. Afonso III. 
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Em 4 de julho de 1300, D. Dinis doou a vila, já com a designação de “Leirea”, à rainha D. Isabel. É natural 

que D. Dinis tivesse igualmente mandado reconstruir e ampliar a cerca da vila e suas torres de atalaia, na 

encosta - mas obras idênticas poderão ter sido realizadas no reinado de D. Fernando. Sabe-se ainda que a 

rainha D. Isabel renovou e ornamentou a Igreja de N.ª Sr.ª da Penha, assim como o próprio Castelo. No 

reinado de D. Fernando, que em 1372 e 1376 reuniu cortes em Leiria, o senhorio da vila pertenceu 

sucessivamente à rainha D. Leonor e a seu irmão, o conde D. Gonçalo, sendo reintegrado nos bens da 

coroa por D. João I. 

 

A partir do reinado de D. Afonso IV, o povoado sofreu um aumento adensando-se nas faldas do castelo. 

 

No reinado de D. Duarte - que em 1438 convocou as cortes de Leiria para a discussão do resgate do 

infante D. Fernando, prisioneiro em Tânger -, surge mencionada a primeira referência aos Paços Reais da 

alcáçova do castelo. Obra do rei fundador, a parede nordeste do palácio ostenta ainda o brasão de armas 

de D. João I e o interior da Igreja ao Alcaide Pedro Barba Alardo, descendente da família dos Alardos - 

detentores da alcaidaria-mor do castelo desde o reinado de D. Afonso V. 

 

No início do séc. XVI, a cidade estava delimitada entre dois elementos naturais que foram relevantes no 

desenvolvimento do aglomerado: o morro do castelo, onde foi implantado o núcleo genético, e o rio, fator 

de crescimento, principalmente a partir do séc. III. Assim, o espaço urbano originou-se, preferencialmente, 

na margem esquerda do Lis, tendo dado origem a um tecido de ruas e ruelas, cingindo entre o castelo e o 

rio. 

 

Em virtude do crescimento que se fazia sentir no início do século XVI, o rei D. João III resolveu elevar 

Leiria à categoria de cidade, mediante carta emitida em Évora a 13 de junho de 1545. 

 

A construção da Sé Catedral que terá sido concluída por volta de 1574, no bispo D. Fr. Gaspar do Casal, 

constitui também um fator preponderante para a evolução do aglomerado. 

 

A cidade seiscentista organizou-se, preferencialmente, junto da Praça de S. Martinho (atual praça 

Rodrigues Lobo) e as construções que ladeavam as ruas que a envolviam foram crescendo, tornando o 

espaço cada vez mais compacto. Era ainda na Praça de S. Martinho que se localizava a casa da Câmara e 

o Pelourinho, símbolos do poder concelhio. 

 

Até finais do século XVIII, a construção adensa-se em torno da Praça, estende-se para oeste, área em que 

se evidenciam ruas ladeadas por edifícios seiscentistas e setecentistas de grande interesse. 

 

No século XIX, a morfologia urbana de Leiria foi profundamente afetada pelas invasões francesas. Deu-se 

uma diminuição efetiva da população, assim como uma grave crise na lavoura. O crescimento da cidade 

estava diretamente dependente do sucesso agrícola e as crises na lavoura que se sucederam durante 
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quase todo o século XIX, refletiram-se de forma negativa no crescimento do espaço urbano, em 

consequência do fraco aumento populacional. 

 

De D. Afonso Henriques a D. Manuel, a arquitetura civil e religiosa sobrepôs-se às preocupações de 

defesa militar da 1ª dinastia e o castelo foi alvo de ações de beneficiação. O aspeto que o conjunto 

fortificado apresenta na atualidade, resulta parcialmente de um projeto estabelecido em 1898 pelo arquiteto 

suíço Ernesto Korrodi, que previa a reconstrução ideal do castelo de acordo com um ponto de vista então 

corrente de reconstituir os monumentos de acordo com o seu estado original. 

 

O século XX corresponderá a um período de grandes intervenções urbanísticas, que se desdobram no 

rompimento de artérias, criação de praças e conceção de alguns edifícios que ainda hoje funcionam como 

pontos de referência na paisagem urbana. 
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4. CONDIÇÃO NATURAL E HUMANA 

 

A condição natural é um fator essencial na compreensão da relação do homem com o território e é 

fundamental o seu contributo direto e indireto na determinação de aptidões, capacidades e potencialidades 

para todas as utilizações e funções úteis ao homem.  

 

Ao longo do tempo o homem tem sido, e continua a ser, influenciado pelo ambiente físico e social que o 

rodeia. Mas com a evolução tecnológica e das comunicações geraram-se uma variedade de combinações 

possíveis em termos de inter-relações sociais contribuindo para reduzir a influência e as limitações 

impostas pelo meio natural na organização do espaço. Apesar dessa evolução os condicionalismos 

naturais continuam a desempenhar um papel importante na ocupação do território e deverão ser 

entendidos não como limitadores mas antes como um dos fatores que pode contribuir para melhorar a 

qualidade dos espaços urbanos e, consequentemente, da qualidade de vida.  

 

De entre os vários aspetos que condicionam e moldam a ocupação do território, os fatores naturais relevo, 

linhas de água, tipo de solos, exposição solar, etc., foram os primeiros a determinar a ocupação humana. A 

conciliação destas determinantes com as exigências e necessidades humanas, proximidade a linhas de 

água ou nascentes, terrenos férteis, cruzamento de caminhos, suavidade do terreno, etc., estão na génese 

dos povoamentos humanos.  

 

A morfologia urbana, entendida como o estudo da estrutura, forma e transformação dos aglomerados 

urbanos, revela-se um instrumento de grande utilidade para compreender e, posteriormente, estabelecer 

critérios de intervenção sobre os territórios construídos. Para compreender a evolução do tecido urbano 

torna-se necessário analisar o papel das características físicas do território que o condicionam, 

nomeadamente o sítio, a rede viária, o parcelamento, os espaços livres e os espaços construídos.  

 

As recentes formas de crescimento urbano são caracterizadas por múltiplos fatores constituindo-se como a 

conjugação dos tipos de povoamento mais tradicionais com as dinâmicas aceleradas de modernização que 

tem ocorrido na sociedade portuguesa. A edificação dispersa é uma realidade em grande parte do território 

nacional que deverá ser regulada, procurando formas de a integrar no planeamento e gestão do território.  

 

O conhecimento das novas formas de apropriação do território e dos fatores que lhe dão origem 

constituem-se como ponto de partida para a organização de um modelo territorial que deverá ser 

coordenado com a análise de fatores económicos, socioculturais e ambientais. 

 

O concelho de Leiria apresenta em termos gerais uma orografia plana, verificando-se na parte Sul uma 

topografia ligeiramente acidentada. A altitude deste território oscila entre os 0 m e os 450 m no extremo sul 

do concelho O relevo, de um modo geral é constituído por colinas arredondadas ou truncadas por 
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superfícies mais ou menos planas, que inclinam ligeiramente para Noroeste. As únicas exceções são os 

planaltos e serras das regiões Sul e Sudeste. 

 

O concelho de Leiria insere-se praticamente na sua totalidade na bacia hidrográfica do Lis com exceção de 

uma pequena área a Noroeste do concelho pertencente à bacia hidrográfica do Mondego, de uma pequena 

área a Sudeste pertencente à bacia hidrográfica do Tejo e uma pequena área junto da costa pertencente 

às bacias de drenagem as ribeiras da costa. A bacia hidrográfica do Lis constitui a bacia mais significativa 

nos processos hidrológicos e nas disponibilidades hídricas da região. 

 

Contudo, se na sua génese a distribuição dos aglomerados no território concelhio evidenciou uma certa 

convergência entre as formas de ocupação e as condicionantes morfológicas do território, a forma de 

organização do território do Concelho de Leiria encontra-se atualmente marcada pela espacialização das 

dinâmicas de desenvolvimento urbano dos últimos séculos.  

 

 

Figura 16. Sobreposição dos aglomerados urbanos, rede viária principal e rios com a carta hipsométrica 

 

De um modo geral, tal como ilustram as Figura 10 e 11,as estruturas de povoamento no território de Leiria 

caracterizam-se pela forte presença do aglomerado da cidade de Leiria que, pela sua dimensão, 

concentração de funções diversificadas e população, assume especial relevância. Pela existência de três 

núcleos urbanos que, por razões distintas, se destacam dos restantes aglomerados – Maceira, Monte Real 
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e Pedrógão. Maceira é o segundo lugar com maior população residente do concelho e que concentra um 

número assinalável de indústrias estabelecendo com a Marinha Grande uma forte relação de 

complementaridade. Monte Real é um caso singular no concelho pelo facto de ali existirem termas que 

potenciaram o seu desenvolvimento turístico. Pedrógão é o aglomerado de praia do concelho de Leiria 

sujeito a elevadas pressões urbanísticas e à ocupação sazonal. Encontra-se rodeado a norte, sul e 

nascente por uma extensa mancha de pinhal que condiciona a sua expansão. 

 

De um modo geral o modelo do povoamento no concelho caracteriza-se por dois tipos de povoamento – a 

aglomeração urbana e o povoamento linear.  

 

Os casos de aglomeração urbana são caracterizados por uma estrutura urbana mais densa, cujo 

crescimento ocorreu por sucessivos alargamentos dos limites ou pela agregação de outros lugares 

periféricos. Enquadram-se nesta tipologia a cidade alargada de Leiria e Pedrógão. Este tipo de 

povoamento caracteriza-se pela existência de malha urbana densa, quarteirões mais ou menos regulares 

e, geralmente, de pequena dimensão, com grande ocupação construtiva e espaços livres residuais no seu 

interior. Estes quarteirões partem de uma unidade estruturante em quadrícula mas adaptam-se e orientam-

se no espaço de acordo com as condições topográficas. As tipologias presentes são, em geral, 

diversificadas havendo o predomínio de edifícios de habitação coletiva. Coexistem diversos usos, desde a 

habitação, comércio, serviços e equipamentos.  

 

No restante território do concelho domina o povoamento linear apoiado na rede de vias e caminhos 

municipais que percorrem o concelho. Neste tipo de povoamento são percetíveis algumas variações que 

se prendem com a topografia, a existência de terrenos mais férteis para a agricultura, o parcelamento da 

propriedade e as vias principais que atravessam o concelho, em particular a EN 1 e a EN 109. Podemos 

distinguir três tipos de povoamento linear em função da sua maior ou menor dispersão/concentração: 

 

Povoamento linear nucleado: de que são exemplo os aglomerados localizados junto ao Vale do Rio Lis, a 

noroeste do concelho, onde se verifica alguma contenção na expansão linear e se detetam pequenas 

concentrações. Aqui o povoamento, apesar de seguir o padrão da ocupação ao longo das vias, não 

apresenta um grau de dispersão tão elevado como noutras zonas do concelho. As povoações ocupam os 

limites da planície do Rio Lis, libertando os terrenos férteis para a exploração agrícola. A proximidade a 

estes terrenos férteis foi determinante na maior concentração dos aglomerados que se desenvolvem ao 

longo de todo o vale. 

 

Povoamento linear disperso: constituído pelos aglomerados localizados nas zonas de colinas suaves com 

altitudes na ordem dos 200 metros e declives suaves, a nordeste e sudoeste do concelho, onde o 

povoamento segue o padrão linear mas verifica-se uma maior dispersão. Na maior parte do território do 

concelho predomina esta dispersão de construções ao longo dos caminhos existentes havendo, 

ocasionalmente, pequenas concentrações que correspondem, regra geral, ao centro dos lugares. Nas 

povoações atravessadas pelas principais vias de comunicação (não considerando as autoestradas que não 
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proporcionam acessos diretos), particularmente a EN 1 e a EN 109, verificou-se a ocorrência de 

fenómenos de intensificação de usos, nomeadamente industriais e comerciais, que introduziram alterações 

ao padrão. Verifica-se a aproximação dos aglomerados a estas vias e a sua integração na malha urbana 

criando “estradas-ruas” onde as atividades que necessitam de maior visibilidade ou melhor acessibilidade 

se localizam preferencialmente. Esta tipologia da ocupação urbana, com grande expressão no concelho, 

nunca foi claramente assumida e necessita de ser pensada e regulada como um eixo urbano de 

desenvolvimento linear existente. 

 

Povoamento linear contínuo: que se observa nos aglomerados localizados nas zonas mais montanhosas, 

com altitudes acima dos 300 metros e declives mais acentuados, a sudeste e na zona mais nordeste do 

concelho, onde o povoamento se desenvolve linearmente ao longo das linhas de festo ou pequenos 

planaltos. As construções desenvolvem-se junto às vias de comunicação de modo linear apoiadas nas 

linhas de festo ou nas áreas de planalto. A topografia condiciona fortemente estes aglomerados criando 

poucas oportunidades para o aparecimento de núcleos com alguma dimensão favorecendo, ao invés, o 

povoamento “alongado” numa sucessão de construções que não se afastam das zonas mais favoráveis à 

ocupação (menores declives) e, como tal, reduzindo a dispersão que topografias mais suaves 

proporcionam. 

 

 

Figura 17. Tipos de povoamento 
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5. DEMOGRAFIA 

 

A análise da dinâmica demográfica torna-se fundamental quando se tratam questões relacionadas com os 

processos de planeamento e de ordenamento do território sendo determinantes em diversas matérias 

como a programação de equipamentos ou a construção de um quadro de referência que permita 

perspetivar e definir a evolução do concelho com vista a estabelecer as linhas de orientação para a 

elaboração dos instrumentos de gestão territorial.  

 

Da análise e caracterização efetuada em maior detalhe no estudo de caracterização Demográfico, foram 

identificadas tendências e cenários que a se traduzem nas seguintes conclusões:  

 Em 2011 concelho de Leiria tinha 126 897 habitantes;  

 Globalmente, no decénio 2001-2011, continuou a verificar-se a tendência de crescimento  

populacional. Efetivamente, o concelho registou na última década um crescimento populacional de 

cerca de 5,8 %, valor esse ligeiramente superior ao verificado para a sub-região em que se insere 

(Pinhal Litoral), que apresentou um crescimento da ordem dos 3,9 pontos percentuais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Evolução Populacional do concelho, 2011 

Fonte: INE, 2013 

 

 Genericamente são dois os fatores, que embora de natureza distinta, têm exercido influência no 

aumento da dinâmica demográfica: por um lado, o crescimento natural (essencialmente devido ao 

numero de nados vivos ser superior aos de Óbitos) e, por outro, devido ao fenómeno migratório 

provavelmente resultante de melhorias socioeconómicas globais verificadas e que se traduziram no 

aumento da capacidade de atração e fixação no concelho; 
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 Aspeto marcante da demografia do concelho prende-se com a disposição intraconcelhia e a evolução 

quantitativa: nos períodos intercensitários (2001-2011), do total das 29 freguesias, 15 tiveram 

redução de população, como podemos observar na figura seguinte;  

 

 

 

Figura 18. Variação da População nos perímetros urbanos no concelho de Leiria, 2001-2011  

Fonte: CML, 2013 

 

 Dentro das freguesias que apresentaram uma variação negativa da população a freguesia de 

Carreira (-12.79%), Colmeias (-11.8%) e Coimbrão (-10.1%) foram as que apresentaram os valores 

mais altos de perda de população, todas as outras tiveram variações negativas abaixo de 10%. 
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Relativamente às freguesias que tiveram uma variação positiva, esta foi mais significativa na 

freguesia de Parceiros (41.16%), Pousos (33.27%) e Barreira (31.35%), conforme a figura seguinte; 

 

 

Figura 19. Evolução em percentagem da população no concelho de Leiria, 2001-2011 

Fonte: CML, 2013 

 

 Assim pela análise do gráfico seguinte podemos observar que as freguesias de Marrazes, Leiria, 

Maceira e Pousos são aquelas apresentam maior população, por outro lado as freguesias de 

Chainça, Memoria, Coimbrão e Boavista são as que tem menos população; 
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Gráfico 4. População Residente por freguesia, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 A análise dos grupos etários entre 2001 e 2011, confirma a tendência para o envelhecimento da 

população do concelho, com uma variação negativa concelhia de – 6%, no grupo etário dos menores 

de 14 anos e de -16.8% dos 15 aos 24 anos. A variação do grupo dos idosos foi elevada e positiva 

sendo de 33.3%; 

 

 O envelhecimento progressivo da população traduz-se numa dependência crescente da população 

idosa (25,8%) e dificulta, consequentemente, a renovação da população em idade ativa;  

 

 Relativamente aos níveis de instrução desta população verificamos que é uma população com baixas 

habilitações escolares, possuindo aproximadamente 55 % habilitações iguais ou inferiores ao 2º ciclo 

do ensino básico.  

 

5.1. DINÂMICA DA EVOLUÇÃO POPULACIONAL 

 

A avaliação prospetiva dos valores da população de determinada área geográfica, assume-se como uma 

tarefa sujeita a condicionalismos de dois tipos fundamentais: por um lado, a aplicação dum método ou 

técnica específica, é por si mesmo um mecanismo redutor da realidade, sustentado apenas por alguma 

premissas que validam a sua lógica conceptual: por outro lado, a quantificação de variáveis sociais e 

demográficas apresenta-se como um modelo estático, incapaz de monitorizar a natureza 

permanentemente dinâmica da realidade. 

 

Mesmo tendo-se em conta os condicionalismos referidos e as suas manifestações e implicações redutoras, 

na validação dos resultados obtidos, proceder-se-á à avaliação da evolução previsível da população do 
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concelho de Leiria, com o intuito de enquadrar e orientar as propostas do Plano Diretor Municipal, 

designadamente quanto às necessidades de equipamentos coletivos, infraestruturas, áreas de expansão, 

entre outras. 

 

Não deixa no entanto, de ser um exercício delicado, dada a necessidade de compatibilizar, por um lado, o 

modelo e potencialidades de desenvolvimento socioeconómico e urbanístico, e por outro, as possíveis 

alterações nas dinâmicas demográficas concelhias. 

 

Assim, dadas as dificuldades e incertezas quanto ao comportamento das varáveis demográficas (que se 

podem explicar por circunstâncias imprevisíveis relacionadas com fenómenos naturais – variação da 

natalidade e mortalidade, e fenómenos aleatórios – surgimento de novas infraestruturas como vias de 

comunicação, equipamentos, zonas industriais, postos de trabalho, etc.) procedeu-se à apresentação de 

cenários diferenciados de previsões de população, os quais deverão ser encaradas como uma tentativa de 

aproximação sobre a evolução provável da população do concelho, bem como um instrumento de trabalho 

e base de referência. 

 

Pelo que foi explanado, é de certo modo compreensível a impossibilidade de utilização de um método que 

por si só, garanta um elevado grau de precisão para a projeção da população concelhia nos próximos 

anos, dadas as oscilações a que o crescimento populacional apresenta. Neste contexto, a avaliação 

efetuada das variáveis demográficas associadas à dinâmica populacional, assentou em dois métodos de 

cálculo diferenciados, mas que possuem como base comum, a utilização da mesma fonte de informação 

(INE – Recenseamentos Gerais da População disponíveis até à data do presente relatório). 

 
 

5.1.1. Cenários Plausíveis de Leiria 

 

CURVA DE REGRESSÃO QUADRÁTICA 

 

A projeção a seguir apresentada foi elaborada a partir do método de ajustamento de curvas, ou seja, a 

partir do cálculo de equações de várias curvas (regressão linear, exponencial, quadrática e hiperbólica) é 

feita a análise da curva que tem melhor “aderência” – a curva que tem os menores desvios em relação à 

realidade – a soma dos quadrados dos desvios é mínima. No caso do concelho de Leiria a curva que 

apresentou melhor ajustamento à realidade foi a quadrática. 
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As projeções das curvas baseadas no método dos mínimos quadrados (curva linear, curva exponencial, 

curva quadrática e curva hiperbólica) foram elaboradas tendo em consideração a evolução populacional 

verificada no concelho desde 1950 até 2011, não havendo peso de outras varáveis demográficas. 

Os valores referentes da curva quadrática encontram-se patentes na tabela seguinte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Projeção da População (método de ajustamento de curvas – curva quadrática) 

 

 

Gráfico 5.- Evolução da população residente do concelho de Leiria 1950-2011 e população estimada de 

2021(método de ajustamento de curvas – curva quadrática) 

Fonte: INE; Recenseamentos Gerais da População; Censos 2011 

 

 

 

Ano 

 

População Estimada 

2015 135.609 

2021 145.448 
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MODELO DE CRESCIMENTO GEOMÉTRICO 

 

A projeção a seguir apresentada foi realizada considerando a taxa de crescimento médio anual, que tem 

como base a população residente considerando os seis últimos censos – 1960, 1970, 1981, 1991, 2001 e 

2011. Este método de Crescimento Geométrico, sendo dos mais considerados para este tipo de estimativa, 

devido às variantes que o seu cálculo possibilita nas análises demográficas (Nazareth, J., 1988), utiliza 

uma expressão do tipo dos “juros compostos”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Projeção da População (método de crescimento geométrico (0,939706092) 

Fonte: INE; Recenseamentos Gerais da População; Censos 2011 

 

 

 

Gráfico 6 - Evolução da população residente do concelho de Leiria 1950-2011 e população estimada de 

2021(método de crescimento geométrico) 

Fonte: INE; Recenseamentos Gerais da População; Censos 2011 

 

 

Ano 

 

População Estimada 

2015 134.140 

2021 140.698 
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De acordo com os resultados obtidos, a população residente no concelho de Leiria continuará a aumentar 

até 2021, a população atingirá valores superiores a 140 mil indivíduos, conforme os valores acima 

apurados nos diferentes métodos usados. 

 

No cenário mais elevado, a população residente no concelho contabilizará 145 448 efetivos em 2021, em 

sentido oposto, no cenário baixo a população chegará aos 140 698 efetivos. 
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6. HABITAÇÃO 

 

O setor da habitação tem sido determinante no desenvolvimento do tecido urbano em particular, e no 

desenvolvimento local, em geral. Contudo, a abordagem da questão habitacional não poderá restringir-se 

apenas, à importância que assume no ordenamento do território, tendo que considerar, numa perspetiva 

integrada, também as questões da habitabilidade e qualidade de vida da população sem, no entanto, 

perder de vista que se trata de um ramo do tecido produtivo local quer por lhe estarem associados os 

subsetores económicos da “Construção Civil” e do “imobiliário” quer pelo papel que representa em termos 

de emprego e nas políticas sociais. Neste contexto, não se poderá falar em desenvolvimento, na sua 

verdadeira aceção, se não forem satisfeitos os parâmetros mínimos de quantidade e qualidade de vida.  

 

A análise efetuada no estudo de caracterização da habitação permite, desde logo, apontar algumas 

considerações sobre a situação do setor no concelho e eleger algumas pistas para a Edilidade poder 

definir um conjunto de orientações e medidas de política a seguir:  

 À data do último recenseamento geral da população, existiam, no concelho, 46.451 edifícios, 

principalmente residenciais, assumindo os não residenciais um peso relativamente residual. 

 As freguesias que apresentam mais edifícios são, Marrazes, Maceira, Pousos, Caranguejeira e 

Leiria.  

 De entre os edifícios, aproximadamente 95% são exclusivamente residenciais e possuem, na 

generalidade, um ou dois pavimentos.  

 Os 46.451 edifícios sinalizados no concelho de Leiria traduzem-se na existência de 67.411 

alojamentos, os quais se integram maioritariamente na categoria de alojamentos familiares clássicos, 

assumindo os alojamentos coletivos um peso residual, bem como os familiares não clássicos. 

 Os alojamentos familiares clássicos existentes no concelho são maioritariamente utilizados como 

residência habitual (71%), embora o uso sazonal ou secundário (15.9%) detenha um peso 

significativo, no concelho, bem como o número de alojamentos familiares clássicos vagos (12.9%). 

 Associado ao crescimento populacional registado no concelho entre 2001-2011 assistiu-se também, 

neste período, ao crescimento do número de famílias clássicas residentes (15.9%), no entanto 

assistimos a diminuição da sua dimensão média, passando de 2,9 indivíduos em 2001, para 2,6, em 

2011.  
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Gráfico 7. Alojamentos Clássicos segundo a ocupação, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

 Relativamente às condições dos alojamentos familiares ocupados, analisou-se a disponibilização de 

energia elétrica, de instalações sanitárias, de abastecimento de água, de existência de banho ou 

duche, de sistema de aquecimento bem como de cozinha ou kitchenette, sendo de destacar os 

seguintes aspetos:  

- Instalações elétricas: na sua maioria, os alojamentos familiares possuem eletricidade, 

tendo sido sinalizados 93 onde tal não se verifica. Nesta matéria importa referir que a 

maioria desses alojamentos se situava na freguesia de Monte Redondo, Marrazes, 

Maceira Pousos e Caranguejeira. Por outro lado nas freguesias de Boa Vista, Memória e 

Chainça todos os alojamentos possuem eletricidade.  

- Instalações sanitárias: apesar dos alojamentos possuírem, na sua maioria (99,7%), estas 

instalações e associado, entre outros aspetos, à idade média dos edifícios, ainda se 

verifica a existência de 103 de alojamentos familiares sem instalações sanitárias.  

- Água canalizada: aproximadamente 99.6% dos alojamentos possuem este recurso, sendo 

que ainda foram identificados 180 alojamentos sem água canalizada no alojamento, 

estando a maioria referenciada nas freguesias de Maceira e Amor.  

- Instalações de banho ou duche: este recurso é uma realidade para aproximadamente 

99% dos alojamentos, no entanto ainda forma referenciados 469 alojamentos sem este 

equipamento estando a maioria na freguesia de Marrazes, Maceira, Monte Redondo e 

Leiria.  

- Sistema de aquecimento: Na generalidade predominam em todas as freguesias os 

alojamentos com sistemas de aquecimento (96,3%), embora não centrais, como sejam as 

lareiras, os aparelhos fixos (na parede, fogões, etc.) ou os aparelhos móveis (elétricos, a 

gás, etc.).  

- Cozinha: a existência de cozinha é uma realidade para 97,9% dos alojamentos, 

representando os alojamentos com kitchenette ou mesmo sem cozinha uma realidade 

deveras residual, nas unidades territoriais em análise.  

- Lugar de estacionamento ou garagem: a existência de lugar ou garagem é uma 

comodidade que está presente em 79,2% das residências de Leiria.  
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Em termos de competências a política de habitação deverá ser encarada tanto pela Administração Local, 

como pela Administração Central de forma repartida e concertada. Sendo desejável que os investimentos 

públicos neste setor ocorram em regime de cooperação, entre estes dois níveis é evidente que os planos 

de atuação se desenvolvem em patamares distintos:  

 À Administração Local competirá encontrar as melhores “localizações”, infraestruturar as áreas 

vocacionadas para habitação, produzir habitação social (quer como promotor, quer como agente 

dinamizador de outros produtores) e zelar pela qualidade, conservação e reabilitação do parque 

habitacional público e privado;  

 A Administração Central, por seu lado, deverá atuar ao nível dos financiamentos, enquadramento 

Jurídico / Administrativo / Técnico / Urbanístico dos incentivos ao desenvolvimento do ramo da 

“Construção Civil”, garantindo os direitos e deveres das relações contratuais que regem o mercado;  
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7. SOCIOECONOMIA 

 

Com o intuito de se conhecer a realidade local, com o maior detalhe possível, a caracterização do estudo 

socioeconómico do concelho de Leiria focalizou-se na análise do mercado de trabalho municipal, 

contemplando, não apenas, as características da oferta de mão-de-obra (população ativa), como também, 

a estrutura produtiva global e sectorial, procurando-se desenvolver a sua caracterização económica e 

social, contribuindo assim, para a definição de um modelo de organização municipal do território.  

 

 Sobre a população e a sua condição perante o trabalho, em 2011, verifica-se que do total dos 126 

897 indivíduos residentes no Concelho de Leiria, cerca de 63 470 pessoas tinham atividade 

económica, o que se traduz numa taxa de atividade de 50%, quantitativo que se posicionava 2,2 

pontos percentuais abaixo da taxa registada no agrupamento de Concelhos da sub-região de Pinhal 

Litoral; 

 

 A população ativa no concelho de Leiria, sofreu uma grande transformação de 2001 para 2011. Em 

2001 o setor primário empregava cerca de 3% população, o secundário 41% e, por último o setor 

terciário 56% da população. Em dez anos, o concelho de Leiria viu a sua estrutura económica 

bastante alterada refletindo o fenómeno de terciarização que surgiu um pouco por todo o país. 

Portugal é essencialmente um país de serviços. Sendo assim, Leiria viu a população que vivia do 

setor agrícola ser reduzida a apenas 2%. O setor secundário desceu para 34%. O Setor terciário, que 

já em 2011 era o que empregava mais população, aumentou para 64%, ou seja, 8 pontos 

percentuais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. População Empregada por Setores de Atividade, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 
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 A grave conjuntura económica tem repercussões económicas e socias por todo o território nacional, 

um dos maiores problemas é o aumento exponencial da taxa de desemprego que se cifou em 8,97% 

no concelho de Leiria em 2011, quando 10 anos antes se cifrava em 3,6%. Ainda assim, Leiria 

apresenta um quadro mais favorável do que a sub-região e a região; 

 

 O parque empresarial de Leiria concentra metade do universo do Pinhal Litoral (50,9%) em 2010 e 

cerca de 7% de toda a Região Centro demonstrando a importância estratégica da iniciativa privada; 

 

 A atividade pecuária é uma atividade com um peso forte na economia municipal e, mesmo, regional, 

que segundo um estudo da SIMLIS representa um volume de negócios de 600 milhões de euros, o 

emprego direto a 2 mil trabalhadores, constituindo por isso um setor representativo e estruturante ao 

nível do emprego e da ocupação da população ativa (emprego de 2 mil trabalhadores);  

 

 Segundo a conjugação da base de dados da Direção Regional da Agricultura e Pescas Centro e pela 

RECILIS fornecida ao município de Leiria, no concelho existem cerca de 679 explorações pecuárias; 

 No setor secundário, e de acordo com a informação disponibilizada pelo INE, estavam sedeadas, em 

2010, no concelho de Leiria 3 504 empresas, as quais representavam 21,3% das empresas totais 

existentes. De entre as 3 504 empresas, aproximadamente 47,5% são empresários em nome 

individual e 52,5% são sociedades; 

 

 De entre as empresas da indústria transformadora, os subsetores mais importantes no concelho em 

termos de número de empresas são as Indústrias Metalúrgicas de Base e Fabricação de Produtos 

Metálicos exceto máquinas e equipamentos, com 477 empresas, correspondente a 32,6% das 1461 

empresas deste ramo sedeadas no concelho, seguindo-se a Fabricação de mobiliário e colchões e 

outras indústrias de transformação e reparação, manutenção e instalação de máquinas e 

equipamento (15,5%); 

 

 As Empresas do setor secundário sedeadas no concelho, em 2010, tinham ao seu serviço 22 444 

pessoas, as quais representavam aproximadamente 40% das pessoas ao serviço no conjunto das 

empresas sedeadas no concelho. O subsetor mais importante no emprego é o da indústria 

transformadora, que concentra, nesse ano, 23,1% das pessoas ao serviço na totalidade das 

empresas e 57,9% das empresas do setor secundário; 

 

 Relativamente ao volume de vendas, há a assinalar, no período de 2001 a 2010, e não considerando 

o efeito da inflação, o aumento registado no volume de negócios das empresas sedeadas no 

concelho, passando de 1.496.756 milhares de euros (o que representava 44,4% do volume do 

conjunto das empresas sedeadas), em 2001, para, em 2010, 1.944.539 milhares de euros (42% do 

volume total);  
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 A indústria extrativa assume um importante interesse económico e social tanto a nível Nacional, 

Regional, como para o concelho de Leiria. Existiam em Leiria 17 empresas de indústria extrativa 

sedeadas no concelho. Em 2010 as empresas sedeadas no concelho tiveram uma produção de 

minério de 406845 toneladas que representa cerca de 37% da produção da Região Centro e que se 

traduz num valor de produção de 2016 mil euros; 

 

 Relativamente à produção nas pedreiras o concelho de Leiria em 2010 teve uma produção de 

1843617 toneladas de matéria-prima que representa cerca de 9% da produção da Região Centro e 

que se traduz num valor de produção de 6492 mil euros; 

 

 No setor terciário estavam sedeadas, em 2010, no concelho de Leiria 12 384 empresas, as quais 

representavam 75,4% das empresas totais existentes. Entre as 12.384 empresas, 68,9% são 

empresários em nome individual, face aos 31,1% de sociedades; 

 

 Entre 2001 e 2010, o número de empresas do setor terciário sedeadas no concelho aumenta cerca 

de 33,2%, da mesma forma o peso relativo das empresas deste setor no total das empresas cresceu, 

passando de 60,2%, em 2001, para 75,4%, em 2010, o que reflete, num contexto de aumento do 

número de empresas do setor terciário, a quebra registada no número de empresas dos restantes 

dois setores de atividade; 

 

 Entres as 12 384 empresas do setor terciário sedeadas, em 2010, no concelho, assumem especial 

importância as dedicadas ao comércio, as quais representam aproximadamente 32% das empresas 

do setor e 24% do total das empresas do concelho;  

 

 As empresas do setor terciário sedeadas no concelho, em 2010, tinham ao seu serviço 30.954 

pessoas, as quais representavam aproximadamente 58% das pessoas ao serviço no conjunto das 

empresas sedeadas no concelho. O subsetor mais importante no emprego é o do comércio, que 

concentra, nesse ano, 22,4% das pessoas ao serviço na totalidade das empresas; 

 

 Relativamente ao volume de vendas entre os anos de 2001 e 2010 regista-se um crescimento 

significativo do volume de vendas das empresas deste setor, passando de 1.780.676 milhares de 

euros, em 2001, para 2.532.284 milhares de euros, em 2010, o que perfaz uma evolução de 42,2%; 

 

 O turismo é uma atividade económica com uma cadeia de valor especial, sectorialmente transversal. 

A atividade turística assistiu a um crescimento significativo no emprego e ao reforço da sua 

capacidade empregadora no conjunto do Concelho.  
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Quadro 2. Análise SWOT para os setores de atividade económica 

 

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

 Aproveitamento Hidroagrícola do Lis e Regadio do Sirol e as 
implicações positivas nas componentes humana e ambiental. 

 Grande aptidão agrícola, do território do concelho. 

 Dinamismo da atividade agropecuária. 

 Proximidade dos principais centros de consumo de bens 
alimentares e de boas infraestruturas regionais. 

 Peso significativo de produções vegetais e animais 
potencialmente mais competitivas no contexto de mercado 
cada vez mais abertos a concorrências. 

 Tecido empresarial com uma relativa capacidade de 
organização comercial. 

 Reforço dos apoios ao investimento em fileiras estratégicas de 
grande relevância regional, no âmbito do PRODER. 

 Existência de infraestruturas de transporte e comunicações, 
criando condições à implantação de plataformas logísticas 
parques de tecnológicos, importantes à internacionalização da 
economia. 

 Industria Extrativa e Transformadora implantada e desenvolvida 
no concelho. 

 Integração do concelho numa das zonas industriais mais 
dinâmicas do país.  

 Forte poder de atração comercial e de serviços, de Leiria e do 
agrupamento de concelhos do Pinhal Litoral.  

 Sistema industrial em modernização tecnológica face às 
exigências do mercado. 

 Aumento da oferta de Zonas industriais dotadas de 
infraestruturas no concelho. 

 Predomínio do setor Terciário. 

 Riqueza histórica, natural, associada ao potencial para a 
localização de empreendimentos turísticos.  

 Reduzida dimensão física das 
explorações agrícolas. 

 Tecido empresarial agrícola 
relativamente envelhecimento. 

 Produtos Regionais pouco 
dinamizados. 

 Níveis de intensificação produtiva com 
implicações negativas de âmbito 
ambiental, designadamente na 
produção pecuária. 

 Áreas florestais extensas, cujo 
aproveitamento futuro irá depender de 
apoios. 

 Descarga de efluentes líquidos 
provenientes de atividades pecuárias e 
industrial em algumas linhas de agua. 

 Tecido empresarial caracterizado por 
atividades com recurso a mão-de-obra 
pouco qualificada. 

 Dispersão industrial, por vezes junto a 
áreas residenciais. 

 Dimensão media das empresas 
maioritariamente pequena o que torna 
complicado o domínio das cadeias de 
valor e dos mercados de exportação 

 Comércio e restauração pouco 
diversificados. 

 Ausência de investimento no Caminho 
de Ferro nomeadamente a linha do 
Oeste. 

 Desconhecimento no mercado da 
marca turística Leiria-Fátima. 

 

 

Oportunidades 

 

Ameaças 

 Potencialidades para uma produção com qualidade e 
diferenciação. 

 Aposta na agricultura biológica e no reordenamento florestal. 

 Valorização dos importantes recursos naturais e paisagísticos: 
Florestas e aproveitamentos hidroagrícolas. 

 Acesso privilegiado aos mercados. 

 Crescente procura de produtos biológicos e de atividades em 
espaço rural. 

 Valorização crescente da genuinidade associada aos produtos 
rurais. 

 Desenvolvimento e qualificação das Zonas Industriais, para 
apoio a expansões, e atração de novos investimentos 
industriais. 

 

 Implantação de Projetos de Interesse Nacional associados aos 

 Abandono crescente das atividades 
agroflorestais 

 Fragilidade face à concorrência externa 
aos produtos da região. 

 Problemas crescentes de poluição dos 
solos e das linhas de agua da região. 

 Pressão urbanística sobre os solos com 
aptidão agrícola e florestal. 

 Pressão sobre os recursos naturais. 

 Aumento da taxa de desemprego no 
concelho e Região 

 Estagnação ou desinvestimento no 
sector secundário 

 

 Concorrência dos concelhos vizinhos, 
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espaços industriais do Concelho 

 Procura por parte das empresas para fixação no Concelho. 

 Fomentar o desenvolvimento do ensino, ciência e inovação 
tecnológica e a melhoria da qualificação dos recursos 
humanos. 

 Recurso a fundos comunitários e nacionais para 
desenvolvimento regional. 

 Potenciar a linha do Oeste para maior circulação de 
mercadorias e pessoas. 

 O posicionamento geoestratégico pode conferir centralidade 
em matéria de centro logístico. 

 Potencial Turístico, nomeadamente nos circuitos turísticos 
religiosos e culturais, Turismo de Natureza, Sol e Mar e de 
Saúde e Bem Estar. 

com reflexos na atração do 
investimento nas Zonas Industriais. 

 Centralidade dos serviços. 

 Diminuição da competitividade pela 
carência de recursos humanos 
qualificados 

 Dependência de dinâmicas de 
investimento externo. 

 Forte concorrência, a nível regional, do 
Turismo. 
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8. RECURSOS GEOLÓGICOS  

Os recursos geológicos são todos os bens de natureza geológica, existentes na crusta terrestre, passíveis 

de serem utilizados pelo Homem. Constituem a fonte de matérias-primas a partir das quais, direta ou 

indiretamente, são fabricados os mais diversos produtos. Os recursos geológicos podem ser renováveis, 

gerados a uma velocidade superior àquela a que são explorados, ou não renováveis, consumidos a uma 

velocidade superior àquela a que se formam.  

 

Perspetivando uma tendência de uma cada vez maior procura destes recursos e havendo em Portugal 

reservas de recursos geológicos que permitam assegurar as necessidades futuras, há que salvaguardar e 

proteger os locais onde estas ocorrem, de ações ou atividades que comprometam o seu aproveitamento 

futuro. Esta deverá ser uma preocupação no estabelecimento de políticas de ordenamento que promovam 

a salvaguarda do aproveitamento sustentável dos recursos geológicos nacionais. 

 

O concelho de Leiria dispõe de uma grande variedade de recursos geológicos, tais como, areias, argilas, 

argilas especiais, calcário e gesso, com um leque de aplicações que se estende desde a construção civil à 

cerâmica de alta qualidade. Aqui, a indústria extrativa assume um importante interesse económico e social 

nacional. 

 

Gráfico 9. Substâncias exploradas no Concelho de Leiria 

 

As explorações de argila são as que predominam no território concelhio, assim como assumem maior área 

de exploração. Na freguesia de Colmeias predominam as explorações de argilas, enquanto em Maceira a 

dominância é dos calcários. 

 

O plano definiu áreas específicas para a instalação de indústrias de exploração de recursos geológicos, 

designadamente nas freguesias de Maceira e Colmeias, tendo a Direção Geral de Geologia e Energia 

(DGGE) definido áreas de reserva e áreas cativas para exploração de inertes.  
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No concelho de Leiria existem duas áreas cativas definidas, respetivamente, pela Portaria n.º 447/90, de 

16 de junho, (cativa a área destinada à exploração de pedreiras situadas na zona de Maceira) e Portaria 

n.º 448/90, de 16 de junho (cativa áreas destinadas à exploração de pedreiras situadas na zona de Pombal 

e de Barracão), e duas áreas de reserva definidas pelo Decreto Regulamentar n.º 15/93, de 13 de maio 

(zona da Maceira), e pelo Decreto Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro (Barracão-Pombal-

Redinha). 

 

Tipo Área Região Substância Área (ha) Diploma Legal 

Área de 
reserva 

Maceira/Leiria Calcários e Margas 215,6839 
Dec. Reg. nº 15/93, D.R. nº 

111, Série I-B de 
13/05/1993 

Área de 
reserva 

Barracão/Pombal/Redinha Argilas especiais 111,69 
Dec. Reg. nº 31/95, D.R. nº 

270, Série I-B de 
22/11/1995 

Área de 
reserva 

Barracão/Pombal/Redinha Argilas especiais 1093,8057 
Dec. Reg. nº 31/95, D.R. nº 

270, Série I-B de 
22/11/1995 

Área 
cativa 

Maceira/Leiria Calcários e Margas 240,9844 
Portaria nº 447/90, D.R. nº 
137, Série I de 16/06/1990 

Área 
cativa 

Barracão/Pombal Argila 12023,3 
Portaria nº 448/90, D.R. nº 
137, Série I de 16/06/1990 

 

Tabela 3. Áreas de Reserva e Cativas no concelho de Leiria 

Fonte: DGEG, Setembro 2012 

 

Relativamente aos recursos geológicos do concelho de Leiria, pela análise da figura seguinte podemos 

constatar que a área ocupada pelas explorações é claramente superior nas seguintes freguesias: Maceira, 

Colmeias, Monte Redondo, Marrazes e Souto da Carpalhosa. A freguesia que apresenta maior área 

ocupada por explorações de inertes é Colmeias (7.35 % da área da freguesia), desenvolvendo-se esta 

atividade de uma forma intensiva. 
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Gráfico 10. Área ocupada por explorações de inertes em cada freguesia 

 
 
Relativamente às concessões mineiras em exploração e à prospeção e pesquisa mineira existem no 

concelho de Leiria, quatro contratos de concessão concedidos e cinco contratos de prospeção e pesquisa. 

 

 

Nº de Cadastro 
Denominação Concessionário Substância 

MNC000131 
Crasto-norte SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A. Caulino 

MNC000113 Cerro  ALDEIA & IRMÃO, S.A. Caulino 

MNC000130 Monte redondo SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A. Caulino 

MNC000119 Vale galego ADELINO DUARTE DA MOTA, S.A. Caulino e Quartzo 

Tabela 1. Contratos de Concessões de Exploração Mineira no concelho de Leiria 

Fonte: DGEG, Setembro 2012 

 

 

Nos termos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto –Lei 88/90 os contratos de exploração foram publicados:  

↘ Contrato (extrato) nº 1012/2011 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 199 de 17 de 

outubro de 2011, contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino e 

quartzo, a que corresponde o n.º de cadastro C-119”Vale Galego”, localizado na freguesia de 

Bidoeira de Cima, concessionário Adelino Duarte da Mota, S.A; 

↘ Contrato (extrato) nº 698/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 299 de 27 de 

novembro de 2012, contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino e 

quartzo, a que corresponde o n.º de cadastro C-130 ”Monte Redondo”, localizado na freguesia de 

Monte Redondo, concessionário SORGILA – Sociedade de Argilas, S.A. 
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↘ Contrato (extrato) nº 634/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 217 de 9 de 

novembro de 2012, contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino, a que 

corresponde o n.º de cadastro C-131 ”Crasto Norte”, localizado na freguesia de Colmeias, 

concessionário SORGILA – Sociedade de Argilas, S.A. 

↘ Contrato (extrato) nº 462/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 138 de 19 de julho 

de 2010, contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino e quartzo, a que 

corresponde o n.º de cadastro C-113 ”Cerro”, localizado na freguesia de Colmeias, concessionário  

Aldeia e Irmão, S.A.  

 

Nº de Cadastro Titular Designação Área Substância Área (Km2) 

MNPPP03612 ALDEIA & IRMÃO, S.A. Parada Caulino 1,553 

MNPPP00313 
 
LUSOSILICAS - SÍLICAS INDUSTRIAIS, 
LDA. 

Coimbrão 
Quartzo e 
caulino 

0,575 

MNPP02812 ADELINO DUARTE DA MOTA, S.A. Serra do Branco Caulino 5,476 

MNPP00113 ALDEIA & IRMÃO, S.A. Fontainhas Caulino 5,612 

MNPP00109 SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A. 

Fonte cova oeste Caulino e 

Quartzo 
5,945 

Fonte cova sul 

Tabela 5. Contatos de Prospeção e Pesquisa Mineira (licença Requerida e Atribuída) 

Fonte: DREG, Setembro 2012 

 

Os contratos de prospeção e pesquisa apresentam uma duração limitada no tempo. Em adição, a própria 

área de prospeção e pesquisa varia com o decorrer dos estudos geológicos, evoluindo progressivamente 

para uma área cada vez mais reduzida, até ser definida uma subárea para uma eventual concessão. 

Acresce que, por vezes são apresentadas desistências, por parte dos respetivos exploradores. 

 

Atualmente no concelho de Leiria encontram-se em exploração 100 Pedreiras das quais 40% não se 

encontram licenciadas e 24% encontram-se ao abrigo do art.º 5, encontrando-se as restantes licenciadas. 

 

À presente data, ainda existem 10 explorações que não terminaram o processo de adaptação ao DL n.º 

340/2007, de 12 de outubro. Esta situação implica que seja desconhecido o levantamento exato das 

referidas explorações, não possibilitando a obtenção de um polígono definido para integrar na planta de 

condicionantes. Salienta-se que nos próprios elementos disponibilizados pela DGEG existem várias 

explorações que apenas aparecem mencionadas geograficamente através de um ponto genérico.  

A optar-se por incluir a marcação de pedreiras não adaptadas na planta de condicionantes, seria 

necessário ter-se em conta que seria uma marcação incompleta por faltarem alguns elementos, conforme 

acima referido, e como tal pouco fiável, cenário que se pretende evitar a todo o custo na planta de 

condicionantes. 
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A importância das águas minerais naturais aconselha o estabelecimento de um regime jurídico respeitante 

à prospeção, pesquisa e exploração deste recurso, com vista ao seu racional aproveitamento técnico-

económico e valorização, de acordo com o conhecimento técnico- cientifico já adquirido. 

 

No concelho apenas são reconhecidas oficialmente, como águas minerais naturais, as que ocorrem na 

área de concessão das “termas de Monte Real”. No perímetro de proteção da concessão hidromineral 

foram identificadas e delimitadas a zona Imediata, a zona Intermédia e a zona Alargada, delimitação 

publicada no Diário da República Série I-B, Portaria n.º 312/2005, de 28 março.  

 

No que concerne às áreas de exploração consolidada e complementar podemos observar pela figura 

seguinte que tem uma distribuição mais uniforme pelo território do concelho, com especial incidência na 

zona norte e mais central do concelho. No que diz respeito às áreas potenciais, estas são bastante 

representativas cobrindo uma área substancial do concelho, nomeadamente na zona central e nascente do 

concelho. 

 

Na figura seguinte podemos ainda identificar dois Gasodutos que servem o concelho e que se cruzam na 

estação de gasoduto no limite do concelho com Pombal.  
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Figura 4. 

Planta de 

Recursos 

Geológicos Infraestruturas Energéticas 
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9. TURISMO 

 

O turismo desempenha cada vez mais um importante papel no desenvolvimento dos territórios, 

especialmente em termos económicos. Nos últimos anos tem-se observado uma alteração nos gostos e 

motivações que levam à escolha do destino turístico. A crescente procura por destinos turísticos 

alternativos aos destinos convencionais, cria novas oportunidades e impulsiona a oferta de um turismo 

alternativo de qualidade, mais ativo e participativo, centrado em atividades que permitam desfrutar e 

interagir com a natureza e com a expressão cultural. Este tipo de turismo, com atividades relacionadas com 

o Lazer, a Natureza e a Cultura, origina um turismo mais informado e consciente que liga o turista ao local, 

criando novas oportunidades que se estendem ao território concelhio.  

 

Após uma análise pormenorizada, podemos afirmar que de todos os produtos selecionados pelo PENT 

para a região Centro de Portugal, Leiria terá aptidão principalmente para o Touring Cultural e Paisagístico, 

Turismo de Natureza, Turismo de Saúde e Bem-estar e Turismo de Sol e Mar.  

 

A estratégia de desenvolvimento para o Turismo passa por beneficiar do vasto património paisagístico e 

ambiental existente, com as matas nacionais do Urso e de Pedrogão, com os rios Lis e Lena, com a lagoa 

de Ervedeira, com a praia de Pedrógão e com as termas de Monte Real e do vasto património 

arquitetónico, com o Castelo de Leiria, a presença de Arte Nova e o legado cultural da presença judaica. 

Assim como da forte componente que a cultura detém no Município, através do Centro Cultural Mercado de 

Sant’Ana, Museu do Moinho de Papel e Museu da Imagem em Movimento, assim como com o centro de 

interpretação do Abrigo do Lagar Velho. 

 

 

 

Figura 21. Castelo de Leiria | Santuário Sr. Milagres | Museu m|i|mo 

 

 

Como ações para concretizar este objetivo podemos destacar: 

 

 Constituir / organizar rotas integradas e temáticas, com objetivo de aproveitar e potenciar locais 

únicos de Leiria e enriquecer a experiência de quem os visita; 
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 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; 

 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; 

 Registar e homologar os percursos pedestres e de natureza não classificados existentes no 

Município; 

 Alargar o número de museus na Rede Portuguesa de Museus, a par do Museu Escolar de Marrazes 

e do m|i|mo. 

 

 

Figura 22. Caminhas nos Trilhos | Mata Nacional do Urso | Lagoa Ervedeira 

 

 

O turismo Sol e Mar também deverá ser uma aposta do concelho, a começar por valorizar e qualificar a 

Praia do Pedrógão considerada estratégica ao Município ambiental e turisticamente, devendo assim:  

 

 Reforçar e melhorar as infraestruturas e equipamentos de apoio à praia que comportem ao turismo 

balnear qualidade; 

 Apostar na envolvente à Praia do Pedrogão como as matas nacionais do Urso e/ou de Pedrogão 

como estímulo à diminuição das taxas de sazonalidade; 

 Instalar empreendimentos turísticos e áreas de recreio e lazer vocacionadas para o turismo de 

excelência a sul do aglomerado de Pedrógão, no qual os empreendimentos turísticos deverão 

compatibilizar-se e tirar partido das áreas ambientalmente sensíveis onde se localizam; 

 Assegurar a defesa e conservação da natureza através da proteção dos ecossistemas naturais e 

exploração sustentável dos recursos. 
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Figura 23. Praia de Pedrogão 

A Saúde e Bem Estar é um produto turístico que é procurado por pessoas que pretendem realizar um 

conjunto de atividades tendo como principal objetivo meio de manutenção ou melhoria do seu nível físico e 

psíquico.  

 

A alteração do conceito saúde, considerada hoje como um estado de “completo bem-estar”, despertou na 

sociedade a adoção de novos estilos de vida saudável. Assim surge uma atividade económica com 

vertentes turística e terapêutica assistindo-se, em particular na última década, à implementação de 

programas específicos de termalismo incluídos no "Turismo de Saúde", ligado à cura, mas também à 

prevenção de doenças e à redução do stress, transformando-se numa das áreas mais ascendentes da 

atividade turística, assim deverá: 

 

 Potenciar-se uma oferta termal moderna baseada na qualidade e diversidade das águas termais; 

 Dinamizar as Termas de Monte Real como estratégia para a criação de riqueza e emprego; 

 Aumentar a competitividade do turismo de Saúde e Bem-estar no Município e Região para maior 

atração de novos turistas 

 

 

Figura 24. Edifício Termas Monte Real 

 

O turismo religioso tem, desde sempre, como objetivo central a visita a locais sagrados e a participação em 

rituais de culto, tipicamente por motivos religiosos. Em Portugal estima-se que 10% do movimento turístico 

corresponde ao religioso, sendo Fátima o expoente máximo. 
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Estando este território inserido no Eixo turístico Leiria-Fátima será importante o reforço deste eixo, através 

de ações de desenvolvimento de uma oferta integrada, nomeadamente através de complementaridades 

culturais, ambientais, paisagísticas e gastronómicas, que promovam o número de turistas e dormidas na 

Região. 

 

Ainda dentro deste tema deverá estimular-se o aproveitamento do legado cultural da presença judaica em 

Leiria, através da sua integração em redes nacionais e internacionais das Rotas de Judiarias onde o 

concelho beneficie de visibilidade e efeitos multiplicadores da circulação de informação. 

 

Quadro 3. Análise SWOT para o turismo 

 

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

 História e cultura da cidade; 

 Grande diversidade e valor patrimonial; 

 Zona histórica requalificada; 

 Frente Marítima da Praia do Pedrógão; 

 Saúde e Bem-estar: Evolução do Turismo Termal de monte 
Real; 

 Proximidade de um dos maiores polos de turismo religioso do 
mundo; 

 Forte Vertente paisagístico e ambiental, o Vale do Lapedo, a 
Lagoa da Ervedeira, a Praia do Pedrógão e as Termas de 
Monte Real; 

 Integração urbano-paisagística do rio Lis 

 A beleza natural do Rio Lis e os seus percursos; 

 Localização privilegiada, relativamente às principais áreas 
metropolitanas nacionais. Caracter central de Leiria; 

 Bajouca- Capital da Olaria no Concelho e na Região Centro; 

 Eixo Leiria-Marinha Grande de forte dinamismo económico; 

 Equipamentos e infraestruturas de lazer de qualidade; 

 A cidade valorizada como centro de cultura através de 
escritores e poetas que fizeram parte da história da mesma; 

 Instituto Politécnico de Leiria com oito mil docentes e discentes. 

 Capital de distrito: Serviços centrais de apoio; 

 Existência de Plano de Promoção de Acessibilidade importante 
para o Turismo Sénior; 

 Integração em Redes Turísticas nacionais e internacionais 
como a Rede de Judiarias de Portugal; 

 Existência na proximidade de Património da Humanidade 
classificada pela UNESCO. 

 Reduzido número de empreendimentos 
turísticos no espaço rural; 

 Ausência de estratégia municipal de 
desenvolvimento turístico; 

 Ausência de serviços municipais de 
turismo; 

 Deficiente interligação entre as várias 
atividades ligadas ao turismo; 

 Consequente falta de um trabalho 
estruturado e sistematizado com vista 
ao desenvolvimento integrado do setor 
do turismo; 

 Falta de articulação entre os atores 
turísticos que intervêm; 

 Falta de integração vertical e horizontal 
dos produtos de Leiria; 

 Reduzido marketing e divulgação de 
Leiria enquanto destino; 

 Insuficiente oferta de alojamento 
turístico de qualidade;     

 Reduzida oferta de TER; 

 Forte sazonalidade dos produtos 
turísticos Sol e Mar e Termal; 

 Dificuldade nas acessibilidades e 
identificação de locais de importância 
arqueológica.  
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Oportunidades 

 

Ameaças 

 Utilização e fruição do espaço público e do rio Lis, através dos 
percursos ciclo/pedonais e das Pontes Temáticas; 

 Desenvolvimento de atividades de recreio e lazer no rio Lis; 

 Qualificação dos projetos arquitetónicos; 

 Maior atratividade populacional através da valorização do 
espaço público; 

 Articulação do rio com a cidade e com o centro histórico; 

 Promoção da cidade para o aumento do Turismo e das 
Atividades Culturais; 

 Integração da oferta dos produtos culturais numa estratégia 
integrada; 

 Aproveitar e potenciar a procura qualificada dos produtos 
locais; 

 Implementação e consolidação da Rede Museológica; 

 Aproveitamento da presença património edificado Arte Nova; 

 Revitalização, duplicação e eletrificação da linha ferroviária do 
Oeste; 

 Promoção o Turismo Cientifico - Instituto Politécnico de Leiria; 

 Mata do Rato; 

 Dinamização e potencialização de áreas com características 
turísticas, incluindo o turismo em espaço rural; 

 Dinamização e potencializar o sítio Buraca da Moura que 
detém um enquadramento paisagístico propício do ponto de 
vista turístico; 

 Realização de provas nacionais e internacionais de pesca 
desportiva; 

 Fábrica de Cimentos (considerando-a 

 Património Industrial. 

 Período de crise económica na Europa 
e Estados Unidos;  

 Reduzida formação de pessoal no setor 
do turismo e hotelaria; 

 Poluição ambiental causada pelas 
unidades industriais; 

 Concorrência de outras regiões com 
maior tradição turística. 
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10. REDE VIÁRIA | FERROVIÁRIA | TRANSPORTES 

 

10.1. CARACTERIZAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA 

 

Se as funções são, por excelência, a expressão da atividade humana, a rede viária e as infraestruturas 

são, cada vez mais, o suporte dessa atividade, influenciando decisivamente a sua qualidade e eficácia. 

 

A análise à rede viária do Concelho de Leiria tem como resultado: 

 Uma macro rede viária constituída fundamentalmente pelas autoestradas A 1, A 8, A 17, A 19, IC 9, 

IC 36 e pelo IC2, de forte presença no território e geradora de nós viários de forte atratividade para 

atividades empresariais e comerciais, a qual é complementada por um conjunto de circulares que 

garantem a ligação desta macro rede viária à cidade e restante território municipal; 

 Um conjunto de estradas nacionais e municipais, outrora grandes elementos estruturadores do 

crescimento do concelho e ligação aos concelhos vizinhos, ainda hoje (pese embora, em alguns 

casos, a progressiva densificação construtiva das suas margens que as transformam em vias de 

acentuado carácter urbano) elementos fundamentais não só da estruturação e organização urbana 

como também da qualidade e eficácia da mobilidade e da ligação/relação entre os vários níveis de 

hierarquia viária identificada; 

 Uma rede capilar de ruas e caminhos instalada no território nem sempre possuindo as condições de 

dimensionamento e circulação razoáveis e ajustadas à realidade e que absorve a grande maioria das 

deslocações locais (quer do “modo a pé”, quer de bicicleta, quer de automóvel, meio de transporte 

cada vez mais incontornável) que às deslocações “tradicionais” residência – trabalho se juntam agora 

a escola e o lazer; 

 

Elemento preponderante para a atividade económica, que encontra na macro rede viária o seu palco 

privilegiado de ligação à região e país e na capilaridade dos arruamentos e caminhos o seu suporte à sua 

operacionalidade quotidiana, esta rede viária criou, por vezes, grandes espaços canais de forte imposição 

paisagística, gerando uma profunda transformação morfológica do seu suporte físico e nem sempre 

acompanhou o acentuado incremento da circulação automóvel, o que coloca hoje a necessidade de, por 

um lado, tratar e compatibilizar esse impacto na paisagem e ambiente, por outro lado, qualificar e 

dimensionar muitos destes arruamentos locais para a circulação automóvel registada e sua 

compatibilização com o conforto e segurança da circulação pedonal. 

 

A Rede Viária do Concelho é formada pelas seguintes vias: 

 

1. As vias incluídas na Rede Rodoviária Nacional: 

a. Rede Nacional Fundamental: 
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 IP 1 (A 1); 

b. Rede Nacional Complementar: 

i. Itinerários complementares 

 IC 1 (A 8, A 17); 

 IC 2 (A 19, EN 1); 

 IC 9; 

 IC 36 (A 8) 

ii. Estradas Nacionais: 

 EN 113 

c. Estradas Regionais: 

 ER 349 (incluindo a Variante Sul de Monte Real); 

 ER 350; 

 ER 357. 

d. Vias de penetração urbana ou de interligação (VPI): 

 Via de penetração em Leiria; 

2. As vias incluídas na Rede Rodoviária Nacional Desclassificada; 

 EN 1 (do nó da Azoia até ao extremo sul do Concelho),  

 EN 109,  

 EN 109-9,  

 EN 109-9 (Ramal de Monte Redondo),  

 EN 113 (Leiria/Circular Oriente de Leiria),  

 EN 242 (troço antigo), EN 242 (Variante da Barosa),  

 EN 349 (no troço substituído pela Circular Sul a Monte Real),  

 EN 349 (Ponte de Monte Real sobre o Rio Lis),  

 EN 349-1,  

 EN 342-2,  

 EN 350 (Leiria/ER 350),  

 EN 356,  

 EN 356-1,  

 EN 356-2; 

3. As vias compreendidas na Rede Viária Municipal: 

a. Estradas Municipais; 

EM 109-10, EM 357, EM 504, EM 505, EM 531, EM 532, EM 532-4, EM 532-5, EM 533, 

EM 533-1, EM 533-2, EM 533-3, EM 534, EM 535, EM 536, EM 537, EM 538, EM 539, EM 

539-1, EM 540, EM 541, EM543, EM 543-1, EM 544, EM 544-1, EM 547, EM 548, EM 

593, EM 594. 

b. Caminhos Municipais; 

CM 1032, CM 1035, CM 1038, CM 1038-1, CM 1185, CM 1192, CM 1193, CM 1193-1, CM 

1193-2, CM 1194, CM 1195, CM 1196, CM 1197, CM 1197-1, CM 1197-2, CM 1198, CM 
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1198-1, CM 1198-2, CM 1198-3, CM 1199, CM 1200, CM 1201, CM 1202, CM 1203, CM 

1204, CM 1205, CM 1206, CM 1206-1, CM 1206-2, CM 1207, CM 1208, CM 1209, CM 

1210, CM 1211, CM 1212, CM 1213, CM 1214, CM 1215, CM 1216, CM 1216-1, CM 

1217, CM 1218, CM 1218-1, CM 1219, CM 1219-1, CM 1220, CM 1221,CM 1222, CM 

1223, CM 1224, CM 1225, CM 1226, CM 1227, CM 1228, CM 1228-1, CM 1229, CM 

1230, CM 1231, CM 1232, CM 1233, CM 1234, CM 1235, CM 1236, CM 1237, CM 1238, 

CM 1239, CM 1240, CM 1241, CM 1241-1, CM 1241-2, CM 1242, CM 1242-1, CM 1243, 

CM 1244, CM 1245, CM 1245-1, CM 1246, CM 1247, CM 1248, CM 1249, CM 1250, CM 

1250-1, CM 1250-2, CM 1251, CM 1252, CM 1253, CM 1254, CM 1255, CM 1256, CM 

1257, CM 1258. 

 

c. Vias municipais não classificadas. 

Nesta categoria de vias estão reunidas vias públicas de tipologias muito diversas, que 

tanto podem ser Caminhos Vicinais, como arruamentos que integram os aglomerados 

urbanos ou Eixos Municipais Estruturantes, com níveis de serviço mais exigentes, que é o 

caso da Variante Sul. 

 

No PRN as estradas com características de auto-estrada assumem um estatuto de rede própria (Rede 

Nacional de Auto-Estradas), sobreposta às Redes Fundamental e Complementar. No caso do Concelho de 

Leiria, o seu território é atravessado pelas seguintes autoestradas: 

 

 A 1, que integra o IP 1; 

 A 8, que integra o IC 1 e o IC 36; 

 A 17, que integra o IC 1; 

 A 19, que integra o IC 2 

 

Leiria dispõe de uma rede viária suficiente para servir os principais povoamentos concelhios, uma vez que 

as vias existentes dotam este concelho de boas acessibilidades, o que constitui, de resto, uma das 

grandes potencialidades deste concelho. 

 

 

10.2. REDE FERROVIÁRIA 

 

Constituindo a rede de comunicação terrestre, conjuntamente com o sistema rodoviário, não pode deixar-

se de relevar a importância do Sistema Ferroviário na acessibilidade aos principais centros urbanos 

regionais, nacionais e internacionais, bem como, um fator de desenvolvimento de Leiria e da sub-região. 
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O concelho de Leiria é servido por uma única linha ferroviária, a Linha do Oeste, e pelo Ramal de Maceira-

Liz, segmento privado da rede ferroviária portuguesa, com 5 km, que liga a estação de Martingança na 

Linha do Oeste à Fábrica Maceira-Liz da Secil (Cimentos), situada a cerca de 13 km de Leiria. 

 

 

 

Figura 25. Diagrama da Linha do Oeste 

Fonte: CP – Comboios de Portugal 2013 

 

 

Esta linha tem como pontos extremos Lisboa (Estação de Entrecampos, Estação do Oriente ou Santa 

Apolónia) e Coimbra ou Figueira da Foz, permitindo ainda a ligação à Linha do Norte, através da utilização 

do serviço urbano entre a paragem da Bifurcação de Lares e a estação de Coimbra B. 

No território municipal situam-se as estações de Leiria e Monte Real e o apeadeiro de Monte Redondo. 

 

A Linha do Oeste apresenta funções suburbanas, regionais e nacionais. Presentemente, toda a oferta de 

passageiros na Linha do Oeste a Norte de Meleças é assegurada pelo operador CP-Regional; a oferta 

Lisboa-Meleças já faz parte do sistema suburbano da Grande Lisboa, e o serviço Figueira da Foz-Coimbra 

(via Alfarelos), possui já algumas características intermédias de “regional expresso” e “suburbano”. 

Atualmente não há oferta de serviços rápidos de longo-curso na totalidade da Linha do Oeste. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2011, que aprovou o Plano Estratégico dos Transportes 

(PET) para o horizonte 2011-2015, prevê a execução das reformas estruturais do sector, dando 

seguimento ao memorando de entendimento assinado com a Troika. O documento previa a desativação 

até ao final de 2011 do serviço de passageiros na linha do Oeste entre Caldas da Rainha e Figueira da 

Foz. 

 

Aliás, o encerramento da Linha do Oeste entre Torres Vedras e Louriçal tinha sido equacionado pelo 

Governo anterior, num estudo elaborado pelo Ministério das Finanças e o das Obras Públicas e 

Transportes, que foi entregue à Troika. 

 

De acordo com o previsto no PET, mantém-se a linha ativa para o transporte de mercadorias e será 

assegurada a mobilidade das populações através de transporte rodoviário alternativo. Posteriormente a 
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decisão foi adiada por não estarem criadas, no início de 2012, as condições para assegurar as concessões 

de transporte rodoviário alternativo. 

 

Em resposta à intenção do governo, foram criados um conjunto de fóruns e movimentos que têm como 

objetivo a defesa da Linha do Oeste. Das diversas ações desenvolvidas no início de 2012, destaca-se o 

estudo que o Município de Caldas da Rainha encomendou ao engenheiro civil Nelson Rodrigues de 

Oliveira, pós-graduado em engenharia ferroviária pela FEUCP, que apontou para os principais erros dos 

pressupostos enunciados para o encerramento do serviço. 

 

O referido estudo aponta para um conjunto de propostas para melhoria do serviço, com vista à diminuição 

do prejuízo financeiro da linha do Oeste, que foram subscritas por uma plataforma alargada de municípios 

e de empresas da Região Oeste e do Pinhal Litoral. 

 

 

Modernização da Linha do Oeste  

 

A modernização da Linha do Oeste é um projeto de grande importância para a região, quer do ponto de 

vista do transporte de mercadorias, quer de passageiros (serviço regional), de modo a apoiar, por um lado 

a laboração das empresas (facilitando a receção de matérias-primas e combustíveis bem como o 

escoamento de produtos) e, por outro, permitindo alargar as bacias de emprego conferindo maior 

mobilidade nas deslocações casa-trabalho. A modernização da linha do Oeste deverá servir como fator de 

coesão e alavancagem da competitividade territorial. 

 

Atente-se às vantagens desta opção, seja no domínio da redução dos custos de transporte seja na 

melhoria das condições de segurança. Trata-se de um projeto de largo espectro territorial, estruturante 

para toda a Região Centro Litoral do país. Saliente-se o facto da Linha do Oeste representar uma 

população de cerca de 623 mil habitantes (valor aproximado da população do Oeste e Pinhal Litoral, de 

acordo com os Censos de 2011), o que demonstra bem a capacidade de potenciais utilizadores. 

 

Neste âmbito é fundamental apresentar as conclusões de um documento desenvolvido por Manuel 

Margarido Tão, investigador da Universidade do Algarve, para o Departamento de Prospetiva e 

Planeamento e Relações Internacionais do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Documento de Trabalho Nº 11/2009, intitulado “Conectividade Ferroviária nas 

Regiões Centro e Norte com Castela e Leão e Além-Pirinéus”, relacionada com a necessidade de otimizar 

o serviço de mercadorias do Porto da Figueira da Foz . 

 

Este estudo apresenta a importância da qualificação da Linha do Oeste, já focada, e da necessidade de 

requalificação do Ramal de Cantanhede, que é “o segmento “Atlântico” da Linha da Beira Alta, nos seus 51 

Km iniciais”. Este projeto permitira o encaminhamento direto de composições para a estação correlativa de 

Fontela/porto da Figueira da Figueira da Foz, onde se encontra o feixe de linhas do terminal portuário. 
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Neste sentido, prevê-se a construção de uma linha de uma concordância (2 Km), ligando diretamente o 

Ramal de Cantanhede à Linha do Oeste, sem passagem pela estação da Figueira da Foz. Refira-se que o 

Gabinete específico criado pela REFER para a modernização da Linha do Oeste, incluiu na sua esfera de 

competências o Ramal de Cantanhede, sugerindo uma fusão de ambos. Enfim, uma eventual fusão das 

linhas do Oeste e Beira Alta, por intermédio do Ramal de Cantanhede, conferiria à Área Metropolitana de 

Lisboa, um itinerário logístico, da capital a Vilar Formoso, o qual não sendo o mais direto, apresentaria, 

contudo, a vantagem de aceder aquele importante ponto fronteiriço sem utilização de qualquer troço da 

linha do Norte. 

 

Rede de Alta Velocidade 

 

O projeto de Alta Velocidade faz parte da política europeia e nacional de transportes, com vista à 

implementação de um modo de transporte atrativo e ambientalmente mais favorável capaz de funcionar 

como uma alternativa ao transporte rodoviário, dominante e responsável por efeitos negativos significativos 

no ambiente, particularmente ao nível da emissão de gases e elevados consumos de combustível, ao qual 

se associam também maiores congestionamentos de tráfego e níveis de sinistralidade. 

 

Embora o projeto se encontre suspenso pelo atual Governo importa mesmo assim caracteriza-lo devido à 

importância que poderá vir ainda a ter para o País caso seja retomado, mas também para a região onde se 

insere o concelho de Leiria. 

 

Assim o projeto deverá contribuir para promover a criação de um sistema de transportes eficiente que 

servirá a população com mais rapidez, mais qualidade e maior segurança, contribuindo para alcançar um 

maior equilíbrio entre modos de transporte, ao longo do eixo de maior densidade populacional do 

País e nas deslocações internacionais, contribuindo significativamente para a redução dos tempos de 

percurso, da sinistralidade, da redução das emissões de gases com efeito de estufa. Estes efeitos positivos 

devem-se, sobretudo, à transferência de passageiros do modo rodoviário e, em menor escala, do modo 

aéreo, para o modo ferroviário. 

 

 

10.3. TRANSPORTES 

 

A cidade de Leiria acaba de encerrar um ciclo de alguns anos em que uma série de intervenções de fundo 

foram levadas a cabo ao nível do espaço urbano e do sistema de transportes. O programa Polis resultou 

na reconversão urbanística do eixo centrado no curso do rio Lis ao longo de toda a cidade, criando uma 

continuidade no espaço urbano que faltava à qualidade de vida urbana da cidade. Ao nível do sistema de 

transportes, uma série de intervenções ao nível da rede rodoviária, da rede de transportes públicos e do 

sistema de estacionamento criou novas e melhoradas condições de funcionamento do sistema. 
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Os serviços de transporte público que servem o Concelho de Leiria podem resumir a cinco categorias: 

 

 Transportes rodoviário – Serviço Expresso 

 Transportes Interurbano 

 Transporte Urbano 

 Transportes escolar 

 Transportes ferroviário 

 

A rede de expressos abrange destinos como Algarve, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Famalicão, Lisboa, 

Porto, Santarém, Viseu, entre outros. 

 

O serviço interurbano assegura a ligação entre a cidade de Leiria, as freguesias exteriores à zona urbana 

e os concelhos vizinhos. 

 

Relativamente ao transporte urbano destacamos o “mobilis”. Este serviço é constituído por dois 

percursos, “mobilis 1” e “mobilis 2”, com direções contrárias e paragens de autocarro apostas. Serve os 

principais equipamentos (de serviços, de saúde, de lazer, comerciais, desportivos, religiosos e de ensino) e 

as zonas habitacionais com densidades populacionais significativas da cidade. O serviço foi iniciado com 

utilização de 4 veículos, que em 2009 foi reforçada com dois novos veículos. 

 

Em relação à rede de transporte escolar, esta foi alvo de uma curta referência na nova Carta Educativa 

para o município (maio, 2007). Esta problemática não foi analisada e foi remetida para estudos futuros a 

promover pela autarquia em parceria com freguesias e outros agentes. 

 

O Plano de Transportes Escolares, a elaborar por cada município, constitui um instrumento de promoção 

de coesão social e da igualdade de oportunidades no acesso à escola, bem como um instrumento de 

gestão por excelência desta atividade e deverá complementar com os princípios e políticas inerentes aos 

planos e redes de transportes públicos locais. 

 

No que diz respeito ao transporte ferroviário uma observação simples do movimento de passageiros na 

estação de Leiria, permite concluir da insignificância do contributo do transporte ferroviário para a 

mobilidade na cidade de Leiria. O número de passageiros é diminuto e o modo ferroviário não é capaz de 

competir eficientemente com os modos rodoviários. As distâncias entre as zonas urbanas e as estações 

não fomentam o uso deste modo. Existe uma diferença substancial no uso do comboio no inverno e no 

verão associado não só à disponibilidade meteorológica como também a um certo efeito das estâncias 

balneares (nomeadamente S. Martinho do Porto). 
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11. EQUIPAMENTOS 

 

A distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, cultura e lazer é um dos objetivos do 

ordenamento do território e urbanismo, no qual se enquadram a programação, a criação e manutenção de 

infraestruturas, de equipamentos coletivos e de espaços verdes, tendo em conta as necessidades 

específicas das populações, as acessibilidades e a adequação da sua capacidade de utilização. (artigo 6º 

da Lei 48/98 de 11 agosto – “n.º 2 – Nos diversos espaços, a programação, a criação e a manutenção de 

serviços públicos, de equipamentos coletivos e de espaços verdes deve procurar atenuar as assimetrias 

existentes, tendo em conta as necessidades especificas das populações, as acessibilidades e a 

adequação da capacidade de utilização”). Também no D.L. 380/99 de 22 de setembro, republicado pelo 

316/2007 de 19 de setembro e com as alterações introduzidas pelo DL 46/2009 de 20 de setembro, vem 

enunciado em alguns artigos a necessidade de fazer uma identificação dos recursos territoriais (art. 10º, 

art. 17º e art. 70º).  

 

Os equipamentos coletivos são utilizadores de espaço, devendo ser devidamente identificados nos 

instrumentos de gestão territorial. A sua programação e planeamento tem tanto mais justificação quanto os 

equipamentos coletivos hoje são fundamentais à vivência das populações e à qualificação dos espaços 

urbanos. Alguns equipamentos são considerados estruturantes do território, por isso devem ser 

considerados aos vários níveis de planeamento.  

 

Segundo Pais Antunes, os equipamentos coletivos são as estruturas através das quais a população 

residente (ou ativa) num dado território tem acesso aos bens e serviços de que necessita para a sua 

sobrevivência e realização, em setores como o ensino, a saúde, a segurança, a justiça, a cultura, o 

desporto, o lazer, etc.  

 

O Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio fixa os conceitos técnicos nos domínios do 

ordenamento do território e do urbanismo a utilizar pelos instrumentos de gestão territorial. Este diploma 

legal, cujo fundamento técnico foi desenvolvido pela DGOTDU, vem introduzir novas definições de vários 

conceitos que constam da publicação "Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento do Território”. 

Os equipamentos de utilização coletiva são as edificações e os espaços não edificados afetos à provisão 

de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos, designadamente nos 

domínios da saúde, da educação, da cultura e do desporto, da justiça, da segurança social, da segurança 

pública e da proteção civil.  

 

Pretende-se aqui fazer apenas uma breve síntese dos equipamentos e suas valências, mais importantes 

do concelho e não uma descrição exaustiva, uma vez que a caraterização já se encontra feita no TOMO III, 

assim: 
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No que se refere aos equipamentos o município de Leiria detém um conjunto de equipamentos de 

utilização coletiva, que integram as áreas do desporto, educação, saúde, segurança pública, solidariedade 

e segurança social, cultura e lazer e administrativos, que funcionam como elementos estruturantes do 

território adquirindo, na maioria dos casos, uma função polarizadora do espaço envolvente. Têm ainda, 

além da reconhecida importância social, cada vez mais um papel decisivo na qualidade de vida urbana.  

 

No âmbito da revisão do PDM de Leiria, e uma vez que o Município reconhece, cada vez mais, a 

necessidade da existência de instrumentos dinâmicos de apoio ao processo de planeamento, no domínio 

dos equipamentos coletivos, estes encontram-se caraterizados e georreferenciados em relatório e planta 

própria.  

 

A nível de ensino no concelho existem 9 agrupamentos escolares dos quais fazem parte os seguintes 

equipamentos:  

 De acordo com os dados mais recentes referentes ao ano letivo 2011/2012, o concelho de Leiria 

possui um total 69 estabelecimentos de Jardim de Infância, frequentados por 2089 crianças; 

  O concelho de Leiria é servido por 37 jardins de infância da rede privada, constituída por IPSS, 

colégios e empresas privadas. A maioria localiza-se na cidade de Leiria, nomeadamente nas 

freguesias de Leiria e Marrazes; 

 Segundo os dados mais recentes referentes ao ano letivo 2011/2012, o concelho é servido por 93 

estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Apenas 3 estabelecimentos são da esfera privada.  

 Atualmente a freguesia da Maceira é a que regista o maior número de escolas do 1º ciclo da rede 

pública (9 escolas), seguida de perto pelas freguesias de Marrazes e Pousos, com 6 escolas cada.  

 Os dados relativos ao ano letivo de 2011/2012 permitem verificar que existem 20 estabelecimentos 

de ensino onde são ministrados os 2.º, 3.º e secundário. A maioria pertence à rede pública, existindo 

também 6 estabelecimentos particulares e 2 escolas profissionais.  

 No concelho de Leiria existe a Escola de Formação Social Rural de Leiria, o Instituto de Educação 

Técnica de Seguros (INETESE) e a Escola Profissional de Leiria (EPL). Na Escola de Formação 

Social Rural de Leiria existe o curso tecnológico de educação social. No INETESE o pólo de Leiria 

oferece cursos de nível IV (curso técnico de banca e seguros, secretariado, serviços jurídicos e de 

vendas) e curso de nível V (CET em banca e seguros e em gestão, contabilidade e fiscalidade). Por 

último, a EPL oferece os seguintes cursos de nível IV: técnico contabilidade, cozinha/pastelaria, 

eletrotecnia, gestão de equipamentos informáticos, informática/gestão, frio e climatização, eletrónica 

automação e computadores, energias renováveis / sistemas solares, e, hotelaria e turismo / receção.  

 O concelho de Leiria possui o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), que é constituído pela Escola 

Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

(ESTG) e a Escola Superior de Saúde (ESSLei). Estes estabelecimentos de ensino encontram-se 

distribuídos por 3 freguesias, Leiria, Parceiros e Pousos, respetivamente; 

 Integram a comunidade académica do IPL cerca de 12500 estudantes (dos quais 8000 nas escolas 

de Leiria), 882 docentes e 314 funcionários técnicos e administrativos repartidos pelas cinco Escolas 

Superiores; 
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 Para além do ensino superior público acima referido também existe ainda um estabelecimento do 

ensino superior privado, o Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria (ISLA) na freguesia 

dos Pousos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Instituto Politécnico de Leiria 

Fonte:www.asbeiras.pt, 2013 

 

Em termos de programação, a componente educativa deve obedecer às disposições constantes na Carta 

Educativa do Concelho de Leiria.  

 

“A Carta Educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e 

formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município, sendo que no âmbito da 

legislação vigente as propostas da Carta Educativa devem se integradas nos Planos Diretores Municipais”. 

(Artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro). 

 

A Carta Educativa de Leiria foi homologada pela Ministra da Educação em 29 de Maio de 2007, numa 

sessão que decorreu na Amadora e em que participaram representantes de 63 municípios. 

 

Decorrente da carta educativa, o município de Leiria tem vindo a implementar uma série de novos centros 

escolares e educativos por todo o território concelhio de modo a renovar e qualificar o parque escolar, 

promovendo desta forma a melhoria das condições e qualidade de ensino. Exemplos deste 

apetrechamento são o centro educativo de Coimbrão, o centro escolar Dr.º Correia Mateus, o centro 

escolar de Monte Redondo, o centro escolar de Marrazes, entre outros. Atualmente encontra-se previsto a 

construção do Centro Escolar de Cortes, na freguesia de Cortes. 
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Relativamente a equipamentos desportivos o concelho possui uma boa rede de cobertura os quais se 

dividem em Grandes Campos de Jogos, Pistas de Atletismo, Pavilhões Desportivos e Salas de Desporto, 

Pequenos Campos de Jogos e Piscinas Cobertas ou ao Ar Livre.  

 O equipamento desportivo em maior número é os pequenos campos de jogos (polidesportivos 

descobertos), registando-se pelo menos uma unidade em todas as freguesias, exceto em Memória; 

 Também os grandes campos de jogos (campos de futebol) possuem uma representação significativa 

com quase todas as freguesias a possuírem pelo menos 1, com exceção de Azóia, Barosa e 

Chaínça. Salienta-se ainda o Estádio Magalhães Pessoa que é um importante equipamento 

desportivo da cidade e da região;  

 O concelho possui uma vasta rede que polidesportivos distribuídos por todo o território;  

 No concelho de Leiria existe 1 pista de atletismo situada no Estádio Municipal de Leiria. Trata-se de 

uma pista regulamentar de 400m destinada à prática da modalidade de atletismo;  

 No concelho de Leiria são cinco as freguesias que possuem piscinas cobertas. Analisando 

espacialmente a distribuição das piscinas, podemos concluir que se encontram espalhadas pelo 

concelho, nas freguesias de Leiria, Caranguejeira, Maceira, Santa Catarina da Serra e Parceiros; 

 Existe ainda o Centro Nacional de Lançamentos que se situa-se na margem direita do Rio Lis junto à 

zona desportiva de Leiria, No Centro Nacional de Lançamentos de Leiria, existem três círculos de 

lançamento do peso, um corredor de lançamento do dardo, uma pista de 80 metros com seis 

corredores e com caixa de areia, uma gaiola de lançamento do martelo, uma gaiola de lançamento 

do disco e um edifício de apoio com balneários, gabinetes de trabalho e ginásio de musculação;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Centro Nacional de Lançamentos | Estádio Municipal | Piscinas Municiapis 

Fonte:www.leirisport.pt, 2013 

 

 

Tendo por base o critério adotado a partir das recomendações do Conselho da Europa e do Conselho 

Internacional para a Educação Física e o Desporto – UNESCO -, que se baseia na atribuição de 4 m² de 

superfície desportiva útil por habitante (s.d.u./hab.), o concelho de Leiria com uma quota global de 3,6 m² 

s.d.u./hab posiciona-se num plano razoável de acordo com a classificação adaptada do Atlas Desportivo 

Nacional – Carta das Instalações Artificiais, 1998. Desagregando o exercício pelas várias freguesias 

constatou-se que Azóia, Barosa, Chainça e a própria freguesia de Leiria apresentam uma fraca 
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classificação em termos de dotação de equipamentos desportivos, sabendo no entanto que se trata de um 

exercício prospetivo e que a população não se confina aos limites administrativos convencionados. Se por 

um lado Barosa e Chaínça enfermam dos efeitos da periferia já Azóia e principalmente a freguesia de 

Leiria não conseguem responder à dinâmica existente na cidade de Leiria. 

 

Em relação à programação das Instalações Desportivas Base Formativa (IDBF), tendo como referência as 

Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Coletivos, DGOTDU, 2002, constatou-se 

um défice de pistas de atletismo, de pequenos campos de jogos e de planos de água cobertos e ao ar livre. 

 

Relativamente a equipamentos de saúde o concelho possui uma boa rede de cobertura de onde podemos 

destacar a rede de cuidados primários e a rede de cuidados secundários:  

 Da rede de cuidados primários, o concelho de Leiria possui dois centros de saúde situados nas 

freguesias de Leiria e Marrazes pertencentes ao Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral 

que está sedeado na freguesia de Marrazes. O Centro de Saúde Gorjão Henriques é constituído por 

uma Unidade de Saúde Familiar (USF) e 14 extensões de saúde e a sua área de influência abrange 

59456 habitantes. O Centro de Saúde Arnaldo Sampaio é constituído por uma USF e 16 extensões 

de saúde que cobrem 67441 habitantes na sua área de influência; 

 Da rede de cuidados secundários faz parte o Hospital de Santo André o qual se encontra integrado 

no Centro Hospitalar Leiria-Pombal. O Centro Hospitalar Leiria Pombal E.P.E. (CHLP) é composto 

por duas unidades de saúde que surgiram da fusão realizada entre o Hospital de Santo André, E.P.E 

(HSA) situado em Leiria e o Hospital Distrital de Pombal (HDP) sito em Pombal no seguimento do 

Decreto-Lei nº30/2011 de 2 de março.  

 

O levantamento realizado no Concelho de Leiria permitiu identificar uma série de instituições da rede 

solidária e social, assim como, as respetivas valências/tipologias das iniciativas dirigidas a favor das 

diversas populações-alvo, a sim como uma serie de equipamentos culturais e religiosos que se encontram 

retratadas em relatório próprio.  

 

A análise aos equipamentos de solidariedade e segurança social permite constatar a existência de 167 

equipamentos / serviços, referenciados, de resposta social no concelho. As valências que se destacam são 

as creches (38), os lares de idosos (35) e as instituições que prestam serviços de apoio domiciliário a 

idosos (32). Por norma, e de acordo com dados de 2012, a capacidade total das várias respostas sociais 

do concelho de Leiria não se encontra esgotada.  

 

Em termos programáticos as principais ilações a retirar são as seguintes: 

↘ Creches – Embora o concelho esteja em termos das normas de referência da DGOTDU bem 

servido em termos de creches, o Diagnóstico Social do Concelho de Leiria, 2011, aponta 

insuficiências em termos da oferta de creches sem fins lucrativos, o que poderá condicionar o 

acesso de algumas crianças; 
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↘ Segundo a Carta Social de Leiria, Agosto 2010, “no âmbito da rede social, foi identificada a 

necessidade de mais um Lar para crianças e jovens com idade superior a 12 anos, no âmbito do 

qual foi desenvolvido o Projeto Porta Aberta, cofinanciado pelo PROGRIDE, aguardando-se o 

estabelecimento de um Acordo de Cooperação com o ISS, I.P. que contemplará 15 crianças e 

jovens.” 

↘ Centro de Convívio - necessidade de aumentar a taxa de cobertura dos centros de convívio que 

poderá passar pelo reforço da capacidade instalada e/ou pela criação de novas valências por 

outras instituições a operar no território. Verifica-se, no entanto, uma necessidade de reforço nas 

freguesias que não possuem esta resposta social e, inclusivamente, em algumas freguesias em 

que a capacidade instalada é deficitária (Leiria e Maceira).  

↘ Centro de Dia – necessidade de aumentar a taxa de cobertura dos centros de dia o que 

corresponde a 10 centros de dia com capacidade máxima para 50 pessoas, cada um. 

↘ Lar de Idosos - aponta-se a necessidade de reforçar a cobertura dos lares de idosos da rede 

solidária sendo deste modo necessário a construção de 6 novos lares de idosos da rede solidária, 

cada um destes com uma capacidade máxima de 40 pessoas, não obstante, a possibilidade de as 

instituições presentes no terreno aumentarem a sua capacidade de resposta. 

 

A manutenção da segurança e ordem pública e a proteção e defesa da propriedade pública e particular, 

bem como a ação reguladora e de controlo do trânsito, é assegurada pelos agentes da PSP da Esquadra 

de Leiria e Marrazes e pela Guarda Nacional Republicana – GNR - destacados por vários Postos 

Territoriais, existe ainda no concelho um Departamento de Investigação Criminal da Policia Judiciaria. Para 

além destes equipamentos, de referir, a existência de outros equipamentos: o Regimento de Artilharia nº 4 

de Leiria (RAL) e a Base Aérea nº 5 de Monte Real (BA5), que pertencem ao Exército e à Força Aérea, 

respetivamente.  

 

O concelho de Leiria é servido por 4 corporações de bombeiros: Municipais de Leiria, Voluntários de Leiria, 

Voluntários de Maceira e Voluntários da Ortigosa.  

 

Os equipamentos culturais no concelho de Leiria estão a assumir um protagonismo cada vez maior. Já se 

sente uma vivência cultural da cidade, já existem vários pontos de realização de espetáculos, e a agenda 

cultural está a engrossar em qualidade e quantidade, acompanhada com uma melhor divulgação. 

 

O Orfeão de Leiria, na esfera musical, os vários grupos de teatro existentes e a câmara municipal, têm 

vindo a organizar uma série de eventos culturais importantes como, exposições, espetáculos de teatro e 

dança, concertos. Fora da cidade de Leiria, as freguesias possuem grupos de teatro, mas escasseiam as 

salas de espetáculos, as salas de cinemas para além de Leiria apenas se registam na freguesia de Monte 

Real. Os museus instalados nas freguesias são sobretudo etnográficos e alguns encontram-se em fraco 

estado de conservação. Um bom exemplo é a freguesia das Cortes que possui junto à igreja um 

equipamento cultural polivalente - a Fundação João Soares - que possui várias salas, para espetáculos, 

galeria e biblioteca assim como teatro e música.  
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Nos últimos anos foram criadas novas infraestruturas culturais, como por exemplo, o Museu D. Julinha 

(Ortigosa); o Centro Interpretação do Menino do Lapedo (Santa Eufémia); o Moinho de Papel; o Museu da 

Imagem e do Movimento, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Planta de Equipamentos 

 

A instalação de equipamentos coletivos é transversal a praticamente todo o território, podendo ocorrer em 

tanto em solo rural como em categorias de solo afetas ao solo urbano tais como Espaços Urbanos de 

Baixa Densidade, Espaços Residenciais, Espaços Centrais, Espaços de Atividades Económicas, entre 

outras. Dentro do solo urbano existe no entanto a categoria de Espaços de Uso Especial que contêm a 
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subcategoria Área de Equipamentos que correspondem às áreas afetas aos equipamentos coletivos de 

dimensão relevante distribuídos pelo território concelhio e que se destinam exclusivamente à instalação ou 

expansão de equipamentos de utilização coletiva de iniciativa pública ou privada. 

 

Deste modo encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento uma série de Áreas de Equipamentos 

com particular expressão territorial na cidade de Leiria e em Maceira.  

 

Encontram-se também delimitadas na Planta de Ordenamento uma série de novas áreas destinadas a 

equipamentos, ou seja, Áreas de Equipamentos em solo urbanizável que correspondem a áreas não 

infraestruturadas, destinadas à expansão de equipamentos e que terão de ser precedidas de programação. 

Estas traduzem as opções consideradas estratégicas por parte da Câmara Municipal, algumas decorrentes 

de propostas das juntas de freguesia. 
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12. INFRAESTRUTURAS 

 

Um dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável consiste na melhoria da qualidade de vida das 

populações e das condições ambientais, o que resulta, em grande medida, do grau de dotação dos 

aglomerados urbanos em infraestruturas básicas, nomeadamente, de abastecimento de água, de recolha e 

tratamento de águas residuais, de recolha e tratamento de resíduos sólidos, elétricas, de comunicação e 

de Gás. 

 

Consequentemente, e por condicionarem também o ordenamento do território, as infraestruturas urbanas 

requerem um cuidado especial, não só ao nível do seu dimensionamento, mas também no que diz respeito 

à monitorização da qualidade e do grau de cobertura dos serviços prestados e das necessidades 

existentes em cada momento, sempre numa ótica de otimização dos sistemas. 

 

Nos últimos anos, o concelho de Leiria conheceu evoluções consideráveis no que respeita à capacidade 

de resposta e à qualidade do serviço prestado pelas infraestruturas urbanas presentes no concelho. 

 

Seguidamente procede-se, então, à caracterização da situação atual das Infraestruturas de Abastecimento 

de Água, de Saneamento e de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no concelho de 

Leiria, com base em dados da própria Câmara Municipal e dos respetivos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento (SMAS) e em informações recolhidas junto do Instituto Nacional de Estatística e das 

restantes entidades com intervenção nesta área, nomeadamente a SIMlLIS e a VALORLIS. 

 

O sistema de abastecimento de água do Município de Leiria atinge, atualmente, uma taxa de cobertura de 

100%, sendo que toda a população do Concelho de Leiria tem acesso à rede pública de abastecimento de 

água. Esta meta foi atingida no ano de 2001, resultado dos investimentos efetuados pelos SMAS na zona 

Norte do Concelho, onde predominam os ambientes rurais e de maior dispersão populacional. 

 

A captação da água para abastecimento público no Concelho de Leiria é feita por uma captação superficial 

do Rio Lis no lugar de São Romão. 

 

Os SMAS  abastecem  a população de Leiria e está dividido em 15 zonas de abastecimento, para as quais 

é definido anualmente um programa de controlo de qualidade da água em função da população residente e 

do volume de água captada, o qual é submetido à aprovação da ERSAR (Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos)  

 

http://www.ersar.pt/
http://www.ersar.pt/
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Gráfico 11. Origem do caudal captado para abastecimento público (Superficial/Subterrâneo), 2006 a 2009 

Fonte: INE, 2013 

 

Apesar de única, a captação de São Romão é responsável por uma grande percentagem de água 

distribuída no Concelho, sendo que este valor tem vindo a diminuir ao longo dos anos, segundo os dados 

do INE: em 2006 esta captação fornecia cerca de 69% da água consumida em todo o Concelho e em 2009 

este valor diminuiu para cerca de 35%, o que não deixa de ser significativo. Por outro a água captada de 

origem subterrânea aumentou substancialmente correspondendo em 2006 a 31% do total e em 2009 a 

79%. 

 

 

Gráfico 12. Evolução do Consumo de Agua abastecida pela rede pública, 2001 e 2005 

Fonte: INE, 2013 

 

Relativamente ao consumo de água abastecida pela rede pública, de acordo com os dados disponíveis do 

INE, entre 2001 e 2005, podemos observar que o consumo tem aumentado ao longo dos anos tendo 

atingido o seu máximo em 2003, salienta-se que por tipologia existe uma dominância do sector doméstico 

no consumo de água, seguido do Comércio, Indústria e Agricultura. Da mesma forma, o consumo de água 

por habitante também tem vindo a sofrer um aumento visível no gráfico seguinte. Este aumento é 
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representativo da forma muito significativa como os SMAS de Leiria têm evoluído, no abastecimento de 

água, uma vez que distribui a toda a área geográfica do Concelho de Leiria. 

 

Gráfico 13. Evolução do Consumo de Agua por Habitante, 2006 a 2009 

Fonte: INE, 2013 

 

Um dos principais problemas da região onde se insere o Concelho de Leiria, prende-se com os problemas 

de saneamento básico, na medida em que o rio Lis constitui um dos cinco rios mais poluídos de Portugal.  

 

Com este cenário, em Setembro de 2000 deu-se a passagem de algumas Infraestruturas dos SMAS para a 

nova empresa multimunicipal criada para esse efeito, a SIMLIS (Saneamento Integrado dos Municípios do 

Lis, S.A.) envolvendo o IEP (Águas de Portugal), cinco municípios do Distrito de Leiria, Batalha, Leiria, 

Marinha Grande, Ourém e Porto de Mós. No Concelho de Leiria, esta empresa passou a deter a 

responsabilidade da exploração das ETAR’s de Leiria, Olhalvas, Pedrógão, Coimbrão e Monte Real, e 

ainda os respetivos emissários afluentes. Os SMAS de Leiria mantiveram as suas competências nas redes 

em baixa, através das ligações domiciliárias efetuadas por meio de coletores. 

 

O Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis foi criado para efetuar a recolha, tratamento e rejeição 

das águas residuais dos municípios da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém e Porto de Mós com o 

objetivo de solucionar os problemas relacionados com a qualidade da água da bacia do rio Lis, melhorar as 

condições de vida das populações e potenciar a revalorização ambiental da região de Leiria. 
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Figura 29. Mapa da Rede Saneamento SIMLIS 

Fonte:www.simlis.pt, 2013 

 

Os subsistemas do concelho de Leiria são: 

 Subsistema Norte – Serve os concelhos de Leiria, Batalha, Porto de Mós e Marinha Grande, estão 

dimensionados para servir uma população de 220. 685 hab. e tem capacidade de tratamento 

diário de 37.997 m3/dia; 

 Subsistema de Pedrogão – Serve a Praia de Pedrogão no concelho de Leiria, está dimensionado 

para servir uma população de 16.000 hab. e tem capacidade de tratamento diário de 1.832 m3/dia; 

 Subsistema de Vieira de Leiria – Serve os concelhos da Marinha Grande e de Leiria, está 

dimensionado para servir uma população de 14.000 hab. e tem capacidade de tratamento diário 

de 2.175 m3/dia; 
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Gráfico 14. População Servida por sistema de drenagem de aguas residuais 

Fonte:INE, 2013 

 

Fruto das obras de saneamento levadas a cabo pela SIMLIS nos últimos anos, a população servida com 

saneamento tem tido uma evolução significativa, segundo os dados disponíveis do INE, em 2001 a rede de 

saneamento chegava a 44% da população e em 2009 já a mais de 72%. 

 

Apresenta-se de seguida a planta de infraestruturas com a Rede de Abastecimento de Água e a Rede de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais.  

 

Pela figura seguinte podemos observar que a rede de abastecimento de agua e a rede de drenagem e 

tratamento de aguas residuais, é bastante densa no concelho, intensificando-se mais na zona sul e poente 

do concelho, o que justifica o que já foi referido atrás, que nos últimos anos existiu um grande investimento 

nestas redes, tanto a nível de distribuição como de recolha, assim como em infraestruturas 

complementares das diversas redes (ETAR`s, ETA`S, EEA´s, Reservatórios, etc) as quais podemos 

obsevar a sua distribuição pelo concelho na figura seguinte. 
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Figura 30. Planta de Infraestruturas – Rede Abastecimento de Água | Drenagem e Tratamento de Águas  

 

Em termos da Recolha de Resíduos Sólidos o Município encontra-se totalmente coberto, segundo os 

dados do INE de 2011, foram recolhidas cerca de 54 182 toneladas de resíduos, sendo que, cerca de 10% 

teve como destino a reciclagem, 11% a valorização orgânica e 80% tendo como destino o aterro. 

Relativamente a recolha seletiva foram feitas 9 010 toneladas em que mais de 90 % teve como destino a 

reciclagem sendo que o vidro, o papel e cartão são os produtos mais reciclados. 
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Presentemente a Valorlis faz a recolha seletiva, triagem, valorização e tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos, com uma área de abrangência que podemos observar pela figura seguinte. 

 

 

Figura 31. Área de Abrangência Valorlis 

Fonte:www.valorlis.pt,20133 

 

A Valorlis permitiu realizar uma mudança muito importante na qualidade ambiental da região. A qual 

procedeu às seguintes ações: 

 Encerramento das Lixeiras existentes nos concelhos; 

 Implementou um sistema de tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos através da 

construção de um  Aterro Sanitário; 

 Construiu  três  Estações de Transferência onde os  resíduos dos concelhos de Batalha, Porto 

de Mós, Ourém e Pombal são depositados e daí transferidas para o Aterro Sanitário; 

 Procedeu à instalação de um eficiente sistema de Recolha Seletiva de embalagens para 

reciclagem; 

 Construiu, uma unidade de Triagem. 

 

Relativamente à Rede Elétrica, podemos afirmar que atualmente o Concelho de Leiria está dotado de 

infraestruturas elétricas capazes de satisfazer as necessidades da população e das atividades económicas 

conforme se pode observar pela figura seguinte, em que se pode dizer que esta rede cobre a totalidade do 

concelho. Podemos ainda salientar que o concelho é atravessado por linhas da Rede Elétrica de muito alta 

tensão, alta tensão e media tensão. O abastecimento de energia elétrica no concelho de Leiria é feito a 

partir das subestações de Leiria, Azoia, Colmeias, Ortigosa e Pinheiros. 

 

A rede de distribuição de energia elétrica é constituída na sua quase totalidade por traçados aéreos, sendo 

em cabo subterrâneo apenas uma pequena percentagem. 

 

Quanto à Rede Nacional de Gás Natural, a entidade responsável pela atividade de transporte de gás 

natural é a REN Gasodutos, o operador da rede de transporte. O concelho de Leiria é servido por dois 
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Gasodutos da Rede Nacional, um que cruza o concelho a poente de sul para norte, e o outro a nascente 

vindo de sudeste para norte, é servido ainda pela Rede Regional que faz a ligação entre a rede nacional e 

a rede doméstica e industrial, encontra-se ainda representado o gasoduto regional projetado. (ver figura 

seguinte) 

 

Rede Gás Natural do Concelho:  

 Gasoduto Setúbal/Leiria; 

 Gasoduto Leiria/Braga; 

 Gasoduto Campo Maior/Leiria; 

 Ramal Industrial de Alcogulhe; 

 Ramal Industrial da Madalena. 

 

Para além dos gasodutos já referidos, a infraestrutura de distribuição do gás natural tem redes de 

distribuição domésticas e industriais que abrangem a área urbana de Leiria, o aglomerado de Monte Real, 

para além de distribuições em áreas restritas das freguesias de Maceira, Cortes, Arrabal, Parceiros e 

Azoia. 

 

Quanto às telecomunicações o concelho é servido por dois feixes hertzianos, o feixe hertziano da Serra 

dos Candeeiros/Leiria, e o feixe hertziano Leiria/Figueira da Foz, que cruza, o concelho a poente. 

 

Em termos de outras infraestruturas podemos identificar na figura seguinte o Hospital Distrital de Leiria 

localizado a nordeste da cidade de Leiria, constitui um referencial de grande qualidade urbana denotando 

uma cuidada distribuição, um equilíbrio de linhas e planos edificados, evidenciando-se das edificações 

circundantes, respeitando plenamente as condicionantes urbanísticas e paisagísticas impostas. 

 

A zona de proteção ao Hospital de Santo André não contemplada em legislação específica e que, como tal, 

não integrada na planta de condicionantes, apresenta uma variação entre os 50 metros e os 200 metros de 

extensão para além dos limites do terreno. A sua demarcação procura estabelecer uma regra prática e 

funcional, passando assim o limite da zona de proteção por limites físicos bem definidos (ruas, edifícios ou 

terrenos), evitando deste modo a sobreposição de edifícios, procurando estabelecer o entendimento entre 

proprietários dos prédios envolvidos na delimitação, bem como o funcionamento da instalação Hospitalar 

em questão. Assim, na zona de proteção definida só serão admitidas construções que pela sua natureza, 

função, volumetria ou ordem não perturbem a paisagem envolvente, o seu bom funcionamento, bem como 

a segurança da instalação hospitalar com a produção de fumos, cheiros, ruídos, poeiras, vibrações, 

ensombramento ou ainda que sejam geradoras de tráfego, impedindo o fácil acesso ao respetivo hospital. 

 

Dentro de outras infraestruturas identificou-se ainda o Heliporto do Hospital de Santo André e o Aeródromo 

da Gândara e as respetivas zonas de proteção.  
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As zonas confinantes com aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil estão sujeitas a 

servidões aeronáuticas, nos termos Decreto-Lei n.º 45.986, de 22 de outubro de 1964. Torna-se assim 

imprescindível que para cada infraestrutura sejam definidas as zonas da respetiva servidão e os limites do 

espaço aéreo por ela abrangido, tendo em vista a salvaguarda da sua operacionalidade e a proteção de 

terceiros, pessoas e bens, situados na sua vizinhança.  

 

Em relação à servidão da infraestrutura aeronáutica do Heliporto do Hospital de Santo André (Centro 

Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE), a qual não está salvaguardada por servidão e restrição administrativa, 

não consta na planta de condicionantes, no entanto a zona de proteção desta infraestrutura faz parte da 

planta de infraestruturas que acompanha o plano, de forma a salvaguardar o espaço envolvente àquela 

infraestrutura e assim acautelar o normal funcionamento da mesma, conforme se pode observar na figura 

seguinte. 

 

Os condicionamentos previstos no anteprojeto regulamentar elaborado pela entidade tendo em vista a 

salvaguarda da operacionalidade do heliporto do hospital e a proteção de terceiros, pessoas e bens, 

situados na sua vizinhança, não substitui ou prevalece sobre a servidão que vier a ser formalmente 

constituída por diploma legal. 

 

Relativamente ao Aeródromo da Gândara o plano diretor municipal em 1995 delimitou na planta de 

condicionantes a implantação do aeródromo de leiria/Gândara dos Olivais, mas é omisso relativamente aos 

condicionalismos a observar tendo em vista garantir a segurança e eficiência da utilização e funcionamento 

do aeródromo e a proteção de pessoas e bens à superfície. 

 

Para retificar esta situação, a entidade competente elaborou um documento designado “Memorando – 

Aeródromo de Leiria/Áreas e Superfície de Desobstrução”. Salienta-se, porém, que este “Memorando” 

deverá ser considerado apenas como documento orientador no âmbito do PDM e não substitui ou 

prevalece sobre a servidão aeronáutica particular que vier a ser formalmente constituída por diploma legal. 
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Figura 32. Planta de Telecomunicações | Rede Elétrica e Gasodutos | Outras infraestruturas 
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13. PATRIMÓNIO 

 

A ligação entre o património arquitetónico, paisagístico e arqueológico e as questões do planeamento e 

gestão urbanística terão de se aproximar, começando por identificar e avaliar os pesos dos diferentes 

fatores que se cruzam nesta problemática e perceber as circunstâncias que rodeiam a intervenção 

municipal.  

 

Para além das condições estruturais impostas no quadro legal em vigor e que não se reduzem às 

disposições relativas aos bens patrimoniais, a defesa e promoção do património dependem, fortemente, do 

grau e maturidade dos nossos conhecimentos onde se jogam as diferentes linhas de pensamento que 

informam a ação dos agentes que interagem neste quadro. 

 

A defesa do património e a sua valorização são fatores determinantes no processo de qualificação 

urbanística dos aglomerados urbanos contribuindo para uma melhoria dos respetivos ambientes urbanos. 

A salvaguarda do património deve ser encarada como uma parte fundamental na definição e aplicação dos 

instrumentos de planeamento e gestão urbanística, não se esgotando nas questões da imagem dos 

lugares. 

 

 

13.1. PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO 

Os bens imóveis classificados como monumento nacional, interesse público e interesse municipal instituem 

testemunhos de especial importância da civilização, da identidade e da cultura nacional, justificando-se a 

sua proteção e valorização.  

 

Encontram-se classificados como Monumento Nacional: 

 Castelo e Capela de São Pedro; 

 Abrigo do Lagar Velho; 

 Sé de Leiria, incluindo o claustro, o adro envolvente, a torre sineira e a casa do sineiro. 

 

Encontram-se classificados como Interesse Público: 

 Igreja e Convento de São Francisco; 

 Convento de Santo António dos Capuchos; 

 Imóvel onde está instalado o Colégio “Dr. Correia Mateus; 

 Convento de Santo Agostinho e Antigo Seminário; 

 Capela de Nossa Senhora da Encarnação; 

 Pelourinho de Monte Real; 

 Mercado de Santana; 
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 Igreja de Nossa Senhora da Luz, paroquial de Maceira; 

 Igreja da Misericórdia de Leiria. 

 

Encontram-se classificados como Interesse Municipal: 

 Casa da Câmara de Monte Real 

 

Os edifícios públicos de interesse público e outras construções de interesse público não classificados, 

de reconhecimento valor arquitetónico, que dispõem de zonas de proteção legalmente instituídas: 

 Escola Secundária de Domingues Sequeira; 

 Caixa Geral de Depósitos e CTT; 

 Tribunal Judicial de Leiria; 

 Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo; 

 Igreja de Santa Eufémia, em Santa Eufémia. 

 

 

13.2. PATRIMÓNIO PAISAGÍSTICO 

 

Árvores e arvoredos de interesse público 

A classificação de interesse público atribui à arvores e ao arvoredo um estatuto similar aos dos imóveis 

classificados, constituindo as árvores e maciços arbóreos classificados um património de elevado valor 

ecológico, paisagístico, cultural e histórico. 

 

No concelho de Leiria são classificadas as seguintes árvores e arvoredos de interesse público: 

 Fraxinus Excelsior L., vulgarmente conhecido por freixo, situado no Largo da Comissão 

Municipal de Turismo; 

 Duas árvores da espécie Quercus faginea Lam, vulgarmente conhecidas por carvalho-

português ou cerquinho, existentes no Lugar da Pocariça, na freguesia de Maceira; 

 Pinus pinaster Aiton, regionalmente conhecido por pinheiro rastejante do litoral, na 

freguesia do Coimbrão (entre o aceiro da Mata Nacional e a ETAR da Praia de Pedrógão); 

 Arvoredo de Pinus pinaster Aiton (pinheiros rastejantes do litoral), freguesia de Coimbrão 

(junto à estrada que sai da rotunda da Praia de Pedrógão); 

  5 Exemplares de Pinus pinaster Aiton, regionalmente conhecidos por Sementões, 

existentes na Mata Nacional do Pedrógão, na freguesia de Coimbrão; 

  3 Exemplares de Pinus pinaster Aiton, regionalmente conhecidos por Sementões, 

existentes na Mata Nacional do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

 

 

 

Recursos florestais 
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A Floresta constitui um dos recursos naturais mais valiosos do concelho de Leiria, património de elevado 

valor ecológico, paisagístico, cultural e histórico: 

 Mata Nacional do Urso 

 Mata Nacional do Pedrógão 

 Pinhal da Galga:  

 Mata das Quintãs:  

 Perímetro Florestal da Charneca do Nicho 

 Mata Nacional do Ravasco:  

 

Lagoa da Ervedeira 

A Lagoa da Ervedeira localiza-se junto da povoação de Ervedeira, no extremo norte do Concelho de Leiria, 

freguesia de Coimbrão, possuindo uma área de 25 ha. Na paisagem da Lagoa é possível distinguir duas 

áreas diferenciadas: a cobertura de pinheiros bravos e arbustos que constitui a mata circundante e a lagoa 

propriamente dita, com as margens adjacentes. Este ecossistema natural de grande riqueza biológica 

constitui o habitat ideal para algumas espécies e constitui um ótimo local para a Invernada de aves 

migradoras, pois é um sítio sossegado e com alimento abundante. Estes ecossistemas defendem ainda as 

terras interiores da agressão da salinidade, preservando os litorais da erosão marinha e funcionam como 

reguladores do clima. 

 

Conjuntamente com a Mata Nacional do Urso, a lagoa foi considerada um sítio de interesse para a 

Conservação da Natureza, encontrando-se classificada como Biótopo CORINE – Programa da 

Comunidade Europeia para sítios de interesse científico e conservação da natureza.  

 

Vale do Lapedo 

O vale do Lapedo, com cerca de um quilómetro e meio de extensão, apresenta-se como uma área de 

grande importância geomorfológica. A sua formação, na era Quaternária, deve-se à passagem das águas 

da ribeira de Caranguejeira. A diversidade de fauna e flora é também uma característica digna de 

distinção. 

Os valores naturais e paisagísticos que o Vale do Lapedo alberga urgem que sejam tomadas medidas que 

conduzam à sua preservação, que se encontra fortemente ameaçada. As razões que justificam a 

classificação do Vale do Lapedo como área natural de interesse são a sua importância geomorfológica, os 

seus valores paisagísticos, a sua diversidade florística e certas espécies de fauna, o seu estado de 

conservação e fundamentos históricos relativos à Mata do Lapedo. 

 

Senhora do Monte 

A Senhora do Monte é uma zona de grande interesse ecológico e paisagístico, uma vez que aqui nasce o 

Rio Lis, de uma série de exsurgências, e é a zona que compreende as cotas mais elevadas do Concelho. 

Situada na Orla Mesocenozóica Ocidental na extremidade Norte do Maciço Calcário Estremenho, sendo 

notória a saliência do relevo desta zona em relação ao restante Concelho. Este facto deriva da ação das 

falhas que elevaram o substrato calcário, em aliança com a maior resistência mecânica deste material ao 
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que lhe está adjacente. Esta área, de grande diversidade litológica, caracteriza-se pela presença de 

arenitos, margas e calcários margosos do Jurássico que contactam, nas regiões envolventes, com arenitos 

e conglomerados do Cretácico e Jurássico. 

 

Mata da Curvachia e Vale da Chita 

A Mata da Curvachia e Vale da Chita, que apresenta uma floresta com características específicas 

compostas por carvalhal, pinhal e eucaliptal, pode ser considerada uma área de interesse paisagístico e 

geológico; assim como um vale encaixado com características semelhantes às registadas no Vale do 

Lapedo, onde as “paredes” de pedra são substituídas pela vegetação densa. Este vale está referenciado 

para prospeção arqueológica. 

 

Lugar do Azabucho – Rede Natura 2000 

No concelho de Leiria o Sítio Classificado Azabucho/Leiria PTCON0046 integra na Rede Natura 

2000. A sua delimitação tem como objetivo a preservação e valorização dos sistemas naturais e da 

paisagem e integra as áreas mais sensíveis do território municipal, do ponto de vista biofísico. A sua 

implementação visa assegurar a diversidade biológica e a salvaguarda dos recursos hídricos, através 

da proteção aos habitats naturais, da flora e fauna a eles associados. 

 

No concelho de Leiria o sítio do Azabucho é delimitado por linhas de água com galerias bem conservadas 

de amieiro, salgueiros e amieiro–negro, que bordejam campos cultivados, em grande parte abandonados e 

ocupados por prados de herbáceas vivazes. O local encontra-se predominantemente ocupado por pinhal 

desenvolvido em solos quase turfosos sobre materiais arenosos. Este local é rico em espécies e 

comunidades raras em Portugal, sendo um dos dois únicos lugares onde ocorre a espécie Leuzea 

longifólia. 

 

Salinas da Junqueira 

As Salinas da Junqueira situam-se na freguesia de Monte Redondo, encontrando-se a cerca de 8km do 

mar. Tem uma área de aproximadamente 5 ha, com características por vezes pantanosas, com a 

particularidade de o nível freático se encontrar à superfície, existindo ainda várias lagoas remanescentes 

da atividade salina, as quais servem de habitat a inúmeras espécies de aves. 
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13.3. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

 

A prospeção arqueológica do concelho de Leiria visa estabelecer a distribuição espacial no âmbito do 

território concelhio das ocupações humanas ao longo dos tempos. Esta reveste-se da maior pertinência no 

quadro atual da investigação arqueológica portuguesa, pois permite trazer ao conhecimento de todos um 

conjunto de informações que até agora não existia de forma sistematizada. 

 

A elaboração da carta arqueológica, tem um carácter de preservação do património arqueológico dado 

que, paralelamente, os dados foram introduzidos no sistema de informação geográfica municipal para que 

os mesmos se encontrem permanentemente integrados e em atualização na cartografia do plano diretor 

municipal, o que irá permitir salvaguardar o melhor possível os sítios arqueológicos. Pela sua natureza, são 

zonas suscetíveis de serem destruídas por qualquer ação de revolvimento do subsolo, pelo que se torna 

necessário introduzir na esfera do planeamento mecanismos de prevenção com vista à sua deteção e 

salvaguarda. 

 

A carta arqueológica do concelho de Leiria é um instrumento fundamental para o conhecimento e 

preservação do património numa região onde foram nos últimos anos encontrados alguns locais que se 

podem revelar de uma grande importância a nível nacional ou mesmo internacional, caso do Vale do 

Lapedo. 

 

A implantação dos sítios arqueológicos na cartografia concelhia, irá ainda permitir a criação de estruturas 

de valorização patrimonial capazes de suportar a sua exploração turística. Atualmente o turismo cultural 

começa a criar um fluxo contínuo e regular de turistas, que se dispõem a visitar os sítios arqueológicos, 

bem como outros elementos patrimoniais, contribuindo financeiramente para a sua conservação e 

valorização. 

 

Em suma, este documento poderá servir para aumentar o conhecimento científico sobre a região, valorizar 

e preservar o património e também promover o turismo cultural. 

 

Na tabela seguinte identifica-se o n.º de sítios arqueológicos identificados até à data por freguesia. 

 

  



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET       113 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME I. DIAGNÓSTICO  

 

FREGUESIAS 
Nº de Sítios 

Arqueológicos 

AMOR  21 

ARRABAL  11 

AZÓIA 3 

BAJOUCA 4 

BAROSA 9 

BARREIRA 17 

BIDOEIRA DE CIMA 2 

BOA VISTA 3 

CARANGUEJEIRA 28 

COIMBRÃO 6 

COLMEIAS 6 

CORTES 20 

LEIRIA 65 

MACEIRA 25 

MARRAZES 11 

MEMÓRIA 1 

MILAGRES 3 

MONTE REAL 6 

MONTE REDONDO 4 

ORTIGOSA 3 

PARCEIROS 19 

POUSOS 20 

REGUEIRA DE PONTES 10 

SANTA CATARINA DA SERRA 6 

SANTA EUFÉMIA 17 

SOUTO DA CARPALHOSA 12 

TOTAL 332 

 

Tabela 6. N.º de sítios arqueológicos identificados por freguesia 
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1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

Neste ponto procura-se referenciar o edifício legislativo em vigor ao momento da versão do PDM de Leiria. 

 

A aprovação do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território pela Lei n.º 54/2007, de 4 de 

setembro; a alteração à Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo (LBPOTU) 

feita pela Lei n.º 55/2007, de 31 de agosto, segundo a qual apenas ficam sujeitos a ratificação os planos 

diretores municipais que contenham opções incompatíveis com os planos regionais de ordenamento do 

território ou com planos sectoriais; a alteração efetuada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e pelo 

Decreto-Lei 26/2010, que procedem à alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; a 

publicação dos Decretos-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, e 46/2009, de 20 de fevereiro que procedem 

à quinta e sexta alteração, respetivamente, ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, que estabelece 

o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; o Decreto-Lei 73/2009, de 31 de março, que 

aprova o novo Regime da RAN; os diplomas em sede de REN, nomeadamente a Resolução de Conselho 

de Ministros 81/2012, de 3 de outubro e o Decreto-Lei 239/2012, de 2 de novembro; o diploma da 

avaliação ambiental estratégica; e, mais concretamente na área do turismo, o Decreto-Lei n.º 228/2009, de 

14 de setembro, que aprova o regime jurídico da instalação e, exploração e funcionamento dos 

empreendimentos turísticos e seus diplomas regulamentares; os diplomas em matéria de instalação e 

funcionamento de atividades económicas (licenciamento 0, Decreto-Lei 48/2011, de 1 de abril e as suas 

portarias) e industriais (SIR, Decreto-Lei 169/2012, de 1 de agosto) são peças jurídicas incontornáveis 

neste processo de revisão do PDM.  

 

Tentamos assim não descurar as implicações que as recentes alterações ao Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação e demais diplomas vocacionados para a gestão urbanística, implicam quer em 

sede de matéria de regulamento do Plano Diretor Municipal, quer em sede de regulamento da urbanização 

e edificação. 

 

Por fim, e se dúvidas subsistiam quanto à sua necessidade, acreditamos que a vertente didática que 

incorpora, pelo realce das principais questões que se colocam no dia a dia nestes domínios, associada à 

integração das novas alterações introduzidas pelos novos diplomas legislativos suplanta, justifica mais do 

que nunca, a inserção deste ponto no presente relatório. 

 

Como é consabido, a decisão de revisão de um Plano Diretor Municipal prossegue objetivos de equilíbrio 

da composição urbana, conclusão a que se chega pela análise do respetivo conteúdo material o qual deve, 

nos termos normativamente previstos, conter, nomeadamente: 

a) A caracterização económica, social e biofísica, incluindo da estrutura fundiária da área de 

intervenção; 

b) A definição e caracterização da área de intervenção, identificando as redes urbana, viária, de 

transportes e de equipamentos de educação, de saúde, de abastecimento público e de segurança, 
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bem como os sistemas de telecomunicações, de abastecimento de energia, de captação, de 

tratamento e abastecimento de água, de drenagem e tratamento de efluentes e de recolha, depósito 

e tratamento de resíduos; 

c) A definição dos sistemas de proteção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e 

florestais, identificando a estrutura ecológica municipal; Os objetivos de desenvolvimento estratégico 

a prosseguir e os critérios de sustentabilidade a adotar, bem como os meios disponíveis e as ações 

propostas; 

d) A referenciação espacial dos usos e das atividades nomeadamente através da definição das classes 

e categorias de espaços; 

e) A identificação das áreas e a definição de estratégias de localização, distribuição e desenvolvimento 

das atividades industriais, turísticas, comerciais e de serviços; 

f) A definição de estratégias para o espaço rural, identificando aptidões, potencialidades e referências 

aos usos múltiplos possíveis; 

g) A identificação e a delimitação dos perímetros urbanos, com a definição do sistema urbano 

municipal; 

h) A definição de programas na área habitacional; 

i) A especificação qualitativa e quantitativa dos índices, indicadores e parâmetros de referência, 

urbanísticos ou de ordenamento, a estabelecer em plano de urbanização e plano de pormenor, bem 

como os de natureza supletiva aplicáveis na ausência destes; 

j) A definição de unidades operativas de planeamento e gestão, para efeitos de programação da 

execução do plano, estabelecendo para cada uma das mesmas os respetivos objetivos, bem como 

os termos de referência para a necessária elaboração de planos de urbanização e de pormenor; 

k) A programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas; 

l) A identificação de condicionantes, designadamente reservas e zonas de proteção, bem como das 

necessárias à concretização dos planos de proteção civil de caráter permanente; 

m) As condições de atuação sobre áreas críticas, situações de emergência ou de exceção, bem como 

sobre áreas degradadas em geral; 

n) As condições de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal; 

o) A identificação das áreas de interesse público para efeitos de expropriação, bem como a definição 

das respetivas regras de gestão; 

p) Os critérios para a definição das áreas de cedência, 

q) bem como a definição das respetivas regras de gestão; 

r) Os critérios de perequação compensatória de benefícios e encargos decorrentes da gestão 

urbanística a concretizar nos instrumentos de planeamento previstos nas unidades operativas de 

planeamento e gestão; 

s) A articulação do modelo de organização municipal do território com a disciplina consagrada nos 

demais instrumentos de gestão territorial aplicáveis; 

t) Prazo de vigência e as condições de revisão. (artigo 84º do RJIGT). 

Esta organização espacial de determinada parte do território municipal incluída em perímetros urbanos, 

prossegue variadas funções, entre as quais se destaca, a da inventariação da realidade existente. 
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Outras das funções que estes instrumentos de gestão territorial prosseguem é a da conformação do 

território e a do direito de propriedade, que se traduz na definição de princípios e regras, respeitantes à 

organização do território e à racionalização da ocupação, uso e transformação do espaço, através do 

estabelecimento de normas que “tocam a essência do direito de propriedade, através da classificação do 

uso e destino dos solos, da divisão do território em zonas e da definição dos parâmetros a que há de 

obedecer esse uso, ocupação e transformação dos solos”. 

 

A última das funções que doutrinalmente lhe anda associada é a da gestão do território, porque o plano 

contém regras sobre o quando e o modo da sua concretização o que, documentalmente, se traduz no 

programa de execução, por um lado, e, por outro, do plano de financiamento. 

 

“Os Planos Diretores Municipais são planos que estabelecem a estratégia de desenvolvimento territorial, a 

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

articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional 

e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal. 

 

O Plano Diretor Municipal é um instrumento de referência, para a elaboração dos demais planos municipais 

de ordenamento do território e para o estabelecimento de programas de ação territorial, bem como para o 

desenvolvimento das intervenções sectoriais da administração do Estado no território do município, em 

concretização do princípio da coordenação das respetivas estratégias de ordenamento territorial.”. 

 

No caso específico de Leiria e do seu Plano Diretor Municipal, a necessidade de revisão deste instrumento 

de gestão territorial decorre da evolução das perspetivas de desenvolvimento económico e social e da 

necessidade de adequação a essa evolução, das condições económicas, sociais, culturais e ambientais; 

da necessidade de atualização das disposições vinculativas dos particulares; e do estabelecimento de 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública. 

 

 

1.1.  O SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL 

 

A Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo é conformada, no ordenamento jurídico 

português, por dois diplomas estruturantes, a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território, 

aprovada pela Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, diploma alterado pela 54/2007 de 31 de agosto, doravante 

designada por LBPOT, e o Decreto-Lei 380/99, de 22 de setembro, diploma alterado pelos Decretos-Lei n.º 

53/2000, de 7 de abril, 310/2003, de 10 de dezembro, 316/2007, de 19 de setembro, 46/2009, de 20 de 

fevereiro e pelas Leis n.º 58/2005, de 29 de dezembro e 56/2007 de 31 de agosto, doravante designado 

por RJIGT, que desenvolve as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, definindo o 

regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial, o 
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regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos 

de gestão territorial. 

 

Nos termos do primeiro diploma, a política de ordenamento do território e de urbanismo, corolário da 

expansão das atividades de planificação territorial decorrentes da cada vez maior intervenção da 

Administração Pública nas necessidades sociais, assenta num sistema de gestão territorial que se 

organiza de forma interativa e coordenada em três âmbitos diferentes: o nacional, o regional e o municipal 

(artigo 7º da LBPOT e artigo 2º do RJIGT), interação coordenada que é efetivada por instrumentos de 

gestão territorial. 

 

O âmbito nacional é concretizado pelo Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT), pelos Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) e pelos Planos sectoriais de 

Ordenamento do Território (PSOT) com incidência territorial. 

 

São Planos Especiais de Ordenamento do Território, os planos de ordenamento das áreas protegidas, os 

planos de ordenamento das albufeiras de águas públicas, os planos de ordenamento das orlas costeiras e 

os planos dos estuários (artigo 2º, n.º 2, alínea c) do RJIGT, última redação). 

 

São Planos sectoriais de Ordenamento do Território, os cenários de desenvolvimento respeitantes aos 

diversos setores da administração central, nomeadamente no domínio dos transportes, das comunicações, 

da energia e dos recursos geológicos, da educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do 

turismo, da agricultura, do comércio, da indústria, das florestas e do ambiente, na medida em que são 

instrumentos de programação ou de concretização das diversas políticas com incidência na organização 

do território (Artigo 35º do RJIGT). 

 

O nível regional é concretizado pelos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), no caso 

concreto pelo PROTC, em fase final de elaboração. 

 

O nível municipal é concretizado através dos Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 

(PIMOT) e pelos Planos Municipais de Ordenamento do Território, compreendendo os Planos Diretores 

Municipais (PDM), os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP). 

 

Ora, esta planificação territorial é perentoriamente tipificada pelo legislador, o qual previu um sistema de 

figuras planificatórias fechado, no sentido em que a administração apenas pode elaborar os planos, que de 

modo típico estão previstos pela lei e que a doutrina apelidou de princípio da tipicidade dos planos. 

De acordo com a função que desempenha, a LBPOT agrupou-os em quatro tipos: os instrumentos de 

desenvolvimento territorial, os instrumentos de planeamento territorial, os instrumentos de política sectorial 

e os instrumentos de natureza especial (artigo 8º da LBPOT). 
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Integram a categoria de instrumentos de planeamento territorial, os planos municipais de ordenamento do 

território, dos quais, por sua vez, fazem parte o Plano Diretor Municipal, o plano de urbanização e o plano 

de pormenor. 

 

O Plano Diretor Municipal, tendo por base a estratégia de desenvolvimento local, estabelece a estrutura 

espacial, a classificação básica do solo, bem como parâmetros de ocupação, considerando a implantação 

dos equipamentos sociais, desenvolvendo, ainda a qualificação dos solos urbano e rural (artigo 9º, n.º 2, 

alínea a) da LBPOT)); o plano de urbanização desenvolve, em especial a qualificação do solo urbano e o 

plano de pormenor define com detalhe o uso de qualquer área delimitada do território municipal (artigo 9º, 

n.º 2, alínea c)). 

 

 

1.1.1. A função do Plano Diretor Municipal, no sistema de gestão 

territorial, em especial no que toca à classificação e à qualificação 

dos solos 

 

O artigo 15.º, n.º 4, da LBPOTU dispõe que “o regime de uso do solo é estabelecido em instrumentos de 

planeamento territorial, que definem, para o efeito, as adequadas classificação e qualificação.” 

 

A classificação do solo, nos termos do artigo 15.º, n.º 2, da LBPOTU e do artigo 72.º, n.º 1, do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), determina o destino básico dos terrenos e assenta 

na distinção entre solo urbano e solo rural. 

 

O Plano Diretor Municipal, por se tratar daquele que, de entre os vários planos municipais, contém o 

conteúdo mais genérico e ao visar a definição do modelo da estrutura espacial do território municipal, 

constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e de ordenamento local prosseguida, aponta, 

quer a nível regulamentar, quer cartográfico (carta de ordenamento e não carta de zonamento), para a 

referenciação espacial dos usos e das atividades dominantes, através da delimitação das classes de 

espaços e das respetivas categorias. Esta é a tarefa que se designa de classificação e qualificação dos 

solos. 

 

O solo urbano integra as áreas para as quais é reconhecida vocação para o processo de urbanização e 

edificação. Compreende os terrenos urbanizados, os solos cuja urbanização seja programada e os solos 

afetos à estrutura ecológica necessária ao equilíbrio do sistema urbano artigo 15.º, n.º 2, alínea b), da 

LBPOTU e artigos 72.º, n.º 2, alínea b), e 73.º, n.º 4, alínea c), do RJIGT. É por correspondência espacial 

com o solo urbano definido nos planos municipais, primacialmente no Plano Diretor Municipal, que se 

define o perímetro urbano. 
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O solo integra os solos que têm vocação para as atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais, 

espaços naturais de proteção ou de lazer ou, mesmo, alguma ocupação urbanística, desde que esta não 

implique a sua reclassificação como solo urbano, integrando o solo urbano as áreas para as quais é 

reconhecida vocação para o processo de urbanização e edificação, compreendendo os terrenos 

urbanizados e os solos cuja urbanização seja programada, bem como os solos afetos à estrutura ecológica 

necessários ao equilíbrio do sistema urbano.  

 

É por correspondência espacial com o solo urbano definido, em primeira linha, nos planos diretores 

municipais, que se constrói o perímetro urbano. 

 

O solo rural consente, assim, ocupação urbanística desde que esta não implique a sua reclassificação 

como solo urbano. É o caso da ocupação para a instalação de empreendimentos turísticos cuja dimensão, 

equipamentos e infraestruturas associadas não justifiquem a reclassificação do solo rural como solo 

urbano, a qual apenas é admitida a título excecional, e ainda o caso de edificações de apoio às atividades 

típicas do solo rural, de vias de comunicação ou equipamentos e infraestruturas que, pela sua natureza, 

devam situar-se fora do espaço urbano. 

 

Após esta tarefa concreta (de delimitação do perímetro urbano), os Planos Diretores Municipais procedem, 

ainda, à qualificação dos solos, tarefa esta que se exprime, nos termos da legislação atual, na regulação 

das potencialidades dos terrenos urbanos em função do uso dominante que neles possa ser desenvolvido, 

estabelecendo o respetivo destino urbanístico ou regime de edificabilidade. 

 

 

1.1.1.1. A qualificação do solo: categorias definidas em função da 

atividade dominante 

 

A qualificação do solo consiste na regulação, em função da respetiva classificação como solo rural ou solo 

urbano, do aproveitamento de que os mesmos são suscetíveis em função da atividade dominante que 

neles possa ser efetuada ou desenvolvida, fixando o respetivo uso dominante ou função e, quando 

admissível, o correspondente regime de edificabilidade (artigo 15.º, n.º 3, da LBPOTU, e artigo 73.º, n.º 1, 

do RJIGT). 

 

As categorias a definir nos planos compreendem os solos urbanizados, os solos urbanizáveis e os solos 

afetos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio da estrutura urbana. 

 

Acentue-se, a este propósito, que, referindo-se a qualificação à indicação dos usos dominantes que podem 

ocorrer dentro da respetiva categoria, a mesma admite, ao lado do referido uso dominante, utilizações ou 

usos complementares ou acessórios e utilizações e usos compatíveis, o que tem como consequência a 
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admissão de usos mistos dentro de uma determinada categoria de espaço, desde que fique perfeitamente 

identificado e garantido um uso dominante, impedindo, assim, o desvirtuamento do regime jurídico 

inicialmente estabelecido nos instrumentos de planeamento urbanístico. 

 

A caracterização, pela lei, da tarefa de qualificação dos solos como indicação dos usos dominantes neles 

admitidos e a sua concretização efetiva na ocupação do território no âmbito de específicas operações 

urbanísticas que venham a ser executadas na sequência daqueles instrumentos de planeamento, tem 

como objetivo principal a substituição do tradicional zonamento monofuncionalista, com todas as 

desvantagens que o mesmo acarretou do ponto de vista da ocupação do território, por um zonamento 

plurifuncional das diferentes áreas do município, de modo a garantir “uma coexistência harmoniosa das 

funções”
1
 . 

 

Apenas desta forma será possível concretizar um dos mais relevantes princípios jurídicos do planeamento 

urbanístico atual: o princípio da mistura de usos compatíveis ou da proximidade simbiótica, que se 

apresenta como complementar de um outro, de sinal contrário — o da separação de usos incompatíveis. 

 

Enquanto este último se refere aos usos territoriais que se prejudicam mutuamente — assumindo-se como 

uma expressão da obrigação de o plano tomar em consideração todas as consequências, designadamente 

de natureza ambiental, dos tipos e modalidades de utilização por ele estabelecidos (Gebot der 

Rucksichtnahme
2
, o primeiro, fundamental em matéria de planeamento territorial, impele à promoção da 

uma mistura de distintos usos, de forma a otimizar a localização de atividades de diferente natureza.  

E, como aliás decorre do exemplo acabado de apontar, tal uso compatível não tem de se traduzir num uso 

complementar ou acessório do uso principal, podendo ter uma autonomia própria. Fundamental é que seja 

compatível com aquele, compatibilidade que terá de ser aferida em concreto, com base em critérios 

funcionais. 

 

Assim, como o defende a doutrina, as classes de uso do solo identificam áreas territoriais que ficam afetas 

a um “uso dominante, o qual dá a denominação à classe” e que deverá ser privilegiado pelo plano, mas 

devendo, de acordo com o princípio referido, “ser toleradas ou mesmo estimuladas as atividades 

complementares ou paralelas, que de algum modo contribuam para desenvolver e valorizar o sistema. É 

assim que, no interior de um território de classe de uso urbano, ou de classe de uso florestal ou agrícola, 

há uma diversidade de atividades que diferenciam a paisagem, estruturam o meio, sem o pôr em causa. 

Antes pelo contrário, esta diversidade de atividades assegura melhores níveis de desenvolvimento e de 

estabilidade ao uso dominante.”
3
 

 

                                                      
1
 Cfr. Jorge de Carvalho, Ordenar a Cidade, Coimbra, Quarteto, 2003, pp. 209-212. 

2
 Cfr. Fernando Alves CORREIA, Manual de Direito do Urbanismo, cit., p. 681 e 682. 

3
 Cfr. Manuel Costa LOBO, Sidónio PARDAL, Paulo Correia, e Margarida Sousa LOBO, Normas Urbanísticas, Vol. I, 2ª Ed., 

Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Universidade Técnica de Lisboa, p. 181 e 182. 
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O legislador optou por não definir as utilizações dominantes, deixando, ainda assim, um amplo espaço de 

conformação à atividade de planeamento municipal, mas definiu, com a entrada em vigor do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009 mas definiu as categorias operativas a que pode serreconduzida a qualificação 

do solo urbano. 

 

Quanto ao solo rural, o RJIGT enuncia as categorias a considerar nos planos municipais, condicionando o 

plano do ponto de vista formal. 

 

No entanto, considerando que a qualificação se processa tendo em conta os usos dominantes que podem 

ocorrer dentro de um determinado espaço, terá de se concluir não estarmos perante categorias estanques, 

mas antes perante categorias que, em função das regras de ocupação e transformação dos solos, 

permitem usos diferenciados, desde que compatíveis entre si e com a utilização dominante da categoria.  

 

 

1.1.1.2. O papel do Plano Diretor Municipal na classificação e 

qualificação dos solos 

 

É ao Plano Diretor Municipal que cabem as tarefas essenciais de planeamento a que acabámos de nos 

referir  as tarefas de classificação e de qualificação dos solos  no âmbito da definição, que lhe 

compete, do modelo de estrutura espacial do território municipal e da estratégia de desenvolvimento local 

(artigo 85.º do RJIGT). 

 

Com efeito, é o Plano Diretor Municipal que aponta, quer a nível regulamentar, quer cartográfico, para a 

referenciação espacial dos usos e das atividades dominantes, através da delimitação das classes de 

espaços e das respetivas categorias.  

 

Em face do afirmado, e não obstante a diferença de regulamentação legal atualmente vigente no que 

concerne às classes e às categorias de espaços comparativamente com a anterior, à luz da qual o Plano 

Diretor Municipal de Leiria foi elaborado, existe um fator comum traduzido na qualificação dos solos como 

correspondendo à indicação dos usos dominantes (e não dos usos exclusivos) a que se refere cada 

categoria. 

 

Reiteramos o que deixamos dito supra: referindo-se a qualificação à indicação dos usos dominantes que 

podem ocorrer dentro da respetiva categoria, a mesma admite, ao lado do referido uso dominante, 

utilizações ou usos complementares ou acessórios e utilizações e usos compatíveis, o que tem como 

consequência a admissão de usos mistos dentro de uma determinada categoria de espaço, desde que 

fique perfeitamente identificado e garantido um uso dominante, impedindo, assim, o desvirtuamento do 

regime jurídico inicialmente estabelecido nos instrumentos de planeamento urbanístico. 

 



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET       124 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME II. ENQUADRAMENTO E ORDENAMENTO  

E tal uso compatível não tem de se traduzir num uso complementar ou acessório do uso principal, podendo 

ter uma autonomia própria. Fundamental é que seja compatível com aquele, compatibilidade que terá de 

ser aferida em concreto, com base em critérios funcionais. 

 

A compatibilidade de usos é uma questão fundamental da classificação e da qualificação do solo que deve 

ser considerada à luz de um princípio que, simultaneamente, assegura a separação de usos incompatíveis 

(isto é, de usos que se prejudicam mutuamente) e defende a mistura de usos compatíveis, neste caso, 

numa lógica de consolidação e de equilíbrio dos padrões territoriais. 

 

 

1.2. PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

Como procedimento administrativo que é, a elaboração e aprovação de um instrumento de gestão 

territorial implica a ocorrência de uma sucessão ordenada de atos e formalidades tendentes à tomada de 

uma decisão, in concreto, a aprovação do Plano Diretor Municipal. 

 

A esta sucessão correspondem fases que no procedimento de elaboração dos planos, são as seguintes: a 

da elaboração, as fases facultativas do acompanhamento e da concertação, a fase da participação dos 

particulares, a fase da aprovação, a fase da ratificação e a da publicação e registo. 

 

Este procedimento, de acordo com os sujeitos envolvidos, é plural, na medida em que implica a 

intervenção não apenas de órgãos do município, mas também governamentais. 

 

A elaboração do Plano Diretor Municipal compete à câmara municipal, sendo determinada por deliberação 

a publicar em Diário da República (2ª série, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 148º do RJIGT) e a 

divulgar através da comunicação social, deliberação que estabelece os prazos respetivos de elaboração 

(artigo 74º do RJIGT). 

 

As regras sobre a fase do acompanhamento constam dos novos artigos 75º A e B. 

 

Em sede de novidade, “o acompanhamento passou a integrar a concertação que lhe era subsequente, 

solução que tem por objetivo fazer com que opções de planeamento sejam “partilhadas” desde o início 

pelas várias entidades com atribuições na área, potenciando que as mesmas contribuam, de forma 

propositiva, para o projeto do plano. Com esta opção, poupa-se, ainda, comparativamente com a solução 

anterior, um conjunto de trâmites tendentes ao desencadeamento da concertação, que correspondiam, em 

boa verdade, a uma repetição desnecessária de atos. Não obstante a concertação integrar agora a fase de 

acompanhamento, admite-se a ocorrência de uma segunda concertação facultativa posterior à emissão do 

parecer da entidade que acompanha o plano.  
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Ainda como corolário da implementação de formas de decisão participadas, o RJIGT sujeita 

expressamente a participação dos particulares qualquer fase de elaboração dos planos, na medida em que 

lhes oferece, ao longo de todo o procedimento de elaboração do plano, a possibilidade de pedir a consulta 

de todos os elementos relevantes para que possam conhecer o estádio dos trabalhos e a evolução do 

próprio procedimento por forma a que possam formular sugestões à autarquia (artigos 6º e 77º, n.º 1 do 

RJIGT). 

 

A participação inicialmente é classificada em: participação preventiva deixando para a fase subsequente à 

entrega desde documento e participação formal ou sucessiva. 

 

A primeira ocorreu com a publicação da deliberação de elaboração do plano da responsabilidade da 

Câmara e consubstancia o princípio da antecedência, segundo o qual a participação pública deve ocorrer 

quando todas as opções ainda estão em aberto, para que os particulares sintam que têm uma 

possibilidade efetiva e ativa até na determinação do conteúdo do plano. 

 

O segundo momento de participação, dito formal, é comummente traduzido na realização de um período 

de discussão pública. Esta fase tem de obedece a determinados requisitos de que se ressalta a 

necessidade de cumprimento quer de prazos de aviso quer de prazos de duração da mesma. 

 

Com efeito, perante uma proposta de plano que vai ser posta a discussão pública e para que a 

participação seja efetiva e informada, deve o público-alvo dispor de um prazo que permita o conhecimento, 

assimilação e amadurecimento cabal do que vai ser discutido. É, pois, essa a função do prazo de aviso da 

ocorrência da discussão pública. No Plano Diretor Municipal este período, sempre mínimo, é agora de 5 

dias (artigo 77º, n.º 4 do RJIGT). Assegurada a divulgação da proposta do plano bem como o período de 

reflexão, abre-se, então, à discussão cujos prazos, também eles mínimos, não podem ser inferiores a 30 

dias (artigo 77º, n.º 4 do RJIGT). A contagem dos prazos faz-se nos termos previstos no artigo 72º do 

Código do Procedimento Administrativo. 

 

Só depois de encerrado o período de discussão é que é elaborada uma versão final do plano que incorpore 

as sugestões dadas pelos particulares na fase da discussão pública (77º, n.º 8). 

 

De salientar que a administração municipal continua a estar obrigada a dar resposta a todas as alegações 

de desconformidade do plano com outros instrumentos de gestão territorial que estejam em vigor; com 

planos programas ou projetos que devessem ser ponderados em fase de elaboração; com normas legais e 

regulamentares em vigor e eventual lesão de direitos subjetivos (Artigo 77º, n.º 5 do RJIGT). 

 

O momento da participação sucessiva, sob pena de se converter numa mera formalidade sem sentido, 

deve possibilitar a revisão da proposta sujeita a discussão pública. 
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É, então, esta versão que vai ser enviada para parecer final da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional respetiva e por fim aprovada pela Assembleia Municipal, mediante proposta da 

Câmara Municipal (Artigo 78º do RJIGT). A novidade reside agora no caráter não vinculativo deste parecer. 

 

De facto, e “no que diz respeito à verificação final de legalidade dos planos de escalão municipal, o parecer 

final da CCDR (após a discussão pública e antes da aprovação), apenas ocorre, agora, no âmbito do 

procedimento de elaboração de Plano Diretor Municipal, e não já no nos procedimentos atinentes aos 

planos de urbanização e de pormenor (sendo nestes casos a pronúncia da CCDR antecipada para a fase 

de acompanhamento à elaboração do plano).  

 

Ainda em conformidade com o caráter não vinculativo destes pareceres, a ausência da sua emissão no 

prazo fixado (10 dias) não é impeditivo da continuação do procedimento. A lei determina até, neste sentido, 

que a CCDR pode (e não, deve) emitir o parecer, o que significa que não o tendo emitido naquele prazo, 

esta fase procedimental se deve considerar cumprida. 

 

A nova redação dada ao diploma omite a possibilidade de a Assembleia Municipal poder proceder a 

alterações à proposta da Câmara Municipal que, a ser significativa, implicava a repetição da consulta 

pública e do parecer final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (artigo 78º, n.º 2 do 

RJIGT), ainda que, neste caso, os prazos fossem reduzidos para metade (artigo 79.º, n.º 2, do RJIGT). 

 

Entrando já no domínio da tutela governamental e da eficácia dos planos, e no que concerne à ratificação 

dos Planos Diretores Municipais, determina o artigo 80.º n.º 2, que a mesma ocorre a solicitação da 

câmara municipal quando no âmbito do procedimento da sua elaboração e aprovação for suscitada pelos 

serviços e entidades com competências consultivas no âmbito da elaboração e acompanhamento, a 

incompatibilidade com planos regionais ou sectoriais.  

 

Note-se que, de acordo com este normativo, ainda que as referidas entidades suscitem questões de 

incompatibilidade do Plano Diretor Municipal com aqueles instrumentos de gestão territorial, a ratificação 

apenas terá lugar se for solicitada pela câmara municipal. Com efeito, pode a incompatibilidade com 

aqueles instrumentos corresponder a uma mera divergência de posições (v.g a CCDR considera que está 

a ser posta em causa uma orientação do plano regional e a câmara entende que aquela orientação é 

suficientemente genérica para admitir a sua opção), situação em relação à qual, como já referimos 

anteriormente, se admite que a câmara assuma a sua responsabilidade própria, avançando para a 

aprovação do plano sem necessidade de ratificação (porque entende que não contende com o plano 

regional).  

 

Nas situações em que, não obstante aquela desconformidade, a intenção do município é conseguir 

alcançar, pela via do seu plano, uma alteração ou derrogação de normas daqueles instrumentos de gestão 

territorial, deve então solicitar a ratificação do plano, sendo no entanto a sua apreciação pelo Governo 
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suscitada através da competente Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, para o que 

deve emitir parecer devidamente fundamentado. 

 

Por fim, em vez do registo, os instrumentos de gestão territorial passam, agora, a ficar sujeitos a depósito 

na DGT, que se traduz num repositório centralizado, com funções de cadastro, e de publicitação de todos 

os instrumentos de gestão territorial com vista a potenciar a consulta dos mesmos por todos os 

interessados.  

 

No que concerne aos planos municipais de ordenamento do território, esta solução veio também reforçar a 

responsabilização dos municípios no âmbito dos seus procedimentos de planeamento, já que não ocorre 

agora, como antes na fase de registo dos planos não sujeitos a ratificação, qualquer controlo de legalidade 

final destes instrumentos de planeamento territorial. 

 

Os Planos Diretores Municipais são, assim, publicados nos termos do artigo 148º do RJIGT e registados na 

Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (artigo 150º do RJIGT) devendo 

ainda estar disponíveis e acessíveis a todos os cidadãos na internet, ficando os municípios obrigados a 

proceder à descrição georreferenciada de todo o conteúdo documental por que são constituídos os Planos 

(novo artigo 83º-A do RJIGT). 

 

Em conformidade, as plantas devem estar disponíveis à mesma escala e com as mesmas cores e 

símbolos dos documentos aprovados pelo município, e todos os planos devem ser referenciados em planta 

(novo Artigo 83º-B do RJIGT). 

 

Uma vez que deixam de estar, em regra, sujeitos a ratificação, a publicação da revisão passa a fazer-se na 

II Série do Jornal Oficial, com a deliberação municipal que aprova o plano municipal não sujeito a 

ratificação. 

 

Os Planos Diretores Municipais estão ainda sujeitos a publicação nos boletins municipais, quando existam, 

bem como em dois jornais de expansão local ou regional (artigo 149º, n.º 3 do RJIGT). 

 

Nos termos da legislação aplicável, um plano municipal só entra em vigor após a sua publicação, não 

sendo, por isso, suficiente a sua elaboração para que ele possa começar a ser aplicado, por muito 

avançada que esteja a mesma.  

 

No procedimento de revisão do PDM de Leiria foram ainda observadas todas as disposições legais 

aplicáveis, sucessivas alterações e regulamentações supervenientes, entre as quais se destacam: 

 A Portaria 1474/2007, de 16 de novembro, que regula a constituição, a composição e o 

funcionamento da comissão de acompanhamento (CA) e da Comissão Técnica de 

Acompanhamento (CTA) da elaboração e da revisão do Plano Diretor Municipal; 
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 O Despacho n.º 6600/2004, 2.ª série, de 1 de abril do Gabinete do Secretário de Estado do 

Ordenamento do Território, que estabelece a parametrização da articulação entre os serviços 

do Estado e a apreciação das entidades com interesses na área de intervenção dos planos 

municipais de ordenamento do território; 

 A Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro, que define os demais elementos que acompanham o 

Plano Diretor Municipal; 

 O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro de 2003 que definição do processo de elaboração e 

aprovação da carta educativa e respetivos efeitos; 

 O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009 de 14 de janeiro que procede ao estabelecimento das medidas e ações a desenvolver no 

âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 O novo Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

que para além de consubstanciar uma nova regulamentação nesta matéria, altera o Decreto-Lei 

n.º 310/2002 e a Portaria n.º 138/2005; 

 As Diretivas n.
os

 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho, e 

2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio, que estabelecem a sujeição 

da avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente – Avaliação 

Ambiental Estratégica, transpostas para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, 

de 15 de junho e Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio; 

 O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o novo regime jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional (REN); 

 O Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março, que aprovou o novo regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 

Por fim, refira-se ainda a história do PDM de Leiria. O mesmo foi alvo, desde a sua publicação e entrada 

em vigor, de oito alterações. 

 

 

Quadro 4. Ordem cronológica das alterações do PDM. 

1ª ALTERAÇÃO DE 

PORMENOR 
DECL 398/99 283 IIS 6/12/1999 

2ª ALTERAÇÃO REGIME 

SIMPLIFICADO 
DECL 180/2001 130 IIS 5/6/2001 

3ª ALTERAÇÃO REGIME 

SIMPLIFICADO 
DECL 254/2001 193 IIS 21/8/2001 

4ª ALTERAÇÃO POR 

ADAPTAÇÃO 
EDITAL 228/2008 50 IIS 11/3/2008 

5ª ALTERAÇÃO EDITAL 762/2011 149 IIS 4/8/2011 

6ª ALTERAÇÃO EDITAL 763/2011 149 IIS 4/8/2011 
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7ª ALTERAÇÃO POR 

ADAPTAÇÃO 
AVISO 8229/2012 116 IIS 18/6/2012 

8ª ALTERAÇÃO POR 

ADAPTAÇÃO 
  10/4/2012 

 

 

 1ª Alteração de Pormenor. DR 283 IIS. 6 dezembro 1999  

Alteração à subalínea 2), da alínea a), do n.º 3, do artigo 25.º (Rede Rodoviária Municipal Principal 

Coletora) através da qual se estabeleceu que nos espaços industriais também poderão ser admitidas as 

exceções ao disposto do n.º 2 do mesmo artigo. 

 

 2ª Alteração Regime Simplificado. DR 130 IIS. 5 junho 2001  

Alteração que incidiu sobre o artigo 50.º (Industria em Zonas Residenciais) e que consistiu na introdução 

de um n.º 5, o qual refere que em instalações industriais e armazéns abandonados ou obsoletas é admitida 

a mudança para qualquer uso compatível com a atividade residencial, no quadro dos parâmetros aplicáveis 

à envolvente. 

 

 3ª Alteração Regime Simplificado.  DR 193 IIS. 21 agosto 2001 

Alteração que incidiu no n.º 1 do artigo 49.º (Áreas Industriais) e que consistiu em permitir nas áreas 

industriais a implantação de armazéns de retém ou destinados a venda ou revenda. 

 

 4ª Alteração por Adaptação. DR 50 IIS. 11 março 2008 

Alteração que incorre sobre diferentes artigos do regulamento visando, essencialmente a adaptação do 

Plano a diplomas legais: Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) e Regime de Exercício 

da Atividade Industrial (REAI) e a clarificação de incongruências, erros e omissões decorrentes da 

ponderação de situações existentes aquando da elaboração do PDM em vigor e que não foram 

regulamentadas. 

 

 5ª Alteração. DR 149 IIS. 4 agosto 2011 

Alteração parcial, a qual se restringe ao artigo 3.º (Definições), ao artigo 61.º (Espaços Agrícolas) e artigo 

62.º (Espaço Florestal), os quais se encontram desatualizados ou desfasados face à evolução das 

condições e realidades económicas, sociais e ambientais que fundamentam as opções definidas no plano. 

A alteração consiste em promover infraestruturas de importância municipal e intermunicipal que, pelas suas 

características deverão localizar-se fora dos perímetros urbanos e que atualmente não se enquadram nas 

propostas de ocupação e nas disposições do solo rural do PDM em vigor.  

 

 6ª Alteração. DR 149 IIS. 4 agosto 2011  

Alteração que resulta, na sua maioria, da evolução das condições e realidades económicas, sociais e 

ambientais do Município. 
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O objeto da alteração incide sobre diferentes artigos do regulamento visando, essencialmente: 

 A adaptação do Plano a diplomas legais entretanto publicados: Regime do Exercício da Atividade 

Pecuária (REAP), REAI e Portaria que define os parâmetros de dimensionamento do 

estacionamento em função da área de construção previstas e respetivos usos; 

 A clarificação de incongruências, erros e omissões decorrentes da ponderação de situações 

existentes aquando da elaboração do PDM em vigor e que não foram regulamentadas; 

 Adaptação da definição de usos compatíveis e complementares face às novas exigências das áreas 

de localização empresarial; 

 Aplicação da atual disposição relativa à possibilidade de legalização e ampliação dos 

estabelecimentos industriais existentes à data de entrada em vigor do Plano em vigor, nas áreas 

residenciais a outras classes de espaço; 

 A possibilidade de ampliação das edificações existentes à data de entrada em vigor do Plano em 

vigor, incompatíveis com as normas de uso de edificabilidade definida na classe e categoria do solo 

onde se inserem. 

 

 7ª Alteração. DR 116IIS. 18 junho 2012  

Alteração por adaptação que decorreu com o objetivo de adaptar o PDM ao novo REAI. Isto é, de acordo 

com o previsto no Regulamento do PDM, a classificação de um estabelecimento industrial implica a sua 

sujeição a parâmetros e regras edificativas específicas, com a entrada em vigor do novo REAI o município 

teve que ponderar a sua aplicação e interligação com as normas do plano em vigor. 

 

Assim sendo, para efeitos da alteração por adaptação foi proposta a seguinte correspondência: 

 

O Decreto-Lei n.º 69/2003 de 10/04, classificou os estabelecimentos industriais dos tipos 1, 2, 3 e 4 desde 

que abrangidos por, pelo menos, uma das seguintes circunstâncias: 

 

Tipo 1 
Anexo I regime AIA 

Prevenção e controlo integrados de poluição  
Prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas com obrigatoriedade de relatório de segurança. 
 

Tipo 2 

Potência elétrica  250KVA 

Potência térmica  8x10 
6
 KJ/h 

N.º trabalhadores  50 
Prevenção de acidentes graves que envolva substâncias perigosas sem a obrigatoriedade de relatório de segurança  
Anexo II do regime AIA 
 

Tipo 3 

Potencia elétrica ≤ 250KVA e  25 KVA 

Potência térmica  4,10 
5
 KJ/h e ≤ 8,10 

6 
KJ/h 

N.º trabalhadores ≤ 50 e  5 
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Tipo 4 
Estabelecimentos não abrangidos nos tipos anteriores  
N.º trabalhadores ≤ 5  
Potência térmica ≤ 4,10 

5 
PT 

Potencia elétrica ≤ 25 
 

 

O novo regime de exercício da atividade industrial Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de outubro classifica os 

estabelecimentos industriais do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, desde que se encontrem abrangidos por, pelo 

menos, uma das seguintes circunstâncias: 

 

Neste contexto, para efeitos de adaptação ao novo REAI, as alterações irão incidir nos seguintes artigos do 

regulamento; artigo 37.º; artigo 49.º; artigo 50.º; artigo.55º; artigo.59º. 

 

 8ª Alteração. 10 abril 2012  

Nas últimas duas décadas, Leiria caracterizou-se por um assinalável desenvolvimento de atividades 

económicas, contudo, este processo não foi acompanhado por uma politica de acolhimento e ordenamento 

destas atividades capaz de dar respostas às necessidades de um tecido empresarial em expansão e ao 

qual, cada vez mais, se impõe o cumprimento de um conjunto de requisitos legais de funcionamento de 

exigência crescente. 

 

O município de Leiria reconhece que tem tido dificuldade em acompanhar o dinamismo e as necessidades 

do tecido produtivo, que a atual situação está longe de preencher de forma satisfatória estes requisitos. 

 

Atenta a este contexto e aos novos desafios que se colocam ao desenvolvimento municipal, a Câmara 

Tipo 1 

AIA 

Prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas 

Prevenção e controlo integrados da poluição 

Operações de gestão de resíduos perigosos 

Tipo 2 

Potencia elétrica contratada  40KVA 

Potência térmica  8x10
6 
KJ/h 

N.º trabalhadores  15 

Tipo 3  

Industrias não abrangidas pelo tipo 1 e 2 bem como atividade produtiva local e atividades produtivas similares 

Industrias não abrangidas pelos tipos 1 e 2  

 Potência Elétrica contratada ≤ 40KVA 

 Potência térmica ≤ 8x10 
6 
KJ/h 

 N.º trabalhadores ≤15 

Atividade Produtiva Local 

 Potência elétrica ≤ 15 KVA 

 Potencia térmica ≤ 4,10 KJ/h 

N.º trabalhadores ≤ 5 
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Municipal pretende iniciar o procedimento da 8ª alteração ao PDM, incidindo nos seguintes âmbitos: 

 Promover um processo de classificação e reclassificação do solo em Vale Pereiro que permita 

enquadrar um conjunto de atividades económicas existentes e a implantar para impulsionar e apoiar 

a dinâmica empresarial e a criação de emprego à escala local; 

 

Os objetivos estratégicos da proposta de alteração ao PDM a qual desenvolverá uma solução urbanística 

em coordenação com todas as entidades tutelares e interessados são os seguintes:  

 Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades económicas existentes e a implantar para 

promover e apoiar a dinâmica empresarial e a criação de emprego à escala local;  

 Definição das principais regras de relação do edificado e das infraestruturas com a envolvente;  

 Estruturação da rede viária local com a rede principal, melhorando as acessibilidades de forma a 

garantir uma melhor mobilidade;  

 Definir um conjunto de normas regulamentares, que permitam ao município orientar as operações de 

transformação do uso do solo, por forma a tornar mais competitivo o tecido empresarial local.  

 

Em síntese, a concretização da solução destes objetivos pressupõe; Alteração do cartograma da planta de 

ordenamento, alteração do cartograma da planta de condicionantes da REN e alteração do Regulamento 

nomeadamente o art.º 55. 

 

 Enquadramento do processo de licenciamento das instalações afetas a atividade pecuária. 

 

A elaboração da proposta tem como principais objetivos estratégicos os seguintes:  

 Enquadrar urbanisticamente um conjunto de atividades pecuárias existentes e em processo de 

modernização, indispensável ao cumprimento dos requisitos legais de funcionamento da atividade;  

 Qualificação e valorização urbanística de um conjunto de pecuárias existentes e em atividade, com 

vista a promover o desenvolvimento sustentável;  

  Garantir o desenvolvimento da economia local e regional.  

 

A alteração proposta visa, apenas, enquadrar em sede de regulamento, um conjunto de pecuárias 

anteriores à data de publicação do PDM em vigor, não implicando quaisquer alterações nas peças 

desenhadas, nomeadamente das plantas de ordenamento e de condicionantes, incidindo apenas no 

regulamento, designadamente nos artigos 37º, 58º, 60º, 61º, 62º e 78º. 
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2. ENQUADRAMENTO DAS POLÍTICAS E PLANOS DE 

ORDEM SUPERIOR 

 

Ao longo do presente ponto pretende-se apresentar os planos e programas de hierarquia superior na área 

territorial do município de Leiria, os quais devem ser ponderados em virtude das regras previstas nos 

artigos 23.º a 25.º do RJIGT.  

 

O município de Leiria encontra-se atualmente numa acentuada fase de transformação em virtude da 

dinâmica de qualificação ocorrida nos últimos anos, inicialmente através da satisfação de um conjunto 

primordial de serviços básicos, posteriormente através da instalação e localização no território de 

equipamentos coletivos e unidades industriais e, mais recentemente, através da qualificação social, 

ambiental, cultural, desportiva e de recreio e lazer. 

 

Tal transformação corresponde à consagração de uma estratégia de desenvolvimento municipal, 

alimentada por um conjunto de preocupações e de recomendações provenientes de vários instrumentos, 

como sejam entre outros contributos os programas nacionais do PNPOT, do QREN, dos Planos Setoriais e 

Regionais. 

 

Os planos municipais de ordenamento do território visam, entre outros objetivos, a tradução, no âmbito 

local, do quadro de desenvolvimento do território estabelecido nos instrumentos de natureza estratégica de 

âmbito nacional e regional [alínea a) do Artigo 70.º / RJIGT] e a definição de outros indicadores relevantes 

para a elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial [alínea l) do Artigo 70.º / RJIGT]. 

 

A própria elaboração de planos municipais de ordenamento do território obriga a identificar e a ponderar, 

nos diversos âmbitos, os planos, programas e projetos com incidência na área em causa, considerando os 

que já existam e os que se encontrem em preparação, por forma a assegurar as necessárias 

compatibilizações [n.º 3 do Artigo 74.º / RJIGT e artigo 24.º e 25.º do RJIGT]. 

 

No esquema seguinte identificam-se os planos e programas que definem o enquadramento do concelho de 

Leiria no panorama nacional e regional constituindo uma base abrangente e estruturada de informação de 

referência para a definição dos vetores estratégicos para o concelho. Incluindo-se também os planos de 

âmbito municipal que definem orientações e ações estruturantes para o território do concelho.  
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ENQUADRAMENTO 

ESTRATÉGICO  DO 

CONCELHO DE 

LEIRIA 

 

    

ÂMBITO REGIONAL 

     Plano Regional de Ordenamento 
do Território da Região Centro  

 

ÂMBITO NACIONAL 

   Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Centro Litoral  

 Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território 

 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000    

  Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Lis   

 Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo     

  
 
 
 

ÂMBITO MUNICIPAL 

 Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras 
do  Oeste 

 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
Ovar - Marinha Grande  

 

     Carta Desportiva 

     Carta Social 

     Carta Educativa 

     Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra incêndios 

 

Figura 33. Enquadramento estratégico do Concelho de Leiria 

 

 

Nesta linha de raciocínio, transcrevem-se sumariamente as orientações estratégicas / opções de 

desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão Territorial de hierarquia superior na sub-região do Pinhal 

Litoral e que a revisão do Plano Diretor Municipal visa integrar. 
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2.1. PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

 

O PNPOT, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 04 de setembro, constitui o quadro de referência para o 

desenvolvimento de um conjunto de instrumentos de gestão territorial que intervêm nos domínios temáticos 

e gerais que vêm desenvolver e concretizar as suas orientações universais, e âmbitos de intervenção. 

 

Apresenta um modelo territorial articulado com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento sustentável que 

estabelece uma visão estratégica do território nacional com objetivos gerais de desenvolvimento 

económico, coesão social e proteção ambiental. 

 

O PNPOT é o quadro de referência nacional para a implementação de um conjunto de estratégias e planos 

sectoriais associados, devendo orientar os modelos territoriais que vierem a ser definidos no âmbito 

regional, sub-regional e local, segundo a seguinte hierarquia: 

 Planos sectoriais 

 Planos Especiais de Ordenamento do Território 

 Planos Regionais de Ordenamento do Território 

 Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 

 Planos Municipais de Ordenamento do Território, subdivididos em: 

_ Plano Diretores Municipais 

_ Planos de Urbanização 

_ Planos de Pormenor 

 Programas de Ação Territorial 

 

Sendo que as orientações e medidas que serão vertidas para estes instrumentos de gestão territorial 

desenvolvem-se segundo os princípios definidos na Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território 

e no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

 

O PNPOT assume para o território nacional, os seguintes objetivos estratégicos:  

 Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e 

cultural; utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e prevenir e minimizar os 

riscos;  

 Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos Espaços Ibérico, 

Europeu, Atlântico e global;  

 Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas de suporte 

à integração e à coesão territoriais;  

 Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e 

a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 
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 Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua 

crescente utilização pelos cidadãos, empresas e Administração Pública;  

 Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, 

ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

Depois de definidos os principais objetivos estratégicos do PNPOT, o Programa desenvolve uma análise 

do território nacional de forma sectorial, dividindo o território em regiões às quais atribui um contexto e 

orientações. Assim, e após caracterização da Região Centro, o PNPOT apresenta para a mesma as 

seguintes opções estratégicas territoriais: 

 Reforçar os fatores de internacionalização da economia regional e a posição estratégica da 

região para a articulação do território nacional e deste com o espaço europeu;  

 Promover o caráter policêntrico do sistema urbano, consolidando os sistemas urbanos sub-

regionais que estruturam a região;  

 Reforçar o potencial estruturante dos grandes eixos de comunicação, de forma a estimular 

complementaridades entre centros urbanos, em particular nas áreas do interior, e a assegurar as 

ligações intra - regionais relevantes para a coesão regional;  

 Promover redes urbanas de proximidade que potenciem dinâmicas de inovação e suportem 

novos polos regionais de competitividade, consolidando as dinâmicas dos clusters emergentes;  

 Promover a coesão, nomeadamente dinamizando as pequenas aglomerações com 

protagonismo supra local e estruturando o povoamento das áreas de baixa densidade;  

 Promover o potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, cultural e 

paisagístico;  

 Mobilizar o potencial agropecuário e valorizar os grandes empreendimentos hidroagrícolas da 

região;  

 Valorizar os recursos hídricos e recuperar a qualidade da água, concluindo os projetos 

integrados de despoluição;  

 Assumir como prioridade estratégica a proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos 

florestais;  

 Explorar o potencial para a produção de energias renováveis;  

 Proteger e valorizar o litoral e ordenar as dinâmicas urbanas nestas áreas;  

 Ordenar os territórios urbanos e, em particular, qualificar as periferias das cidades e revitalizar 

os centros históricos;  

 Ordenar a paisagem, salvaguardar as áreas agrícolas ou de valia ambiental da pressão do uso 

urbano/industrial e implementar estruturas ecológicas de âmbito regional e local;  

 Ordenar as Áreas Protegidas, articulando níveis elevados de proteção dos valores naturais com 

o uso sustentável dos recursos, com benefícios económicos e sociais para a população residente. 

 

Uma vez que a Região Centro é dividida em diversos espaços e o concelho de Leiria integra o espaço 

Centro Litoral o presente relatório e Plano consideraram as opções, definidas pelo PNPOT, para o 

desenvolvimento deste Território, a saber: 
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 Reforçar as dinâmicas industriais que valorizem competências em setores de alto valor 

acrescentado e suscetíveis de elevados ganhos de produtividade;  

 Valorizar o novo quadro de acessibilidades resultantes dos investimentos na construção, 

melhoramento ou conclusão de infraestruturas de transporte e logística, nomeadamente 

relacionados com o TGV, os Portos da Figueira da Foz e Aveiro (incluindo a plataforma logística em 

Cacia) e a A17;    

 Promover a estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, reforçando os eixos urbanos 

centrados em Leiria-Marinha Grande e Coimbra-Figueira da Foz e a constelação urbana de Aveiro;    

 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;    

 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;  

 Valorizar os grandes projetos hidroagrícolas do Baixo Mondego, Baixo Vouga e do Vale do Lis;  

 Compatibilizar o modelo de urbanização e de industrialização difusas com a preservação e 

valorização do potencial de desenvolvimento das atividades agropecuárias e do turismo e com a 

salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e paisagísticos;  

 Favorecer o reordenamento industrial, sobretudo nas áreas do Pinhal Litoral e Baixo Vouga, no 

sentido de 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;  

 Promover a valorização integrada dos recursos do litoral, e gerir a  pressão  urbano/turística  na  

faixa litoral/orla costeira de forma a assegurar a exploração sustentável dos recursos naturais, a 

qualificação da paisagem e a adequada prevenção dos riscos;  

 Valorizar  os  recursos  hídricos  e  concluir  os  projetos  de  despoluição  integrada  das  bacias  

do  Lis,  do Mondego e do Vouga, destacando-se a importância da despoluição da Ria de Aveiro. 

 

O município de Leiria é pois capaz de contribuir, de forma eficaz e pedagógica, com estratégias de 

desenvolvimento local no âmbito das Opções Estratégicas Territoriais para a Região Centro inscritas no 

PNPOT.  

 

 

2.2. PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA DE OVAR 

E MARINHA GRANDE (POOC OVAR - MARINHA GRANDE) 

 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar – Marinha Grande destina-se a permitir conciliar os 

diversos valores em presença na área sobre a qual incide, destacando-se como principais objetivos que 

presidiram à sua elaboração:  
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 Valorizar, diversificar e garantir os usos e as funções da orla costeira; 

 Proteger os ecossistemas naturais e assegurar a exploração sustentável dos recursos;  

 Melhorar as condições de vida das populações, reforçar e melhorar as infraestruturas e 

equipamentos e promover uma oferta turística de qualidade;  

 Valorizar o atual tipo de povoamento (nucleado), em respeito das dinâmicas costeiras, dos 

valores naturais e da minimização de riscos, e promover a articulação dos fatores económicos e 

sociais. 

 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira como um instrumento de natureza regulamentar elaborado pela 

administração, tem como objetivos, e segundo o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 309/93, de 02 de setembro:  

 Ordenar os usos e atividades da orla costeira;    

 Classificar as praias e regulamentar o uso balnear; 

 Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos;    

 Orientar o desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira;   

 Assegurar a defesa e conservação da natureza.  

 

O POOC Ovar – Marinha Grande, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 

de outubro, e mais recentemente pelo Despacho nº 22400/2009 de 09, de outubro, que determinava a sua 

revisão, abrange na sua totalidade um troço da costa ocidental portuguesa com uma extensão de 140 Km 

e uma largura máxima de 500 m contados a partir do limite das águas do mar para terra e uma faixa 

marítima de proteção até à batimétrica dos 30 m, e caracteriza-se, de um modo geral, por apresentar uma 

elevada fragilidade geológica, à qual está associado um processo erosivo intenso, sistemas dunares de 

cotas baixas e estruturas geológicas de origem sedimentar, com predominância de falésias, igualmente 

sensíveis. 

 

O POOC abrange no concelho de Leiria uma extensão aproximada de 10 km em toda a linha de costa, 

integrando a única praia marítima do concelho de Leiria, a Praia do Pedrógão, a qual é classificada pela 

planta de síntese do POOC como praia urbana com uso intensivo e designada pela mesma por tipo I. 

 

O POOC prevê áreas de atividades específicas que contribuem para o desenvolvimento, uso e fruição da 

orla costeira, estando previsto para a praia do Pedrógão um núcleo de educação ambiental e uma zona 

destinada a pesca lúdica, assim como um núcleo com vocação turística de nível III e um núcleo piscatório 

de nível II.  

 

Segundo o POOC, as praias-marítimas associadas  aos  núcleos  com  vocação  turística  ficam  sujeitas  à  

elaboração  dos seguintes planos, de acordo com a sua tipologia:  

a) Projetos tipo das instalações dos apoios e equipamentos de praia (APC, APS, APM e EP) nos 

núcleos de nível I, II e III;    

b) Planos de conjunto dos apoios e equipamentos de praia (APC, APS, APM, EP, AB e APR), 

nomeadamente ao nível da uniformidade de cores e materiais, nos núcleos de nível I e II;    
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c) Plano de pormenor, sujeito a UOPG, nos núcleos de nível I.   

 

 

Figura 34. POOC Ovar – Marinha Grande 

 

O POOC Ovar – Marinha Grande encontra-se em processo de revisão, a qual foi determinada pelo 

Despacho n.º 22400/2009, de 09 de outubro, que atribui à APA a elaboração da proposta de revisão. 

 

 

2.3. PLANOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Os Planos  de  Bacia  Hidrográfica,  enquanto  instrumentos  de  planeamento  dos  recursos  hídricos,  

revestem a natureza de Planos  sectoriais  à luz do principio da tipicidade previsto no regime dos 

instrumentos  de  gestão  territorial  de  âmbito  nacional,  que  definem orientações  de  valorização,  

proteção  e  gestão  equilibrada  dos  recursos  hídricos,  bem  como  a  sua harmonização com o 

desenvolvimento regional e sectorial através da racionalização dos seus usos. 
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Estes Planos têm uma abrangência territorial que incide sobre uma bacia hidrográfica ou uma associação 

de pequenas bacias hidrográficas que visam (i) apresentar um diagnóstico da situação existente da bacia 

hidrográfica sobre a qual incidem, definindo objetivos ambientais de curto, médio e longo prazos, (ii) 

delinear propostas de medidas e ações e (iii) estabelecer a programação física, financeira e institucional 

das medidas e  ações selecionadas, tendo em vista a prossecução de uma política coerente, eficaz e 

consequente de recursos hídricos, bem como (iv) definir normas de orientação com vista ao cumprimento 

dos objetivos enunciados. 

   

Na área geográfica do concelho de Leiria incidem três Planos de  Bacia Hidrográfica, a saber:   

1. Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste;   

2. Plano de Bacia Hidrográfica do Lis, que abrange 483,9 km
2 

do concelho de Leiria e integra uma 

das principais linhas de água do concelho, o Rio Lis;   

3. Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, que abrange 8,9 km
2
 do território municipal. 

 

No domínio do ordenamento do território, referem os presentes Planos que os instrumentos de 

planeamento deverão integrar condicionamentos para todas as atividades que constituam ocupações e 

utilizações com potenciais impactes significativos sobre o meio hídrico, de que são exemplo: as captações 

de água; movimentação de terras; florestação; atividades agrícolas; instalação de unidades industriais e de 

grandes superfícies comerciais; navegação e competições desportivas; extração de inertes, campos de 

golfe; espaço de recreio e lazer e outras obras de caráter particular. 

 

 

2.3.1. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lis 

 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lis, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/2002, de 3 de abril, 

tem como âmbito territorial a bacia do rio Lis e as bacias das ribeiras da costa atlântica dos concelhos da 

Marinha Grande e Leiria, sendo que abrange ainda uma zona sem escoamento superficial, do tipo Poldge.  

 

Espacialmente, o Plano assume uma estratégia diferenciada em função das especificidades sub-regionais 

e locais, que consiste na divisão da bacia hidrográfica em duas unidades homogéneas, a UHP1-

correspondente ao Alto Lis e a UHP2- correspondente ao Baixo Lis. 
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Figura 35. Unidades Homogéneas de Planeamento do Plano de Bacia Hidrográfica do Lis 

 

 

Para a área do Plano foram identificados seis eixos fundamentais de atuação:   

 Abastecimento de água às populações e atividades económicas e saneamento das águas 

residuais domésticas e industriais, nomeadamente no que respeita ao tratamento dos efluentes das 

suiniculturas;  

 Proteção dos ecossistemas aquáticos;   

 Proteção e melhoria da qualidade da água;   

 Prevenção e minimização dos efeitos de situações hidrológicas extremas e acidentes de 

poluição;   

 Melhoria do conhecimento sobre os recursos hídricos e suas utilizações;  

 Desenvolvimento de meios operacionais e capacitação da Administração para a gestão dos 

recursos na área do Plano. 

 

No âmbito da revisão do PDM, assume particular relevância, os objetivos estratégicos e os objetivos 

operacionais estabelecidos para a área temática “articulação do domínio hídrico com o ordenamento do 

território” que visam essencialmente a preservação e proteção do domínio hídrico, bem como objetivos 

operacionais que têm como finalidade a concretização dos objetivos estratégicos. Para esta área temática, 
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são definidos objetivos estratégicos e os objetivos operacionais a concretizar a curto e a médio/longo 

prazo, que a seguir se sintetizam: 

 

Objetivos Estratégicos 

 Preservar as áreas do domínio hídrico;  

 Promover o estabelecimento de condicionamentos aos usos do solo, nos troços em que o uso 

não seja compatível com os objetivos de proteção e valorização ambiental dos recursos, e 

 Promover a definição de diretrizes de ordenamento, visando a proteção do domínio hídrico, a 

reabilitação e renaturalização dos leitos e margens e de uma forma mais geral, das galerias 

ripícolas, dos troços mais degradados e do estuário. 

 

Objetivos Operacionais – curto prazo 

 Condicionamento da tipologia das construções em domínio hídrico através da restrição de 

construção nas áreas com elevado risco de cheia (tipificando as ocupações de acordo com 3 classes 

de risco: período de retorno anual; 20 anos e 100 anos); 

 Salvaguardar os conflitos de uso do solo com os locais de maior vulnerabilidade dos aquíferos, 

assegurando que, no âmbito da revisão dos PDM, os locais de maior vulnerabilidade dos aquíferos, 

sejam convenientemente salvaguardados na definição de ocupações do solo; 

 Salvaguardar os conflitos de uso do solo com as captações de água assegurando que, no 

âmbito da revisão dos PDM, as captações de água não se localizem em espaço urbano ou industrial, 

 Avaliar e quantificar potenciais zonas de cheias através da promoção da elaboração de estudos 

detalhados relativos às potenciais zonas de cheias, e nomeadamente nos núcleos urbanos. 

 

Objetivos Operacionais – médio/longo prazo 

 Proteção dos solos contra a erosão e risco de incêndios pelo incentivo de práticas agrícolas que 

promovam a conservação dos solos; regulamentar ao nível dos PDM esta atividade baseada no 

Código das Boas Práticas Agrícolas, e 

 Promover a articulação entre o Ordenamento do Território e as áreas classificadas no âmbito da 

conservação da natureza: Assegurar que no âmbito da revisão dos PDM sejam compatibilizados os 

usos, nomeadamente em termos de tipologia de ocupação. 

 

O PBH do rio Lis estabelece um conjunto de normas orientadoras para a gestão dos recursos hídricos, 

sendo que no domínio do ordenamento do território, indica que os instrumentos de planeamento deverão 

integrar condicionamentos para todas as atividades que constituam ocupações e utilizações com 

potenciais impactes significativos sobre o meio hídrico, de que são exemplo: as captações de água; 

movimentação de terras; florestação; atividades agrícolas; instalação de unidades industrias e de grandes 

superfícies comerciais; navegação e competições desportivas; extração de inertes, campos de golfe; 

espaço de recreio e lazer e outras obras de carácter particular. 
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2.3.2. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 

 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de 

dezembro, tem como âmbito territorial unicamente a bacia do rio Tejo, existente no território português, 

incluindo o seu estuário, a ribeira da Apostiça e restantes ribeiras da costa atlântica dos concelhos de 

Almada e Sesimbra. 

 

O concelho de Leiria é abrangido pela bacia do rio Tejo numa extensão de 8,9 km2, no quadrante Sudeste 

do concelho, encontrando-se inserido na Unidade Homogénea de Planeamento nº 6 – Tejo Central. 

 

No âmbito da revisão do PDM, assume particular importância a área temática da “articulação do 

ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico”, tendo sido identificados como principais 

problemas nesta área, a existência de Planos Municipais de Ordenamento do Território com medidas 

relativas à preservação e valorização dos recursos hídricos desajustadas, bem como a ausência de 

definição de perímetros de proteção das captações de águas subterrâneas para abastecimento público.   

 

Figura 36. Unidades Homogéneas de Planeamento do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 

 

Para esta área temática o PBH do Tejo estabelece como objetivos estratégicos os a seguir indicados:   

 Definir as condições de ocupação e utilização do domínio hídrico e elaborar recomendações a 

serem integradas nos Planos Municipais (…) com incidência nos recursos hídricos;   
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 Delimitar os perímetros de proteção de todas as captações de águas subterrâneas destinadas a 

abastecimento público;   

 Uniformizar a tipologia e critérios de delimitação das áreas de proteção dos recursos hídricos. 

 

 

2.3.3. Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste 

 

O Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2002, 

de 5 de abril, tem como âmbito territorial a bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste. 

 

No âmbito da revisão do PDM, assume particular importância a área temática da “articulação do 

ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico”, tendo sido identificados como principais 

problemas nesta área, a existência de Planos Municipais de Ordenamento do Território com medidas 

relativas à preservação e valorização dos recursos hídricos desajustadas, bem como a ausência de 

definição de perímetros de proteção das captações de águas subterrâneas para abastecimento público.   

 

Para esta área temática, são definidos os seguintes objetivos estratégicos: 

 Promover o ordenamento das áreas do domínio hídrico; 

 Delimitar cartograficamente as áreas de proteção dos recursos hídricos; 

 Integrar nos instrumentos de gestão territorial (IGT) medidas e critérios de ordenamento 

direcionados para a proteção e valorização dos recursos e do meio hídrico. 

 

 

2.4. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO 

CENTRO LITORAL (PROF-CL) 

 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) revestem a natureza de planos sectoriais que 

desenvolvem regionalmente as orientações preconizadas no sistema de planeamento florestal português. 

O município de Leiria encontra-se abrangido pelo PROF do Centro Litoral, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de julho. 

 

A região do PROF do Centro Litoral localiza-se na parte litoral da Região Centro enquadrando-se na região 

NUTS de nível II Centro, e abrange os territórios coincidentes com as NUTS III do Baixo Vouga, Baixo 

Mondego e Pinhal Litoral na qual o município de Leiria se insere. 

 

Os municípios abrangidos são Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, 

Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, 



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET       145 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME II. ENQUADRAMENTO E ORDENAMENTO  

Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho, Penacova, Soure, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e 

Porto de Mós. 

O PROF Centro Litoral estabelece os seguintes objetivos estratégicos para esta sub-região: 

 Otimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas 

potencialidades: 

 Aumentar a diversidade de espécies de árvores florestais, nomeadamente com 

carvalhos (sobretudo cerquinho e alvarinho); 

 Melhorar a gestão cinegética de forma harmonizada com os outros usos do solo; 

 Promover a gestão dos espaços florestais de forma a permitir a certificação tanto da 

sua gestão como dos seus produtos lenhosos ou não lenhosos; 

 Dinamizar a pesca de águas interiores e a atividade cinegética; 

 Promover um melhor enquadramento paisagístico dos espaços florestais 

vocacionados para a produção lenhosa de forma a potenciar o desenvolvimento do 

recreio e lazer nos espaços florestais; 

 

 Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas: 

 Promover a atualização do cadastro dos prédios rústicos; 

 Promover a condução dos povoamentos florestais, garantindo melhor valorização dos 

seus produtos finais; 

 Apoiar o associativismo e o emparcelamento em superfícies de dimensão que 

viabilizem a sua gestão; 

 Melhorar a capacidade técnica e de gestão das explorações florestais; 

 Manter a proporção de espaços florestais no território (não aumentar a proporção de 

outros usos do solo, nomeadamente espaços sociais, em detrimento dos espaços 

florestais); 

 Promover formas de exploração dos espaços florestais geradoras de emprego; 

 

 Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais: 

 Criar e executar planos de gestão para as áreas públicas, tornando-as modelos a 

seguir pelos proprietários privados; 

 Regular e controlar a fiscalização das atividades de recreio e lazer no sentido da 

proteção e conservação das zonas húmidas e dos sistemas dunares; 

 Promover a utilização mais eficaz dos apoios ao investimento; 

 Promover a utilização de espécies produtoras de madeiras com utilizações nobres; 

 Promover a diversidade de espécies de árvores florestais e cinegéticas empregues. 

 

A região Centro Litoral compreende oito sub-regiões homogéneas. O município de Leiria insere-se nas 

sub-regiões homogéneas denominadas por Dunas Litorais e Baixo Mondego, Gândaras Sul e Porto de 

Mós e Mendiga para as quais o PROF Centro Litoral estabelece objetivos específicos, os quais a revisão 

do PDM não poderá ignorar. 
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Todas as sub-regiões homogéneas têm em comum a prossecução de vários objetivos específicos, os quais 

se encontram expressos no artigo 12.º do Decreto Regulamentar 11/2006, de 21 de julho.  

 

Dunas Litorais e Baixo Mondego (3%) - nesta sub-região visa-se a implementação e incrementação das 

funções de proteção, de recreio, de enquadramento e estética da paisagem e de conservação dos habitats, 

de espécies da fauna e da flora;  

 

Gândaras Sul (34%) - nesta sub-região visa-se a implementação e incrementação das funções de 

produção, de recreio, enquadramento e estética da paisagem e de proteção; 

Importa, aumentar a diversidade específica e conciliar a produção de material lenhoso com o 

desenvolvimento turístico e de recreio, tendo em conta necessidades de proteção do litoral e do solo, 

contribuindo assim para o cumprimento dos objetivos estratégicos desta região PROF de “Aumentar a 

diversidade de espécies de árvores florestais, nomeadamente com carvalhos (sobretudo cerquinho e 

alvarinho) ” e de “Promover um melhor enquadramento paisagístico dos espaços florestais vocacionados 

para a produção lenhosa, de forma a potenciar o desenvolvimento do recreio e lazer nos espaços 

florestais”. 

 

Porto de Mós e Mendiga (1%) - nesta região visa-se a implementação e incrementação das funções de 

conservação dos habitats de espécies de fauna e flora, proteção e silvopastorícia, caça e pesca nas águas 

interiores. 

 

Importa, conciliar as necessidades de conservação de habitat de flora e fauna com a proteção e a atividade 

silvopastoril, contribuindo assim para o cumprimento do objetivo estratégico desta região PROF de 

“Promover normas de gestão florestal que tenham em conta as necessidades de conservação de habitat 

únicos e de proteção dos espaços florestais” e de “Desenvolver a atividade silvopastoril”. 

 

Por sua vez, cada sub-região homogénea possui os seus objetivos específicos, encontrando-se 

especificados nos artigos 17.º, 18.º e 19.º do Decreto Regulamentar 11/2006, de 21 de julho, aqueles que 

se aplicam à sub-região homogénea de Dunas Litorais e Baixo Mondego, Gândaras Sul e Porto de Mós e 

Mendiga respetivamente. Na imagem infra identifica-se um conjunto de zonas consideradas sensíveis para 

a conservação. 
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Figura 37. Zonas sensíveis para a conservação 

 

 

2.5. PLANO SETORIAL DA REDE NATURA 2000 – PSRN 2000 

Em 2001, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de junho, veio determinar a elaboração 

do Plano sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000), listando vários objetivos, em particular a fixação de 

usos e regimes de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território.    

 

Em 2008, o PSRN 2000 relativo ao território continental foi aprovado e Publicado através da Resolução de 

Conselho de Ministros nº 115-A/2008 de 21 de julho. 

 

Nesta RCM, refere-se que a Rede Natura 2000 ‘… é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir 

para assegurar a biodiversidade através da conservação da conservação dos habitats naturais e da fauna 

e da flora selvagens no território da União Europeia‘. 
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Este plano setorial vincula apenas  as  entidades  públicas,  estabelecendo  os  princípios  e  as  regras  a 

definir  em  instrumentos  de  gestão  territorial  vinculativos  dos  particulares.  A classificação nacional 

destes Sítios implica que os planos municipais, ou os de natureza especial, quando existam, contenham  

as medidas necessárias para garantir a conservação dos habitats e das populações de espécies referidas 

nos sítios designados. No caso de não as contemplarem, deverão integrá-las na primeira revisão a que  

forem sujeitos.    

 

Com efeito, o caráter estratégico das orientações constantes deste plano não permite definir usos e  

respetivas restrições para os espaços delimitados como Sítios ou Zonas de Proteção Especial, aspetos  

que deverão ser enquadrados, à escala adequada, nos demais instrumentos de gestão do território.    

 

Os planos municipais de ordenamento do território têm, assim, um prazo de seis anos para integrar nos 

seus regulamentos as normas indicadas neste plano, à escala respetiva, tendo, para tal, que recorrer a 

trabalhos de campo. Este processo de adaptação e especificação terá que ser validado pelo ICNB no 

âmbito do normal acompanhamento que este presta na elaboração e aprovação do PMOT. 

 

A aplicação das orientações de gestão e das outras normas programáticas estabelecidas no PSRN2000 

são da responsabilidade da administração central e local, e assumem as seguintes formas:   

 Criação ou revisão do quadro legislativo;   

 Revisão ou alteração de outros instrumentos de gestão territorial, nomeadamente planos 

municipais, planos especiais de ordenamento do território e planos de génese sectorial ou regional;  

 Elaboração de Planos de Gestão territoriais;  

 Elaboração de Planos de Ação orientados para espécies ou habitats;   

 Integração e orientação de medidas programáticas ou de política sectorial tais como, e a título 

de exemplo, as enquadradas no Programa de Desenvolvimento Rural – Continente (2008-2013), na 

política da água ou de transportes ou nas políticas costeira e marinha;  

 Elaboração de acordos, parcerias ou medidas contratuais (com atores públicos ou privados);  

 Estabelecimento de medidas de caráter administrativo. 

 

No concelho de Leiria destaca-se a presença do Sítio do Azabuxo, PTCON 0046, classificado pela RCM 

76/2000, de 5 de julho, o qual ocupa uma área de 136ha, atualmente povoado por pinheiros e também 

eucaliptos, desenvolvidos em solos quasi-turfosos sobre materiais arenosos.  
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2.6. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO 

CENTRO (PROTC) 

 

A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território de Centro (PROTC), determinada pela 

Resolução de Conselho de Ministros nº 31/2006 de 23 de março, tem como âmbito territorial a área 

geográfica de intervenção da CCDRC, com uma extensão de 23.659 Km², abrangendo 1.783.596 hab., 

distribuídos por 78 municípios, dos quais Leiria. 

 

O PROTC, em procedimento de aprovação, como instrumento fundamental de articulação entre o PNPOT 

e os diversos instrumentos de política sectorial com expressão territorial, e os instrumentos de 

planeamento municipal, constitui quadro orientador que, vinculando entidades públicas, assume uma 

natureza indicativa e estratégica, propondo um modelo de organização e estruturação do território, não 

pretendendo substituir-se às decisões que, a jusante da sua aplicação, tenderão a incidir nesse mesmo 

território. 

 

A natureza estratégica do PROTC implica ainda a que a sua intervenção seja necessariamente 

multiescalar e multiobjetivos, impondo a coerência espacial e temporal das disposições estratégicas e das 

projeções territoriais do Estado e sobretudo das ações mais estruturantes da Administração Central.  

 

As disposições do PROTC, vinculativas dos diferentes serviços Administração Central, transformam-se, 

nessa perspetiva, num quadro orientador consequente dos PMOT.   

 

Neste contexto, as normas orientadoras do PROTC, embora não assumam uma natureza regulamentar, 

constituem normas orientadoras com incidência nos diferentes domínios do ordenamento territorial e 

urbano. Assim, os critérios de ordenamento e gestão territorial, tendentes a estabelecer padrões de 

contenção, contiguidade, polaridade, mobilidade e sustentabilidade, devem ter em conta os diferentes 

modelos de afirmação da urbanidade na região, produzindo orientações e recomendações suficientemente 

consensuais para produzir efeitos consequentes em matéria de uso do solo. 

 

O PROTC, elaborado segundo o objetivo geoestratégico de afirmar a Região Centro como um território 

portador de um contributo ativo e autónomo para a estruturação e desenvolvimento sustentável do território 

continental numa  lógica  de  combinação  virtuosa  entre  objetivos  de competitividade e de coesão 

territoriais, ambiciona  estruturar um modelo territorial que afirme a sua autonomia face às regiões urbanas 

de Lisboa e do Porto, como oportunidade de criar uma nova perspetiva sobre a inclusão da região centro 

no espaço nacional, de definir modelos de desenvolvimento que reforcem o potencial dos sistemas 

urbanos, científico e tecnológico e explorem a vantagem das novas acessibilidades e promovam a 

proteção e valorização dos seus recursos naturais e culturais. 
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No âmbito da visão estratégica o PROTC incorporou e assumiu as opções estratégicas que o PNPOT 

identificou para a Região Centro, no quadro das políticas nacionais, acima supracitadas, assim como os 

objetivos gerais e objetivos estratégicos, definidos no artigo 52.º do RJIGT e na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 31/2006, de 23 de março, respetivamente. 

 

Em que os Objetivos Gerais se constituem assim por: 

 Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de 

ordenamento do território e dos planos sectoriais;  

 Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento económico e social 

sustentável formulados no plano de desenvolvimento regional;  

 Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento 

intrarregionais;  

 Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de quadro de 

referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do 

território. 

 

E os Objetivos estratégicos por: 

 Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da Região Centro;   

 Definir o modelo de organização do território regional; 

 Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do PROT e 

desenvolver estratégias e propostas adequadas à sua diversidade, valorizando especificidades e 

reforçando complementaridades como meio de afirmação da competitividade e coesão regionais;  

 Definir orientações e propor medidas para  o  uso,  ocupação  e  transformação  do  solo  

adequadas  às especificidades dos modelos e padrões de povoamento, às características das 

estruturas urbanas e às exigências dos novos fatores de localização de atividades, em particular 

para contrariar os fenómenos de urbanização e edificação difusa para fins habitacionais ou 

instalação de atividades não rurais;  

  Definir orientações e propor medidas para  um  adequado  ordenamento  agrícola  e  florestal  

do  território, bem como de salvaguarda e valorização da paisagem, das áreas protegidas ou 

classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes;  

 Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial proposto, bem 

como os que concorram para o desenvolvimento dos setores a valorizar, e definir orientações para a 

racionalização e coerência dos investimentos públicos;  

 Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do território, 

harmonizando os diversos interesses públicos com expressão espacial, e servir de quadro de 

referência e definir orientações para  as  decisões  da  Administração  e  para  a  elaboração  de  

outros  instrumentos  de  gestão territorial;  

 Definir mecanismos de monitorização e avaliação da execução das disposições do PROT - C. 
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2.6.1. O Modelo Territorial 

 

No que refere à textura biofísica, e em termos de usos agrícolas dominantes e na zona que abrange o 

Município de Leiria – Beira Litoral – as divisões que se apresentam são: o cordão  dunar  Litoral 

(praticamente  sem  ocupação  agrícola)  que  se  estende  pelos  aluviões  fluviais  do  Lis  entre  outros; 

as formações detríticas que ocupam a faixa longitudinal intermédia onde se situam e os mosaicos agrícolas 

de pequena propriedade a sul e os calcários na faixa longitudinal interior de solo mais pobre. 

 

 

Figura 38. Unidades Biofísicas e Quadro de referência Ambiental. 

Fonte: PROTC, 2012 

 

Já no que refere à textura demográfica e povoamento, a análise da seguinte permite perceber uma Beira 

Litoral na qual se destaca a dinâmica da sua mancha de ocupação populacional. Em que, o processo de 

urbanização percorre praticamente todos os cambiantes da aglomeração e dispersão: em  torno  das  

cidades mais importantes, ao longo da rede de  estradas  nacionais  e secundárias, e da rede ferroviária 

junto dos novos nós de acesso à rede rodoviária arterial e em toda a geografia da malha de povoamento 

rural que vêm do passado (gafanhas e gândaras). 
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Figura 39 Demografia e Povoamento. 

Fonte: PROTC, 2012 

 

Na estrutura do modelo territorial verifica-se a intensidade da urbanização e da concentração de 

atividades económicas na Beira Litoral, distinguindo-se a descontinuidade entre as áreas urbanas em torno 

de Coimbra e da Figueira da Foz e entre Coimbra e Leiria/Marinha Grande.   

 

Pelo corredor litoral da A17 (antiga N109) a definição deste eixo litoral é mais segmentada e descontínua e 

sem centros urbanos de dimensão assinalável, com destaque para a relevância deste eixo em termos de 

permeabilidade de todo o centro litoral, favorecendo a acessibilidade aos núcleos urbanos com funções 

balneárias. 
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Figura 40. Concentrações Residenciais e de Emprego e Rede Viária Fundamental. 

Fonte: PROTC, 2012 

 

 

A análise da estrutura urbana da região também conjuga a rede urbana com uma multiplicidade de fatores 

de polarização resultantes da localização de portos, aeródromos, plataformas logísticas, universidades e 

institutos politécnicos e instituições de inovação e transferência de tecnologia, e com os principais fluxos 

casa/trabalho no qual se destaca na Beira Litoral o tecido difuso onde aglomeração e dispersão convivem, 

mas onde a dimensão e importância funcional dos aglomerados urbanos principais desempenham um 

papel muito estruturante. 
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Figura 11. Nucleações Urbanas, Relações Funcionais e Redes.  

Fonte: PROTC, 2012 

 

No capítulo relativo ao Sistema Urbano o PROTC refere que a materialização das apostas estratégicas e 

a construção do modelo territorial baseia-se num conjunto de fundamentos que deverão constituir-se como 

referencial para o desenvolvimento do sistema urbano da Região Centro. 

 

Assim, o sistema urbano regional enquadra-se num território extenso, entre um espaço litoral dinâmico e 

fragmentado e um território rural pouco denso e regressivo (em perda). A estruturação do sistema urbano 

regional assenta numa forte articulação entre centros urbanos de 1º nível (centros urbanos regionais), 

enquanto fatores de amarração e organização territorial. A construção de um compromisso entre os 

objetivos de competitividade e coesão regional está ancorada nestes centros da rede urbana. O sistema é 

complementado pelos centros urbanos estruturantes (2º nível) e os centros urbanos complementares (3º 

nível). Os centros urbanos regionais são fundamentais nos processos de inovação e reforço da coesão e 

competitividade regional, dinamizando os processos de concertação com as centralidades urbanas das 

regiões adjacentes. Os centros urbanos estruturantes têm funções de articulação urbana e são 

fundamentais no reforço da conectividade urbana e, por isso, dinamizadores do policentrismo regional 

nomeadamente na estruturação dos subsistemas urbanos. Os centros urbanos complementares têm uma 

função dominantemente municipal, garantindo uma oferta urbana essencial para a coesão territorial. 
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A Região Centro apresenta assim um esquema de sistema urbano que pode constituir-se como um 

território alternativo às duas Metrópoles, onde as cidades médias e os pequenos centros proporcionam 

uma oferta de emprego e um quadro de vida de qualidade claramente diferenciadores. 

 

Ao longo do litoral desenvolve-se uma extensa mancha urbana estruturada em três sub-sistemas urbanos:  

 Subsistema urbano de Aveiro/Baixo Vouga  

 Subsistema urbano de Coimbra/Baixo Mondego  

 Subsistema urbano Leiria - Marinha Grande/Pinhal Litoral  

 

No qual refere que o Subsistema urbano Leiria – Marinha Grande/Pinhal Litoral se estrutura em função de 

Leiria e assenta num relacionamento produtivo histórico ligado à indústria vidreira e à indústria dos moldes, 

que tem vindo a registar uma melhoria assinalável. Mantém inter-relações com o norte da Área 

Metropolitana de Lisboa, particularmente com Nazaré, Alcobaça, Fátima e Tomar. Leiria é um centro de 

emprego e de funções administrativas e de comércio e serviços, enquanto o eixo Nazaré-Alcobaça-

Fátima-Tomar evidencia uma oferta na área do turismo e do património. A Batalha tem um papel 

fundamental nesta intermediação, designadamente no eixo turístico Nazaré, Alcobaça, Fátima e Tomar. 

Pombal polariza o espaço de intermediação entre Leiria e Coimbra e localiza-se num local estratégico de 

ligação ao Interior. 

 

 

Figura 42. Síntese do Sistema Urbano.  

Fonte: PROTC, 2012 
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No âmbito do Modelo Territorial e na perspetiva do PNPOT, a Região Centro é apresentada como um 

território de charneira entre o Norte e o Sul, e entre o Litoral e o Interior. Para esse estatuto muito contribui 

a posição relevante do corredor litoral entre as aglomerações metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde a 

par de níveis elevados de densidade de povoamento e de infraestruturação se localizam importantes 

plataformas nacionais de relacionamento.  

 

Sendo um PROT um plano de natureza estratégica, cabe-lhe a este a definição de uma “visão” prospetiva 

e de linhas gerais de estruturação de Modelo Tendencial /Unidades Territoriais. 

 

 

Figura 43. Modelo Territorial.  

Fonte: PROTC, 2012 

 

Neste âmbito a formulação do modelo territorial proposto pelo PROTC assenta em 5 sistemas 

estruturantes: sistemas produtivos; sistema urbano; sistema de acessibilidades e transportes; sistema 

ambiental que engloba as componentes de estrutura de proteção e valorização ambiental, unidades de 

paisagem e espaços físicos; sistema de riscos naturais e tecnológicos, sendo o território dividido em 4 

unidades territoriais, de que se destacam as unidades funcionalmente mais relevantes: 

 Centro Litoral; 

 Dão-Lafões e Planalto Beirão; 

 Beira Interior; 
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 Pinhal Interior e Serra da Estrela.  

 

Sendo que a múltipla pertença de alguns territórios de fronteira, em termos das políticas públicas que 

mobilizam, como é o caso dos territórios polarizados pelo eixo urbano Oliveira do Hospital, Seia e Gouveia, 

a poente da Serra da Estrela, implica que estes sejam referenciados em várias unidades territoriais. 

 

Interessa pois abordar o Centro Litoral, constituído por três sub-sistemas funcionalmente relevantes: 

Aveiro/Baixo Vouga, Coimbra/Baixo Mondego e Leiria-Marinha Grande/Pinhal Litoral, mais concretamente 

as intervenções para a consolidação do modelo tendencialmente assumido para o subsistema Leiria-

Marinha Grande/Pinhal Litoral. 

 

 Subsistema urbano Leiria - Marinha Grande/Pinhal Litoral 

– A estruturação da aglomeração urbana Leiria – Marinha Grande, tendo em conta a RAVE e 

o completamento do PRN (IC36);  

– A qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis, controlando a poluição difusa com 

origem nas suiniculturas e nos efluentes domésticos e industriais;  

– O controlo da pressão urbanística junto aos nós do IC1/A17 e sua relação com a orla litoral;  

– A qualificação urbana do corredor da EN1;  

– A concertação intermunicipal para as estratégias de qualificação da urbanização difusa de 

baixa densidade para a zona agrícola a SO do Pombal (setor, grosso modo, entre a N1 e o 

IC8); e para toda a faixa entre o IC1/A17 e o IP1/A1;  

– Ordenar na Serra de Aire e Candeeiros a atividade da indústria extrativa e atividade 

turística;  

– Salvaguarda das áreas estratégicas de produção agrícola de regadio e de produtos de 

qualidade certificada. 
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Figura 44. Subsistema urbano de Leiria - Marinha Grande/Pinhal Litoral.  

Fonte: PROTC, 2012 

 

No que refere aos restantes sistema o PROTC indica no âmbito do sistema produtivo que o subsistema 

urbano Leiria - Marinha Grande/Pinhal Litoral se estrutura em função de Leiria e assenta num 

relacionamento produtivo histórico ligado à indústria vidreira e à indústria dos moldes, que tem vindo a 

registar uma melhoria assinalável. Mantém inter-relações com o norte da Área Metropolitana de Lisboa, 

particularmente com Nazaré, Alcobaça, Fátima e Tomar. Onde Leiria é um centro de emprego e de funções 

administrativas e de comércio e serviços, enquanto o eixo Nazaré - Alcobaça - Fátima - Tomar evidencia 

uma oferta na área do turismo e do património. A Batalha tem um papel fundamental nesta intermediação, 

designadamente no eixo turístico Nazaré, Alcobaça, Fátima e Tomar. Pombal polariza o espaço de 

intermediação entre Leiria e Coimbra e localiza-se num local estratégico de ligação ao Interior. 

 

Por sua vez no âmbito do sistema de acessibilidades e transporte o PROTC refere que a Região Centro 

constitui indubitavelmente um espaço-canal crucial na conexão entre o Sul e o Norte do país (e, em 

particular, entre as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto), bem como entre o país e o estrangeiro. 

Nesta perspetiva, deve reconhecer-se que o esforço de investimento na construção ou melhoria das 

principais infraestruturas de alto débito que se localizam ou virão a localizar na Região Centro serve 

propósitos que extravasam claramente o âmbito puramente regional. 
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Relativo ao sistema de proteção e valorização ambiental a Região Centro integra um importante 

conjunto de áreas de elevado valor ecológico/ambiental/hidrológico. Apresentando, no entanto, fatores de 

degradação e poluição ambiental que afetam de forma significativa os recursos e valores naturais, que 

requerem ações concertadas de diferente grau de prioridade, em diferentes setores: qualidade do ar e 

alterações climáticas; recursos hídricos e infraestruturas ambientais; resíduos, solo; florestas; paisagem; 

zona costeira; conservação da natureza e biodiversidade. 

 

O modelo estratégico de intervenção desenvolve-se segundo duas vertentes: o desenvolvimento de 

intervenções que valorizem as especificidades ambientais do território e que promovam a sua 

sustentabilidade e o desenvolvimento de medidas de qualificação das áreas territoriais com evidentes 

problemas ambientais ou de salvaguarda daquelas que são consideradas de elevado valor 

ecológico/ambiental. 

 

Por último ao que refere sistema de riscos naturais e tecnológicos o PROTC aponta para a Região 

Centro 5 espaços risco, que  representam  espaços  de  associação tipológica e de grau de incidência, com 

incidência na análise, gestão e operacionalização dos riscos. 

 

Sendo que na área plano do Município de Leiria foram delimitados os seguintes espaços de risco: 

 

 Espaço Litoral  

Em que a suscetibilidade relacionada com os processos de geodinâmica externa apresenta graus 

elevados, nomeadamente os relacionados com a erosão costeira, as inundações e, com menor incidência, 

a sismicidade. Este espaço é ainda diferenciado pelos, genéricos, baixos graus de suscetibilidade 

relacionado com os processos climáticos ou condições meteorológicas extremas. Estão patentes elevados 

níveis de suscetibilidade relacionada com as atividades industriais e comerciais com matérias perigosas, as 

decorrentes do transporte e manuseamento de mercadorias perigosas. A vulnerabilidade social reflete o 

caráter policêntrico, com claros contrastes municipais, correspondendo na relação com a densidade da 

população exposta aos valores mais elevados da região.  

 

 Espaço de interface Litoral/Interior 

Onde transparece a elevada suscetibilidade relacionada com os processos de geodinâmica externa, 

nomeadamente os movimentos de massa e as cheias/inundações, e com menor incidência com a 

sismicidade. Constitui ainda um espaço em que as condições meteorológicas extremas refletem índices 

elevados de suscetibilidade relacionados com as ondas de calor e frio, e com os incêndios florestais. Este 

espaço é ainda identificado pela expressão elevada a muito elevada da suscetibilidade relacionada com o 

transporte mercadorias perigosas, distribuição energética, bem como da decorrente das atividades 

industriais e comerciais com matérias perigosas. Reflete ainda pontualmente a perigosidade relacionada 

com áreas mineiras abandonadas ou degradadas. A vulnerabilidade social versus a densidade 

populacional exposta apresenta índices elevados, nomeadamente a norte, e reflete o caráter policêntrico 

da estruturação e organização municipal. 
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3. PLANEAMENTO MUNICIPAL 

 

3.1. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

INCÊNDIOS 

 

O planeamento florestal debruça-se sobre a forma de obter os produtos e/ou serviços requeridos num dado 

espaço e sobre as intervenções que sobre ele se devem processar, desdobrando-se em vários níveis 

desde os planos de desenvolvimento socioeconómico, até aos planos do projeto ou de gestão.  

 

No processo de planeamento sobre o espaço deve proporcionar-se a articulação dos planos dos diferentes 

níveis, possibilitando por um lado o aumento de especificidade dos planos à medida que se debruçam 

sobre escalas maiores e por outro, o cumprimento das determinações mais gerais estabelecidas nos 

planos mais abrangentes.  

 

O primeiro nível de planeamento, mais abrangente, concretiza-se com a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 65/2006 de 26 de Maio que aprova o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PNDFCI), que por sua vez deve traduz a política florestal a adotar. 

 

O PNDFCI definiu cinco eixos estratégicos de atuação, como forma de implementar um conjunto de 

ações no terreno, complementado pelos diversos agentes do sistema, sendo estes:  

1.º Eixo estratégico - Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais;  

2.º Eixo estratégico - Reduzir a incidência dos incêndios;   

3.º Eixo estratégico – Melhorar a eficácia e a eficiência do ataque e da gestão de incêndios;  

4.º Eixo estratégico – Recuperar e reabilitar os ecossistemas e comunidades;  

5.º Eixo estratégico – Adaptar uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

 

Segundo o PNDFCI, os municípios do território de Portugal Continental foram divididos em quatro tipos 

com base no número de ocorrências e nos hectares de área ardida, em povoamentos e matos.  

 

O concelho de Leiria, segundo o PNDFCI, é um município com muitas ocorrências e pouca área 

ardida, de tipo T3.  
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Quadro 5. Linhas de atuação para municípios do tipo T3 

Tipo T3 Linhas de atuação prioritária Sub-Objectivos PNDFCI 

Linhas de 

atuação geral  

Redução do número de incêndios por 

negligência 

Sensibilizar as populações 

Educar e sensibilizar as populações 

 

Reforço da dissuasão e fiscalização 

 

 

 

Organizar ações móveis de dissuasão, 

vigilância e fiscalização, face ao risco; 

Organizar ações de dissuasão e 

fiscalização com base nas comunidades. 

Construção de faixas de proteção de 

aglomerados, polígonos 

Industriais e edificações isoladas. 

Protecção em zonas de interface 

urbano/floresta. 

 

Linhas de 

Atuação 

Especifica 

Gestão de combustíveis em áreas 

estratégicas – faixas e mosaicos. 

Implementar programa de gestão de 

combustíveis 

Fonte: PMDFCI 2009 

 

Um segundo nível de planeamento trata os espaços florestais a uma escala regional, segundo o Plano 

Regional de Ordenamento Florestal (PROF). 

 

No planeamento regional importa realçar duas formas de abordagem: uma que vise garantir a satisfação 

das necessidades do espaço de todos os outros usos do solo e a outra que pretende atribuir aos espaços 

florestais a escala necessária ao seu equilíbrio, assim como explicitar as práticas de gestão a serem 

utilizadas. 

 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para o Município de Leiria rege-se pelos 

requisitos de acordo com o Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro e a Portaria n.º 1139/06 de 25 de 

Outubro, definindo com base neste quadro legal as regras de edificação a considerar no PDM de Leiria 

para o território consoante o seu enquadramento no mapa de perigosidade. Essas regras constam no 

seguinte:  

 

Nas classes identificadas na carta de perigosidade de incêndio florestal, que integra o presente plano, e a 

planta de condicionantes- perigosidade de incêndios florestais do Plano Diretor Municipal de Leiria, observam-

se as seguintes disposições: 

a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora das áreas edificadas 

consolidadas, é proibida nos terrenos classificados com alta ou muito alta perigosidade; 

b) As novas edificações no espaço florestal, fora das áreas edificadas, têm que salvaguardar, na sua 

implantação do terreno, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca 

inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior da edificação; 
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c) No espaço rural, que não o espaço florestal, fora das áreas edificadas consolidadas, são admitidas outras 

dimensões para a faixa da distância à estrema da propriedade, desde que seja salvaguardada uma faixa de 50 

metros sem ocupação florestal, de acordo com o seguinte: 

Classe de perigosidade Faixa de proteção à estrema da propriedade (m) 

Média 15 

Baixa 10 

Muito Baixa 5 

 

 

d) Para efeitos da contabilização da distância referida nas alíneas anteriores poderão ser, excecionalmente, 

considerados espaços exteriores à propriedade, designadamente redes viárias de carácter nacional, municipal, 

arruamentos, caminhos, ou quaisquer outros espaços públicos que possuam características construtivas 

suscetíveis de serem impeditivas da normal progressão do fogo, desde que referenciados e caracterizados nos 

elementos instrutórios dos pedidos de licenciamento de obras de edificação, designadamente levantamentos 

topográficos, plantas de implantação e memórias descritivas; 

e) Quando a faixa de proteção de uma dada edificação se sobrepõe com outra faixa de proteção inserida em 

rede secundária já existente, a área sobreposta pode ser contabilizada na distância mínima exigida para a 

proteção dessa edificação, e/ou quando se verificar a existência de edifício no terreno contiguo à implantação 

da nova edificação, esta não tem que salvaguardar nessa estrema da propriedade as distâncias referidas nas 

alíneas anteriores; 

f) Excetuam-se do disposto das alíneas anteriores as obras decorrentes de exigências legais supervenientes 

relativas à regularização, ampliação e alteração de atividades económicas previamente exercidas decorrente 

da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de novembro; 

g) As disposições constantes das alíneas a) a e) do presente plano são aplicáveis às edificações que 

comprovadamente foram construídas de raiz, ou, no caso de construções pré-existentes, objeto de obras de 

ampliação, em que se verifica ou verificou aumento da área de implantação, posteriormente à entrada em 

vigor Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 17/2009, 

de 14 de setembro, e, cumulativamente, cumprem as demais regras aplicáveis em matéria urbanística, 

designadamente as constantes no Plano Diretor Municipal e Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

h) Para efeitos das alíneas anteriores entende-se por espaços florestais e espaços rurais o previsto nas alíneas 

f) e g) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual. 
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Figura 45. Mapa de Perigosidade do Concelho de Leiria  

Fonte: PMDFCI, 2015 

 

 

O PMDFCI de âmbito municipal contém as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para 

além das ações de prevenção, inclui previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes 

entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios, como preconizado no n.º 1 do artigo 10º 

do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho. 

  

As ações que sustentam o PMDFCI procuram satisfazer os objetivos e as metas preconizadas nos cinco 

eixos estratégicos definidos no PNDFCI, sendo organizadas e hierarquizadas em função do seu impacto 

na resolução dos problemas identificados em cada concelho. 
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A proposta de ação baseia-se nos seguintes linhas de atuação: 

 Reforço da gestão de combustíveis, através de variadas ações; 

 Reforço da sensibilização da população: Proprietários, Produtores florestais, Crianças e 

Automobilistas;  

 Melhoria da rede de infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente rede 

viária e aos pontos para o acesso a meios aéreos e terrestres; 

 Reforço do sistema de fiscalização, vigilância dissuasória e deteção precoce de incêndios;  

 Reforço da primeira intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós rescaldo;  

 Aumento da eficácia da formação;  

 Aproveitar os apoios comunitários e nacionais, investindo-os no âmbito da defesa da floresta 

contra incêndios, incidindo mais na silvicultura preventiva e gestão de combustíveis. 

 

O quadro seguinte procura mostrar de forma sintética as principais estratégias do PMDFCI, seus objetivos 

operacionais e ações. 

 

Quadro 5. Eixos estratégicos do PMDFCI, objetivos e ações 

1.º Eixo estratégico - Aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais 

 

Objetivo Estratégico 

 

Objetivos Operacionais 

 

Ações 

Promover a gestão florestal e 

intervir preventivamente em 

áreas estratégicas 

Proteger as zonas de 

interface Urbano/Floresta 

Implementar programa de 

redução de combustíveis 

Criar e manter redes de faixas de gestão de 

combustível, intervindo prioritariamente nas zonas 

com maior vulnerabilidade aos incêndios;  

Implementar mosaicos de parcelas gestão de 

combustível;  

Promover ações de silvicultura no âmbito da DFCI;  

Manter redes de infraestruturas (rede viária e rede de 

pontos de água);  

Divulgar técnicas de ajardinamento com maior 

capacidade de resiliência aos incêndios florestais. 

 

 

2.º Eixo estratégico - Reduzir a incidência dos incêndios;  

 

Objetivo Estratégico 

 

Objetivos Operacionais 

 

Ações 

Educar e sensibilizar as 

populações  

Melhorar o conhecimento das 

causas dos incêndios e das suas 

motivações 

Sensibilização da população 

em geral  

Sensibilização e educação 

escolar  

Fiscalização 

Programas de sensibilização a desenvolver ao nível 

local, e dirigido a grupos específicos da população 

rural, em função das informações históricas de 

investigação das causas dos incêndios; 

Sensibilização das comunidades para os 

comportamentos de risco e incentivo ao envolvimento 

e participação na vigilância passiva;  

Mailing para as pequenas indústrias situadas nas 

zonas de interface com espaços florestais em áreas 

com elevado n.º de ocorrências;  



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET       165 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME II. ENQUADRAMENTO E ORDENAMENTO  

Divulgação de normas de conduta para caçadores e 

colocação de cartazes informativos nas zonas de 

interface com a floresta;  

Promover o envolvimento dos estudantes na temática 

florestal, utilizando as experiências existentes no 

domínio da educação florestal e ambiental e recuperar 

para esta área iniciativas como a da “ciência viva”;  

Definir áreas críticas e prioritárias de fiscalização, 

tendo em consideração a identificação das principais 

causas e motivações de incêndio, o valor dos espaços 

florestais, a suscetibilidade à ignição, as freguesias em 

risco, os dias da semana e os períodos do dia de 

maior perigosidade. 

 

 

3.º Eixo estratégico – Melhorar a eficácia e a eficiência do ataque e da gestão de incêndios;  

 

Objetivo Estratégico 

 

Objetivos Operacionais 

 

Ações 

Articulação dos sistemas de 

vigilância e deteção com os 

meios de 1ª intervenção  

Reforço da capacidade de 1ª 

intervenção  

Reforço do ataque ampliado  

Melhoria da eficácia do rescaldo 

e vigilância pós incêndio 

Estruturar e gerir a vigilância 

e a deteção como um 

sistema integrado  

Estruturar o nível municipal e 

distrital de 1ª intervenção  

Reforçar a eficácia do 

combate terrestre ao nível 

municipal e distrital  

Garantir a correta e eficaz 

execução do rescaldo  

Garantir a correta e eficaz 

execução da vigilância após 

rescaldo 

Executar a inventariação dos meios e recursos 

existentes e o respetivo plano de reequipamento;  

Identificar todos os sistemas vigilância e deteção, 

responsabilidades, procedimentos e objetivos;  

Elaborar mapas de visibilidade para os postos de 

vigia;  

Definir procedimentos de mobilização de meios para 

cada nível de alerta. 
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4.º Eixo estratégico – Recuperar e reabilitar os ecossistemas e comunidades;  

 

Objetivo Estratégico 

 

Objetivos Operacionais 

 

Ações 

Recuperar e reabilitar os 

ecossistemas 

Avaliação e mitigação dos 

impactes causados pelos 

incêndios e implementação 

de estratégias de reabilitação 

a curto, médio e longo prazo. 

Avaliar as necessidades potenciais de ações de 

emergência e reabilitação para evitar a degradação de 

recursos e infraestruturas a curto e médio prazos;  

 Avaliar a capacidade de recuperação do território 

municipal em caso de incêndio;  

 Calendarização da elaboração de um plano municipal 

de recuperação de áreas ardidas. 

 

 

5.º Eixo estratégico – Adaptar uma estrutura orgânica e funcional eficaz 

 

Objetivo Estratégico 

 

Objetivos Operacionais 

 

Ações 

Operacionalizar a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios. 

Fomentar as operações 

DFCI e garantir o necessário 

apoio técnico e logístico. 

Definir criteriosamente todas as entidades existentes no 

município com competências ao nível dos diferentes 

eixos estratégicos do PMDFCI, explicitando as suas 

atribuições e principais responsabilidades na execução 

das ações do plano;  

Definir o prazo de vigência do PMDFCI;  

Identificar as componentes do PMDFCI que constituem 

o Plano Operacional Municipal (POM);  

Definir os procedimentos e a periodicidade da 

monitorização e revisão do PMDFCI e atualização 

anual do POM;  

Planificar as reuniões da CMDFCI e estabelecer a data 

anual de aprovação do Plano  

Operacional Municipal (POM). O SNDFCI necessita que 

a aprovação do POM não se estenda para além do dia 

15 de Abril, atendendo às necessidades, em tempo útil, 

as diferentes entidades poderem preparar o período 

crítico; 

Integrar o planeamento anual de cada entidade, tendo 

também em contra a visão supra municipal;  

Estabelecer o processo de monitorização do PMDFCI, 

incluindo a contribuição de cada entidade para a 

elaboração de relatório anual de avaliação e 

recomendações de melhoria do Plano. 
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3.2. CARTA EDUCATIVA 

 

A Carta Educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo com as ofertas de educação e 

formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município (Artigo 10.º, do Decreto-Lei 

n.º 7/2003, de 15 de Janeiro). 

 

A Carta Educativa, a elaborar pelas autarquias, deve nortear-se pelos seguintes princípios:  

 Pela Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) que define as grandes linhas orientadoras do 

planeamento da rede escolar;  

 Nos Critérios de Planeamento da Rede Escolar  

 Na legislação específica dos Planos Municipais de Ordenamento do Território com incidência na 

Carta Educativa. 

 

Os princípios gerais que norteiam todo este trabalho encontram-se nos “Critérios de Reordenamento da 

Rede Educativa (2000,2010) que contém os normativos de planeamento elaborados no quadro dos 

princípios gerais e organizativos da política educativa definida na Lei de Base do Sistema Educativo e em 

outra legislação complementar. 

 

O princípio orientador deste documento assim como os princípios orientadores da política educativa que 

lhe estão subjacentes, propõe a reconfiguração da rede escolar assente numa nova lógica onde se dá 

privilegio à integração e sequencialidade originando um novo conceito – O Território Educativo, definido 

como um “principio estruturante das novas redes escolares que permite organizar o espaço concelhio em 

áreas nas quais se assegura o cumprimento da escolaridade obrigatória em funcionamento integrado, 

contendo, assim, uma vertente de carácter pedagógico e outra de ordenamento territorial e urbanístico. 

 

A Carta Educativa de Leiria mereceu parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, em 21 de 

fevereiro de 2007.A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 22 de fevereiro de 2007 aprovou o 

documento, tendo a Assembleia Municipal ratificado a decisão em 20 de março de 2007. O Ministério da 

Educação homologou a Carta Educativa de Leiria, em 29 de maio de 2007. 

 

Numa primeira fase, a Carta Educativa foi elaborada no âmbito da Associação de Municípios da Alta 

Estremadura. Posteriormente, cada Município definiu as propostas de reordenamento da rede educativa, 

resultantes do processo de diagnóstico previamente elaborado, com o objetivo de melhorar as estruturas 

educativas e otimizar os recursos de cada território educativo do concelho. 

 

As propostas de intervenção na rede educativa do Concelho de Leiria agrupam-se em dois grandes 

grupos: 
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 Reordenamento; 

 Programação.  

 

A primeira fase consiste nas propostas de reordenamento. O reordenamento da rede educativa consiste na 

organização dos estabelecimentos de acordo com os princípios consagrados na LBSE em vigor. 

 

A atual LBSE prevê a reconfiguração da rede educativa à luz do espírito da integração da Educação Pré-

Escolar e dos três ciclos do Ensino Básico. 

 

Este conceito, que resulta de uma nova organização espacial da rede educativa, tem implícito uma nova 

lógica de funcionamento das infraestruturas – o funcionamento em rede, isto é, as estruturas ao serviço da 

educação e ensino devem funcionar numa lógica complementar de rede, nunca em sistemas isolados 

(como acontece ainda frequentemente). Esta solução foi considerada a mais adequada para a 

racionalização e funcionamento harmonioso de uma estrutura que implica sistemas de contactos regulares 

entre os vários intervenientes no processo educativo. 

 

Os agrupamentos escolares surgem com objetivos específicos de permitir a implementação do Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico 

e Secundário. 

 

Desde então a Carta Educativa foi alterada uma vez, no âmbito do trabalho sistemático de monitorização 

que é efetuado pelos serviços municipais. A monitorização da Carta Educativa tem como propósito: 

 Adequá-la a alterações aos normativos do Ministério da Educação, relativamente à rede escolar e 

ao programa dos Centros Escolares;  

 Considerando que é um documento de planeamento estratégico que permite definir prioridades 

relativamente à prestação de um serviço de maior qualidade às crianças e famílias do concelho, 

bem como aos investimentos a realizar na área da educação, deve ser objeto de avaliação 

permanente; 

 

A alteração à Carta Educativa de Leiria mereceu parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, 

em 14 de outubro de 2010. A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 2 de novembro de 2010 

aprovou o documento, tendo a Assembleia Municipal aprovado a decisão em 4 de janeiro de 2011. 

 

 

3.3. PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 

 

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil (PMEPC) para o Concelho de Leiria é um instrumento 

de que os Serviços Municipais dispõe para o desencadeamento das operações de Protecção Civil, com 

vista a possibilitar uma unidade de direção e controlo, para a coordenação das ações a desenvolver e 
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gestão de meios e recursos mobilizáveis, face a um acidente grave, catástrofe ou calamidade, tendo em 

vista minimizar os prejuízos e perdas de vidas e o restabelecimento da normalidade. 

 

A elaboração deste Plano teve como base a seguinte legislação: 

 Critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de 

Protecção Civil (Resolução n.º 25/2008 de 18 de julho); 

 Lei que Define o Enquadramento Institucional e Operacional da Protecção Civil no Âmbito 

Municipal (Lei n.º 65/2007 de 12 de novembro); 

 Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (Decreto-Lei n.º 134/2006 de 25 de 

julho); 

 Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º 27/2006 de 3 de julho). 

 

O PMEPC é um conjunto de documentos organizado que, com base na situação do concelho e dos seus 

riscos estabelece: 

 A estrutura de organização de segurança; 

 Os procedimentos a seguir nas ações para salvar a população, bens e ambiente; 

 As responsabilidades dos diversos intervenientes. 

 

O PMEPC visa o estabelecimento de condições para que, nas situações de desastre que assolem a área 

do Concelho de Leiria, se possa atuar de uma forma coordenada e eficaz no salvamento de pessoas e 

bens, mormente pela mais correta e otimizada afetação dos meios, recursos e esforços mobilizáveis. 

Consideram-se neste Plano meios e recursos, humanos e materiais do Município, dos Bombeiros 

Municipais de Leiria, Bombeiros Voluntários de Leiria, Bombeiros Voluntários de Maceira, Bombeiros 

Voluntários de Ortigosa e das Forças de Segurança que, numa primeira fase, serão na maior parte dos 

casos suficientes para ocorrer a uma situação já de elevada amplitude. Define-se, ainda, no decorrer do 

plano, a função de outras entidades de carácter público, e tipos de ação a desenvolver. 

 

São considerados meios de reserva estratégicos os equipamentos específicos, nomeadamente maquinaria 

pesada de algumas empresas do Concelho, para complemento dos meios do Município, isto é, todos 

aqueles que, pertencendo a pessoas ou entidades privadas, poderão ser chamados para intervenção em 

caso de catástrofe. 

 

O PMEPC foi elaborado com o intuito de prevenir e fazer face aos riscos naturais e antrópicos que possam 

ocorrer no concelho de Leiria, sendo os principais: 

 Riscos Naturais 

o Incêndios florestais; 

o Sismo; 

o Cheias e inundações; 

o Movimentos de massa/deslizamento de terras; 

o Ondas de calor; 
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o Vagas de frio; 

o Degradação dos solos. 

 Riscos Tecnológicos 

o Acidentes rodoviários; 

o Incêndios urbanos e industriais; 

o Acidentes no transporte de substâncias perigosas; 

o Ruína de edifícios; 

o Colapso de estruturas. 

 

O PMEPC foi concebido para organizar a intervenção das entidades e recursos disponíveis e com 

responsabilidade na área da segurança, em situações de emergência que se possam gerar ou ter 

influência na área do município. 

 

O PMEPC estabelece o quadro orgânico e funcional de intervenção em situações de acidente grave ou 

catástrofe, bem como o dispositivo de funcionamento dos diversos serviços chamados a intervir em 

situação de emergência, bem como a coordenação entre as várias forças intervenientes no Plano. 

 

O PMEPC define os mecanismos que permitem a gestão dos meios e recursos para intervir em situações 

de emergência. 

 

Os objetivos principais do plano de emergência são: 

 Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à 

minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

 Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de Protecção Civil; 

 Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver; 

 Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção 

das entidades intervenientes; 

 Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe; 

 Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou catástrofes 

e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade; 

 Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de 

todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e 

dimensão das ocorrências o justifique; 

 Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão 

necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

 Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua 

preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de 

resposta à emergência. 
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INTRODUÇÃO 

 

A legislação da política de Ordenamento do Território e Urbanismo consagra no conteúdo documental dos 

Planos Municipais de Ordenamento do Território a figura de uma planta de condicionantes que identifica as 

servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a 

qualquer forma específica de aproveitamento do solo - artigo 86º do Regime Jurídico Instrumentos de 

Gestão Territorial com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009 de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011 de 6 de 

janeiro. 

 

“Por servidão administrativa deve entender-se o encargo imposto sobre um imóvel em benefício de uma 

coisa, por virtude da utilidade pública desta” e por restrição de utilidade pública entende-se “toda e 

qualquer limitação sobre o uso, ocupação e transformação do solo que impede o proprietário de beneficiar 

do seu direito de propriedade pleno, sem depender de qualquer ato administrativo uma vez que decorre 

diretamente da lei” (Castelo Branco, M. e Coito, A.; 2005 - DGOTDU)   

 

O presente documento pretende identificar as diversas servidões e restrições de utilidade pública 

incidentes no concelho de Leiria, que constituem limitações ou impedimentos a qualquer forma de 

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

 

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

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

elas abrangidas, independentemente da sua não representação gráfica na planta de condicionantes. Em 

algumas situações apenas se identifica o objeto de proteção, por insuficiência de escala, como são 

exemplo a rede rodoviária, rede ferroviária, marcos geodésicos ou regimes florestais 
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1. RECURSOS NATURAIS 

1.1. RECURSOS HÍDRICOS  

1.1.1. Domínio Hídrico 

 

As servidões e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Público Hídrico seguem o regime 

previsto na Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, alterada pelo 

Decreto-Lei 245/2009, de 22 de setembro e revista e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de 

junho e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

Os recursos hídricos são constituídos por todas as águas subterrâneas ou superficiais, os respetivos leitos 

e margens e ainda, as zonas de infiltração máxima, as zonas adjacentes e as zonas protegidas (artigo 1.º 

da Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro e artigo 1.º e 2.º da Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro). 

 

De acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro, o domínio público hídrico compreende o 

domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas. 

 

O domínio público marítimo compreende (artigo 3.º da Lei n.º 54/2005): 

 As águas costeiras e territoriais; 

 As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas; 

 O leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência das marés; 

 Os fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona económica 

exclusiva; 

 As margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés. 

 

O domínio público lacustre e fluvial compreende nomeadamente (artigo 5.º da Lei n.º 54/2005): 

 Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens 

pertencentes a entes públicos; 

 Lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens 

pertencentes a entes públicos; 

 Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, desde que 

localizados em terrenos públicos, ou os que por lei sejam reconhecidos como aproveitáveis para 

fins de utilidade pública, ou os que, como a produção de energia elétrica, irrigação, ou canalização 

de água para consumo público; 

 Canais e valas navegáveis ou flutuáveis, ou abertos por entes públicos, e as respetivas águas; 

 Lagos e lagoas não navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, formados pela 

natureza em terrenos públicos; 
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 Lagos e lagoas circundados por diferentes prédios particulares ou existentes dentro de um prédio 

particular, quando tais lagos e lagoas sejam alimentados por corrente pública. 

 

O domínio público das restantes águas compreende nomeadamente (art.º 7 da Lei n.º 54/2005): 

 Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos; 

 Águas nascidas em prédios privados, logo que transponham abandonadas as limites dos terrenos 

ou prédios onde nasceram ou para onde foram conduzidas pelo seu dono, se no final forem 

lançar-se ao mar ou em outras águas públicas; 

 Águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, neles corram; 

 Águas pluviais que caiam em alguns terreno particular, quando transpuserem abandonadas os 

limites do mesmo prédio, se no final forem lançar-se no mar ou em outras águas públicas; 

 Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que vêm sendo 

continuamente usados pelo público ou administrados por entidades públicas.” 

 

De acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, Leito, Margem e Zona adjacente, 

definem-se da seguinte forma: 

 Leito - o terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias extraordinárias, 

inundações ou tempestades, nele se incluindo os mouchões, lodeiros e areais nele formados por 

deposição aluvial, sendo o leito limitado pela linha da máxima preia-mar das águas vivas 

equinociais, no caso de águas sujeitas à influência das marés; 

 Margem - a faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas com 

largura legalmente estabelecida; 

 Zona adjacente - a zona contígua à margem que como tal seja classificada por um ato 

regulamentar por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas cheias. 

 

De acordo com a Lei n.º 54/2005, de 29 de dezembro, e Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, estão 

sujeitos a servidões administrativas os leitos e margens dos cursos de água, sendo que, no caso das 

águas navegáveis ou flutuáveis, a largura dessas margens é de 30m, enquanto que para as restantes 

águas (não navegáveis nem flutuáveis) é de 10m.  

 
As parcelas privadas dos leitos ou margens de águas públicas estão sujeitas a servidão de uso público, no 

interesse geral: 

 De acesso às águas e; 

 De passagem ao longo das águas: 

 Da pesca, 

 Da navegação ou flutuação, quando se trate das águas navegáveis ou flutuáveis, 

 Da fiscalização e polícia das águas pelas autoridades competentes. 
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Nestas parcelas, no respetivo subsolo e no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de 

quaisquer obras, permanentes ou temporárias, sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição 

sobre a utilização das águas públicas correspondentes. 

 

Os proprietários de parcelas privadas de leitos e margens de águas públicas devem mantê-las em bom 

estado de conservação e estão sujeitos a todas as obrigações que a lei estabelecer no que respeita à 

execução de obras hidráulicas necessárias à gestão adequada das águas públicas em causa, 

nomeadamente de correção, regularização, conservação, desobstrução e limpeza. 

 

O Estado, através das administrações das regiões hidrográficas (ARH), pode substituir-se aos 

proprietários, realizando as obras necessárias à limpeza e desobstrução das águas públicas por conta 

deles. No caso de linhas de água em aglomerado urbano, pode ser o município a substituir-se aos 

proprietários. 

 

 

De acordo com o disposto do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, a Lagoa da Ervedeira encontra-se 

classificada como lagoa de águas públicas 

 

No que se refere ao leito e margens de águas costeiras (domínio público marítimo) a planta de condicionantes transpõe 

o que figura no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar – Marinha Grande, aprovado pela Resolução dos 

Conselhos de Ministros n.º 142/200, de 20 de outubro. 

  

 

 

1.1.2. Zona Terrestre de Proteção de Lagoa Classificada de 

Águas Públicas  

O regime jurídico de proteção das lagoas de águas públicas encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 

107/2009, de 15 de maio. 

  

De acordo com o artigo 5.º o presente regime assegura a proteção das lagoas de águas públicas 

identificadas no anexo I do referido diploma, do qual faz parte integrante, incluindo os respetivos leitos e 

margens, bem como os terrenos integrados na zona terrestre de proteção.  

 

A utilização das lagoas de águas públicas e respetivas zonas terrestres de proteção obedece ao disposto 

nos planos especiais de ordenamento do território, aplicando-se, na ausência destes, o regime de 

utilização previsto no Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, para as albufeiras de águas públicas, 

nomeadamente o disposto nos artigos 17.º a 22.º e no artigo 25.º. Não é aplicável às lagoas de águas 

públicas o disposto na alínea na alínea c) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 17.º, na alínea a) do n.º 2 do artigo 

18.º e nos artigos 23.º e 24.º. 
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Na planta de condicionantes – Outras condicionantes foram representadas a Zona Terrestre de Proteção (500 metros) 

e Zona Reservada da Zona Terrestre de Proteção (100 metros) da Lagoa da Ervedeira, em conformidade com o 

diploma referido (Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio). 

 

 

 

1.1.3. Captações de Águas Subterrâneas Destinadas ao 

Abastecimento Público 

As águas subterrâneas constituem importantes origens de água, que importa preservar. A contaminação 

das águas subterrâneas e, na generalidade das situações persistente pelo que a recuperação da qualidade 

destas águas é lenta e difícil. A proteção das águas constitui assim um objetivo estratégico, no quadro de 

um desenvolvimento equilibrado. 

 

A constituição de servidões relativas às captações de águas subterrâneas destinadas a abastecimento 

público, a servidão segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, com as 

alterações resultantes do artigo 37.º da Lei da Água aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 

pelo Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e pela Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho. 

 
Existem por todo o concelho, diversas captações de águas subterrâneas para abastecimento público às 

quais não se encontram, contudo, associadas quaisquer delimitação dos perímetros de proteção 

aprovados através de portaria.  

 

A atribuição do título de utilização destinado à captação de águas para abastecimento público pressupõe a 

prévia delimitação do respetivo perímetro de proteção. A zona de proteção imediata do perímetro de 

proteção é devidamente sinalizado pelo titular (artigo 43.º n.º 4 e 5 do Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de 

maio. 
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1.1.4. Perímetro de Proteção das Captações de Águas 

Subterrâneas Destinadas ao Abastecimento Público 

 

Compete ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT), através de portaria, aprovar a 

delimitação dos perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento 

público, identificando as instalações e atividades que ficam sujeitas a interdições ou a condicionamentos a 

definir e definir o tipo de condicionamentos (artigo 4.º n.º1 do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, 

na redação dada pelo artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e artigo 43.º n.º3 do 

referido diploma. 

 

As propostas de delimitação dos perímetros de proteção e respetivos condicionamentos são elaborados 

pela entidade competente, com base nas propostas e estudos próprios que lhes sejam apresentados pela 

entidade requerente da concessão de captação de águas para abastecimento público, em conformidade 

com os instrumentos normativos aplicáveis e observando o estabelecido em portaria do MAOT. 

 

De acordo com os n.
os

 1 e 3 do artigo 37.º da Lei da Água, as captações de águas subterrâneas destinadas 

a abastecimento público, têm servidões que consistem na definição de perímetros de proteção, 

correspondentes à área limítrofe ou contígua à captação de água, cuja utilização é condicionada, de forma 

a salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos. 

 

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

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

 

 Zona de proteção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a 

proteção direta das instalações da captação e das águas captadas, todas as atividades são, por 

princípio, interditas; 

 Zona de proteção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção 

imediata, de extensão variável, onde são interditas ou condicionadas as atividades e as 

instalações susceptíveis de poluírem, alterarem a direção do fluxo ou modificarem a infiltração 

daquelas águas, em função do risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes; 

 Zona de proteção alargada – área da superfície do terreno contígua exterior à zona de proteção 

intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes persistentes, onde as atividades e 

instalações são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição. 

 

Poderá englobar Zonas de proteção especial sempre que se justifique e mediante a realização de estudos 

hidrogeológicos específicos (artigo 3.º, n.º 6 do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro). 
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Com a publicação da Portaria n.º 688/2008, no Diário da Republica n.º 140, II Série, de 22 de julho foram aprovadas as 

zonas de proteção imediatas, intermédia e alargada no concelho da Batalha para o pólo da Golpilheira e para o pólo da 

Calvaria de Baixo. O pólo da Golpilheira é constituído pelos furos SL1, FD1 e FD2 e o pólo da Calvaria de Baixo é 

constituído pelos furos SL2, JK3, JK4, JK5 e JK6A. O concelho de Leiria é então condicionado pela zona de proteção 

intermédia e alargada dos furos SL1, FD1 e FD2 do pólo da Golpilheira e pela zona de proteção alargada dos furos 

SL2, JK3, JK4, JK5 e JK6A do pólo da Calvaria de Baixo, nas quais são interditas e condicionadas, nos termos dos n.os 

2 e 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas no artigo 7.º e 8.º 

da Portaria n.º 688/2008 de 22 de julho. 

 

As zonas do perímetro de proteção às captações SL2, JK3, JK4,JK5 e JK6A do Pólo da Calvaria de Baixo constantes 

do anexo II da Portaria n.º 688/2008 de 22 de julho, foram alteradas pelo anexo I da Portaria n.º 56/2012, de 9 de 

março, da qual faz parte integrante. O quadro constante do anexo IV da Portaria n.º 688/2008 de 22 de julho, 

respeitante ao pólo da Calvaria de Baixo, foi substituído pelo anexo II da Portaria n.º 56/2012, de 9 de março, com as 

coordenadas da zona alargada do pólo da Calvaria de Baixo agora alteradas, e da qual faz parte integrante.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 100/2011, publicada no Diário da Republica n.º 50, I Série, de 11 de março foram 

aprovadas as zonas de proteção imediatas, intermédia e alargada no concelho da Batalha para a captação designada 

por furo LRS1. O concelho de Leiria é condicionado pela zona de proteção intermédia e alargada, nas quais são 

interditas e condicionadas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro as 

atividades e instalações definidas no artigo 3º e 4º da Portaria n.º 100/2011 de 11 de março. 

 

Com a publicação da Portaria n.º 925/2009, de 30 de setembro foram aprovadas as zonas de proteção imediata, 

intermédia e alargada para os furos, designados por furo n.º 1 (SL10), furo n.º 2 (SL13) e furo n.º 3 (SL14), localizados 

em Casal dos Claros, na freguesia de Amor, os quais captam água no dominado sistema aquífero Vieira de Leiria – 

Marinha Grande, nas quais são interditas e condicionadas, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 

382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas no artigos 3º, 6º e 9º da Portaria n.º 925/2009 de 30 de 

setembro.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 34/2013, de 29 de janeiro foram aprovadas as zonas de proteção imediata, intermédia 

e alargada para os furos, designados por P1 -200, P2-200 e P2-100C, localizados em Guia, no concelho de Pombal, os 

quais captam unidades produtivas do Sistema Aquífero Leirosa - Monte Real (O10). O concelho de Leiria é 

condicionado pela zona de proteção alargada, da captação P1-200, na qual é interdita e condicionada, nos termos dos 

n.os 4 e 6 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas no artigo 4º da 

Portaria n.º 100/2011 de 11 de março. 

 

Com a publicação da Portaria n.º 51/2013 de 5 de fevereiro, foram aprovadas as zonas de proteção imediata, 

intermédia e alargada para duas captações de água subterrânea que integram o pólo de captação de Carvide (AC1 e 

AC3), localizadas no concelho de Leiria. Nas zonas de proteção são interditas e condicionadas, nos termos do artigo 6º 

do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria n.º 

51/2013 de 5 de fevereiro.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 66/2013, de 14 de fevereiro foram aprovadas as zonas de proteção imediata, 

intermédia e alargada para duas captações de água subterrânea que integram o pólo de captação de Paúl (JK 171 e 

AC15), localizadas no concelho de Leiria. Nas zonas de proteção são interditas e condicionadas, nos termos do artigo 
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6º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria 

n.º 66/2013 de 14 de fevereiro.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 67/2013, de 14 de fevereiro foram aprovadas as zonas de proteção imediata, 

intermédia e alargada para as duas captações de água subterrânea que integram o pólo de captação de Maceira (AC28 

e JK20), localizadas no concelho de Leiria. Nas zonas de proteção são interditas e condicionadas, nos termos do artigo 

6º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria 

n.º 67/2013 de 14 de fevereiro.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 70/2013, de 15 de fevereiro foram aprovadas as zonas de proteção imediata, 

intermédia e alargada para a captação de água subterrânea JK3 de Monte Real, localizadas no concelho de Leiria. Nas 

zonas de proteção são interditas e condicionadas, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de 

setembro as atividades e instalações definidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria n.º 70/2013 de 14 de fevereiro.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 69/2013, de 15 de fevereiro foram aprovadas as zonas de proteção imediata, 

intermédia e alargada para as captações de água subterrâneas SL18 e SL19 do polo de captação de Porto Carro, 

localizadas no concelho de Leiria. Nas zonas de proteção são interditas e condicionadas, nos termos do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria n.º 

69/2013 de 15 de fevereiro.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 207/2013, de 21 de junho foram aprovadas as zonas de proteção imediata, intermédia 

e alargada para as captações de água subterrâneas SL3, SL6 e SL7 do polo de captação da Barosa, localizadas no 

concelho de Leiria. Nas zonas de proteção são interditas e condicionadas, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 

382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria n.º 207/2013 de 21 

de junho.  

 

Com a publicação da Portaria n.º 234/2013, de 23 de julho foram aprovadas as zonas de proteção imediata, intermédia 

e alargada para as captações de água subterrâneas AC8, AC21, SL4, SL12 e JK11, localizadas na Boa Vista no 

concelho de Leiria. Nas zonas de proteção são interditas e condicionadas, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 

382/99, de 22 de setembro as atividades e instalações definidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria n.º 234/2013 de 23 

de julho.  
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1.2. RECURSOS GEOLÓGICOS 

1.2.1. Águas Minerais Naturais 

 

A importância das águas minerais naturais aconselha o estabelecimento de um regime jurídico respeitante 

à prospeção, pesquisa e exploração deste recurso, com vista ao seu racional aproveitamento técnico-

económico e valorização, de acordo com o conhecimento técnico- cientifico já adquirido. 

 

Com o objetivo de garantir a proteção das águas minerais naturais, dentro dos seus perímetros de 

proteção, podem se proibidas ou condicionadas as ocupações ou ações que as possam contaminar, 

causar dano ou interferir na sua exploração. 

 

A constituição da servidão relativa a águas minerais naturais segue o regime previsto no Decreto-lei n.º 

90/90 e Decreto-Lei n.º 86/90, ambos de 16 de março. 

 

Na ocorrência de exploração de águas minerais naturais é fixado um perímetro de proteção com base em 

estudos hidrogeológicos, para garantir as condições para uma boa exploração e a disponibilidade e 

caraterísticas da água. O perímetro de proteção abrange três zonas: zona imediata, zona intermédia e 

zona alargada (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março). 

 

O perímetro de proteção e as respetivas zonas são fixados por portaria conjunta do Ministro da Economia 

e inovação e do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do território e do Desenvolvimento Regional, sob 

proposta apresentada pelo concessionário à Direção Geral de Geologia e energia (artigo 27.º do Decreto-

Lei n.º 84/90). 

 

Na zona imediata de proteção são proibidas (artigo 42º do Decreto-Lei 90/90,16 de março): 

 As construções de qualquer espécie; 

 As sondagens e trabalhos subterrâneos; 

 A realização de aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito modificações 

no terreno; 

 A utilização de adubos orgânicos ou químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos 

químicos; 

 O despejo de detritos e de desperdícios e a construção de lixeiras; 

 A realização de trabalhos para a construção, tratamento ou recolha de esgotos. 

 

Poderão ser autorizadas pela entidade competente quando forem consideradas proveitosas para a 

conservação e exploração das águas minerais naturais as seguintes obras e trabalhos: 

 As construções de qualquer espécie; 
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 As sondagens e trabalhos subterrâneos; 

 A realização de aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito modificações 

no terreno; 

 A realização de trabalhos para a construção, tratamento ou recolha de esgotos. 

 

Ficam condicionados a prévia autorização da entidade competente: 

 O corte de árvores e arbustos; 

 A destruição de plantações; 

 A demolição de construções de qualquer espécie. 

 

Na zona intermédia são proibidas: 

 As construções de qualquer espécie; 

 As sondagens e trabalhos subterrâneos; 

 A realização de aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito modificações 

no terreno; 

 A utilização de adubos orgânicos ou químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos 

químicos; 

 O despejo de detritos e de desperdícios e a construção de lixeiras; 

 A realização de trabalhos para a construção, tratamento ou recolha de esgotos; 

 O corte de árvores e arbustos; 

 A destruição de plantações; 

 A demolição de construções de qualquer espécie. 

 

Poderão ser autorizadas pela entidade competente, se da sua prática, comprovadamente, não resultar 

interferência ou danos para a exploração da água mineral natural (artigo 43.º do Decreto-Lei 90/90,16 de 

março). 

 

Na zona alargada podem ser proibidas quando representem riscos de interferência ou contaminação para 

a água de mineral natural (artigo 44.º do Decreto-Lei 90/90,16 de março): 

 As construções de qualquer espécie; 

 As sondagens e trabalhos subterrâneos; 

 A realização de aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito modificações 

no terreno; 

 A utilização de adubos orgânicos ou químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos 

químicos; 

 O despejo de detritos e de desperdícios e a construção de lixeiras; 

 A realização de trabalhos para a construção, tratamento ou recolha de esgotos; 

 O corte de árvores e arbustos; 

 A destruição de plantações; 
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 A demolição de construções de qualquer espécie. 

 

 

No concelho apenas são reconhecidas oficialmente, como águas minerais naturais, as que ocorrem na área de 

concessão das “termas de Monte Real”. No perímetro de proteção da concessão hidromineral foram identificadas e 

delimitadas a zona Imediata, a zona Intermédia e a zona Alargada, delimitação publicada no Diário da República Série 

I-B, Portaria n.º 312/2005, de 28 março.  

 

 

 

1.2.2. Pedreiras 

A proliferação da exploração de pedreiras, nomeadamente as abandonadas e não reabilitadas, tem 

conduzido a situações de desequilíbrio ecológico que se refletem negativamente no território. Essas 

explorações podem ter efeitos negativos na sua envolvente pelo que se deverá condicionar a localização 

de tais explorações de modo a conciliar a proteção dos recursos geológicos existentes e a vertente 

populacional e ambiental. 

 

Relativamente à exploração de massas minerais (pedreiras) a constituição da servidão segue o regime 

previsto nos Decreto – Lei n.º 90/90 de 16 de março e Decreto-lei n.º 270/2001 de 6 de outubro alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro. 

 

O prédio no qual se localize uma pedreira e, bem assim, os prédios vizinhos podem ser sujeitos a servidão 

administrativa, em razão do interesse económico da exploração da massa mineral (artigo 35.º do Decreto-

Lei n.º 90/90, de 16 de março). 

 

A pesquisa e exploração de massas minerais não pode ser licenciada nas zonas de terreno que circundam 

edifícios, obras, instalações, monumentos, acidentes naturais, áreas ou locais classificados de interesse 

científico ou paisagístico (artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, e artigo. 38.º do 

Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março). 

 

As zonas de defesa a que se refere o artigo 38.º do Decreto-lei n.º 90/90, de 16 de março, devem observar 

as distâncias fixadas em portaria e, na falta desta, as constantes do anexo II do Decreto-Lei n.º 340/2007 

de 12 de outubro, as quais devem ter as seguintes distâncias, medidas a partir da bordadura da 

escavação: 

 Prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos, murados ou não – 10 metros; 

 Caminhos públicos – 15 metros; 

 Postes elétricos de baixa tensão – 20 metros; 

 Linhas aéreas de telecomunicações telefónicas não integradas na exploração/linhas de 

telecomunicações e teleféricos/cabos subterrâneos elétricos e de telecomunicações. – 20 metros; 

 Linhas férreas – 50 metros; 
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 Pontes – 30 metros; 

 Rios navegáveis e canais/nascentes de águas, cursos de águas, cursos de água de regime 

permanente e canais _ 50 metros; 

 Cursos de água não navegáveis e de regime não permanente – 10 metros; 

 Postes elétricos aéreos de média e alta tensão, postos elétricos de transformação ou de 

telecomunicações - 30 metros 

 Edifícios não especificados e não localizados em pedreira e locais de uso público – 50 metros; 

 Nascentes ou captações de água – 50 metros; 

 Estradas nacionais ou municipais – 50 metros; 

 Autoestradas e estradas internacionais – 70 metros; 

 Monumentos nacionais, locais classificados de valor turístico, instalações e obras das Forças 

Armadas e forças e serviços de segurança, escolas e hospitais – 100 metros; 

 Locais e zonas classificadas com valor científico ou paisagístico – 500 metros. 

 

Estas zonas de defesa devem ainda ser respeitadas sempre que se pretendam implantar na vizinhança de 

pedreiras novas edificações alheias à pedreira (artigo 4.º, n.º 2 do Decreto-lei n.º 270/2001 de 6 de outubro 

e artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março)  

 

A construção destas edificações a que seja inerente uma zona de defesa que afete pedreiras já em 

exploração, carece de autorização prévia a conceder por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do 

Ordenamento do Território e do Ministro da Economia, da inovação e do desenvolvimento (n.º 2, do artigo 

38.º do Decreto-lei n.º 90/90, de 16 de março). 

 

Na planta de condicionantes foram delimitadas 26 pedreiras adaptadas ao novo regime jurídico da 

pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras), o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro as 

quais efetivamente constituem servidões de utilidade pública. 

 

Quadro 8. Pedreiras adaptadas ao novo regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais 

Nº Ordem 
 

Explorador 
 

Designação Freguesia Substancia Estado Licenciamento 

6628 Umbelino Monteiro S. A. Barosa Barosa 
Areias 

Cauliníferas 
Adaptada 

5624 Aldeia & Irmão, S. A. Barracão Colmeias Argila Especial Adaptada 

4608 Aldeia & Irmão, S. A. Barro Branco nº 6 Colmeias Argila Adaptada 

5211 Adelino Duarte da Mota, S. A. Barro Branco nº 7 Colmeias Argila Especial Adaptada 

5530 
Corbário - Minerais Industriais, 

S.A. 
Barro Branco nº 9 Colmeias Argila Especial Adaptada 

5683 Adelino Duarte da Mota, S. A. Bouça nº 3 Colmeias Argila Especial Adaptada 

4512 Aldeia & Irmão, S. A. 
Brejo Largo - 

Cimeira 
Colmeias Argila Adaptada 

5338 Adelino Duarte da Mota, S. A. Brejo Largo nº 12 Colmeias Argila Especial Adaptada 

6590 
Sorgila - Sociedade de Argilas, 

S.A. 
Cabeça de Vegia 

Monte 
Redondo 

Areias Adaptada 

4068 Adelino Duarte da Mota, S. A. Casal dos Ovos Colmeias Argila Adaptada 
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Nº Ordem 
 

Explorador 
 

Designação Freguesia Substancia Estado Licenciamento 

4198 
CMP - Cimentos de Maceira e 

Pataias S. A. 
Corga Maceira Calcário Adaptada 

5684 
Sorgila - Sociedade de Argilas, 

S.A. 
Crasto nº 5 Colmeias 

 
 

Argila Vermelha 
Adaptada 

5605 Aldeia & Irmão, S. A. Fonte Oleiro Colmeias 
 

Argilas 
 

Adaptada 

106 

Secil Martingança - 
Aglomerados e Novos 

Materiais para Construção, 
Lda. 

Maceira nº 2 Maceira Calcário Margoso 
Adaptada 

 

1100 
CMP - Cimentos de Maceira e 

Pataias S. A. 
Maceira nº 3 Maceira Margas Adaptada 

2623 

Secil Martingança - 
Aglomerados e Novos 

Materiais para Construção, 
Lda. 

Mangas Maceira Margas Adaptada 

4632 Álvaro Henriques Ferreira, Lda Martinela nº 2 Arrabal Calcário Adaptada 

9 
CMP - Cimentos de Maceira e 

Pataias S. A. 
Martingança-

Maceira 
Maceira Calcário Adaptada 

6395 Prélis Cerâmica, Lda. Mata do Rato I Azoia Argila Adaptada 

6711 
Corbário - Minerais Industriais, 

S.A. 
Paialvo Colmeias Argilas Adaptada 

6554 
Argilis - Extracção de areias e 

argilas, Lda. 
Pega 

Souto da 
Carpalhosa 

Argilas cinzentas 
e areias comuns 

Adaptada 

6184 

Extracentro - Indústria 
Extractiva de Areias e Gesso, 

Lda 
Picotas nº 1 

Souto da 
Carpalhosa 

Gesso Adaptada 

6246 

Litoareias - Exploração de 
areias de Monte Redondo, 

Lda. 

Pinhal da 
Pardaleira 

Monte 
Redondo 

Areia Adaptada 

4611 Adelino Duarte da Mota, S. A. 
Pinheirinhos ou 

Camarinhal 
Colmeias Argila Adaptada 

4200 
CMP - Cimentos de Maceira e 

Pataias S. A. 
Pocariça nº 3 Maceira Calcário Adaptada 

5215 Adelino Duarte da Mota, S. A. Serradas nº 4 Colmeias Argila Especial Adaptada 

 

Existem atualmente explorações que estão em fase de adaptação ao novo regime jurídico da pesquisa e 

exploração de massas minerais (pedreiras) – Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, para as quais 

não é conhecido o seu levantamento exato, pelo que não foram delimitadas na planta de condicionantes. 

 

1.2.3. Concessões Minerais 

Quadro 9. Contratos de concessão mineira concedidos no Concelho 

 
N.º Cadastro 

 
Denominação Explorador Substância Situação 

MNC000113 Cerro 
 

Aldeia & Irmão, S.A. 
Caulino Concedido 

MNC000119 Vale Galego 
 

Adelino Duarte da Mota, S.A. 
 

Caulino e Qz Concedido 

MNC000130 Monte Redondo 
 

Sorgila – Sociedade de Argilas, S.A. 
 

Caulino e Qz Concedido 

MNC000131 Crasto Norte 
 

Sorgila – Sociedade de Argilas, S.A. 
 

Caulino Concedido 
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Nos termos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto –Lei 88/90 para o concelho de leiria foram publicados os seguintes 

contratos de exploração: 

 Contrato (extrato) nº 1012/2011 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 199 de 17 de outubro de 2011, 

contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino e quartzo, a que corresponde o n.º de 

cadastro C-119”Vale Galego”, localizado na freguesia de Bidoeira de Cima, concessionário Adelino Duarte da 

Mota, S.A; 

 Contrato (extrato) nº 698/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 299 de 27 de novembro de 

2012, contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino e quartzo, a que corresponde o 

n.º de cadastro C-130 ”Monte Redondo”, localizado na freguesia de Monte Redondo, concessionário 

SORGILA – Sociedade de Argilas, S.A. 

 Contrato (extrato) nº 634/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 217 de 9 de novembro de 2012, 

contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino, a que corresponde o n.º de cadastro 

C-131 ”Crasto Norte”, localizado na freguesia de Colmeias, concessionário SORGILA – Sociedade de Argilas, 

S.A. 

 Contrato (extrato) nº 462/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 138 de 19 de julho de 2010, 

contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino e quartzo, a que corresponde o n.º de 

cadastro C-113 ”Cerro”, localizado na freguesia de Colmeias, concessionário Aldeia e Irmão, S.A.  

 

 

No que se refere às concessões minerais que se encontram com a situação “pedido” optou-se por não as 

delimitar na planta de condicionantes, uma vez que os pedidos de concessão mineira atravessam várias 

fases, ocorrendo por vezes desistência dos pedidos apresentados.  
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1.2.4. Área Cativa 

No concelho, encontram-se declaradas duas Áreas Cativas, destinadas à exploração de pedreiras: 

 Na zona de Maceira onde ocorrem jazidas de margas e calcários margosos que constituem 

matérias-primas indispensáveis à laboração das indústrias ali localizadas, nomeadamente 

cimenteiras, com interesse económico relevante aos níveis regional e nacional. 

 Na zona do Barracão onde ocorrem jazidas de argilas com qualidades refratárias de grande 

interesse para a indústria cerâmica nacional. 

 

As servidões constituídas, além de identificadas na legislação geral, são complementadas pelo 

especificado nos diplomas específicos de cada Área Cativa. 

 

 

No concelho de Leiria existem duas áreas cativas definidas, respetivamente, pela Portaria n.º 447/90, de 16 de junho, 

(área destinada à exploração de pedreiras situadas na zona de Maceira) e Portaria n.º 448/90, de 16 de junho (áreas 

destinadas à exploração de pedreiras situadas na zona de Pombal e de Barracão. 

 

 

 

1.2.5. Área de Reserva 

No concelho, encontram-se declaradas duas Áreas de Reserva, destinadas à exploração de pedreiras: 

 Na zona de Maceira onde ocorrem jazidas de margas e calcários margosos de dimensão 

significativa que constituem importante fonte de matérias-primas para a indústria.  

 Na zona do Barracão onde ocorrem as argilas especiais para a indústria cerâmica nacional. 

 

As servidões constituídas, além de identificadas na legislação geral, são complementadas pelo 

especificado nos diplomas específicos de cada Área de Reserva. 

 

 

No concelho de Leiria existem duas áreas de reserva definidas, respetivamente, pelo Decreto Regulamentar n.º 15/93, 

de 13 de maio (zona da Maceira), e pelo Decreto Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro (Barracão-Pombal-

Redinha). 
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1.3. RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 

 

1.3.1. Obras de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis 

(AHVL)  

No concelho de Leiria existe a Obra de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, de iniciativa estatal, 

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

região. Beneficia 2145 hectares no distrito de leiria, dos quais 2378,05 hectares se inserem no concelho de 

Leiria e os restantes no concelho da Marinha Grande. 

 

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

Decreto-Lei n.º 35559, de 28 de março de 1946. 

 

A área beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis e suas infraestruturas regem-se pelo 

regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 

269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo Decreto- lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e legislação 

complementar, constituindo-se condicionante ao uso do solo.  

 

Esta legislação afeta os Aproveitamentos Hidroagrícolas a um uso agrícola proibindo todas e quaisquer 

construções, atividades ou utilizações não agrícolas de prédios ou parcelas de prédios das áreas 

beneficiadas, exceto as que, nos termos dos regulamentos provisório e definitivo da obra, forem admitidas 

como complementares da atividade agrícola, nos termos do regime de proteção das áreas beneficiadas, 

estatuído no RJOAH. Desta forma qualquer intervenção não agrícola nestas áreas e nas suas 

infraestruturas, deverá ser submetida a parecer prévio vinculativo da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR). Desta forma qualquer intervenção não agrícola nestas áreas e nas suas 

infraestruturas, deverá ser submetida a parecer prévio vinculativo da DGADR. 

 

A legislação prevê a criação de faixas de proteção às infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola, 

tendo por objetivo a sua proteção, bem como permitir a sua conservação e exploração. 

 

As áreas do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis integram a Reserva Agrícola Nacional. 

 

A exclusão de prédios ou parcelas de prédios das áreas beneficiadas por obras de Aproveitamento 

Hidroagrícola rege-se pelo disposto no RJOAH, nos termos do artigo 101º do diploma legal e do Decreto 

Regulamentar n.
o
 2/93 de 3 de fevereiro. 

 

São áreas vocacionadas para o regadio, de produção mais intensiva e competitiva, que interessa preservar 

como espaços agrícolas de produção, uma vez que constituem áreas estratégicas numa perspetiva setorial 
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de desenvolvimento agrícola. Foram objeto de avultados investimentos estatais tendo em vista a melhoria 

das condições de produção, nomeadamente as obras de aproveitamento de águas do domínio público 

para rega, obras de drenagem, de enxugo e de defesa dos terrenos contra cheias, dos terrenos utilizados 

para a agricultura, bem como infraestruturas viárias. 

 

 

Na planta de servidões e restrições de utilidade pública está cartografado o limite do Aproveitamento Hidroagrícola do 

Vale do Lis e as seguintes infraestruturas: canais principais de rega e coletores de defesa contra cheias, principais 

açudes, estações elevatórias e valas de drenagem. 

 

As linhas de água dentro do limite do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis constituem a rede baixa de 

drenagem do aproveitamento e estão representadas com a simbologia de leitos e margens de cursos de água dos 

Recursos Hídricos. 

 

Ao nível do regulamento constituem infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis e estão sujeitas ao 

regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola para além de sujeitas ao domínio hídrico. 

 

Com a simbologia de “Canais Principais de Rega” estão assinalados os elementos da rede primária de rega e os 

coletores de encosta do sistema de defesa contra cheias, os quais desempenham também a função de rega durante o 

período estival. Estes coletores dando continuidade às linhas de água da rede hidrográfica exterior ao Aproveitamento 

Hidroagrícola, fazem também parte do domínio público hídrico. As restantes infraestruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis, designadamente, açudes e estações elevatórias estão representados com simbologia 

própria e sujeitos ao regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. 

 

 

 

1.3.2. Regadio do Sirol  

O regadio do Sirol da iniciativa da Junta dos Agricultores da Ribeira do Sirol dispõe de importantes 

infraestruturas coletivas, é um regadio coletivo tradicional de interesse regional com elevado interesse para 

o desenvolvimento agrícola da região. Na hierarquia da classificação das obras está incluído no grupo IV – 

Outras Obras de Interesse Local. 

 

A área de regadio é de cerca de 120,63 hectares, solos aluvionares de textura argilo-arenosa, com boa 

profundidade e de topografia plana. A água para rega tem origem na ribeira do Sirol, e no Ribeiro dos 

Murtórios onde é captada por tomada de água direta em seis açudes temporários e distribuída a partir 

destes para os canais de rega e para os terrenos agrícolas circundantes. 

 

A área beneficiada pelo regadio do Sirol e suas infraestruturas regem-se pelo regime jurídico das obras de 

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

redação dada pelo Decreto- lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e legislação complementar, constituindo-se 

condicionante ao uso do solo. A legislação prevê a criação de faixas de proteção às infraestruturas do 
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Aproveitamento Hidroagrícola, tendo por objetivo a sua proteção, bem como permitir a sua conservação e 

exploração.  

 

Desta forma qualquer intervenção não agrícola nestas áreas e nas suas infraestruturas, deverá ser 

submetida a parecer da Direção Geral de Agricultura e Pescas do Centro. 

 

 

Na planta de condicionante – outras condicionantes está cartografado o limite do regadio do Sirol. 

 

 

 

1.3.3. Regime Florestal 

O regime florestal contribui para o fomento florestal do país e a gestão florestal de terrenos do próprio 

estado ou de outras entidades públicas, de baldios e de terrenos privados. 

 

O regime florestal sucede dos artigos 26.º a 38.º do Código Florestal aprovado pelo Decreto – Lei 

254/2009, de 24 de setembro cuja entrada em vigor foi prorrogada por 360 dias pela Lei n.º 116/2009, de 

23 de dezembro. 

 

A submissão de quaisquer terrenos ou matas ao regime florestal, bem como a sua exclusão deste regime, 

é feita por decreto, que será precedido da declaração de utilidade pública da arborização desses terrenos. 

 

Esta servidão abrange terrenos submetidos, por força legal, quer ao regime florestal parcial, que inclui os 

baldios, quer ao e regime florestal total, onde se encontram incluídas as matas nacionais 

 

 

No Concelho de Leiria as áreas que atualmente estão submetidas a regime florestal total são as seguintes: 

 Mata Nacional do Pedrógão; 

 Mata Nacional do Ravasco; 

 Mata Nacional do Urso. 

 Os leitos e taludes dos cursos de água, bem assim os barrancos causados pela erosão da Bacia Hidrográfica do 

Rio Lis, que inclui as bacias secundárias dos seguintes cursos de água (Decreto n.º 26 789, de 13 de Julho de 

1936, publicado no Diário do Governo n.º 162, I série, de 13/07): 

Na bacia secundária do ribeiro dos Milagres 

Ribeiro do Janardo e seus afluentes: Vale das Pereiras, Vale Escuro, Vale do Cão, Vale da Lagoa, Vale da Corças, 

Vale do Inferno e Vale das Velgas; 

Ribeiro do Ravasco; 

Ribeiro do Brejo Gancho; 

Ribeiro da Amieira e seus efluentes: Outeiro das Barrocas, Vale Ranhoso, Ribalva e Charneca. 

Na bacia secundária do ribeiro do Pinto: 

Ribeiro do Pinto e seus afluentes: Marrazes, Águas Formosas, e Olival de S. João 
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Na bacia secundária do ribeiro da Caranguejeira: 

Ribeiro dos Andrilhos; 

Ribeiro do Brejo; 

Ribeiro do Azabucho; 

Ribeiro de Quintas; 

Ribeiro do Matoeiro; 

Ribeiro do Vale da Torre; 

Ribeiro do Vale dos Ferreiros; 

Ribeiro do Castanheiro e seus afluentes: Vale da Lama, Cova da Sobreira, Vale dos Segundos e Fonte Fria 

Ribeiro do Vale da Serrana; 

Ribeiro do Vale da Murta e seus afluentes: Vale do Salgueiro 

Ribeiro do Vale da Catarina; 

Ribeiro do Vale da Branca; 

Ribeiro do Vale da Loba; 

Ribeiro das Poças e seus afluentes: Formigal e Fonte Santa; 

Na bacia secundária do ribeiro do Ribeirinho: 

Ribeiro do Ribeirinho e seus afluentes. 

Os sub-afluentes de todos os cursos de água citados. 

 

 

 

As áreas submetidas a regime florestal parcial são as seguintes: 

 Perímetro Florestal da Charneca do Nicho; 

 Perímetro Florestal da Mata das Quintãs; 

 Perímetro Florestal Pinhal da Galga; 

 Os leitos, taludes dos cursos de água e barrancos causados pela erosão da Bacia Hidrográfica do Ribeiro da 

Bidoeira, que inclui as bacias secundárias dos seguintes cursos de água, e bem assim uma faixa de terreno com 

a largura de 10 m para fora da aresta dos mesmos barrancos nos terrenos submetidos a cultura florestal e de 2 m 

de largura nos terrenos submetidos a cultura agrícola, nomeadamente (Decreto n.º 35 453, de 16 de Janeiro de 

1946): 

Ribeira da Azenha; 

Ribeira da Cabaceira; 

Ribeira do Titerreiro; 

Ribeira das Barrocas do Forno; 

Ribeira do Vale do Forno; 

Ribeira do Passadourinho; 

Ribeira do Vale da Mó. 

 Os leitos, taludes dos cursos de água e barrancos causados pela erosão da Bacia Hidrográfica dos Rios Fora e da Carreira, que inclui as 

bacias secundárias dos seguintes cursos de água, seus afluentes e subafluentes, e bem assim uma faixa de terreno com a largura de 10 m 

para fora da aresta dos mesmos barrancos nos terrenos submetidos a cultura florestal e de 2 m de largura nos terrenos submetidos a 

cultura agrícola (Decreto-Lei n.º 39 652, de 15 de Maio de 1954): 

Ribeira da Água Formosa; 

Ribeira da Mata Velha; 

Ribeira de Porto da Mó; 

Ribeira da Bajouca; 
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Ribeira da Barroca da Fonte; 

Ribeira da Margarida; 

Ribeira das Barreirinhas; 

Ribeira da Junça; 

Ribeira da Amieira; 

Ribeira de São Bento e Carneira; 

Ribeira da Ceisseira; 

Ribeira da Moita do Moinho; 

Ribeira do Vale Cabrita; 

Ribeira do vale da Feiteira. 

Ribeiro do Vale do Loural 

Ribeiro do Vale do Barraco 

Ribeiro do Estremadouro 

Ribeiro da Macieira 

Ribeiro da Bouça 

Ribeiro do Brejo Largo 

Ribeiro do Vale da Barroca 

Ribeiro do Vale das Sobreiras 

Ribeiro da Terras de Cima 

Ribeiro das Cerejeiras 

Ribeiro do Vale do Polícia 

Ribeiro do Grou 

Ribeiro do casalinho 

Ribeiro do Passadouro 

 Terrenos baldios e particulares submetem-se ao regime florestal parcial, situados numa faixa variável, fora das 

arestas dos barrancos da Ribeira das Figueiras e seus afluentes (Decreto de 19 de Agosto de 1934 - Decreto do 

Governo n.º 204, II série, n.º 204, de 31 de Agosto de 1934); 

 Os leitos, taludes e barrancos dos seguintes cursos de água, e bem assim uma faixa de terreno com a largura de 10 m para fora da aresta 

dos mesmos barrancos nos terrenos entregues a cultura agrícola (Despacho de 26 de Abril de 1946, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 98, de 29 de Abril de 1946): 

 Ribeiro dos Mártires; 

 Ribeiro do Vale Verdeiro; (não existe na informação enviada) 

 Ribeiro do Vale de Água; 

 Ribeiro do Vale do Covo; 

 Ribeiro da Lagoa; 

 Ribeiro do Vale da Ranha. 

Estes Ribeiros incluem os Cursos de Água Tributários do Ribeiro dos Milagres. 

 Os leitos, taludes e barrancos dos seguintes cursos de água causados pela erosão da Bacia Hidrográfica dos Ribeiros do Casal Cabrito, da 

Ortigosa e das Várzeas, e bem assim uma faixa de terreno com a largura de 10 m para fora da aresta dos mesmos barrancos nos terrenos 

entregues a cultura florestal e de 2 m de largura nos terrenos entregues a cultura agrícola (Despacho de 26 de Abril de 1946, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 4 de Maio de 1946): 

Ribeiro do Vale de Andréu; 

Ribeiro do Vale Pinheiro; 

Ribeiro do Monte Agudo; 

Ribeiro do Bidual; 
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Ribeiro da Barroca; 

Ribeiro do Vale da Amieira; 

Ribeiro do Vale das Sobreiras 

 

 

 

1.3.4. Árvores e Arvoredo de Interesse Público 

A servidão de árvores de interesse público foi instituída após publicação do Decreto-Lei n.º 28468, de 18 

de novembro de 1938, o qual estabelece princípios para a classificação de árvores de interesse público. A 

servidão constituiu-se após a classificação de interesse público da entidade competente publicada por 

aviso em Diário da República. 

 

A classificação de interesse público atribui ao arvoredo um estatuto similar aos dos imóveis classificados, 

constituindo as árvores e maciços arbóreos classificados um património de elevado valor ecológico, 

paisagístico, cultural e histórico. 

 

Os arranjos, incluindo o corte e a derrama dos exemplares classificados de interesse público, ficam 

sujeitos a autorização prévia da entidade competente. 

 

 

No concelho de Leiria são classificadas as seguintes árvores e arvoredos de interesse público: 

 Fraxinus Excelsior L., vulgarmente conhecido por freixo, situado no Largo da Comissão Municipal de 

Turismo, classificado pelo Aviso n.º 15419/99 publicado no Diário da República n.º 247, 2.ª série, de 22 de 

outubro de 1999; 

 Nos termos do parágrafo único, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 28 468, publicado no Diário do Governo, n.º 

37, I Série, de 15 de fevereiro de 1938, são classificadas de interesse público duas árvores da espécie 

Quercus faginea Lam, vulgarmente conhecidas por carvalho-português ou cerquinho, existentes no Lugar da 

Pocariça, Freguesia de Maceira, Concelho de Leiria, pertencentes ao Centro Popular e Recreativo da 

Pocariça, classificado pelo Aviso n.º 7/2007; 

 Nos termos do parágrafo único, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 28 468, publicado no Diário do Governo, n.º 

37, I Série, de 15 de fevereiro de 1938, e do Decreto Regulamentar n.º 10/2007, de 27 de fevereiro, publicado 

no Diário da República, n.º 41, I Série, de 27/02/2007, é classificado de interesse público a seguinte 

árvore e arvoredo existente na Mata Nacional de Pedrógão, Freguesia de Coimbrão, Concelho de Leiria, 

propriedade do Estado: 

                        -Um Pinus pinaster Aiton, regionalmente conhecido por pinheiro rastejante do litoral, localizado no 

Talhão 44, a norte (entre o aceiro da Mata Nacional e a ETAR da Praia de Pedrógão); 

                        -Um arvoredo de Pinus pinaster Aiton (pinheiros rastejantes do litoral), localizado junto à estrada que 

sai da rotunda da Praia de Pedrógão. 

 Nos termos do parágrafo único, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 28 468, publicado no Diário do Governo, n.º 

37, I Série, de 15 de fevereiro de 1938, e do Decreto Regulamentar n.º 10/2007, de 27 de fevereiro, publicado 

no Diário da República, n.º 41, I Série, de 27/02/2007, são classificados de interesse público 5 exemplares 
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de Pinus pinaster Aiton, regionalmente conhecidos por Sementões, existentes na Mata Nacional do 

Pedrógão, na freguesia de Coimbrão, Concelho de Leiria, propriedade do Estado.  

 Nos termos do parágrafo único, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 28 468, publicado no Diário do Governo, n.º 

37, I Série, de 15 de fevereiro de 1938, e do Decreto Regulamentar n.º 10/2007, de 27 de fevereiro, publicado 

no Diário da República, n.º 41, I Série, de 27/02/2007, são classificados de interesse público 3 exemplares 

de Pinus pinaster Aiton, regionalmente conhecidos por Sementões, existentes na Mata Nacional do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

 

 

 

1.3.5.  Sobreiro e Azinheira 

 

O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 

30 de junho, estabelece um conjunto de medidas de proteção do sobreiro e da azinheira. 

 

De acordo com o n.º 2 do presente diploma em povoamento de sobreiro ou azinheira não são permitidas 

conversões, com exceção das conversões que visem a realização de: 

 Empreendimentos de imprescindível utilidade pública;  

 Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse para a economia local, com as 

condicionantes constantes no n.º 6 do artigo 3.º e no artigo 6.º; 

 Alteração do regime referido no artigo 10.º. 

 

O corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização, nos 

termos do artigo 3.º do referido diploma, com exceção dos cortes em desbaste de acordo com o previsto 

no plano de gestão florestal aprovado pela Direção-Geral das Florestas, caso em que apenas é necessário 

comunicar previamente, com antecedência mínima de 30 dias, o início da sua execução à direção regional 

de agricultura competente, que notificara os serviços do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 

Território no prazo de 5 dias quando ocorram em áreas classificadas. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º, o corte ou arranque de sobreiros de azinheiras em povoamentos pode 

ser autorizado nos seguintes casos: 

 Em desbaste, sempre com vista à melhoria produtiva dos povoamentos e caso não exista um 

plano de gestão florestal aprovado pela Direção-Geral das Florestas; 

 Em cortes de conversão nas condições admitidas no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

169/2001, de 25 de maio; 

 Por razões fitossanitárias, nos casos em que as caraterísticas de uma praga ou doença o 

justifiquem. 

As autorizações de corte ou arranque previstas no artigo 3.º competem à Direção-Geral das Florestas ou 

às direções regionais de agricultura consoante os casos, as situações e as condições previstas nos 

números 4, 5 e 6 do artigo 3.º do referido diploma. 
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As áreas sujeitas a corte necessário aos empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável interesse 

para a economia local não podem ser desafetadas do uso agrícola durante 25 anos (n.º7 do artigo 3.º). 

A Direção-Geral das Florestas e as direções regionais de agricultura podem, desde que de forma 

devidamente fundamentada, alterar o critério e a intensidade dos cortes ou arranques ou adiar a sua 

execução (n.º8 do artigo 3.º). 

 

No art.º 4.º do diploma referido ficam vedadas, por um período de 25 anos, quaisquer alterações do uso do 

solo em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro ou azinheira e que tenham sofrido conversões por:  

 Terem sido percorridas por incêndio, sem prejuízo das restantes disposições previstas no Decreto-

Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado pela Lei n.º 54/91, de 8 de agosto, e pelo Decreto- Lei 

34/99, de 5 de fevereiro; 

 Alteração do regime referido no artigo 10.º do presente diploma; 

 Terem sido realizados cortes ou arranques não autorizados; e terem ocorrido anormal mortalidade 

ou depreciação do arvoredo em consequência de ações ou intervenções por qualquer forma 

prejudiciais que determinaram a degradação das condições vegetativas ou sanitárias do 

povoamento.  

 

O artigo 5.º do mesmo diploma estatui, ainda, especificamente quanto ao corte ou arranque ilegais, que 

nos terrenos em que aqueles tenham ocorrido, são proibidos, por igual prazo de 25 anos a contar da data 

do corte ou arranque, toda e qualquer conversão que não seja de imprescindível utilidade pública; as 

operações relacionadas com edificação, obras de construção, obras de urbanização, loteamentos e 

trabalhos de remodelação dos terrenos de acordo com o definido nas alíneas a), b), h), i) e l) do artigo 2.º 

do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro; a introdução de alterações à morfologia do solo ou do 

coberto vegetal; e o estabelecimento de quaisquer novas atividades, designadamente agrícolas, industriais 

e turísticas.  

 

De acordo com o artigo 6.º do diploma em questão, as declarações de imprescindível utilidade pública e de 

relevante e sustentável interesse para a economia local dos empreendimentos previstos nas alíneas a) e b) 

do n.º 2 do artigo 2.º, competem ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao 

ministro da tutela do empreendimento e não se tratar de projeto agrícola e, no caso de não haver lugar a 

avaliação de impacte ambiental, ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território. Nestes casos o 

proponente deve apresentar: 

 Uma memória descritiva e justificativa que demonstre tecnicamente o interesse económico e social 

do empreendimento, a sua sustentabilidade e a inexistência de alternativas válidas quanto à sua 

localização; 

 A declaração de impacte ambiental quando esta for exigível 

 

Ainda de acordo n.º 2 do artigo 6.º, para efeitos da emissão da declaração de relevante e sustentável 

interesse para a economia local prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º, os peojetos dos 

empreendimentos são submetidos ao parecer do conselho consultivo florestal.  
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1.3.6. Reserva Agrícola Nacional 

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

de 31 de março. 

 

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

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

 

A RAN é uma restrição de utilidade pública, á qual se aplica um regime territorial especial, que estabelece 

um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando quais as permitidas tendo 

em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos (artigo 2.º, n.º 2 do RJRAN).  

 

Constituem objetivos da RAN (artigo 4.º do RJRAN): 

 Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte do desenvolvimento da 

atividade agrícola; 

 Contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola; 

 Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território; 

 Contribuir para a preservação dos recursos naturais; 

 Assegurar que a atual geração respeite os valores a preservar, permitindo uma diversidade e uma 

sustentabilidade de recursos às gerações seguintes pelo menos análogos aos herdados das 

gerações anteriores; 

 Contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza; 

 Adotar medida cautelar de gestão que tenha em devida conta a necessidade de prevenir situações 

que se revelem inaceitáveis para a perenidade do recurso «solo». 

 

As áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso 

sustentado e de gestão eficaz do espaço rural. Na RAN são interditas todas as ações que diminuam ou 

destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN, tais como: 

 Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou ampliação, com exceção das 

utilizações previstas no artigo 22.º do RJRAN; 

 Lançamento ou depósito de resíduos radioativos, resíduos solos urbanos, resíduos industriais ou 

outros produtos que contenham substâncias ou microrganismos que possam alterar e deteriorar 

as caraterísticas do solo; 

 Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação aplicável, designadamente 

resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento de efluentes; 

 Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, nomeadamente erosão, 

compactação, desprendimento de terras, encharcamento, inundações excesso de salinidade, 

poluição e outros efeitos pernicioso; 
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 Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e fitofarmacêuticos; 

 Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos. 

 

Quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes 

técnicas, económica, ambiental e cultural, são permitidas utilizações não agrícolas de áreas integradas na 

RAN, quando estejam em causa (artigo 22.º do RJRAN): 

 Obras com finalidade agrícola, quando integradas na gestão das explorações ligadas à atividade 

agrícola, nomeadamente, obras de edificação, obras hidráulicas, vias de acesso, aterros, 

escavações, e edificações para armazenamento ou comercialização; 

 Construção ou ampliação de habitação para residência própria e permanente de agricultores em 

exploração agrícola; 

 Construção ou ampliação de habitação que respeite os limites de área e tipologia estabelecidos no 

regime da habitação a custos controlados (Portaria n.º 500/97 de 21 de julho), em função da 

dimensão do agregado familiar destinada a residência própria e permanente dos proprietários e 

respetivos agregados familiares, quando se encontrem em situação de comprovada insuficiência 

económica e não sejam proprietários de qualquer outro edifício ou fração para fins habitacionais;  

 Instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia renováveis; 

 Prospeção e exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração; 

 Estabelecimentos industriais ou comerciais complementares à atividade agrícola, tal como 

identificados no regime de exercício da atividade industrial; 

 Empreendimentos de turismo no espaço rural, turismo de habitação e turismo de natureza, 

complementares à atividade agrícola, tal como identificados no regime jurídico da instalação, 

exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos; 

 Instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola e ao espaço rural; 

 Instalações desportivas especializadas destinadas à prática de golfe declarado de interesse para o 

turismo pelo Turismo de Portugal, I.P, desde que não impliquem alterações irreversíveis na 

topografia do solo e não inviabilizem a sua eventual reutilização pela atividade agrícola; 

 Obras de intervenção indispensáveis à salvaguarda do património cultural, designadamente de 

natureza arqueológica, recuperação paisagística ou medidas de minimização determinados pelas 

autoridades competentes na área do ambiente; 

 Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, 

ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia 

elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou 

empreendimentos públicos ou de serviço público; 

 Obras indispensáveis para a proteção civil; 

 Obras de reconstrução e ampliação de construções já existentes, desde que estas já se 

destinassem e continuem a destinar-se a habitação própria; 

 Obras de captação de águas ou de implantação de infraestruturas hidráulicas. 
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Apenas pode ser permitida uma única utilização não agrícola das áreas integradas na RAN, no que se 

refere à construção e ampliação de habitação. 

 

Os limites e as condições a observar para a viabilização das utilizações da RAN devem cumprir com a 

Portaria n.º 162/2011 de 18 de abril. 

 

Nas áreas da RAN podem ser realizadas as ações de relevante interesse publico, reconhecidas como tal 

por despacho conjunto do Ministro da Agricultura Desenvolvimento Rural e das Pescas e do membro do 

Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em 

áreas não integradas na RAN (artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março). 

 

 

1.3.7. Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 

O regime jurídico de proteção dos povoamentos florestais percorridos por incêndio e o Sistema Nacional 

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

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

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

 
Nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços 

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

ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de 

março): 

 A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 

 O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que 

possam ter um impacte ambiental negativo; 

 A substituição de espécies florestais por outras técnica e ecologicamente desadequadas; 

 O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros efluentes 

líquidos poluentes; 

 O campismo fora de locais destinados a esse fim. 

 

Nas áreas percorridas por incêndios florestais delimitadas na planta de condicionantes com povoamento 

florestal, durante o prazo de 10 anos a contar da data de ocorrência do incêndio, não poderão ser revistas 

ou alteradas as disposições dos planos municipais de ordenamento do território ou elaborar-se novos 

instrumentos de planeamento territorial, por forma a permitisse a sua ocupação urbanística (artigo 1.º n.º 3 

do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março). 

 

Tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, 

todas estas proibições podem ser levantadas, a todo o tempo, mediante o reconhecimento por despacho 

conjunto do Ministro do ambiente e do Ordenamento do território, do Ministro da Agricultura do 
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desenvolvimento Rural e das pescas e do membro do Governo competente em razão da matéria (artigo 

1.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro).  

 

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

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

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

 

 

De acordo com o levantamento cartográfico elaborado pela entidade competente na planta desdobrada de 

condicionantes foram delimitadas as áreas percorridas por incêndios florestais por ano de ocorrência nomeadamente 

de 2005, 2006 e 2007, 2008 e 2012. 

 

 

 

1.3.8. Perigosidade de Incêndios Florestais 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) rege-se pelos requisitos de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro e a Portaria 1139/06, de 25 de outubro. 

 

A edificabilidade nas classes de perigosidade, cartografadas na Planta de Condicionantes - Perigosidade 

de Incêndios Florestais, só pode ser autorizada se cumprir o estabelecido no Plano Municipal da Defesa da 

Floresta Contra Incêndios: 

 A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, fora das áreas 

edificadas consolidadas, é proibida nos terrenos classificados com alta ou muito alta perigosidade; 

 As novas edificações no espaço florestal, fora das áreas edificadas, têm que salvaguardar, na sua 

implantação do terreno, a garantia de distância à estrema da propriedade de uma faixa de 

proteção nunca inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior da edificação; 

 No espaço rural, que não o espaço florestal, fora das áreas edificadas consolidadas, são admitidas 

outras dimensões para a faixa da distância à estrema da propriedade, desde que seja 

salvaguardada uma faixa de 50 metros sem ocupação florestal, de acordo com o seguinte: 

 

Classe de perigosidade Faixa de proteção à estrema da propriedade (m) 

Média 15 

Baixa 10 

Muito Baixa 5 

 

 Para efeitos da contabilização da distância referida nas alíneas anteriores poderão ser, 

excecionalmente, considerados espaços exteriores à propriedade, designadamente redes viárias 

de carácter nacional, municipal, arruamentos, caminhos, ou quaisquer outros espaços públicos 

que possuam características construtivas suscetíveis de serem impeditivas da normal progressão 

do fogo, desde que referenciados e caracterizados nos elementos instrutórios dos pedidos de 
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licenciamento de obras de edificação, designadamente levantamentos topográficos, plantas de 

implantação e memórias descritivas; 

 Quando a faixa de proteção de uma dada edificação se sobrepõe com outra faixa de proteção 

inserida em rede secundária já existente, a área sobreposta pode ser contabilizada na distância 

mínima exigida para a proteção dessa edificação, e/ou quando se verificar a existência de edifício 

no terreno contiguo à implantação da nova edificação, esta não tem que salvaguardar nessa 

estrema da propriedade as distâncias referidas nas alíneas anteriores; 

 Excetuam-se do disposto das alíneas anteriores as obras decorrentes de exigências legais 

supervenientes relativas à regularização, ampliação e alteração de atividades económicas 

previamente exercidas decorrente da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de 

novembro; 

 As disposições constantes das alíneas a) a e) do presente plano são aplicáveis às edificações que 

comprovadamente foram construídas de raiz, ou, no caso de construções pré-existentes, objeto de 

obras de ampliação, em que se verifica ou verificou aumento da área de implantação, 

posteriormente à entrada em vigor Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de setembro, e, cumulativamente, cumprem as 

demais regras aplicáveis em matéria urbanística, designadamente as constantes no Plano Diretor 

Municipal e Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

 Para efeitos da aplicação das regras estabelecidas no PMDFCI entende-se por espaços florestais 

e espaços rurais o previsto nas alíneas f) e g) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho, na sua redação atual. 

 

Para efeitos de defesa de pessoas, de bens e da floresta observam-se as disposições constantes do Plano 

Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

1.4. RECURSOS ECOLÓGICOS 

1.4.1. Rede Natura 2000 

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

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

Europeia. 

 

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

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 79/409/CEE, do Concelho, de 2 de abril (relativa à conservação 

das aves selvagens), e a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Concelho, de 21 de maio (relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). Este diploma foi republicado pelo Decreto-lei n.º 

49/2005, de 24 de fevereiro. 
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Esta rede é constituída por zonas de proteção especial (ZPE), criadas ao abrigo da Diretiva Aves e que se 

destinam, essencialmente, a garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats, e por zonas 

especiais de conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivo expresso de 

contribuir para assegurar a conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna. 

 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 66/2001, de 6 de junho, determinou a elaboração do Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000, de acordo com os seguintes objetivos: 

 Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios; 

 Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados no 

processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do 

território; 

 Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats 

presentes na ZPE ou Sítios; 

 Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas características e 

prioridades de conservação; 

 Definir as medidas que garantem a valorização e manutenção num estado de conservação 

favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo, 

tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

 Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do 

território das medidas e restrições mencionadas anteriormente; 

 Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte 

ambiental e na análise de incidências ambientais. 

 

O plano setorial da Rede natura foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A//2008, de 

21 de setembro.  

 

 

No concelho de Leiria apenas o Sítio Classificado Azabucho/Leiria PTCON0046 se encontra integrado na Rede 

Natura 2000, este foi classificado ao abrigo da Resolução de Conselhos de Ministros n.º 076/2000 de 05 de junho e a 

ele se aplica o Decreto - Lei 140/99 de 24 de abril, que transpõe para o direito interno a Diretiva Habitats 92/43/CEE. 

 

A sua delimitação tem como objetivo a preservação e valorização dos sistemas naturais e da paisagem e integra as 

áreas mais sensíveis do território municipal, do ponto de vista biofísico. A sua implementação visa assegurar a 

diversidade biológica e a salvaguarda dos recursos hídricos, através da proteção aos habitats naturais, da flora e fauna 

a eles associados. 

 

As orientações de gestão para a área onde se integra o Sítio Classificado Azabucho/Leiria são as definidas no plano 

sectorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho. 
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1.4.2. Reserva Ecológica Nacional 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pele 

valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de 

proteção especial. 

 

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) encontra-se previsto no Decreto-Lei 239/2012, 

de 2 de novembro. 

 

A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece 

um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as 

ações compatíveis. (artigo 2.º n.º 2 do RJREN). 

 

Segundo o disposto no artigo 2.º do RJREN a REN contribui para a ocupação e o uso sustentáveis do 

território e tem por objetivos: 

 Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos 

biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços 

ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas; 

 Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação 

marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de masse em vertentes, 

contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

 Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza; 

 Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União 

Europeia nos domínios ecológicos e da gestão transeuropeia de riscos naturais. 

 

Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se 

traduzam em (artigo 20.º, n.º 1, do RJREN): 

 Operações de loteamento; 

 Obras de urbanização; 

 Obras de construção ou ampliação; 

 Vias de comunicação; 

 Escavações e aterros; 

 Destruição do revestimento vegetal, não incluído as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais.  
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No entanto, nas áreas incluídas na REN podem ser admitidas algumas destas ações desde que sejam 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas em REN. 

Considera-se que uma ação é compatível com os objetivos de uma determinada área incluída na REN 

quando, cumulativamente (artigo 20.º,n.º 3 e 4.º do RJREN): 

 Não coloca em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I ao RJREN; 

 Constem do anexo II do RJREN como: 

 Isentos de qualquer tipo de procedimentos; ou 

 Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia. 

 Cumpre com as condições e requisitos previstos na Portaria n.º 419/2012 de 20 de dezembro. 

 

Nas áreas incluídas na REN podem ainda ser realizadas ações de relevante interesse público (artigo 21.º 

do RJREN), considerando-se como tal: 

  As que forem reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável pelas 

áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão 

da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 

REN; 

 As infraestruturas territoriais, sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte 

ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento de interesse 

público da ação.
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2. PATRIMÓNIO  

2.1. BENS IMÓVEIS CLASSIFICADOS  

 

Os bens imóveis classificados como monumento nacional ou como imóvel de interesse público instituem 

testemunhos de especial importância da civilização, da identidade e da cultura nacional, justificando-se que 

sejam objeto de especial proteção e valorização.  

 

O regime de classificação dos bens imóveis de interesse cultural e respetivas zonas de proteção encontra-

se previsto na Lei de Bases da Politica e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural, Lei 

n.º 107/2001, de 8 de setembro e no Decreto-Lei 309/2009, de 23 de outubro. 

 

De acordo com o artigo 15.º, da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e artigo 3.º do Decreto-Lei 309/2009, 

de 23 de outubro, os bens imóveis podem ser classificados como de: 

 Interesse nacional – quando representam um valor cultural de significado para a nação,  

 Os bens imóveis classificados como de interesse nacional, designam-se por monumentos 

nacionais; 

 Interesse Público- quando representam um valor cultural de importância nacional, no entanto o 

regime de proteção inerente à classificação como de interesse nacional se mostra 

desproporcionado; 

 Interesse Municipal- quando representam um valor cultural de significado preponderante para um 

determinado município. 

 

A classificação de um bem imóvel impõe restrições de utilidade pública sobre o imóvel e servidões 

administrativas sobre a área envolvente. 

 

Nos bens imóveis classificados, de interesse nacional, interesse público e interesse municipal, e nas 

respetivas zonas gerais e zonas especiais de proteção, aplica-se o regime legal estabelecido na Lei de 

Bases da Politica e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural e respetiva 

regulamentação, nomeadamente: 

 Nos bens imóveis classificados, de interesse nacional ou público, qualquer intervenção ou obra, 

carece de autorização expressa e o acompanhamento do órgão competente da administração do 

património cultural; 

 O pedido de informação prévia, de licença ou a consulta prévia relativos a obras ou intervenções 

em bens imóveis classificados, inclui obrigatoriamente um relatório prévio elaborado nos termos 

previstos na legislação em vigor neste âmbito; 

 Nas zonas de proteção de bens imóveis classificados como de interesse nacional ou de interesse 

público, as operações urbanísticas admissão de comunicação prévia ou autorização de utilização 
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previstas no regime jurídico da urbanização e da edificação, carecem de prévio parecer favorável 

do órgão legalmente competente da administração do património cultural; 

 A alienação de bens imóveis classificados, ou localizados nas respetivas zonas de proteção, 

depende de prévia comunicação escrita ao serviço competente da administração do património 

cultural, para efeitos de instrução de procedimento de eventual exercício do direito de preferência; 

 Nos bens imóveis classificados, de interesse nacional, público ou municipal, não podem ser 

concedidas licenças de demolição total ou parcial, sem prévia e expressa autorização do órgão 

competente da administração central ou municipal, conforme os casos; 

 Qualquer intervenção, obras de edificação ou de demolição, no interior ou no exterior de um 

imóvel classificado, está sujeita a autorização e acompanhamento do órgão competente no âmbito 

do património cultural. 

 

Os bens imóveis classificados como monumento nacional ou como de interesse público beneficiam de uma 

zona especial de proteção, fixada por portaria, onde é indicada a área sujeita a servidão, podendo incluir 

zonas non aedificandi (artigo 36.º, 43.º e 48.º do Decreto Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro). 

 

 

Encontram-se classificados como Monumentos Nacionais: 

 Castelo e Capela de S. Pedro – Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136, de 23-06-1910. Dispõe de zona especial de 

proteção que inclui zona “non aedificandi” fixada pela Portaria publicada no DG, II Série, n.º 134, de 8-06-1967; 

 Abrigo do Lagar Velho – a área classificada é zona “non aedificandi”- Decreto n.º 17/2003 de 24 de junho, 

publicado em Diário da República, 1ª Série, n.º 119. Dispõe de zona especial de proteção fixada pela Portaria 

630/2013 de 20 de setembro, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 182. 

 Sé Catedral de Leiria, incluindo o claustro, o adro envolvente, a torre sineira e a casa do sineiro, 

localizadas a noroeste da Sé – Decreto n.º 30/2014, de 19 de novembro, publicado em Diário da República, 1.ª 

Série, n.º 224. Dispõe de zona geral de proteção de 50m. 

 

 

Encontram-se classificados como Interesse Público: 

 Igreja e Convento de São Francisco – Decreto n.º 29/84 de 25 de junho, publicado em Diário da República, 1.ª 

Série, n.º 145. Dispõe de zona geral de proteção de 50m;  

 Convento de Santo António dos Capuchos – Decreto n.º 28/82 de 26 de fevereiro, publicado em Diário da 

República, 1.ª Série, n.º 47. Dispõe de zona especial de proteção fixada pela Portaria n.º 646/85 de 29 de agosto, 

publicada em Diário da República, 1.ª Série, n.º 198, corrigida pela Portaria n.º 316/94 de 25 de maio, publicada 

em Diário da República, 1.ª Série B, n.º 121;   

 Imóvel onde está instalado o Colégio “Dr. Correia Mateus – Decreto n.º 28/82 de 26 de fevereiro, publicado 

em Diário da República, 1.ª Série, n.º 47. Encontra-se em curso a desclassificação deste imóvel, tendo sido objeto 

de despacho de homologação; 

 Convento de Santo Agostinho e Antigo Seminário – Decreto n.º 28/82 de 26 de fevereiro, publicado em Diário 

da República, 1.ª Série, n.º 47. Dispõe de zona especial de proteção fixada pela Portaria n.º 300/87 de 10 de abril, 

publicada em Diário da República, 1.ª Série, n.º 84; 

 Capela de Nossa Senhora da Encarnação – Decreto n.º 28/82 de 26 de fevereiro, publicado em Diário da 

República, 1.ª Série, n.º 47.Dispõe de zona geral de proteção de 50m; 
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 Pelourinho de Monte Real – Decreto n.º 23122 de 11 de outubro, publicado em Diário do Governo, 1.ª Série, n.º 

231. Dispões de zona geral de proteção de 50m; 

 Mercado de Santana - Portaria n.º 581/2011 de 14 de junho, publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 11, 

de classificação e fixação de zona especial de proteção; 

 Igreja de Nossa Senhora da Luz, paroquial de Maceira – Decreto n.º 29/84 de 25 de junho, publicado em Diário 

da República, 1.ª Série, n.º 145. Dispões de zona geral de proteção de 50m. 

 Igreja da Misericórdia de Leiria – Portaria n.º 208/2015, de 13 de abril, publicado em Diário da República, 2.ª 

Série- B n.º 71. Dispõe de zona geral de proteção de 50m. 

 

Encontram-se classificados como de interesse Municipal: 

 Casa da Câmara de Monte Real – Decreto n.º 29/84 de 25 de junho, publicado em Diário da República, 1.ª Série, 

n.º 145. 

 

 

 

2.2. EDIFÍCIOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO E OUTRAS 

CONSTRUÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO 

Os edifícios não classificados como monumento nacional ou como imóveis de interesse público são 

suscetíveis de medidas de proteção, desde que as entidades que tem a seu cargo a conservação e gestão 

desses edifícios o solicitem.  

 

O diploma que faz menção a zonas de proteção a edifícios de interesse público aplica-se o regime previsto 

no Decreto- Lei n.º 40388, de 21 de novembro de 1995, as disposições do Decreto-Lei n.º 21.875, de 18 de 

novembro de 1932, com as alterações introduzidas pelos Decreto-lei n.º 31 467, de 19 de agosto de 1941 e 

Decreto-Lei n.º 34993, de 11 de outubro de 1945, revogados pelo Decreto-Lei n.º173/ 2006 de 24 de 

agosto.  

 

Os edifícios e construções de interesse público, não classificados como monumento nacional ou como 

imóveis de interesse público, podem dispor de uma zona de proteção (fixadas por portaria ou decreto) cuja 

dimensão varia consoante a utilização do edifício ou construção, os valores que se pretende proteger e a 

ocupação dos terrenos envolventes. 

 

A portaria ou decreto que fixa a zona de proteção deverá indicar os seus limites, identificar uma zona “non 

aedificandi”, caso exista, e referir os condicionamentos específicos a que ficam sujeitas estas áreas. 

 

Nas zonas de proteção de edifícios e construções de interesse público, não classificados como 

monumento nacional ou como imóveis de interesse público, o licenciamento de quaisquer obras de 

construção ou reconstrução de edifícios particulares ficará sujeito à prévia autorização das entidades 

competentes. 
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No que se refere aos edifícios públicos, foram assinalados apenas os edifícios não classificados, de reconhecimento 

valor arquitetónico, que dispõem de zonas de proteção legalmente instituídas nomeadamente: 

 Escola Secundária de Domingues Sequeira – zona de proteção publicada no Diário do Governo, 2ª série n.º 

279, de 11 de outubro 1945. 

 Caixa Geral de Depósitos e CTT – zona de proteção publicada no Diário do Governo, 2ª Série, de 1 de Março de 

1944 nos termos do disposto na portaria de 14 de fevereiro de 1944. 

 Tribunal Judicial de Leiria - zona de proteção publicada no Diário do Governo n.º30/64, nos termos do disposto 

do Diário do Governo n.º 84958, de 11 de outubro de 1945. 

 Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo - zona de proteção publicada no Diário do Governo 2ª Série, 

n.º 25 de 30 de janeiro 1945. 

 Igreja de Santa Eufémia - Portaria n.º 1341/02, de 09 de outubro, publicada em Diário da República, 1.ª Série –B, 

n.º 233. 
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3. INFRAESTRUTURAS 

3.1. GASODUTOS 

 

A instituição de um regime de servidões para os gasodutos, justifica-se pelos fins de interesse público a 

que se destinam, pelos riscos inerentes e previsíveis do funcionamento das instalações, e perigosidade 

para o homem e para o ambiente. 

 

A constituição de servidões relativas aos gasodutos segue o regime previsto nos seguintes diplomas: 

 Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 232/90, de 16 de julho, pelo 

Decreto-Lei n.º 274-A/93, de 4 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de fevereiro que 

republicou o Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro; 

 Decreto-lei n.º 232/90, de 16 de julho alterado pelo decreto-Lei n.º 183/94, de 1 de julho e pelo 

Decreto-lei n.º 7/2000, de 3 de fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro. 

 

As servidões devidas à passagem das instalações de gás combustível compreendem a ocupação do solo e 

do subsolo (artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro). 

 

Estas servidões compreendem o direito de passagem e ocupação temporária de terrenos ou outros bens, 

devido às necessidades de construção, vigilância, conservação e reparação de todo o equipamento 

necessário ao transporte do gás. 

 

A servidão de gás relativamente a gasodutos e redes de distribuição implica as seguintes restrições: 

No caso de gasodutos do 1.º escalão ou de alta pressão: 

 O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, numa faixa de 2 m 

para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

 É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 5 m para cada lado do eixo 

longitudinal da tubagem; 

 É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 10 m para cada lado 

do eixo longitudinal da tubagem; 

  É permitido o livre acesso do pessoal e equipamento necessário à instalação, vigilância, 

manutenção, reparação e renovação do equipamento instalado e respetiva vigilância; 

 O eixo da tubagem dos gasodutos deve ser assinalado no terreno pelas formas estabelecidas no 

regulamento de segurança. 

 

No caso de gasodutos do 2.º escalão ou de média pressão: 
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 O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, numa faixa de 1 m 

para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

 É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 2,5 m para cada lado do eixo 

longitudinal da tubagem; 

 É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa definida de acordo com o 

respetivo regulamento de segurança;  

  O eixo da tubagem dos gasodutos deve ser assinalado no terreno pelas formas estabelecidas no 

regulamento de segurança. 

 

No caso de redes de distribuição de baixa pressão: 

 O terreno não será arado, nem cavado, a uma profundidade superior a 50 cm, numa faixa de 1 m 

para cada lado do eixo longitudinal da tubagem; 

 É proibida a plantação de árvores ou arbustos numa faixa de 1 m para cada lado do eixo 

longitudinal da tubagem; 

 É proibida a construção de qualquer tipo, mesmo provisória, numa faixa de 1 m para cada lado do 

eixo longitudinal da tubagem. 

 

De acordo com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/94, de 13 de janeiro para além destas restrições, as áreas 

abrangidas pelas servidões de gás ficam sujeitas às seguintes limitações:  

 Os depósitos permanentes ou temporários de matérias explosivas, inflamáveis, corrosivas ou 

perigosas, que possam prejudicar a segurança das infraestruturas de gás não podem encontrar-se 

situados a uma distância inferior a 10 metros da extremidade mais próxima daquelas 

infraestruturas; 

 A instalação de vias férreas ou rodoviárias, ou de postes, linhas, tubagens ou cabos de qualquer 

natureza, enterrados à superfície ou aéreos, bem como a realização de quaisquer trabalhos de 

natureza similar, apenas poderão ser efetuados com a estrita observância das disposições 

regulamentares aplicáveis; 

 As medas de palha, de feno ou de qualquer arbusto combustível, não podem encontrar-se 

situadas a uma distância inferior a 5 metros da extremidade mais próxima das infraestruturas de 

gás; 

 Quando se trate de instalações de armazenagem subterrânea de gás natural, a concessionária do 

serviço público de importação, transporte e fornecimento de gás natural tem o direito de: 

 Usar as águas e outros bens do domínio público; 

 Obter a constituição a seu favor de servidões administrativas de aqueduto e de escoamento, 

sobre o solo ou o subsolo, necessárias à implantação das condutas de água ou de 

escoamento da salmoura, no caso de armazenagem subterrânea em formações salíferas 

(artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de outubro, e artigo 1561.º e 1563.º do Código 

Civil). 
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A aprovação de instrumentos de gestão territorial e o licenciamento de operações urbanísticas na área da 

servidão estão sujeitas a parecer prévio da Direção Geral de Geologia e Energia (artigo 22.º do Decreto-Lei 

n.º 11/94, de 13 de janeiro). 

 

As principais limitações ao uso dos solos atravessados por cada uma das infraestruturas de rede de gás da 

REN Gasodutos, no concelho têm origem no eixo longitudinal do gasoduto e deverão ser considerados 

para ambos os lados. 

 

 

Tabela 7. Regime de condicionantes aplicável 

Denominação da 

Infraestrutura 

Diâmetro 

Nominal 

(mm) 

Proibição de 

movimentação 

de solos 

abaixo dos 50 

cm (m) 

Proibição de 

plantação de árvores 

ou arbustos (m) 

Proibição de 

construção de 

qualquer tipo, mesmo 

provisório (m) 

Gasoduto 

Setúbal/Leiria 
700 2,0 5,0 10,0 

Gasoduto 

Leiria/Braga 
700 2,0 5,0 10,0 

Gasoduto 

Campo 

Maior/Leiria 

700 2,0 5,0 10,0 

Ramal Industrial 

de Alcogulhe 
100 1,0 2,5 2,0 

Ramal Industrial 

da Madalena 
150 1,0 2,5 2,0 

 

 

 

3.2. REDE ELÉTRICA 

A Rede Elétrica de Serviços Públicos e as questões de segurança que lhe estão relacionadas justificam a 

estabelecimento de servidões e a existência de restrições que se destinam a facilitar o estabelecimento 

dessas infraestruturas, a eliminar todo o perigo previsível para as pessoas e a evitar danos em bens 

materiais. 

 

A constituição de servidões administrativas pertencentes a infraestruturas de produção, transporte e 

distribuição de energia elétrica segue o regime previsto no Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro e no 

Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, no Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro 1960 e no 

Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936. 
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As atividades de produção, transporte, distribuição, de eletricidade estão sujeitas a diversos regulamentos, 

designadamente os seguintes: 

 Decreto – Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro o qual aprova o regulamento de segurança de 

linhas elétricas da alta tensão; 

 Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho, determina a existência de corredores de proteção para 

linhas de alta tensão; 

 Decreto – Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro o qual aprova o regulamento de segurança 

de redes de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.  

 

Entende-se por (artigo 3.º do Decreto-lei n.º 29/2006, de 15 fevereiro): 

 Muito alta tensão – a tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 110KV; 

 Alta tensão – a tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 45KV e igual ou inferior a 110KV; 

 Média tensão- a tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1KV e igual ou inferior a 45KV; 

 Baixa tensão – a tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior a 1 KV. 

 
As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível 

para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação nas 

vias públicas ou particulares, nem afetar a segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de 

energia ou de telecomunicação, ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras (artigo 5.º do 

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e artigo 1.º do Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 

de dezembro). 

 

No estabelecimento e exploração de linhas elétricas de alta tensão deve também respeitar-se, na medida 

do possível, o património cultural, estético e científico da paisagem, em especial quando tiver valor 

histórico, ecológico, paisagístico ou arquitetónico e causar-lhe o menor dano, procurando reduzir ao 

mínimo quaisquer perturbações (artigo. 6.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro). 

 

Os afastamentos mínimos resultantes do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e do Decreto 

Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, são restrições que devem ser observadas aquando da 

instalação das linhas elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das 

linhas elétricas já existentes. 

 

 

Atualmente cruzam o concelho as seguintes infraestruturas de rede nacional de transporte: 

Linha Lavos- Rio Maior, a 400KV; 

Linha Paraimo- Rio Maior, a 400KV; 

Linha Pereiros- Batalha 2, a 220KV; 

Linha Batalha- 2 Rio Maior, a 220KV; 

Linha Batalha-Lavos, a 400KV. 
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O licenciamento das infraestruturas de rede nacional de transporte é feito em conformidade com o Decreto-

Lei nº 26852, de 30 de julho de 1936, com as atualizações introduzidas pelos Decreto-Lei n. 446/76, 

Decreto-Lei n.º 186/90 e Decreto-Regulamentar n.º 38/90. 

 

As linhas elétricas de alta tensão pelos problemas de segurança que implicam, justificam a obrigatoriedade 

de manter distâncias mínimas entre os condutores de energia e os edifícios, de forma a evitar contactos 

humanos. 

 

As servidões constituídas correspondem a servidões de passagem que visam evitar que as linhas sejam 

sujeitas a deslocações frequentes e são constituídas pela declaração de utilidade pública da instalação 

 

A servidão consiste na reserva do espaço necessário à manutenção das distâncias de segurança 

designadamente a edifícios, ao solo, a árvores, etc., considerados os condutores das linhas nas condições 

definidas no Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão (Decreto-Regulamentar n.º 1/92 

de 18 de fevereiro) a saber: 

 

Tabela 8. Regime de condicionantes aplicável 

Tensão Nominal (KV) 150 220 400 

Solo  10 m (6.8) 12 m (7.1) 14 m (8) 

Árvores 4 m (3.1) 5 m (3.7) 8 m (5) 

Edifícios 5 m (4.2) 6 m (4.7) 8 m (6) 

Estradas 11 m (7.8) 12m (8.5) 16 m (10.3) 

Vias-férreas eletrificadas 13.5 m 14m 16 m 

Vias-férreas não eletrificadas 11 m (7.8) 12 m (8.5) 15 m (10.3) 

Outras linhas aéreas 4 m 5 m 7 m 

Obstáculos diversos 

(Semáforos, iluminação pública) 

3.2 m 3.7 m 5 m 

 

Tendo presente o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas de Aéreas de alta Tensão (Decreto-

Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro) e no âmbito da restrição ao uso do solo decorrente da 

constituição da servidão, este fica sujeito a condicionantes de segurança afetando: edificações em geral; a 

existência de recintos escolares e desportivos e os cruzamentos e vizinhanças com outras servidões tais 

como rede viária, rede ferroviária, linhas de alta e média tensão, linhas de telecomunicações, rede de gás 

e condutas de água, etc. 
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3.3. MARCOS GEODÉSICOS 

 

Os marcos geodésicos destinam-se a marcar pontos fundamentais para apoio à cartografia e levantamento 

e levantamento topográfico e devem ser protegidos por forma a garantir a sua visibilidade. 

 

Os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de 

nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) são da responsabilidade do Direcção-Geral do 

Território (DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de 

georreferenciação, realizados no território nacional e encontram-se protegidos pelo Decreto-Lei n.º 143/82 

de 26 de abril. 

 

A constituição da servidão relativa à sinalização geodésica e cadastral segue o regime previsto no Decreto-

Lei n.º 143/82, de 26 de abril (artigos 19.º a 25.º). A servidão é instituída a partir da construção dos marcos. 

 

Relativamente à Rede Geodésica Nacional, deverá ser respeitada a zona de proteção, que é constituída 

por uma área circunjacente ao sinal, no mínimo de 15 metros de raio. a zona de proteção deve ser 

determinada, caso a caso, em função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e entre 

os diversos sinais (artigo 22.º). Caso se verifique que no desenvolvimento de algum projeto seja 

indispensável a violação da referida zona de respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado ao 

IGP um parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção. 

 

Os proprietários ou usufrutuários dos terrenos, situados dentro da zona de proteção, não podem fazer 

plantações, construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade das 

direções constantes das minutas de triangulação revista (artigo 22.º) 

 

Nos terrenos situados no interior da zona de proteção é proibido fazer plantações, construções e outras 

obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade (artigo 22º). As obras de edificação ou 

planos de arborização na proximidade dos marcos geodésicos não podem ser licenciados sem prévia 

autorização da entidade (artigo 23º). 

 

Uma vez que não é viável demarcar as zonas de proteção à escala do Plano é indicada apenas a 

localização dos mesmos. 

 

Tabela 9. Marcos geodésicos existentes no concelho de Leiria 

Nome Ordem M (m) P (m) 

Carvide 3 -64815.30 21380.71 

Carvide-PE 3 -64813.47 21380.97 

Carvide-PS 3 -64814.66 21378.99 
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Nome Ordem M (m) P (m) 

Coimbrão 3 -64231.96 25770.47 

Ervedeira 3 -64308.57 28756.35 

Ferreiro 3 -67364.68 29059.17 

Pedrogão 3 -68298.07 27391.94 

Porto Covo 3 -69480.22 24854.73 

Valeira de Palhões 3 -66586.39 30955.75 

Base Aérea N5 3 -64063.69 17966.95 

Lameira 3 -68938.60 704.51 

Bajouca 3 -56035.03 25903.55 

Casal Formoso 3 -52894.26 22139.23 

Fontainhas 3 -63524.17 28192.30 

Monte Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

-63345.17 20540.40 

 

 

 

 

 

Monte Redondo 1 -60712.21 25094.09 

Monte Redondo-PNW 1 -60715.32 25095.03 

Monte Redondo-PS 1 -60712.56 25090.36 

Monte Redondo-PSE 1 -60709.12 25092.96 

Santa Isabel 3 

 

 

 

 

 

 

 

-61886.58 20408.72 

Santo Antonio 3 -58425.80 20677.54 

Amor 3 -62326.18 15234.63 

Amor-PNE 3 -62324.56 15236.17 

Barreira 3 -49665.15 3044.96 

Barreiros 3 -61033.61 13398.88 

Barreiros-PE 3 -61031.39 13399.01 

Caldelas 3 -49518.78 6984.61 

Casal da Quinta 3 -52851.45 16424.15 

Casal da Quinta -MS 3 -52851.22 16422.95 

Casal da Quinta-MW 3 -52852.66 16423.94 

Casal dos claros 3 -63892.36 15667.90 

Cavadinhas 3 -46062.62 12424.32 

Conqueiros 3 -58401.88 18700.07 

Conqueiros-PSW 3 -58403.34 18699.67 

Curvachia 3 -53649.64 4663.14 

Facho 3 -62381.62 4513.67 

Leiria 2 -57991.71 8957.05 

Longra 3 -50948.40 11664.55 

Marrazes 3 -57743.09 10706.23 

Mato Grosso 3 -59680.70 5939.95 

Memória 2 -44175.61 13289.58 

Memória-PE 

 

 

 

 

 

2 -44174.22 13289.24 

Memória-PS 2 -44175.90 13288.20 

Milagres 3 -56672.22 13751.09 

Monte Agudo 2 -56399.23 16898.63 

Monte Seco 

 

3 

 

-48503.35 

 

 

 

14909.00 

Parada 2 -49096.28 12548.58 

 

 

 

 

 

Parracheira 3 -50081.31 6078.33 
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Nome Ordem M (m) P (m) 

Pimenteira 1 3 -47832.97 9441.03 

Pinheiros 3 -56192.25 12226.25 

Planalto 3 -56114.92 10339.51 

Pousos 1 3 -55277.15 8387.64 

Pousos 2 3 -54811.06 7887.90 

Pousos 3 3 -52916.87 7684.54 

Prata 3 -53160.05 12949.07 

R I 7 3 -57457.28 6359.38 

Rida de Aves 3 -60021.16 16687.25 

Riba de Aves-PNE 3 -60020.41 16688.83 

Riba de Aves-PSE 3 -60019.55 16686.49 

Ruge Água 3 -42078.07 

 

 

 

14356.31 

Santa Catarina 3 -47466.92 921.06 

Serra do Branco 3 -45688.53 15090.30 

Souto do Meio 3 -50748.15 9213.69 

Chainça1 3 -50057.37 -38.09 

Chainça 3 -49505.70 -70.16 

Loureira 3 -47785.11 -766.28 

Coordenadas Hayford-Gauss Datum 73 

 

 

3.4. REDE RODOVIÁRIA NACIONAL E ESTRADAS REGIONAIS 

Os terrenos ao longo das estradas estão sujeitos a um regime de servidões que se destina a proteger 

essas vias de ocupações que podem afetar a visibilidade e a segurança da circulação, bem como garantir 

a possibilidade de futuros alargamentos das vias, a realizar das inerentes obras de beneficiação. 

 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e atualizado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, 17 de julho, alterado 

pela Lei n.º 98/99 de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 182/03 de 16 de agosto, define a rede rodoviária 

nacional que desempenha funções de interesse nacional ou internacional. 

 

A rede rodoviária nacional é constituída por: 

 Rede nacional fundamental – constituída pelas vias de comunicação de maior interesse nacional, 

os itinerários principais (IP), que asseguram a ligação entre os centros urbanos com influência 

supra distrital e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras, constantes da Lista I 

anexa ao Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho e da Lista I anexa ao Decreto-Lei n.º 182/03 de 16 

de agosto; 

 Rede nacional complementar – constituída pelas estradas que asseguram a ligação entre a rede 

nacional fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra concelhia mas infra 

distrital. Integram-se na rede nacional complementar os itinerários complementares (IC) e as 
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estradas nacionais (EN), constantes das Listas II e III anexas ao Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 

julho, à Lei n.º 98/99, de 26 de julho e ao Decreto-Lei n.º 182/03 de 16 de agosto; 

 

Para além da rede rodoviária nacional, o PRN integra uma nova categoria de estradas, as “estradas 

regionais”, as quais, de acordo com o artigo 12.º do Decreto-lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as 

comunicações públicas rodoviárias do continente com interesse supra municipal e complementar à rede 

rodoviária nacional, constantes da Lista V anexa ao Decreto-Lei n.º 222/98, 17de julho, à Lei n.º 98/99, de 

26 de julho e ao Decreto-Lei n.º 182/03 de 16 de agosto. 

 

Algumas das vias da rede rodoviária nacional foram especificamente projetadas e construídas para o 

tráfego motorizado, não servem as propriedades limítrofes, dispõem de faixas de rodagem distintas, não 

tem cruzamentos de nível e estão sinalizadas como autoestradas, constituindo, por, isso, a rede nacional 

de autoestradas (artigo 5.º e anexo IV do Decreto-Lei n.º 222/98) 

 

A constituição de servidões relativas às estradas que foram classificadas no atual Plano Rodoviário 

Nacional segue o regime previsto no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro. No caso das vias 

concessionadas a constituição de servidões é estabelecida no respetivo contrato de concessão. 

 

Relativamente à rede rodoviária o plano é abrangido pelas seguintes vias:  

 Rede Concessionada (tutelada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP). 

A 1/IP 1 Concessão Brisa, em exploração desde 1991; 

A 8/IC 1 e A 8/IC 36 (entre A 17 e IC 2) Concessão Oeste, em exploração desde 1997; 

A 17/IC 1 Concessão Litoral Centro, em exploração desde 2007. 

 

A zona de servidão é a definida no respetivo contrato de concessão nomeadamente: 

Concessão Brisa – Decreto-Lei n.º 294/97, de 24 de outubro, com as modificações introduzidas pelos 

Decretos-Lei n.º 287/99, de 28 de julho, n.º 326/01, de 18 de dezembro, n.º 314-A/02, 

de 26 de dezembro e n.º 247-C/08 e Declaração de Retificação n.º 16-B/09, de 27 de 

fevereiro; 

Concessão Oeste – Decreto-Lei n.º 393-A/98, de 4 de dezembro; 

Concessão Litoral Centro – Decreto-Lei n.º 215-B/2004, de 16 de setembro. 

 

 Rede Subconcessionada: 

Subconcessão Litoral Oeste (tutelada pela Estradas de Portugal, S.A.) 

IC 2/A 19 – Variante da Batalha,13,0 Km, entrada ao serviço em 2011.11.18 

IC 2/A 19 – Nó do IC 36/A 8 – Nó da EN 109, 3,0 Km  

IC 36/A 8 (entre IC 2 e A 1), 7,0 Km, entrada ao serviço em 2011.11.16 

IC 9 EN1/Fátima/Ourém (Alburitel) 

Circular Oriente de Leiria (EN 113) e VPL (Via de Penetração em Leiria), 6,0 Km 
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 Vias classificadas na jurisdição da EP: 

Estradas Nacionais 

EN 113 (Leiria/ L.C Ourém) 

Estradas Regionais 

ER 349 (L.C.Marinha Grande/EN 109)  

ER 350 (ER 350/L.C.Ourém) 

ER 357 (EN 113/ER 350) 

 

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro. 

 

A rede rodoviária nacional e as estradas regionais, no concelho de Leiria, são constituídas pelos seguintes lanços: 

Itinerários principais  

IP 1/A 1 

Itinerários complementares 

IC 1 (A 8 e A 17); IC 2 (A 19 e EN 1); IC 36 (A 8); IC 9 

Estradas nacionais 

EN 113 (Leiria/L.C.Ourém) 

Estradas regionais 

ER 357, ER 350, ER 349. 

Vias de penetração urbana ou de interligação (VPI) 

Via de penetração em Leiria. 

 

A Via de penetração em Leiria não tem tradução do PRN, constitui uma ligação da EN 113 a Leiria e deve ser 

considerada como estrada nacional. 

 

As distâncias definidoras das faixas “non aedificandi” para a rede rodoviária nacional e estradas regionais 

são as indicadas na tabela seguinte: 
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Tabela 10. Regime de condicionantes aplicável (zona non aedificandi) 

Tipo de Via 

Uso habitacional a) Misto / Industrial a) 

Ao Eixo (m) 

À 

Plataforma 

(m) 

À zona da 

Estrada (m) 

Ao Eixo 

(m) 

À 

Plataforma 

(m) 

À zona da 

Estrada (m) 

E
x

is
te

n
te

 

A 1 (IP 1) 

A 8 (IC 1) 

A 17 (IC 1) 

A 8 (IC 36, entre A 17 

e IC 2) 

 40 

(nunca a 

menos de) 

20 

 70 b) 

(nunca a 

menos de) 

50 

A 8 (IC 36, entre IC 2 

e A 1) 

A 19 (IC 2) 

EN 1 (IC 2) 

IC 9 

35  

(nunca a 

menos de) 

15 

35  

(nunca a 

menos de) 

15 

Via de penetração 

EN 113 

ER 349 

ER 350 

ER 357 

20  
(nunca a 

menos de) 5 
20  

(nunca a 

menos de) 5 

a) Dominância de uso.  

b) Instalações de carácter industrial, nomeadamente fábricas, garagens, armazéns, restaurantes, hotéis e congéneres e, bem 

assim, igrejas, recintos de espetáculos, matadouros e quartéis de bombeiros. 

 

 

3.5. ESTRADAS DESCLASSIFICADAS 

 

O atual plano rodoviário nacional (PRN 2000), determina, no seu artigo 13.º, que “as estradas não incluídas 

no plano rodoviário nacional integrarão as redes municipais, mediante protocolos a celebrar entre a Junta 

Autónoma de Estradas e as câmaras municipais”. 

 

Às estradas não incluídas no atual Plano Rodoviário Nacional e que foram classificadas em anteriores 

PRN, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro (art.º 15 do Decreto-Lei n.º 

13/94, de 15 de janeiro), enquanto estiverem sob a jurisdição da administração central. 

 

Até à receção pelas despectivas autarquias, estas vias ficarão sob tutela da EP, que, entretanto, lhes 

assegurará padrões mínimos de conservação.  
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As estradas integradas em anteriores planos rodoviários nacionais, que não foram incluídas no PRN 2000 - estradas 

desclassificadas – e que não foram integradas na rede rodoviária municipal, são as seguintes: 

EN 1 (do nó da Azoia ao limite do Concelho da Batalha); 

EN 109; 

EN 109-9, entre o km 0,000 e o km 11, 467; 

EN 109-9 (Ramal de Monte Redondo), entre o km 0,000 e o km 0,503; 

EN 113 (Leiria/Circular Oriente de Leiria), entre o km 0,000 e o km 5,062; 

EN 242 (troço antigo), entre o km 0,000 e o km 6,842; 

EN 242 (Variante da Barosa), entre o km 1,700 e o km 5,500; 

EN 349 (no troço substituído pela Circular Sul a Monte Real), nos troços entre os km 8,400 e 10,350, km 

10,450 e 11,250 e km 11,350 e 12,075; 

EN 349 (Ponte de Monte Real sobre o Rio Lis), ao km 10,542; 

EN 349-1, entre o km 0,000 e o km 11,663; 

EN 349-2, entre o km 0,000 e o km 0,330; 

EN 350 (Leiria/ER 350), entre o km 0,000 e o km 11,340; 

EN 356 entre o km 1,900 e o km 5,090; 

EN 356-1, entre o km 0,000 e o km 8,523; 

EN 356-2, entre o km 3,530 e o km 10,120. 

 

As distâncias definidoras das faixas “non aedificandi” para as estradas desclassificadas são as indicadas 

na tabela seguinte: 

 

Tabela 11. Regime de condicionantes aplicável 

Tipo de Via 
Uso habitacional a) Misto / Industrial a) 

À Plataforma (m) À Plataforma (m) 

EN 1 (do nó da Azoia  ao extremo 

sul do Concelho) 

EN 109  

EN 109-9 

EN 109-9 (Ramal de Monte 

Redondo) 

EN 113 (Leiria/Circular Oriente de 

Leiria) 

15 50 b) 

EN 242 (troço antigo) 

EN 242 (Variante da Barosa) 
12 50 b) 
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EN 349 (no troço substituído pela 

Variante Sul a Monte Real)  

EN 349-1  

EN 349-2  

EN 350 (Leiria/ER 350) 

EN 356  

EN 356-1 

EN 356-2  

 

10 50 b) 

a) Dominância de uso.  

b) Instalações de carácter industrial, nomeadamente fábricas, garagens, armazéns, restaurantes, 

hotéis e congéneres e, bem assim, igrejas, recintos de espetáculos, matadouros e quartéis de 

bombeiros. 

 

 

3.6. REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL 

 

As estradas e caminhos municipais possuem faixas de proteção que se destinam a garantir a segurança 

do trânsito e permitem a realização de futuros alargamentos e obras de beneficiação. 

 

A constituição de servidões nas estradas e caminhos municipais segue o regime previsto na Lei n.º 2.110 

de 10 de agosto. 

 

 

Zonas de Servidão non aedificandi 

Nos terrenos à margem das vias municipais denominadas zonas aedificandi não é permitido efetuar 

quaisquer construções, dentro dos limites a seguir indicados (artigo 58.º): 

 Dentro das zonas de servidão non aedificandi, limitadas de cada lado da estrada por uma linha 

que dista do seu eixo 6m e 4,5m, respetivamente para as estradas e caminhos municipais; 

 As câmaras municipais poderão alargar as zonas de servidão non aedificandi até ao máximo de 

8m e 6m, para cada lado do eixo da via, respetivamente para as estradas e caminhos municipais, 

na totalidade ou apenas em alguma ou algumas das vias municipais;  

 Nas zonas de visibilidade do interior das concordâncias das ligações ou cruzamentos com outras 

comunicações rodoviárias. 

 

Nas zonas non aedificandi podem ser admitidas (artigo 58.º e 61.º): 

 Construções a efetuar dentro dos aglomerados, quando para os mesmos existam planos de 

urbanização ou planos de pormenor aos quais essas construções devam ficar subordinadas;  

 Construções simples, especialmente de interesse agrícola, como tanques, poços, minas, eiras, 

espigueiros, ramadas, alpendres, pérgulas, terraços e outras obras congéneres, à distância 

mínima de 5 ou 4 metros do eixo, consoante se trate de estradas ou caminhos municipais; 
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  Construções junto de estradas e caminhos municipais com condições especiais de traçado em 

encostas de grande declive, de acordo com os regulamentos municipais; 

 Obras de ampliação ou de alteração em edifícios e vedações existentes, situados no todo ou em 

parte nas faixas non aedificandi; quando não esteja prevista a necessária de os demolir em futuro 

próximo para melhoria das condições de trânsito; 

 Vedações. 

 

Nas vedações à margem das vias municipais, os alinhamentos a adotar serão paralelos ao eixo dessas 

vias e deverão distar dele 5m e 4m, respetivamente para as estradas e caminhos municipais (artigo 60.º). 

 

Poderão autorizar-se as vedações de terrenos abertos, confinantes com as estradas e caminhos 

municipais, por meio de sebes vivas, muros e grades, a aprovar pelas câmaras, se as vedações que 

não sejam vazadas não ultrapassarem 1,20m acima do nível da berma, salvo nos casos seguintes 

(artigo 59.º):  

 Os muros sirvam de suporte ou revestimento de terrenos sobranceiros à via municipal, em que a 

altura do muro pode ir até 0,50m acima do nível de tais terrenos;  

 Se trate da vedação de terrenos de jardins ou logradouros, que poderá ter maior altura do que a 

fixada neste artigo, sem contudo exceder, em regra, a de 2m acima da berma;  

  Se trate de edifícios de interesse arquitetónico ou de grandes instalações industriais ou agrícolas, 

bem como de construções hospitalares, de assistência, militares ou prisionais e de reformatórios, 

campos de jogos ou outros congéneres, casos em que os muros poderão atingir 2,50m;  

 Se trate de cemitérios, onde os muros poderão exceder a altura fixada neste artigo, de acordo com 

as disposições regulamentares especialmente aplicáveis;  

 A vedação for constituída por sebe viva e se torne aconselhável, para embelezamento das vias 

municipais, a altura poderá ser superior a 1,20m desde que não cause prejuízos de qualquer 

natureza. 

 

Não será permitido o emprego de arame farpado em vedações a altura inferior a 2m acima do nível da 

berma, nem a colocação de fragmentos de vidros nos coroamentos dos muros de vedação. As Câmaras 

municipais podem, contudo, autorizar o emprego de arame farpado nas vedações, quando se tratar de 

áreas de criação de gado bravo. 

 

Faixas de respeito 

Nas faixas de terreno ao longo das vias municipais denominadas faixas de respeito, estão sujeitas a 

licenciamento municipal a realização das seguintes atividades (artigo 79.º):  
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 A construção, reconstrução ou reparação de edifícios e vedações ou execução de trabalhos de 

qualquer natureza, a faixa estende-se até à distância de 8m e 6m, respetivamente para estradas e 

caminhos municipais, além da linha limite da zona da via municipal;  

 O estabelecimento de inscrições, tabuletas, anúncios ou outros meios de publicidade, com ou sem 

carácter de propaganda comercial, a faixa estende-se até 100m além da linha limite da zona da 

via municipal.  

 

Atividades cuja implantação é condicionada a afastamentos mínimos 

Não é permitido a menos de 50m e 30m da zona, respetivamente, das estradas e caminhos municipais 

estabelecer fornos, forjas, fábricas ou outras instalações que possam causar danos, estorvo ou perigo, 

quer a essas vias, quer ao trânsito (artigo 48.º). 

Não é permitido o estabelecimento de qualquer nova feira ou mercado em local que, no todo ou em 

parte, esteja a menos de 30m e 20m da zona, respetivamente, das estradas e caminhos municipais. As 

feiras ou mercados já estabelecidos em locais que as vias atuais atravessem ou contornem, se não 

puderem facilmente ser deslocados, serão delimitados e vedados para que o trânsito nas vias 

municipais não seja estorvado (artigo 50.º).  

 

Acesso às vias municipais 

As serventias das propriedades confinantes com as vias municipais serão sempre executadas a título 

precário, não havendo direito a indemnização por quaisquer obras que os proprietários sejam obrigados 

a fazer, quer na serventia, quer na propriedade servida, no caso de ser modificada a plataforma da via 

municipal (artigo 62.º). 

 

Outras restrições 

Não é permitido ao proprietário erguer tapumes e resguardos ou efetuar depósitos de materiais, 

escavações, edificações e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza na zona das vias municipais 

sem prévia licença da câmara municipal (artigo 43.º). 

 

A ocupação temporária de parte das vias municipais, ou de quaisquer terrenos a elas pertencentes, com 

andaimes, depósitos de materiais, construções provisórias para qualquer fim, objetos para venda, 

exposições ou outras aplicações, ou ainda com colunas, postes ou mastros, poderá ser permitida pelas 

câmaras municipais se dessa ocupação não resultar inconveniente para o trânsito ou para a própria via 

municipal (artigo 64.º). 
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Não poderão dirigir-se ou manter-se dirigidos para as vias municipais canos, regos ou valas de 

desaguamento, sendo os proprietários obrigados a desviar as águas da zona das vias municipais, 

conservando sempre limpos e desobstruídos os meios de desvio dessas águas. Igualmente cumpre aos 

proprietários de terrenos irrigados estabelecer os desvios ou drenagens necessários para evitarem 

inundações ou infiltrações das águas de rega prejudiciais aos leitos dessas vias. Este preceito não 

prejudica o direito de os proprietários confinantes encanarem para as vias públicas as águas pluviais, 

quando a configuração natural do terreno o imponha. Devem, porém, os canos ou regos ser implantados 

de modo a conduzirem as águas para as valetas ou aquedutos existentes (artigo 44.º). 

 

A passagem de água de rega ou de lima pelas valetas ou pelas vias municipais em aquedutos 

especialmente destinados a esse fim ou ainda ao longo das mesmas vias em canos abertos ou 

fechados, ocupando parte da zona da via municipal, poderá ser permitida pela Câmara a título precário 

aos proprietários dos prédios de origem ou destino das águas ou a quem para isso se mostre por eles 

devidamente autorizado (artigo 66.º).  

 

Nas frontarias dos edifícios ou nos muros de vedação não é permitido ter portas, portões, cancelas ou 

janelas a abrir para fora, nem quaisquer corpos salientes que possam estorvar o trânsito. Havendo 

passeio ou valeta, poder-se-á admitir a armação de toldos para proteger do sol, não devendo, porém, 

estes exceder a aresta exterior da berma nem deixar uma altura livre inferior a 2m, a contar do 

pavimento (artigo 46.º). 

 

É proibida a colocação de postes de linhas telegráficas, telefónicas, de transporte ou distribuição de 

energia elétrica ou para quaisquer outros fins sobre a plataforma ou valeta das vias municipais (artigo 

54.º).  

 

Os atravessamentos sobre as vias municipais por conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não 

poderão ser estabelecidos ou reconstruídos a altura inferior a 5m, a contar do nível do pavimento (artigo 

57.º). 

 

O estabelecimento subterrâneo de canalizações de água e esgotos ou de cabos de energia ao longo 

das vias municipais é feito fora das faixas de rodagem (artigos 55.º e 56.º). 

 

Nas travessias das vias municipais, as canalizações ou cabos terão de ser alojados em cano, aqueduto 

ou sistema equivalente, construído à custa do interessado, nas devidas condições de segurança e com 
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secção que permita substituir as canalizações ou cabos sem necessidade de levantar o pavimento 

(artigo 55.º). 

 

 O estabelecimento de bombas de gasolina ou postos abastecedores de veículos automóveis poderá ser 

autorizado desde que umas e outros fiquem a uma distância tal das vias municipais que os veículos, 

para se abastecerem, tenham de sair da plataforma, estacionando em desvios apropriados e separados 

daquela por uma placa de largura não inferior a 0,50m (artigo 67.º). 

 

Os proprietários, usufrutuários ou rendeiros dos prédios confinantes com as vias municipais são obrigados 

(artigo 71.º):  

  A cortar as árvores e a demolir, total ou parcialmente, ou beneficiar, as construções que ameacem 

desabamento, precedendo sempre vistoria;  

 A remover da respetiva zona todas as árvores, entulhos e materiais que a obstruírem por efeito de 

queda, desabamento ou qualquer demolição;  

 A cortar os troncos e ramos das árvores e arbustos que penderem sobre as vias municipais com 

prejuízo do trânsito público;  

 A roçar e aparar lateralmente, no período de 1 de abril a 15 de maio de cada ano, os silvados, 

balsas, sebes e arbustos ou árvores existentes nos valados, estremas ou vedações confinantes 

com as plataformas das vias municipais e remover, no prazo de 48 horas, as folhas e ramos por 

este motivo caídos sobre as mesmas vias.  

 

 

A rede rodoviária municipal classificada, no concelho de Leiria, é constituída pelas seguintes vias: 

 

Estradas Municipais (Decreto-Lei n.º 42 271, de 20 de maio de 1959. 

Caminhos Municipais (Decreto-Lei n.º 45 552, de 30 de janeiro de 1964). 

 

Classificação das vias pertencentes às estradas municipais: EM 109-10, EM 357, EM 504, EM 505, EM 531, EM 532, EM 

532-4, EM 532-5, EM 533, EM 533-1, EM 533-2, EM 533-3, EM 534, EM 535, EM 536, EM 537, EM 538, EM 539, EM 539-1, 

EM 540, EM 541, EM543, EM 543-1, EM 544, EM 544-1, EM 547, EM 548, EM 593, EM 594. 

 

 Classificação das vias pertencentes a caminhos municipais: CM 1032, CM 1035, CM 1038, CM 1038-1, CM 1185, CM 

1192, CM 1193, CM 1193-1, CM 1193-2, CM 1194, CM 1195, CM 1196, CM 1197, CM 1197-1, CM 1197-2, CM 1198, CM 

1198-1, CM 1198-2, CM 1198-3, CM 1199, CM 1200, CM 1201, CM 1202, CM 1203, CM 1204, CM 1205, CM 1206, CM 1206-

1, CM 1206-2, CM 1207, CM 1208, CM 1209, CM 1210, CM 1211, CM 1212, CM 1213, CM 1214, CM 1215, CM 1216, CM 

1216-1, CM 1217, CM 1218, CM 1218-1, CM 1219, CM 1219-1, CM 1220, CM 1221,CM 1222, CM 1223, CM 1224, CM 1225, 

CM 1226, CM 1227, CM 1228, CM 1228-1, CM 1229, CM 1230, CM 1231, CM 1232, CM 1233, CM 1234, CM 1235, CM 1236, 

CM 1237, CM 1238, CM 1239, CM 1240, CM 1241, CM 1241-1, CM 1241-2, CM 1242, CM 1242-1, CM 1243, CM 1244, CM 

1245, CM 1245-1, CM 1246, CM 1247, CM 1248, CM 1249, CM 1250, CM 1250-1, CM 1250-2, CM 1251, CM 1252, CM 1253, 

CM 1254, CM 1255, CM 1256, CM 1257, CM 1258. 
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3.7. REDE FERROVIÁRIA 

Por motivos de segurança do transporte ferroviário, considerou-se necessária a criação de um regime de 

servidões e restrições de utilidade pública para os proprietários ou vizinhos dos prédios confinantes com 

linhas de caminho-de-ferro. 

 

A servidão em matéria de exploração ferroviária tem a sua base legal no regime do domínio público 

ferroviário o Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro. 

 

De acordo com os artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, nos prédios 

confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou outras instalações ferroviárias é proibido: 

 Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantações de árvores a 

distância inferior a 10m. Quando se verifique que a altura das construções, edificações, aterros, 

depósitos de terras ou árvores é superior, real ou potencialmente, a 10m, a distância a 

salvaguardar deve ser igual à soma da altura, real ou potencial, com o limite dos 10m; 

 Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5m da linha férrea. Quando a 

linha férrea estiver assente em aterro, a escavação não pode ocorrer senão a uma distância 

equivalente a uma vez e meia a altura do aterro; em qualquer caso, quando a profundidade das 

escavações ultrapasse os 5m de profundidade, a distância a salvaguardar deve ser igual à soma 

da profundidade com o limite de 5m; 

 Manter atividade de índole industrial a distância inferior a 40 metros. 

 

Os limites referidos anteriormente podem, por ocasião da construção de novas linhas, ou da renovação de 

linhas existentes, para velocidade elevada (≥ a 220Km/h), a distância a salvaguardar é estabelecida pela 

entidade competente, nunca podendo ser inferior a 25 metros. 

 

 

A rede ferroviária é constituída pelo troço da Linha do Oeste, que atravessa o Município de Leiria, e pelo Ramal de 

Maceira-Liz, segmento privado da rede ferroviária portuguesa, com 5 km, que liga a estação de Martingança na Linha 

do Oeste à Fábrica Maceira-Liz da Secil (Cimentos), situada a cerca de 13 km de Leiria. 

 

 

 

3.8. TELECOMUNICAÇÕES 

O grande interesse das telecomunicações, obriga a conceder a determinadas estações emissoras ou 

recetoras de radiocomunicações a proteção imprescindível para atingirem os fins de utilidade pública e 

defesa nacional que lhes são cometidos. 
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O estabelecimento de servidões radielétricas segue o regime previsto no Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de 

novembro e Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio. O Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio, o qual 

determina que a constituição de servidões radielétricas seja efetuada por despacho conjunto do ministro 

das Finanças e do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 

 

As servidões radioelétricas são constituídas, modificadas ou extintas, caso a caso, por despacho conjunto 

do Ministro das Finanças e da Administração Pública e do Ministro das Obras Públicas, Transporte e 

Comunicações (artigo 14.º do Decreto-Lei 597/73 e artigo 4.º do Decreto-lei n.º 215/87). 

 

Quando os centros radielétricos a proteger se situarem a menos de 5.000 metros de locais já urbanizados 

ou reservados para urbanização, deverão ser ouvidas previamente as Câmaras Municipais (artigo 16.º). 

 

As áreas sujeitas a servidão radioelétrica compreendem (artigo 6.º, 7.º e 11.º do Decreto-lei 597/73, de 7 

de novembro): 

 Zona de libertação primária; 

 Zona de libertação secundária; 

 Zona de desobstrução 

 

Na zona de libertação primária não é permitido, salvo autorização da entidade competente e ouvida a 

entidade exploradora do centro radielétrico protegido, instalar, construir ou manter o previsto no artigo 8.º 

do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro. 

 

Na zona de libertação secundária, dentro dos 1.000 metros imediatamente adjacentes à zona de libertação 

primária, deverão ser observados os condicionamentos previstos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 597/73, 

a determinar pela entidade competente. 

 

Na zona de desobstrução é proibida a implantação ou manutenção de edifícios ou de outros obstáculos 

que distem menos de 10 metros do elipsoide da 1.ª zona de Fresnel. 

 

Quando se torne necessário à proteção do centro radioelétrico, poderá ser ordenada a demolição, 

alteração, remoção, abate ou inutilização de edifícios, estruturas, árvores, culturas ou outros obstáculos 

perturbadores existentes ou em vias de se formarem à data da constituição ou modificação da servidão 

(artigo 20.º do Decreto- lei n.º 597/73). 

 

 

As duas servidões radioelétricas constituídas e em curso, cujo traçado abrange o concelho dizem respeito: 

 Feixe Hertziano Leiria/Figueira da Foz – Despacho Conjunto A-23/97-XIII-DR n.º 67-II Série, de 20 de março  

 Feixe Hertziano Serra dos Candeeiros/Leiria – Despacho Conjunto A-27/97-XIII-DR n.º 67-II Série, de 20 de 

março. 
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4. EQUIPAMENTOS 

 

4.1. ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS 

 

Por questões de segurança, os estabelecimentos prisionais devem ter uma zona de proteção em redor dos 

edifícios e dos terrenos livres a ele anexos, quando existentes. 

 

A constituição de servidões relativas aos estabelecimentos prisionais segue o regime previsto pelo 

Decreto-Lei n.º 265/71, de 18 de junho. 

 

De acordo com o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 265/71, de 18 de junho, os edifícios prisionais, bem como os 

terrenos destinados à sua construção, beneficiam de uma zona de zona de proteção com a largura de 50 

metros, contados a partir da linha limite dos referidos estabelecimentos ou terrenos. 

 

Exceciona-se, a zona de proteção poderá ter limites diversos sempre que circunstâncias concretas o 

justifiquem, sendo fixada por despacho do Ministro da Justiça mediante proposta apresentada pela 

Direção-Geral dos Serviços Prisionais (artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 265/71, de 18 de junho). 

 

Na zona de proteção dos estabelecimentos prisionais bem como dos terrenos bem como os terrenos 

destinados a sua instalação: 

 As obras de construção, reconstrução ou alteração de edifícios, públicos ou particulares 

dependem de autorização do ministro da Justiça, precedida de parecer da Direção Geral dos 

Serviços Prisionais (artigo 1.º); 

 As obras já licenciadas mas ainda não iniciadas, só poderão realizar-se depois de autorizadas, 

pelo Ministro da Justiça (artigo 7.º);  

 Os edifícios existentes podem ser mandados demolir, por despacho do Ministro da Justiça, 

mediante proposta da Direção- Geral dos Serviços Prisionais (artigo 6.º). 

 

 

Dispõem de uma zona de proteção os seguintes estabelecimentos prisionais: 

 Estabelecimento Prisional de Leiria, antiga Prisão Escola de Leiria, servidão definida pelo Decreto n.º 31190, 

de 25 de março de 1941; 

 Estabelecimento Prisional Regional de Leiria, antiga Cadeia Comarcã de Leiria, zona especial de proteção 

publicada no Diário do Governo, 2ª série, n.º 30 de 26 de agosto de 1968. 
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4.2. DEFESA NACIONAL 

 

Instalações militares 

 

As instalações militares possuem zonas de proteção, com vista a garantir não só a sua segurança, mas 

também a segurança das pessoas e dos bens nas zonas confinantes e, ainda, permitir às forças armadas 

a cumprimento das missões que lhes compete, no exercício da sua atividade normal ou dentro dos planos 

de operações militares. 

 

A constituição de servidões relativas às organizações ou instalações militares segue o regime previsto pela 

Lei n.º 2.078, de 11 de julho de 1995, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 45.986, de 22 de outubro de 

1964. 

 

As servidões em zonas confinantes com organizações ou instalações afetas à realização de operações 

militares classificam-se (artigo 8.º): 

 Servidões gerais; 

 Servidões particulares. 

 

As servidões gerais compreendem a proibição de executar, sem licença da autoridade militar competente, 

todos os trabalhos e atividades definidas no artigo 9.º. 

 

As servidões particulares compreendem a proibição de executar, sem licença da autoridade militar 

competente, os trabalhos e atividades que forem especificados no decreto de constituição da servidão 

(artigo10.º). 

 

 

No concelho existe estão definidas zonas de proteção para as seguintes instalações militares: 

 Regimento de Artilharia de Leiria (Quartel da Cruz de Areia) servidão militar definida pelo Decreto -Lei n.º 47491 de 10 

de janeiro de 1967. 

 Base Aérea n.º 5 de Monte Real, servidão definida pelo Decreto n.º 41793, de 8 de agosto de 1958. 
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5. ATIVIDADES PERIGOSAS 

5.1. ESTABELECIMENTOS COM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

 

A legislação em vigor estabelece um regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas e a sua limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, com vista a assegurar, 

de forma eficaz e coerente, um elevado nível de proteção dos mesmos.  

 

As restrições de utilidade pública aplicáveis aos estabelecimentos onde se encontram substâncias 

perigosas e à sua envolvente decorrem do Decreto-Lei 254/2007, de 12 de julho, que transpõe para a 

ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 203/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro, que altera a Diretiva n.º 96/82/CE, do Conselho, de 9 de dezembro, relativa ao controlo dos 

perigos a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. 

 

O Decreto-Lei 254/2007, de 12 de julho aplica-se aos estabelecimentos onde estejam presentes 

substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às quantidades indicadas no anexo I do 

referido diploma. 

 

Compete ao operador tomar todas as medidas necessárias para evitar acidentes graves envolvendo 

substâncias perigosas e para limitar as suas consequências para o homem e o ambiente. O operador tem 

o dever de demonstrar às entidades, no âmbito das respetivas competências, que tomou todas as medidas 

que são exigidas nos termos do supracitado diploma. 

 

Nos estabelecimentos com substâncias perigosas o operador está obrigado a cumprir as regras relativas: 

 Dever de notificação (artigo 7.º); 

 Política de prevenção de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (artigo 9.º); 

 Troca de informação caso o estabelecimento esteja integrado num grupo de «efeito dominó» 

(artigo 21.º); 

 

Nos estabelecimentos de nível superior de perigosidade o operador está obrigado a cumprir as regras 

respeitantes a: 

 Relatório de segurança (artigos 10.º, 13.º e 14.º); 

 Audição ao Sistema de Gestão de Segurança (artigo 16.º); 

 Plano de Emergência Interno e Externo (artigos 17,º a 19.º); 

 Exercício de simulação do Plano de Emergência Interno em conjunto para os estabelecimentos 

integrados no mesmo grupo de «efeito dominó» (artigo 21.º). 
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A Câmara Municipal deve assegurar na elaboração, alteração e revisão dos planos municipais de 

ordenamento do território que são fixadas distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos 

com substâncias perigosas e zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo público e 

zonas ambientalmente sensíveis. Para a definição das distâncias de segurança são aplicados critérios de 

referência, nomeadamente a dimensão da parcela e de parâmetros urbanísticos a definir em portaria 

(artigo 5.º). 

 

As distâncias de segurança devem ser respeitadas na localização de: operação urbanística, de iniciativa 

pública ou privada, situada na proximidade do estabelecimento; e estabelecimento com substâncias 

perigosas, situado na proximidade de elementos vulneráveis (artigo 5.º). 

Após a publicação da referida portaria, os procedimentos de licenciamento ou autorização referentes aos 

estabelecimentos não sujeitos a avaliação de impacte ambiental, só podem iniciar-se após a emissão do 

parecer da Agência Portuguesa do Ambiente que certifique da compatibilidade da localização pretendida 

com os critérios definidos na portaria (artigo 5.º).  

 

Quando não for possível garantir as distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos 

existentes e os elementos vulneráveis (zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo 

público e zonas ambientalmente sensíveis, deve o operador adotar as medidas técnicas complementares 

definidas por portaria. 

 

 

No concelho existem três estabelecimentos industriais abrangidos pelo regime de prevenção de acidentes graves que 

envolvam substâncias perigosas, dos quais se identificam a Respol Resinas SA e a Vitoriagás, Sociedade 

distribuidora de gases localizadas na freguesia dos Marrazes, e a Perfitec – Revestimentos Metálicos e Perfilados, 

situada na freguesia  dos Pousos. 

 

 

 

5.2. ESTABELECIMENTOS COM PRODUTOS EXPLOSIVOS 

A zona de segurança dos estabelecimentos com produtos explosivos tem por objetivo garantir as 

adequadas condições de segurança de pessoas e bens localizados nas suas imediações. 

 

Os estabelecimentos destinados ao fabrico ou à armazenagem de produtos explosivos devem assegurar 

uma zona de segurança com largura variável consoante o tipo de riscos e a quantidade dos produtos 

explosivos existentes. 

 

À constituição da zona de segurança dos estabelecimentos de fabrico ou de armazenagem de produtos 

explosivos, aplicam-se os seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio e Decreto-Lei n.º 

87/2005, de 23 de maio (regulamento de segurança dos estabelecimentos de fabrico ou de armazenagem 

de produtos explosivos) e o Decreto-lei n.º 376/84, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
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474/88, de 22 de dezembro (regulamento sobre o licenciamento dos estabelecimentos de fabrico ou de 

armazenagem de produtos explosivos).  

 

A zona de segurança é fixada no licenciamento do estabelecimento de fabrico ou de armazenagem de 

produtos explosivos, com a emissão de alvará autenticado pelo Ministro da Administração Interna. (Reg. 

Licenciamento artigo 17.º, alínea l). 

 

O perímetro da zona de segurança deve dispor de vigilância e estar devidamente assinalado por painéis 

com a indicação de «zona de segurança de estabelecimento de fabrico/armazenagem de produtos 

explosivos» (Reg. Segurança, artigo 12.º). 

 

Na zona de segurança não podem existir ou construir-se quaisquer edificações, vias de comunicação ou 

instalações de transporte de energia ou comunicações, além dos imprescindíveis ao serviço do 

estabelecimento (n.º 4, artigo 12 do Decreto-Lei n.º 139/2002, de 17 de maio). 

 

Após a concessão das licenças para a instalação ou remodelação dos estabelecimentos de armazenagem 

ou fabrico de produtos explosivos, não poderão ser atendidas as reclamações das pessoas que 

constituírem, adquirirem ou a qualquer título forem habitar edifícios em terrenos integrados nas respetivas 

zonas de segurança (Reg. Licenciamento, artigo 5.º). 

 

As Câmaras municipais não deverão conceder licenças, admissões de comunicação prévia, autorizações 

de utilização e pedidos de autorização prévia, para edificações nas zonas de segurança dos 

estabelecimentos sem que previamente tenham obtido parecer favorável da Policia de Segurança Pública 

sob pena de a licença ser nula (Reg. Licenciamento, artigo 5.º). 

 

O titular do estabelecimento deve ser proprietário do terreno que integra a zona de segurança ou ser seu 

possuidor, mediante contrato reduzido a escrito, celebrando com o respetivo proprietário, que lhe permita 

observar as restrições legais e garantir o cumprimento do respetivo regime de segurança (Reg. Segurança 

artigos 6.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 87/2005, de 23 maio). 

 

 

A zona de segurança das instalações de fabrico e armazenagem de produtos explosivos existente no concelho diz 

respeito à oficina pirotécnica de Henrique Costa e Filhos, Lda., sita no lugar de Penedos freguesia de 

Caranguejeira. 
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O presente volume consiste na explicação da delimitação e estratégia da Estrutura Ecológica Municipal 

(EEM) do concelho de Leiria. 

  

Os trabalhos que antecederam os estudos e delimitação da EEM, bem como a avalização das suas 

implicações na ocupação do território, foram os seguintes: 

a. Estudos temáticos de caracterização e diagnóstico da situação existente, realizados ao longo dos 

trabalhos de revisão do PDM de Leiria; 

 

b. Estudos conducentes às propostas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) de Leiria; 

 

c. Análise da realidade no que respeita à Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental do 

Território do Centro. 

 

A Estrutura Ecológica é um instrumento de ordenamento do território que tem como objetivo fundamental a 

preservação e salvaguarda de áreas essenciais para a manutenção dos serviços ecológicos. A par da 

proteção dos recursos naturais - indispensáveis à sustentabilidade ambiental do município, a estrutura 

ecológica define os usos possíveis em espaço natural e constitui o suporte de atividades complementares 

em espaço rural e urbano.  

  

A estrutura ecológica tem por objetivo:  

 Conetividade entre os habitats, promovida por corredores ecológicos que funcionarão como 

refúgios de flora, fluxos de fauna e prestação dos serviços ambientais.  

 Promoção da Biodiversidade, pela proteção de habitats prioritários e pela requalificação de 

ecossistemas que permitam o estabelecimento de fauna e flora característica.  

 Multifuncionalidade da paisagem, valorizando o mosaico da paisagem local, os usos e funções, 

promovendo um equilíbrio entre espaços produtivos, de recreio e conservação de biodiversidade.  

 Acessibilidade ao espaço natural, promovendo um estilo de vida saudável, que convida a 

população a optar pela caminhada ou o passeio de bicicleta. Os percursos pedonais e cicláveis 

podem estar associados aos corredores ecológicos como as ribeiras e caminhos que percorrem o 

Concelho.  

 Criação de espaços verdes, como parques urbanos, representativos de uma linha de ação 

coerente e compatível com as características biofísicas do território potenciando a visitação, a 

educação e interpretação ambiental, desporto entres outras atividades de recreio e lazer.   

 

De acordo com José Cangueiro, “ a abordagem ecológico-natural estrutural, deverá permitir uma definição 

dos elementos fundamentais, a incluir na estratégia de planeamento e gestão territorial, e condicionar a 

estrutura e a forma que as atividades assumirão na paisagem nos instrumentos de gestão territorial. A 

ideia de estrutura, como base de organização funcional e formal do espaço, identificará os elementos mais 

significativos e, na formalização espacial, os diferentes níveis de intervenção, tanto em espaço rural como 

urbano. Em ambos os espaços (urbano/rural) se deverão estabelecer ligações pelo continuum naturale de 
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maneira a que se interpenetrem atributos ecológicos e naturais (fluxos de massa e energia) que 

evidenciarão a ocorrência de recursos, riscos e aptidões naturais. O conceito de estrutura, traduzirá 

também um sistema contínuo de movimento, onde se manifestam determinados gradientes naturais e 

ecológicos, entre polaridades (fortes e fracas), constituindo estas os nós dessa estrutura”. 
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1.  ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL - 

ENQUADRAMENTO LEGAL  

 

O esforço da delimitação de uma estrutura ecológica municipal vai ao encontro da política instituída pela 

Lei de Bases do Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 48/98 de 11 de agosto) e pela Lei de 

Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87 de 7 de abril) que definem como políticas fundamentais o 

desenvolvimento económico, social e cultural integrado; o direito a um ambiente humano e ecologicamente 

equilibrado e o dever de o defender e a otimização e garantia da continuidade e utilização dos recursos 

naturais, qualitativa e quantitativamente, como pressuposto básico de um desenvolvimento sustentável.  

 

O Decreto-Lei n.º 380/99 de 2 de setembro vem estabelecer a hierarquia e o regime dos instrumentos de 

gestão territorial, os princípios e objetivos do ordenamento do território e o regime do uso do solo. Este 

documento determina que os instrumentos de gestão territorial devem explicitar, de forma “racional” e 

“clara”:  

 As “características físicas, morfológicas e ecológicas do território”;  

 Os “recursos naturais e do património arquitetónico e arqueológico”;  

 As “transformações económicas, sociais, culturais e ambientais”.  

 

Em resumo, os instrumentos de gestão, devem identificar os recursos territoriais, e no caso do PDM 

deverão estabelecer parâmetros de ocupação e de utilização do solo adequados à salvaguarda e 

valorização dos recursos e valores naturais presentes no município, nomeadamente:   

 

RECURSOS E VALORES NATURAIS (ARTIGO 12.º) 

1 - OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL IDENTIFICAM OS RECURSOS E VALORES NATURAIS, OS 

SISTEMAS INDISPENSÁVEIS À UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO, BEM COMO ESTABELECEM AS 

MEDIDAS BÁSICAS E OS LIMIARES DE UTILIZAÇÃO QUE GARANTEM A RENOVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO NATURAL.  

2 - OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL PROCEDEM À IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS TERRITORIAIS 

COM RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E A SOLIDARIEDADE 

INTERGERACIONAL, DESIGNADAMENTE:  

A) ORLA COSTEIRA E ZONAS RIBEIRINHAS;  

B) ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS;  

C) ÁREAS PROTEGIDAS;  

D) REDE HIDROGRÁFICA;  

E) OUTROS RECURSOS TERRITORIAIS RELEVANTES PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA 

BIODIVERSIDADE. 
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ÁREAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS (ARTIGO 13.º)  

 1 - OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL IDENTIFICAM AS ÁREAS AFETAS A USOS AGROFLORESTAIS, 

BEM COMO AS ÁREAS FUNDAMENTAIS PARA A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE PAISAGÍSTICA, DESIGNADAMENTE 

AS ÁREAS DE RESERVA AGRÍCOLA. 

2 - OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ESTABELECEM OS OBJETIVOS E AS MEDIDAS INDISPENSÁVEIS 

AO ADEQUADO ORDENAMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL DO TERRITÓRIO NOMEADAMENTE À VALORIZAÇÃO DA 

SUA FERTILIDADE, EQUACIONANDO AS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS.  

3 - A AFETAÇÃO, PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL, DAS ÁREAS REFERIDAS NO NÚMERO 

ANTERIOR A UTILIZAÇÕES DIVERSAS DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, FLORESTAL OU PECUÁRIA TEM CARÁCTER 

EXCECIONAL, SENDO ADMITIDA APENAS QUANDO TAL FOR COMPROVADAMENTE NECESSÁRIO.  

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA (ARTIGO 14.º)  

1 - OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL IDENTIFICAM AS ÁREAS, VALORES E SISTEMAS FUNDAMENTAIS 

PARA A PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DOS ESPAÇOS RURAIS E URBANOS, DESIGNADAMENTE AS 

ÁREAS DE RESERVA ECOLÓGICA.  

2 - OS PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DEFINIRÃO OS PRINCÍPIOS, AS DIRETRIZES E AS MEDIDAS 

QUE CONCRETIZAM AS ORIENTAÇÕES POLÍTICAS RELATIVAS ÀS ÁREAS DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL QUE GARANTEM A SALVAGUARDA DOS ECOSSISTEMAS E A INTENSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS 

BIOFÍSICOS.  

3 - OS PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ESTABELECERÃO, NO QUADRO DEFINIDO PELOS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL CUJA EFICÁCIA CONDICIONE O RESPETIVO CONTEÚDO, OS 

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DO SOLO ASSEGURANDO A COMPATIBILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE 

PROTEÇÃO, REGULAÇÃO E ENQUADRAMENTO COM OS USOS PRODUTIVOS, O RECREIO E O BEM-ESTAR DAS 

POPULAÇÕES. 

 

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO (ARTIGO 15.º)  

1 - OS ELEMENTOS E CONJUNTOS CONSTRUÍDOS QUE REPRESENTAM TESTEMUNHOS DA HISTÓRIA DA 

OCUPAÇÃO E DO USO DO TERRITÓRIO E ASSUMEM INTERESSE RELEVANTE PARA A MEMÓRIA E IDENTIDADE DAS 

COMUNIDADES SÃO IDENTIFICADOS NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL.  

2 - OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ESTABELECEM AS MEDIDAS INDISPENSÁVEIS À PROTEÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DAQUELE PATRIMÓNIO, ACAUTELANDO O USO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES.  

3 - NO QUADRO DEFINIDO POR LEI E PELOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL CUJA EFICÁCIA 

CONDICIONE O RESPETIVO CONTEÚDO, OS PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

ESTABELECERÃO OS PARÂMETROS URBANÍSTICOS APLICÁVEIS E A DELIMITAÇÃO DE ZONAS DE PROTEÇÃO 

ASSEGURANDO A COMPATIBILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, REGULAÇÃO E ENQUADRAMENTO COM OS 

USOS PRODUTIVOS, O RECREIO E O BEM-ESTAR DAS POPULAÇÕES. 

 

Segundo o Decreto Regulamentar nº 11/2009 de 29 de maio, que desenvolve as bases da política de 

ordenamento do território e de urbanismo, o artigo 11º refere: 

1 – A ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL É CONSTITUÍDA PELO CONJUNTO DE ÁREAS QUE, EM VIRTUDE DAS 

SUAS CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS OU CULTURAIS, DA SUA CONTINUIDADE ECOLÓGICA E DO SEU 
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ORDENAMENTO, TÊM POR FUNÇÃO PRINCIPAL CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E PARA A 

PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DOS ESPAÇOS RURAIS E URBANOS. 

(DEFINIÇÃO TAMBÉM DESCRITA NA FICHA Nº 29 DO ANEXO II DO DR Nº 9/2009 DE 29 DE MAIO) 

2 – A ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL É IDENTIFICADA E DELIMITADA NOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS, 

EM COERÊNCIA COM A ESTRUTURA REGIONAL DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DEFINIDA NOS PLANOS 

REGIONAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E COM AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NOS PLANOS SETORIAIS QUE 

CONTRIBUAM PARA OS OBJETIVOS DEFINIDOS NO NÚMERO ANTERIOR. 

3 – A ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL INCIDE NAS DIVERSAS CATEGORIAS DE SOLO RURAL E URBANO COM 

UM REGIME DE USO ADEQUADO ÀS SUAS CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES, NÃO CONSTITUINDO UMA CATEGORIA 

AUTÓNOMA. 

 

Na ficha nº 29 do anexo II do DR nº9/2009 de 29 de maio ainda complementa que “ A estrutura ecológica 

municipal existe em continuidade no solo rural e no solo urbano. 

 

No solo rural, a estrutura ecológica municipal compreende as áreas afetas à Rede fundamental de 

Conservação da Natureza no território do município, as áreas naturais sujeitas a riscos e vulnerabilidades e 

ainda outras áreas de solo que sejam selecionadas e delimitadas em função do interesse municipal, 

nomeadamente por razões de enquadramento, proteção e valorização ambiental, paisagística e do 

património natural. 

 

No interior dos perímetros urbanos, a estrutura ecológica municipal compreende os espaços verdes de 

utilização coletiva e outros espaços de natureza pública ou privada, que sejam necessários ao equilíbrio, 

proteção e valorização ambiental, paisagística e do património natural do espaço urbano, nomeadamente 

no que respeita a :  

a) Regulação do ciclo hidrológico (preservação da permeabilidade do solo e criação de áreas de 

retenção, no quadro da prevenção de cheias); 

b) Regulação bioclimática da cidade (redução das amplitudes térmicas e manutenção do teor de 

humidade do ar); 

c) Melhoria da qualidade do ar (diminuição da concentração da poluição atmosférica nos centros 

urbanos); 

d) Conservação da biodiversidade (manutenção de habitats)”. 

 

No que respeita ao regime do uso do solo importa recordar que, no espirito da lei, este é definido nos 

planos municipais através da classificação e qualificação do mesmo. A classificação do solo assenta na 

distinção fundamental entre Solo Urbano e Solo Rural e a qualificação do solo regula o aproveitamento do 

mesmo em função da utilização dominante que nele pode ser instalada ou desenvolvida, fixando os 

respetivos usos, e quando admissível, a edificabilidade. 

 

Neste sentido, e de acordo como o Decreto Regulamentar 11/2009 de 29 de maio, os critérios para a 

constituição de Solo Rural (artigo 13º) são: 
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1 — A QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL REGULA O SEU APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL COM BASE NAS 

SEGUINTES FUNÇÕES: 

A) PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA E FLORESTAL; 

B) EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS; 

C) PRODUÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS; 

D) CONSERVAÇÃO DE RECURSOS E VALORES NATURAIS, AMBIENTAIS, FLORESTAIS, CULTURAIS E 

PAISAGÍSTICOS; 

E) OUTRAS FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O ESTATUTO DE SOLO RURAL. 

2 — A QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL PROCESSA -SE ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO EM CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS A DEFINIR E REGULAMENTAR COM BASE NOS SEGUINTES CRITÉRIOS: 

A) COMPATIBILIDADE COM AS OPÇÕES DOS PLANOS REGIONAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

DESIGNADAMENTE NO RESPEITANTE À ESTRUTURA REGIONAL DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL, AO 

ORDENAMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL, AO ORDENAMENTO DOS RECURSOS GEOLÓGICOS E AO 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS ADMITIDAS EM ESPAÇO RURAL, E COM AS OPÇÕES DOS 

PLANOS SECTORIAIS COM INCIDÊNCIA NO TERRITÓRIO MUNICIPAL; 

B) CONFORMIDADE COM OS PLANOS ESPECIAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E COM OS REGIMES 

JURÍDICOS DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS; 

C) SALVAGUARDA E APROVEITAMENTO DAS ÁREAS AFETAS A USOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS, À EXPLORAÇÃO 

DE RECURSOS GEOLÓGICOS E À CONSERVAÇÃO DE RECURSOS E VALORES NATURAIS, AMBIENTAIS, CULTURAIS 

E PAISAGÍSTICOS, BEM COMO A PROTEÇÃO FACE À OCORRÊNCIA DE RISCOS NATURAIS OU TECNOLÓGICOS; 

D) APROVEITAMENTO MULTIFUNCIONAL DOS ESPAÇOS RURAIS, COM ACOLHIMENTO DE ATIVIDADES QUE 

CONTRIBUAM PARA A SUA DIVERSIFICAÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL, SALVAGUARDANDO A 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DESSES ESPAÇOS; 

E) ENQUADRAMENTO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS, INFRAESTRUTURAS E SISTEMAS QUE NÃO IMPLICAM A 

CLASSIFICAÇÃO COMO SOLO URBANO. 

 

Do mesmo modo, o Solo Urbano processa-se através da integração em categorias que conferem 

suscetibilidade de urbanização ou de edificação (artigo20º): 

 

1 — A QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO RESPEITA AS FINALIDADES DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E DA 

EDIFICAÇÃO E OS PRINCÍPIOS DA MULTIFUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS URBANOS, DA COMPATIBILIZAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO DE USOS, DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E DA SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS E 

VALORES NATURAIS, AMBIENTAIS, CULTURAIS E PAISAGÍSTICOS. 

2 — A QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO PROCESSA-SE ATRAVÉS DA SUA INTEGRAÇÃO EM CATEGORIAS 

FUNCIONAIS E OPERATIVAS A ESTABELECER E A REGULAMENTAR NOS PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DE ACORDO COM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: 

a) AS CATEGORIAS FUNCIONAIS SÃO ESTABELECIDAS COM BASE NA UTILIZAÇÃO DOMINANTE E EM 

CARACTERÍSTICAS MORFO--TIPOLÓGICAS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO;  

b) AS CATEGORIAS OPERATIVAS SÃO ESTABELECIDAS PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, COM BASE NO GRAU DE URBANIZAÇÃO DO SOLO, NO GRAU DE 

CONSOLIDAÇÃO MORFO -TIPOLÓGICA E NA PROGRAMAÇÃO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO. 



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET      242 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME IV. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

3 — AS CATEGORIAS FUNCIONAIS SÃO ESTABELECIDAS OBRIGATORIAMENTE PARA O SOLO URBANIZADO E, 

SEMPRE QUE POSSÍVEL, PARA O SOLO URBANIZÁVEL. 

4 — OS PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO PODEM PROCEDER À DESAGREGAÇÃO DAS 

CATEGORIAS FUNCIONAIS E OPERATIVAS EM SUBCATEGORIAS ADEQUADAS À ESTRATÉGIA DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL E AO MODELO DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO TERRITÓRIO MUNICIPAL. 

 

Apesar da Portaria nº 138/2005, de 2 de fevereiro, que fixa os elementos que devem acompanhar cada 

plano municipal, determinar que a Carta de Estrutura Ecológica Municipal constitui um dos elementos que 

acompanham o PDM, no entanto, optou-se por a Planta de Estrutura Ecológica constituir-se como tema da 

Planta de Ordenamento, em que se atribui regime de ocupação específicos nas áreas constituintes. 

 

  



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET      243 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME IV. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

 

2. A ESTRUTURA REGIONAL DE PROTEÇÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITÓRIO DO 

CENTRO 

 

No Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro (PROTC) a Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental (ERPVA) “consiste no conjunto de áreas com valores naturais e sistemas 

fundamentais para a proteção e valorização ambiental, tanto na ótica do suporte à vida natural como às 

atividades humanas”. 

 

O PROTC refere que o objetivo da ERPVA “é o de garantir a manutenção, a funcionalidade e a 

sustentabilidade dos sistemas biofísicos (ciclos de água, do carbono, do azoto), assegurando, desta forma, 

a qualidade e a diversidade das espécies, dos habitats, dos ecossistemas e das paisagens. A ERPVA deve 

contribuir para o estabelecimento de conexões funcionais e estruturais entre as áreas consideradas 

nucleares do ponto de vista da conservação dos recursos para, desta forma, contrariar e prevenir os 

efeitos da fragmentação e artificialização dos sistemas ecológicos e garantir a continuidade dos serviços 

providenciados pelos mesmos: aprovisionamento (água, alimento), regulação (clima, qualidade do ar), 

culturais (recreio, educação) e suporte (fotossíntese, formação do solo)”. 

 

Assim a ERPVA “deve garantir a existência de uma rede de conetividade entre os ecossistemas 

contribuindo para uma maior resiliência dos habitats e das espécies face às previsíveis alterações 

climáticas, e possibilitando as adaptações necessárias aos sistemas biológicos para o assegurar das suas 

funções”. 

 

A ERPVA constitui-se por áreas nucleares e corredores ecológicos, que no PROTC são definidas como: 

 

“As áreas nucleares correspondem às áreas de mais-valias ambiental, entre as quais se distinguem as 

áreas classificadas (Rede Nacional de Áreas Protegidas, Rede Natura 2000, e outras derivadas de 

convenções internacionais), e em outras áreas sensíveis, que abrangem áreas que possuem valor para a 

conservação da natureza (biótopos naturais de valor) como sejam as áreas agroflorestais e outros 

sistemas biogeográficos, não classificados. 

 

Os corredores ecológicos são dois tipos, os corredores ecológicos estruturantes, que assentam nas 

principais linhas de água da Região e na zona costeira; e os corredores identificados nos Planos Regionais 

de Ordenamento Florestal (PROF), que constituem os Corredores Ecológicos Secundários. No seu 

conjunto, estes corredores assumem uma extrema importância na salvaguarda da conectividade e 

continuidade espacial e dos intercâmbios genéticos entre diferentes áreas nucleares de conservação da 

biodiversidade em toda a Região”. 
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Quadro 10. Elementos da ERPVA 

ÁREAS 

NUCLEARES 

DA ERPVA 

Áreas classificadas 

Áreas Protegidas 

Zonas de Proteção Especial (ZPE) 

Sítios de Importância Comunitária (SIC) 

Sítios da Convenção de RAMSAR 

Reservas biogenéticas de áreas diplomadas (Conselho da Europa) 

Outras áreas sensíveis 

Povoamentos de folhosas autóctones 

Matos esclerofíticos 

Zonas húmidas (estuários, lagunas litorais, pauis, salinas, sapais) 

Sistemas dunares e arribas costeiras 

Áreas importantes para as Aves (IBA) 

CORREDORES 

ECOLÓGICOS 

Estruturantes 

Linhas de água principais 

Zona Costeira 

Secundários Corredores Ecológicos dos PROF 

Fonte: PROTC, maio 2011 
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Figura 46. Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), PROTC 

Fonte: PROTC, maio 2011 

 

“As áreas incluídas na ERPVA deverão ser sujeitas a intervenções que salvaguardem e potenciem o 

desempenho das funções ecológicas. 

 

A implementação do modelo territorial deverá também ser acompanhada da promoção das seguintes 

medidas mais específicas: 

 É necessário, dada a natureza do ozono, poluente secundário formado muitas vezes a jusante dos 

locais de emissão dos seus precursores, considerar estas medidas fora da Região Centro, 

nomeadamente na área urbana do Porto, dada a influência das suas emissões na qualidade do ar 

registada na Região Centro, mais concretamente no seu Interior; 

 Dar prioridade à construção de infraestruturas ligadas ao saneamento e ao tratamento de águas 

residuais nas áreas identificadas como problemáticas/conflituosas; 

 Salvaguardar as áreas onde a qualidade da água é superior impedindo assim a sua contaminação; 

 Perceber a paisagem como um recurso de suporte da atividade do homem, promotor da qualidade 

de vida das populações e do desenvolvimento; 

 Reconhecer e inverter a descaracterização e degradação da paisagem, proporcionada pela 

extração de recursos não ordenada, escombreiras, escavações, lixeiras, vazadouros, desenho e 

manutenção desadequada das estradas municipais e caminhos vicinais, cursos de água 

descontínuos e degradados; 
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 Reconhecer e inverter os padrões de paisagem pobres, resultantes da ineficiência no 

ordenamento das matas de suporte e florestas de produção; do espaço agrícola desordenado e 

sebes de compartimentação descontinuadas; do uso ineficiente dos solos agrícolas; do 

crescimento desordenado dos perímetros urbanos e urbanização difusa ao longo das vias de 

comunicação, resultando na perda de unidade dos aglomerados; 

 Reconhecer e inverter as paisagens urbanas indefinidas e periurbanas descaracterizadas e 

degradadas, ambas sem capacidade de criar espaços exteriores atrativos; 

 Aceitar e aproveitar as oportunidades referentes às paisagens, como o valor da identidade das 

suas várias unidades, que é elementar para a sustentabilidade dos povoamentos; a diversidade e 

qualidade; o valor cénico das paisagens ordenadas; a valorização da paisagem como fator de 

melhoria da qualidade do ambiente, do nível de vida e das condições de vida das populações, 

promovendo o desenvolvimento do recreio, da saúde, da economia locais; 

 Promover o ordenamento e organização das paisagens do centro do país, valorizando a sua 

diversidade; 

 Assegurar a contenção da expansão dos núcleos urbanos, em áreas técnica e cientificamente 

identificadas como vulneráveis às ações energéticas do mar, no caso das litorais, ou vulneráveis 

aos efeitos antropogénicos genéricos, nas imediações de áreas ambientalmente sensíveis no 

território regional; 

 Desenvolver o turismo de natureza/interior; 

 Promover a instalação/conservação da galeria ripícola, promover o tratamento das águas residuais 

antes do lançamento ao meio hídrico e promover condições que permitam a migração/circulação 

das espécies ao longo das linhas de água”. 
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3. DO CONCEITO À METODOLOGIA PROPOSTA 

“Os conceitos espaciais oferecem-nos uma abordagem que permite reproduzir os conhecimentos da 

ecologia em paisagens sustentáveis. Um conceito espacial expressa, através de palavras e imagens, os 

desígnios do planeamento sustentável e as estratégias para a sua implementação”. (Ahern, 1999) 

 

Da análise em torno das questões ecológicas, e das repercussões que as mesmas devem ter no 

planeamento, sobressai a noção de que é indispensável que as estratégias de intervenção no meio, e as 

políticas de controlo e gestão dos solos, se socorram de modelos espaciais, simplificados, os quais 

possam exprimir quer as preocupações ecológicas, quer as opções de desenvolvimento. Os conceitos 

espaciais devem, desta forma, representar uma espécie de interface entre o conhecimento empírico e o 

intuitivo, enriquecendo os modelos de análise e intervenção com a introdução de representações criativas 

das paisagens e das suas dinâmicas. 

 

Se os conceitos espaciais cumprem um importante papel, na medida em que dão forma a grande parte das 

preocupações de âmbito ecológico, constituem-se também como excelentes formas de promover o 

processo de planeamento, uma vez que são facilmente apreendidos pelas populações e, por norma, 

beneficiam de grande apoio por parte das mesmas (Ahern, 2007). Conceitos como greenbelt
1
, greenways

2
 

ou edge city
3
 desde há muito que entraram no léxico do planeamento do território e no imaginário dos 

povos ocidentais. Tem-se, portanto, que as estratégias do planeamento do território, que se quer 

sustentável, devem incluir a construção e implementação destas figuras espaciais, assumindo sempre, que 

cada caso é um caso e que a configuração final das soluções deverá ser função da escala de intervenção 

e do tipo de ecossistemas em análise. 

 

É necessário deste modo explorar os conceitos ecológicos aplicados ao planeamento, de forma a explicar 

o funcionamento e as relações da Estrutura Ecológica. 

 

O modelo patch-corridor-matrix (mancha-corredor-matriz) desenvolvido por Forman e Godron (1981), no 

âmbito da ecologia da paisagem, para descrever os padrões e processos das paisagens, que servirá 

posteriormente de base para a aplicação da ecologia ao planeamento.    

 

Forman, na sua obra Land Mosaics (Forman, 1995), unifica um modelo que relaciona as manchas de solo 

(patch), os corredores (corridor) e a matriz (matrix), dum ponto de vista ecológico. O conjunto das manchas 

                                                      
1
 Greenbelt delimitam áreas distintas funcionando como uma barreira (Seams, 1995)  

2
 Greenways são sistemas contínuos de carácter linear que interligam várias tipologias de espaços e, além de limitarem a 

expansão urbana, convidam as pessoas e a natureza a mover-se no seu interior (Seams, 1995) 

3
 Edge City - “nova fronteira da vida urbana e da sociedade” (Joel Garreau, 1991) - nasceu com o crescimento das metrópoles 

como uma nova solução urbana, localizada exatamente na orla das grandes metrópoles. Não é uma nova cidade, mas tem 

infraestrutura de cidade, as mesmas funções (residencial, comércio) e facilidade de acesso a grandes centros urbanos. 
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constituem um mosaico e o conjunto dos corredores uma rede. A disposição espacial do mosaico e das 

redes constitui o padrão da paisagem. 

 

O modelo usa três elementos fundamentais da paisagem, de forma a definir a estrutura da mesma: a 

mancha é uma área homogénea, não linear, que difere claramente, pela sua forma e qualidade, do meio 

envolvente; o corredor é uma área linear, com uma determinada constituição, que sobressai do seu 

contexto devido à sua estrutura física; a matriz é o uso do solo dominante em termos de área, grau de 

continuidade e controlo sobre as dinâmicas da paisagem (Ahern, 2007).  

 

 

Figura 47. Modelo patch-corridor-matrix 

 

Assim, a paisagem é composta por mosaicos de manchas. No entanto as manchas não são autoevidentes, 

devendo ser definidas em função da análise que se empreende. Do ponto de vista da ecologia, as 

manchas representam áreas reservadas ou períodos temporais com condições ambientais homogéneas e 

cujas fronteiras com o meio envolvente se evidenciam através de descontinuidades no carácter ambiental, 

descontinuidades estas que sejam relevantes para os organismos ou fenómenos ecológicos em causa. 

Independentemente dos fenómenos ecológicos que orientam a definição das manchas, estes são 

dinâmicos e ocorrem a várias escalas. Desta forma, uma paisagem não contém um único mosaico de 

manchas, mas uma hierarquia de mosaicos, definida por diferentes escalas. Assim como existem 

diferentes mosaicos a diferentes escalas, existem também diferentes fronteiras para uma determinada 

mancha que variam com a escala de análise.  

 

Os corredores definem-se como elementos lineares da paisagem, os quais podem ser definidos com base 

na estrutura ou na função. Forman define corredores como “estreitas faixas de solo que diferem da matriz 

nas duas margens (Forman, et al., 1986). Os corredores podem ser faixas isoladas, mas, por norma, 

encontram-se ligados a fragmentos com constituição semelhante”. 
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Considera-se a existência de três tipos básicos de corredores: corredores lineares (não exibem largura 

suficiente para suportar espécies interiores, sendo dominados pelas espécies orla; são exemplos deste tipo 

de corredores os caminhos, estradas e sebes), corredores banda (exibem largura suficiente para a 

sobrevivência de espécies interiores) e corredores ribeirinhos (formados ao longo de cursos de água). 

 

O elemento corredor sobressai pelo facto de possibilitar a conectividade entre os elementos mais 

fragmentados, aqui denominados por manchas. Desta forma os corredores exibem uma função condutora, 

uma vez que a conectividade que se pretende entre ecossistemas consiste na condução dos fluxos de 

água, organismos, nutrientes e pessoas. Assim é necessário alertar para a dificuldade na definição dos 

corredores, porque estes se relacionam com as formas de dispersão dos organismos vivos, que é difícil de 

prever. Esta é uma problemática real, que não deve ser negligenciada, especialmente quando se pensam 

as soluções de corredores para meios naturais.  

 

Para além da função condutora, os corredores exibem outras funções do ponto de vista ecológico. 

Deste modo, existem corredores que disponibilizam condições para a natalidade, sobrevivência e habitat, 

temporário ou permanente (função habitat); corredores que impedem ou filtram os fluxos de energia, 

nutrientes e espécies, diminuindo a permeabilidade da matriz (função barreira e filtro); corredores que 

modificam os inputs de energia, nutrientes e espécies no meio envolvente (função fonte). 

 

A matriz é o “pano de fundo”, é o elemento mais extenso e comum da paisagem e, como tal, desempenha 

um papel dominante no funcionamento da paisagem (Forman, et al., 1986). Um bom exemplo de matriz 

consiste numa floresta homogénea na qual pontifiquem, “aqui e ali”, fragmentos de solo ocupados por 

arbustos ou outras espécies de flora contrastante. Neste caso, a floresta constitui a matriz, uma vez que é 

o elemento com maior área, o mais integrado e aquele que exerce maior influência sobre a restante flora e 

fauna e respetivos processos ecológicos. 

 

Da mesma forma que acontece com o elemento patch, a definição da matriz, do ponto de vista do 

planeamento ecológico, é função da escala e da perspetiva de análise. Se, no exemplo que se acabou de 

dar, a floresta é a matriz, esta pode deixar de o ser se a escala for alargada de tal forma que, por exemplo, 

a floresta passe a estar contida numa região de uso agrícola. Em termos de perspetiva de análise, se 

duma análise geomorfológica em que a matriz se define como o substrato geológico se passar para uma 

análise faunística, situação em que a matriz se pode definir como a estrutura vegetal, verifica-se que para 

uma mesma zona, aquilo que se define como matriz está dependente das várias formas de ler o meio. 

 

Uma vez que o PDM é feito à escala municipal interessará referir, na escala urbana, algumas das formas 

que os elementos do modelo Patch-Corridor-Matrix assumirão em meio urbano. Essa informação está 

patente no quadro seguinte. 
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Quadro 11. Exemplos de elementos e formas paisagísticas do modelo patch-corridor-matrix. 

MANCHAS URBANAS CORREDORES URBANOS MATRIZES URBANAS 

Parques Rios Zonas Residenciais 

Zonas Desportivas Canais Áreas Industriais 

Zonas Húmidas Redes de Drenagem Zonas Comerciais 

Jardins Vias Rodoviárias Zonas de Uso Misto 

Cemitérios Redes de distribuição energética Áreas degradadas 

 

   

O modelo patch-corridor-matrix é aplicado ao planeamento territorial, o qual inclui componentes-chaves 

que servem de suporte à definição da Estrutura Ecológica Municipal. Forman (1995) refere quatro padrões 

ou configurações indispensáveis (indispensable patterns). Segundo o autor, as configurações 

indispensáveis (Figura 3) ao funcionamento ecológico das paisagens são tão relevantes em meio urbano 

como o são em meio natural (Ahern, 2007). 

 

 

Figura 48. Principais prioridades ecológicas “indispensáveis” no planeamento da paisagem 

(1) Grandes manchas de vegetação natural; (2) corredor ribeirinho; (3) áreas de conetividade - ligações através 

de corredores ou stepping stones entre as grandes manchas; (4) pequenos espaços naturais heterogéneos em 

áreas de desenvolvimento humano. 

Fonte: Forman, 1995 

 

Ainda segundo Forman (1995), as funções de cada uma das configurações referidas são: 

1. As grandes manchas de vegetação natural são as únicas estruturas na paisagem que protegem e 

interligam redes de cursos de água, sustentam populações viáveis de espécies de interior, 
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providenciam habitat e refúgio para os grandes vertebrados, e permite regimes de perturbação 

quase naturais; 

2.  Os corredores, ao estabelecerem a ligação entre as manchas, funcionam como via de circulação 

de indivíduos dispersores, útil para paliar os efeitos negativos da fragmentação, favorecendo a 

autorregulação; 

3. Os corredores ribeirinhos correspondem à vegetação natural ao longo dos rios, ribeiros e lagos. 

São excecionalmente importantes para a diversidade e processos ecológicos; 

4. Os pequenos espaços naturais heterogéneos através de áreas de desenvolvimento humano 

devem ser constituídos por manchas de vegetação natural, necessariamente de menores 

dimensões do que as referidas no ponto 1, que têm como principal função a proteção da água e 

da biodiversidade, e devem estar ligadas entre si por corredores, que se devem prolongar para 

áreas com características mais naturais. 

A congregação destes quatro componentes definem a estrutura ou configuração da paisagem em termos 

ecológicos e a sua articulação com as áreas adjacentes propendem para a estabilidade ecológica do 

território e para a promoção da biodiversidade. 

 

O conceito de “continuum naturale” surge do princípio de “Homeostasis”
4
, inicialmente  aplicado ao 

organismo humano (Walter Cannon, 1929), e passa a ser aplicado à paisagem (Cabral 1980) e marca todo 

o planeamento de base ecológica do séc. XX (Magalhães 2001). Para que a “Homeostasis” se verifique é 

necessário: haver livre variação e troca originadas na polaridade de cada fator, integradas no sistema por 

forma a originarem gradientes que, por sua vez, formem Campos Contínuos; e que a variação se verifique 

entre limites relativamente definidos, para o que é essencial a Variedade (Cabral 1980). 

 

O conceito de “continuum naturale” assegura, assim, a aplicação do princípio da “Homeostasis” na 

paisagem moderna, devendo obedecer a quatro características:  

► A Continuidade, promovida pela circulação da água e do ar, do solo e da vegetação, que 

constituem habitats propícios à circulação da fauna (que dá origem ao conceito de corredores 

ecológicos);  

► A Elasticidade, através da capacidade do sistema se adaptar à variabilidade dos seus elementos, 

dos quais o mais evidente é a água;  

► A Meandrização, com o aumento das interfaces (o efeito de orla) entre diferentes elementos da 

paisagem, onde existe maior diversidade e intensidade física e biológica; e  

► A Intensificação, para garantir uma otimização dos parâmetros físicos e biológicos, de modo a 

compensar o empobrecimento ecológico das áreas mais artificializadas  

(Cabral 1980, Magalhães 2001). 

 

                                                      
4
 Sinómino de Autorregulação 
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Os corredores são elementos lineares da paisagem cuja fisionomia difere do ambiente circundante e que 

permitem a continuidade e a autorregulação. Podem ser naturais como os rios ou linhas de festo, ou 

criados pelo Homem como as ruas ou linhas de alta tensão.  

 

No âmbito da ecologia da paisagem, a criação de corredores para estabelecer a ligação entre as manchas 

com o intuito de paliar os efeitos negativos da fragmentação, e cuja linearidade lhe confere um papel 

particular na circulação dos fluxos de matéria e organismos, foi rapidamente aceite pela generalidade da 

comunidade científica. De facto, sistemas ecológicos isolados empobrecem biologicamente, perdem 

biodiversidade de espécies e biodiversidade genética e, consequentemente, o ecossistema passa a ter 

uma menor capacidade de processar energia e matéria e, por isso, produz menos matéria orgânica e 

retém menos nutrientes, entre outros aspetos chave que distinguem o funcionamento de um ecossistema 

de uma outra área desprovida de vida (Rodà, 2003). Por outro lado, uma menor diversidade genética nas 

populações comporta uma menor probabilidade de persistir e de evoluir. 

 

Robert M. Searns (1995) afirma que, tal como se mudam os tempos, a noção do conceito de corredores 

verdes foi modificado para recorrer a novas necessidades e desafios. Assim, identifica três gerações como 

filosofia de ordenamento da paisagem urbana: 

► Geração 1: eixos, boulevards and parkways que foram os ancestrais dos Corredores Verdes. 

► Geração 2: Trilhos com orientação recreativa, que providenciavam acesso a rios, linhas de festo, 

outros corredores naturais e vias férreas. Nestes Corredores Verdes, não circulavam automóveis. 

► Geração 3: Corredores Verdes com multiobjectivos que vão para além do uso apenas recreativo, 

mas também de proteger habitats de vida selvagem; promover a redução da destruição causada 

pelas cheias; aumentar a qualidade da água; providenciar um recurso para a educação ao ar livre 

e outros objetivos para infraestruturas urbanas. 

 

Faz sentido dividir estas diversas formas de planeamento em gerações com fez Searns, porque foram 

utilizadas uma grande variedade de nomes, em diferentes épocas, autores e países, que sugerem uma 

forma de planeamento que têm por base uma estratégia semelhante resultando em projetos com apenas 

pequenas diferenças. No entanto, não será adequado designar como corredores verdes projetos do século 

passado, porque as formas de planeamento foram-se alterando, apesar das semelhanças que tem com os 

processos de planeamento que hoje se tenta implementar hoje, e é precisamente essa evolução é que 

desencadeou este movimento, tal como o conhecemos hoje. 

 

De facto, o conceito de corredores verdes começou por ser aplicado às passagens e acessos que, nos 

EUA, ligavam os meios urbanos aos rurais, com o objetivo de promover vivências saudáveis e experiências 

recreativas. Nos dias de hoje, o conceito complexificou-se e é utilizado para definir redes de uso do solo 

planeado, concebidas e geridas de forma a atingir vários propósitos (sociais, culturais, ecológicos), os 

quais não estão, obrigatoriamente, ligados ao conceito de desenvolvimento sustentável (Jongman, et al., 

2004). 

 



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET      253 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME IV. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

Em Portugal, no âmbito de um “Curso de Curta Duração sobre Redes de Corredores Verdes: Teoria e 

Prática” (em Lisboa, 1994), é definido o conceito de Corredor Verde como “uma estratégia de ordenamento 

do território, que tem vindo a ser abordado e popularizado como meio de resposta às modernas exigências 

de compatibilização entre os efeitos espaciais negativos da evolução económica e a necessária 

salvaguarda da qualidade ambiental” (Machado). Outros autores acrescentam ainda a esta definição: 

“...Com efeito, nas regiões de maior concentração, o alastramento da urbanização, se não for orientado por 

uma estrutura clara de grandes e pequenos espaços, corre o risco de destruir na sua passagem todos os 

recursos indispensáveis a um desenvolvimento sustentável, objetivo fundamental, insistentemente 

recomendado por diversas organizações nacionais e internacionais. Só assim será possível assegurar a 

qualidade de vida, ou mesmo segundo alguns, assegurar a sobrevivência, das futuras gerações.” (Julius 

Fabos, Jack Ahern, Teresa Andresen e Cristina Castel-Branco). 

 

De acordo com Castel-Branco et al.(1994), o planeamento e a estrutura dos corredores verdes tem como 

suporte a integração de três sistemas essenciais na proteção e valorização da paisagem: 

► Sistema de linhas - constituído fundamentalmente por cursos de água, linhas férreas desativadas, 

pipelines, linhas de festo, etc.; 

► Sistema de pontos - caracterizado essencialmente pelos elementos de património cultural e 

paisagístico; 

► Sistema de áreas - constituído por áreas importantes para a conservação da natureza integradas 

na rede de áreas protegidas, espaços verdes de recreio e lazer, matas, manchas de vegetação 

com interesse, áreas de sensibilidade ecológica, etc.. 

 

A conjugação destes sistemas contribui para a formação de uma estrutura coerente de corredores verdes 

onde a sua integração, de acordo com uma continuidade e diversidade inerente aos mesmos, promove a 

proteção e valorização de recursos naturais e culturais, bem como a sustentabilidade da paisagem. 

(Lira,1998). 

 

O papel desempenhado pelo corredor depende da sua estrutura (forma mais ou menos regular, longitude, 

estrutura vertical da vegetação), do seu lugar na paisagem e das características biológicas das espécies 

consideradas. No entanto, a delimitação dos corredores não podem apenas atender aos propósitos que 

apenas se relacionam com a ecologia da paisagem. De facto, se é absolutamente necessário preservar os 

recursos biológicos, também não se pode esquecer os valores relacionados com a urbanidade.  

 

Assim, segundo Little (1990), os corredores verdes podem ser classificados em cinco tipos gerais: 

► Corredores fluviais - ao longo de linhas de água em ambiente urbano. É um tipo de corredor que 

promove, normalmente, um processo de redescoberta de um rio (frequentemente negligenciado) e 

a sua devolução à cidade. Tem um grande valor em termos de recreio e lazer, devido à crescente 

procura de ocupação dos tempos livres no espaço exterior, sendo considerados por muitos 

autores importantes na sociedade atual. Nestes corredores existem valores estéticos não só 

naturais como humanos, porque estão presentes também espólio cultural e histórico, pois é onde 
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se desenvolviam as principais civilizações da antiguidade e mesmo as atuais. É ainda um recurso 

muito importante para a manutenção da vida, sendo consequentemente, importante a sua 

preservação e gestão; 

► Corredores recreativos - propiciam espaços de recreio à cidade e acesso a áreas naturais. É 

baseado em corredores naturais, canais, vias férreas abandonadas e caminhos já existentes, 

proporcionando pistas cicláveis e de uso pedonal, sendo uma alternativa à circulação viária e aos 

problemas a este associados, melhorando a qualidade de vida das populações; 

► Corredores ecológicos – geralmente desenvolvem-se ao longo de linhas de água e de festo, 

aproximando manchas de paisagem natural, evitando o isolamento destes, garantindo a 

diversidade biológica e o equilíbrio ecológico. Desempenha um papel fundamental na conservação 

da natureza. Devem conter áreas com características raras, de valor ecológico e paisagístico, de 

importância científica, cultural ou social. Poderão servir ainda como verdadeiras “escolas ao ar 

livre”; 

► Corredores cénico/históricos - percursos históricos/panorâmicos, geralmente ao longo de 

estradas e/ou cursos de água, os mais representativos com acesso pedonal. As diferentes fases 

de evolução de uma paisagem deixam marcas no território, as quais constituem testemunhos do 

passado. Este património possui grande valor, constituindo um fator de integração da memória 

coletiva e da identidade local, regional e mesmo nacional; 

► Redes ou sistemas de Corredores Verdes - são geralmente baseados em formas naturais do 

terreno, como festos e vales, ou simplesmente formados por um conjunto de corredores verdes, 

criando uma estrutura verde municipal ou regional.  

Apesar da classificação feita pelo autor se apresentar seccionada, para apresentar as diferentes formas 

que os corredores podem assumir, é evidente também uma hierarquia de escala que separa os corredores 

relativamente a fins, mas este podem combinar-se ou mesmo sobrepor-se. A combinação dos corredores 

poderá formar um sistema integrada, que combina vários tipos, funções e objetivos, proporcionando um 

grande sistema de circulação.   

 

Os corredores verdes podem dividir-se em dois grupos de funções: 

 Função Ecológica: 

► Proteção de áreas naturais, constituindo habitats para plantas e animais, ajudando na 

manutenção da biodiversidade. Previne o isolamento das espécies, mantendo os 

processos demográficos naturais; 

► A vegetação ripícola funciona no abaixamento da temperatura da água por 

ensombramento; produz matéria orgânica que serve de alimento aos animais aquáticos; 

permite e ajuda na criação de estruturas ripícolas diversas e dinâmicas, como charcos, 

piscinas, cascatas; aumenta o fluxo ascendente de águas subterrâneas e de nutrientes; 
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► A vegetação do corredor funciona como filtro urbano, melhorando a qualidade do ar e da 

água. Promove ainda o transporte de matéria, organismos e energia; tem ainda a função 

de proteção nas áreas urbanas, intervindo positivamente nos processos hídricos, 

diminuindo o risco de erosão; 

► Uma rede de Corredores Verdes bem estruturada poderá ajudar as comunidades bióticas 

a adaptarem-se às mudanças ambientais de longo prazo. 

 

 Função Social: 

► Fornecem espaços para recreio e lazer; 

► Permitem a preservação do património histórico e cultural; 

► Ajudam a manter e valorizar a qualidade estética da paisagem. 

 

Os corredores têm de ser entendidos como multifuncionais, onde natureza e sociedade se cruzam. Desta 

forma é necessário compatibilizar as funções puramente ecológicas com o bem-estar, recreio e lazer das 

populações. Assim, um corredor associado a uma linha de água, por exemplo, deve associar a proteção da 

linha de água (manutenção da galeria ripícola e da capacidade de infiltração das áreas adjacentes, etc.) a 

percursos pedestres, onde o recreio e lazer da população sejam possíveis. 
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4. A ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL DE LEIRIA 

No âmbito da sua delimitação física, a EEM enquadra as áreas, valores e sistemas fundamentais para 

proteção e valorização ambiental dos espaços, quer se tratem dos espaços rurais, quer dos espaços 

urbanos, assegurando a compatibilização das funções de proteção, regulação e enquadramento com os 

usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações. 

Dentro das suas várias valências e componentes integradas, a estrutura ecológica municipal inclui 

elementos tão variados como as áreas que pelas suas características orográficas implicam a necessidade 

de proteção dos solos e da rede hidrográfica, de terrenos arborizados ou cuja arborização é conveniente 

ou necessária para o bom regime das águas, ou para a fixação e conservação do solo, de áreas sensíveis, 

de áreas que são constituídas por solos de maiores potencialidades agrícolas, ou que tenham sido objeto 

de investimentos para aumentarem a sua capacidade produtiva, bem como por áreas de valor ecológico e 

paisagístico. 

A estrutura ecológica municipal tem ainda por objetivo a preservação e a promoção dos valores ecológicos 

e ambientais do território, assegurando a defesa e a valorização dos elementos patrimoniais e 

paisagísticos relevantes, a proteção das zonas de maior sensibilidade biofísica e a promoção dos sistemas 

de lazer e recreio. 

 

4.1. O PROCESSO DE DELIMITAÇÃO 

A metodologia de trabalho desenvolvida para a delimitação da Estrutura Ecológica Municipal assenta em 

três fases: análise, síntese e proposta, sendo apresentada de forma esquemática na página seguinte. 

 

Na fase de análise foram estudadas as componentes físicas, naturais e socioeconómicas. Desta fase de 

trabalho derivaram vários relatórios próprios, em concreto o Estudo do Suporte Físico e Natural. 

Ainda no âmbito desta fase foram analisados os elementos constituintes da Reserva Ecológica Nacional e 

da Reserva Agrícola Nacional. 

 

Na fase de síntese elaborou-se uma carta que apresenta as possíveis manchas constituintes da Estrutura 

Ecológica Municipal, bem como as ligações que serão importantes na manutenção destes sistemas. Esta 

resulta do tratamento da análise dos sistemas biofísicos, socioeconómicos e culturais. 

Análise da Estrutura Valorização e dos conceitos de Estrutura Ecológica Municipal. 

 

Na terceira fase, da proposta, são aprumados os conceitos e os espaços que definem a estrutura 

Ecológica Municipal de Leiria. 



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET      257 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME IV. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

ANALISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES BIOFÍSICA 

 

 

COMPONENTES SOCIO-

ECONOMICAS 

RAN - 

DELIMITAÇÃO 

HIDROGRAFIA 

GEOLOGIA 

SOLOS 

FAUNA 

FLORA 

RELEVO 

CLIMA 

USO DO SOLO 

PATRIMÓNIO 

ESTUDOS DEMOGRAFICOS 

ESTUDOS ECONOMICOS 

ETC 

REN - 

DELIMITAÇÃO 

ESQUEMA CONCEPTUAL 

Síntese da análise 

 

 Orientações dos IGT’s 

 

 Conceitos EEM 

 

 

Conceito Intervenção Estratégica 

 

CARTA DE ORDENAMENTO 

REGULAMENTO  

Carta Estrutura Ecológica 

Municipal 

Figura 49. Esquema da metodologia de trabalho 
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Tendo como pressuposto a legislação vigente, as orientações do PROTC, os conceitos adjacentes à EEM 

e as componentes biofísicas e humanas do concelho de Leiria, procedeu-se à delimitação da EEM no 

município de Leiria. 

 

No exercício de síntese identifica-se as áreas, os valores e os sistemas fundamentais para a proteção e 

valorização ambiental do município de Leiria, que constitui o primeiro passo para a definição da EEM. 

 

Decorrente dos conceitos ERPVA descrito no PROTC, entende-se que as áreas nucleares são áreas com 

elevado valor ecológico, ou seja são áreas que constituem o suporte dos sistemas ecológicos 

fundamentais cuja proteção é indispensável ao funcionamento sustentável do território. 

 

Estas áreas no ERPVA são áreas protegidas, isto é áreas incluídas na Rede Natura 2000, Rede Nacional 

de Áreas Protegidas ou derivadas de convenções internacionais, as quais não abrangem o município de 

Leiria. Considera-se então áreas com maior valor ecológico e já por si sensíveis. 

 

Nesta abordagem, a rede hidrográfica e os ecossistemas são considerados o esqueleto biofísico do 

território. 

 

A delimitação das áreas nucleares têm como principio a salvaguarda de espaços que apresentam valores 

elevados de interesse para a conservação como a zona costeira, as linhas de águas, áreas da Rede 

Natura 2000, Biótopos, a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, mas também áreas 

que não estão abrangidas por legislação nacional ou comunitária, que apresentem valores elevados de 

interesse para a conservação, e áreas que apesar de não possuírem tanto valor ecológico como as 

anteriormente referidas, permitem estabelecer a conectividade, reduzir a fragmentação e reconstruir uma 

paisagem multifuncional. 

 

Analisando do território do município de Leiria, descrevem-se abaixo alguns valores passíveis de 

constituírem áreas nucleares e integrarem a Estrutura Ecológica Municipal. 

 

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

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

Europeia. Assim, no município de Leiria esta definido um Sítio de Importância Comunitária - o Sítio do 

Azabucho (PTCON0046) na freguesia de Pousos, com uma área de 162 ha.  

 

No sítio do Azabucho, encontra-se o habitat natural da espécie Leuzea longifólia, que se trata de uma 

espécie endémica em vias de extinção e cuja área de distribuição se resume ao reduzido Centro-Oeste 

arenoso. Este sítio também é rico em outras espécies e comunidades raras em Portugal, sendo de 

salientar a presença de Scirpus fluitans, Euphorbia ulginosa, Cheirolophus uliginosos entre outros. De 

destacar ainda a comunidade Hyperico elodis-Scripetum fluitantis que é raríssima e mencionada pela 

primeira vez para Portugal. 

 



  

  

 

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET      259 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME IV. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

O sítio é limitado por linhas de água com galerias bem conservadas de amieiros, salgueiros e amieiro 

negro que rodeiam campos ocupados por prados de herbáceas vivazes, ocupado predominantemente por 

uma mancha de pinhal que se desenvolve sobre solos turfosos, é considerado muito vulnerável não só 

pela pequena dimensão como também pela proximidade com núcleos habitacionais. 

 

A rede hidrográfica é representada pelos Rios, Ribeiras e lagoas, dos quais se destacam o Rio Lis e o 

Rio Lena, bem como a Lagoa da Ervedeira. 

 

A Lagoa da Ervedeira insere-se num cordão dunar, entre as Matas Nacionais do Urso e do Pedrógão, mas 

não se trata de uma lagoa costeira apesar da sua localização junto ao litoral. 

 

Na paisagem da Lagoa é possível distinguir duas áreas diferenciadas. A cobertura de pinheiros bravos e 

arbustos que constitui a mata circundante e a lagoa propriamente dita, com as margens adjacentes. 

 

A Lagoa é um ecossistema natural de grande riqueza biológica constitui o habitat ideal para algumas 

espécies e constitui um ótimo local para a Invernada de aves migradoras, pois é um sítio sossegado e com 

alimento abundante. Estes ecossistemas defendem ainda as terras interiores da agressão da salinidade, 

preservando os litorais da erosão marinha e funcionam como reguladores do clima. A zona Oeste da 

Lagoa é composta por dunas que se dispõem em cordões sensivelmente paralelos ao litoral. A Este, os 

terrenos apresentam uma constituição igualmente arenosa, mas com materiais mais grosseiros, sendo que 

a lagoa estabelece a fronteira entre as duas formações, ambas bastantes permeáveis 

 

Conjuntamente com a Mata Nacional do Urso, a lagoa foi considerada um sítio de interesse para a 

Conservação da Natureza, encontrando-se classificada como Biótopo CORINE – Programa da 

Comunidade Europeia para sítios de interesse científico e conservação da natureza. De acordo com o 

“Programa CORINE Biótopos”, encontram-se nesta área espécies com o estatuto de conservação, de 

ameaças de extinção e importantes aves migratórias. 

 

As linhas de água encontram-se diretamente relacionadas com galerias ripícolas onde se concentram por 

exemplo árvores como amieiros, salgueiro, freixos e choupos, como no caso de alguns troços do Rio Lena. 

A vegetação ripícola para além de contribuírem para o aumento da complexidade paisagística fomentando 

a biodiversidade e a produtividade biológica, são fundamentais na estabilização das margens devido à sua 

grande capacidade de retenção dos sedimentos provenientes da erosão hídrica do solo. Funcionam como 

filtro biológico de substâncias poluentes e como reguladores biofísicos dos cursos de água através do 

ensombramento que provocam. 

 

A análise da carta de ocupação do solo revela a existência áreas de espaços naturais e seminaturais 

constituídos por praias, dunas e areias, bem como por vegetação esclerófita e herbácea natural.  
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As dunas são ecossistemas de transição entre as áreas continentais e o mar. Fazem parte do sistema de 

intercâmbio sedimentar entre as praias e as dunas interiores mais estabilizadas, realizando-se, 

periodicamente, trocas de sedimentos entre as várias zonas que o constituem. 

 

São sistemas dinâmicos que respondem rapidamente aos fatores ecológicos que os formam, constituindo 

paisagens “móveis” que resultam da complexa interação entre processos geomorfológicos, marinhos, 

eólicos, biológicos (de onde se destaca o papel da vegetação), ação humana e alterações climáticas. 

Caracterizam-se por grande beleza, sendo simultaneamente muito frágeis, instáveis e de grande 

vulnerabilidade ao contrário das zonas de areias e praias tolerantes ao recreio. 

  

Estes sistemas são de extrema importância pelo facto de formarem barreiras físicas naturais de proteção 

costeira, muito resistentes à ação dos ventos e das ondas, protegendo as áreas adjacentes da erosão e de 

inundações. 

 

A vegetação dunar tem um papel importante na captura e fixação das areias transportadas pelo vento, 

constituindo esta interação entre vento e plantas o processo chave para o desenvolvimento dunar. Ao ser 

alterada a estrutura e a densidade da vegetação vai ser afetada a capacidade da duna acumular areia. 

  

As diferentes comunidades vegetais que se instalam nestes ecossistemas incluem espécies com grande 

tolerância às condições extremas de salinidade, vento, carência hídrica, mobilidade do substrato, entre 

outras. Para resistirem nestes ambientes, as espécies desenvolveram um conjunto de adaptações 

específicas, razão pela qual se podem encontrar nestas regiões comunidades dunares ricas em 

endemismos, assim como plantas e animais com distribuição restrita a estes ambientes, ou apenas a 

determinadas porções do litoral Português. 

 

Relativamente aos restantes espaços naturais e seminaturais, estes são constituídos por espécies 

autóctones, as quais estão mais adaptadas às condições edafo-climáticas do território, sendo mais 

resistentes a pragas, doenças e a períodos longos de estio e chuvas intensas, em comparação com as 

espécies introduzidas. (Confragi, 2006). Torna-se necessário incluir estas manchas pois ao proteger 

diretamente o recurso vegetação, contribui-se de forma indireta para a conservação de vários outros 

recursos naturais imprescindíveis à subsistência da população humana, designadamente água, solo e 

atmosfera.  

 

Alguns destes sistemas naturais encontram-se abarcados na Reserva Ecológica Nacional, como é o caso 

das zonas costeiras. 

 

A Reserva Ecológica Nacional analisada e utilizada refere-se à revisão da REN para a área do concelho 

de Leiria, desenvolvida no âmbito da presente revisão do PDM deste concelho, ao abrigo do nº1 do artigo 

10º do RJREN, que consagra à “câmara municipal a competência de elaborar a proposta de delimitação da 

REN”, embora em conjugação com o DL 93/90, de 19 de Março. 
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Esta delimitação da REN foi desenvolvida em estreita articulação com a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), segundo as orientações procedentes da Comissão 

Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN), no sentido de aproveitar a oportunidade da revisão do 

PDM para a introdução de necessárias correções à delimitação da REN designada de 1ª geração, através 

da aplicação de critérios mais objetivos de delimitação a partir das definições previstas no Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19 de Março, em particular no que se refere ao artigo 2º (âmbito da REN), ao artigo 3º 

(Delimitação) e Anexo I (áreas a considerar para efeitos de integração na REN). (ver relatório “Proposta da 

REN bruta – nota explicativa”) 

 

Os ecossistemas naturais a salvaguardar vêem-se refletidos nesta delimitação, a qual segue orientações 

da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN). 

 

Nesta são delimitadas as seguintes tipologias: 

► ZONAS COSTEIRAS: 

 Praias; 

 Dunas Litorais, Primárias ou Secundárias; 

 Faixa Marítima. 

► ZONAS RIBEIRINHAS, ÁGUAS INTERIORES E ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO; 

 Leitos dos Cursos de Água e Faixa de Proteção (LCA); 

 Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC); 

 Lagoas e Faixas de Proteção; 

 Áreas de Máxima Infiltração (AMI); 

► ZONAS DECLIVOSAS: 

 Áreas com Risco de Erosão (ARE); 

 Escarpas e Faixa de Proteção. 

 

Pela análise dos critérios utilizados na redelimitação verifica-se que esta integra os ecossistemas mais 

importantes que se pretende valorizar e proteger. 

 

A Reserva Agrícola Nacional inclui os solos de elevado valor ecológico, que em Portugal são um recurso 

escasso e incluem-se entre os melhores solos disponíveis. As suas características em termos de 

constituição e estrutura e consequentemente de disponibilidade em água e nutrientes conferem-lhe uma 

enorme capacidade para a produção de biomassa, por outro lado, a capacidade de retenção para a água 
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que lhes é dada pela presença de elevados teores e tipos de minerais argilosos, conferem a estes solos 

péssimas condições geotécnicas (humidade nas fundações). 

 

A RAN do concelho de Leiria, foi aprovada pela Portaria n.º 192/93, de 17 de Fevereiro e abrange 

essencialmente zonas de vales, incluindo o vale do Lis e Lena. 

 

Outros solos de aptidão agrícola são originados pelos Aproveitamentos Hidroagrícolas, como o 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL) que acompanha o Rio Lis e Rio Lena, e o 

Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira do Sirol associada à ribeira com o mesmo nome que possui solos 

aluvionares de textura argilo-arenosa com boa profundidade. 

 

O Regime Florestal é o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, exploração e 

conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento 

florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom 

regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou 

para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo. (parte IV, artigo 

25º, do Decreto de 24 de Dezembro de 1901). 

 

No concelho de Leiria, para além dos espaços naturais já referidos, existem 6 áreas pertencentes ao 

regime florestal com gestão da Direção Geral dos Recursos Florestais (DGRF), sendo essas áreas: 

 Pinhal da Galga; 

 Mata das Quintãs; 

 Perímetro Florestal da Charneca do Nicho; 

 Mata Nacional do Ravasco; 

 Mata Nacional do Urso; 

 Mata Nacional do Pedrógão. 

 

Para além destas matas é também de considerar a Mata dos Marrazes e a Mata dos Parceiros, que apesar 

de não abrangidas pelo Regime Florestal são importantes áreas de lazer e regularizadoras, funcionando 

como filtros e proteções aos fumos e ventos dominantes, devido à localização relativamente à cidade. 

 

Outros espaços com valor natural que se destacam no território de Leiria são o Vale do Lapedo, Mata da 

Curvachia e a Senhora do Monte. 

 

O Vale do Lapedo, com cerca de um quilómetro e meio de extensão, apresenta-se como uma área de 

grande importância geomorfológica. 

 

Situado nas freguesias de Caranguejeira e Santa Eufémia, a sua formação, na era Quaternária, deve-se à 

passagem das águas da ribeira de Caranguejeira. A diversidade de fauna e flora é também uma 

característica digna de distinção. Neste local, é possível encontrar algumas espécies como o chapim, 

gralha preta, águia de asa redonda, ratos do campo, salamandras e morcegos. 
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Da flora típica do Lapedo, destaca-se a vegetação ripícola (amieiros, salgueiros, freixos, choupos e vide 

branca), matos mistos e áreas de carvalho cerquinho. 

 

Com o achado arqueológico do "Menino do Lapedo", o esqueleto de uma criança do paleolítico superior, 

entre 25 e 30 mil anos a.C., tornou-se fundamental a classificação desta zona, como zona protegida 

(ANÓNIMO, s.d.). 

 

A Mata da Curvachia é uma mata de carvalhos e de vegetação mediterrânica, com grande valor botânico, 

que alberga no seu interior um Carvalho-cerquinho (Quercus faginea Lam. Ssp. Broteroi) centenário. As 

características do vale da Mata da Curvachia e o seu valor natural são em tudo idênticas às do Vale do 

Lapedo, sendo que apenas as encostas do vale são menos acentuadas no declive e, nesse sentido, por 

ventura menos exuberantes. (ICNF, Agosto de 2013) 

 

A mata envolve a Ribeira das Chitas que é afluente do rio Lis e é ladeado por campos de culturas: vinhas, 

olivais, árvores de fruto, legumes e cereais. Os muros, os socalcos tradicionais e os instrumentos de 

captação água indiciam uma atividade agrícola intensa que ainda hoje se mantém. 

 

A área de maior valor natural concentra-se no Vale da ribeira das Chitas (desde a povoação de Martinela). 

Na encosta norte concentram-se áreas agrícolas com valor paisagístico e onde foram identificados 

achados arqueológicos (EIA da linha elétrica de muita alta tensão Batalha-Lavos). (ICNF, Agosto de 2013) 

 

Pela sua localização próxima da cidade de Leiria, a Mata da Curvachia assume um elevado potencial 

ambiental e socioeconómico, numa perspetiva estratégica de criação/valorização/requalificação de 

espaços naturais que sirvam a cidade. (ICNF, Agosto de 2013) 

 

A Senhora do Monte localizada a Sudeste da cidade de Leiria é uma zona de grande interesse ecológico e 

paisagístico, uma vez que aqui nasce o Rio Lis e é a zona que compreende as cotas mais elevadas do 

Concelho. Situada na Orla Mesocenozóica Ocidental na extremidade Norte do Maciço Calcário 

Estremenho, sendo notória a saliência do relevo desta zona em relação ao restante Concelho. Este facto 

deriva da ação das falhas que elevaram o substrato calcário, em aliança com a maior resistência mecânica 

deste material ao que lhe está adjacente. Esta área, de grande diversidade litológica, caracteriza-se pela 

presença de arenitos, margas e calcários margosos do Jurássico que contactam, nas regiões envolventes, 

com arenitos e conglomerados do Cretácico e Jurássico. 

 

Verifica-se ocupação humana no sopé da serra da Senhora do Monte, porém no topo da serra existe a 

Capela da Senhora do Monte. 

 

Ainda com vista à elaboração de uma proposta de espaços naturais e de Estrutura Ecológica Municipal, 

assim como de conetividade ecológica. Neste sentido deu-se prioridade às turfeiras pelo relevante papel 

que têm na depuração bioquímica, na resiliência, na estabilidade dos mecanismos biofísicos e na 
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biodiversidade. Tem um inerente valor de raridade associado também à sua formação histórica e situação 

biogeográfica assim como valor patrimonial reconhecido e potencial. Deu-se prioridade também aos 

podzóis dado constituírem um tipo de zonas húmidas negligenciado na transposição da diretiva-quadro da 

água (charcos temporários) e que são determinantes para a conservação e restabelecimento de 

populações de anfíbios, sendo que muitas se encontram vulneráveis, ameaçadas ou em risco e sendo que 

se trata de espécies fulcrais para mitigar alguns dos problemas que surgirão num futuro muito próximo em 

consequência das alterações climáticas, designadamente para o combate a populações de insetos vetores 

de doenças numa história recente já apenas associadas a latitudes mais baixas, como é o  caso do 

dengue, da malária (cuja erradicação do vale do Lis tem pouco mais de um século) e outros. Neste sentido 

será bastante importante a  conservação dos charcos temporários e permanentes que ocorrem no setor SE 

do concelho, designadamente nas freguesias de Arrabal, Chainça e Santa Catarina da Serra.  

 

De entre os potenciais solos no domínio das turfeiras, só se detetou registos de ocorrência de solos Sp. 

Centram-se no troço inferior do rio Lis, entre as povoações de Carreira e Sesmarias, sendo que a área a 

Norte da estrada municipal que a atravessa é pertença do município, concessionada à Junta de Freguesia 

de Monte Redondo, denominada “Salinas Da Junqueira”.  

 

A Salina da Junqueira “constitui uma zona húmida de características palustrinas, instalada sobre uma 

turfeira, com abundante vegetação aquática e reduzidos planos de água. 

 

O reconhecimento do potencial do sítio para a biodiversidade, e o seu interesse geológico e histórico, levou 

a que o Município de Leiria viesse a participar no Projeto SAL (INTERREG III-B), na perspetiva de vir a 

desenvolver localmente algumas ações de valorização, nomeadamente a criação de um circuito 

interpretativo, participando igualmente noutras a nível inter-regional.”
5
 

 

No sítio do Azabucho (terço inferior da encosta onde ocorre a Leuzia longifólia) foram detetados 

indicadores de ocorrência de turfeira, mas que possivelmente não tem expressão suficiente para ter sido 

representado na carta de solos à 1: 25000. Esta área encontra-se abrangida pela área de rede Natura do 

concelho e foi adquirida pela Quercus, estando sob a sua gestão. 

 

A turfeira trata-se de solos sem aptidão agrícola, florestal, industrial ou de edificação, mas com enormes 

potencialidades para a educação, investigação, turismo de natureza, recreio e lazer e conservação e 

valorização dos sistemas biofísicos e para a promoção da saúde pública e qualidade de vida das 

populações. 

 

Quanto aos Podzóis hidromórficos com surraipa foram delimitadas todas as áreas detetadas onde 

ocorrem solos Pzh (nos seus diferentes estádios de evolução/ fases), isoladas ou em associação com 

outros tipos de solos, sendo que as proporções de uns e outros variam de caso para caso. As áreas afetas 

                                                      
5
 in Relatório Património Natural da Salina da Junqueira , Mãe d’água, Lda. - Junho de 2005 
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localizam-se, na sua esmagadora maioria, no quadrante Oeste do concelho, atingindo algumas dimensões 

consideráveis. Os solos associados encontrados são: 

Al Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura ligeira 

Aph Solos Podzolizados - Podzóis Hidromórficos, Sem Surraipa, de areias ou arenitos 

Cal Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de aluviões 

ou coluviais de textura ligeira 

Ppr Solos Podzolizados - Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 incipiente, de materiais 

arenáceos pouco consolidados 

Pz Solos Podzolizados - Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 bem desenvolvido, de 

areias ou arenitos 

Pag Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de Materiais Não Calcários, 

Para-Solos Hidromórficos, de arenitos ou conglomerados argilosos ou argilas (de textura arenosa ou 

franco-arenosa) 

Rgc Solos Incipientes - Regossolos Psamíticos, Para-Hidromórficos, húmidos cultivados 

 

Potenciam o aparecimento de charcos temporários de valor ecológico extremamente elevado. Ações como 

a destruição do coberto vegetal, alteração, mobilização ou destruição de solos e alterações ao regime 

hídrico são extremamente prejudiciais. 

 

Os depósitos rochosos são áreas com um valor ecológico extremamente elevado pela biodiversidade, 

raridade, potencial de abrigo e refugio que podem proporcionar. Foram identificadas duas pequenas áreas 

no setor SO do concelho. 

 

Apesar de as áreas nucleares serem representadas pelos valores anteriores, os elementos construídos 

pelo homem também devem ser valorizados na definição da estrutura ecológica municipal, pois são 

indispensáveis ao abrigo, às atividades económicas e culturais e ainda à mobilidade, e fomentam o “genius 

loci” do município. 

 

Assim, apesar de não estarem representados em planta, analisa-se o património cultural existente em 

Leiria, o qual se pondera incluir património arquitetónico, arqueológicos, moinhos, quintas e casais com 

interesse cultural e de recreio e paisagem-património, bem como a rede de percursos (pedonal e ciclável 

certificada) que permite a sua acessibilidade. Neste incluem-se também os espaços verdes urbanos 

delimitados na planta de ordenamento.  
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Figuras 50. Elaboração da Estrutura Ecológica Municipal 
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De forma a simplificar e hierarquizar a EEM e pela necessidade de estabelecer critérios de delimitação 

distintos em função do carater da paisagem procurou-se promover o carácter de distinção de cada sistema 

adotado na delimitação da EEM. Pretende-se assim alcançar uma proposta sustentada, que identifica 

orientações conceptuais, ajustadas à diversidade de valores registados no território.  

 

Assim, a Estrutura Ecológica Municipal soma a determinação das seguintes estruturas: 

 Áreas Fundamentais:  

Integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas ecológicos fundamentais e cuja proteção 

é indispensável ao funcionamento sustentável do território.  

Engloba áreas de habitats prioritárias e ou importantes a nível local, ou seja, com maior interesse 

ecológico, imperativas no funcionamento dos sistemas naturais.  

Este tipo de estrutura pretende assegurar a ligação da paisagem envolvente ao centro das 

principais zonas urbanas enquadrando as redes de circulação viária e pedonal e integrando os 

espaços que constituem os equipamentos coletivos “verdes” de maior dimensão e de conceção 

mais naturalista (Machado et al.,2004). Dever-se-á nesta estrutura privilegiar os sistemas 

contínuos de preservação e sustentabilidade, incluindo, nomeadamente, a estrutura mais restritiva 

relativamente aos usos edificados, onde prevalece o regime do valor integrado.  

 

 Áreas Complementares: 

Correspondem a áreas do território com incidência de valores naturais e/ou cujas 

características biofísicas constituem uma estrutura de proteção e equilíbrio ecológico, de 

regulação climática e de suporte da produção vegetal, bem como de conservação e 

valorização ambiental e paisagística do solo rural e urbano. 

 

 Corredores Ecológicos: 

São espaços livres lineares que estabelecem uma ligação entre áreas de elevada concentração de 

recursos ecológicos, paisagísticos e culturais, promovem a sua proteção e compatibilização com a 

atividade humana, contribuindo para a qualidade da paisagem e fomentando os fluxos ecológico 

de energia e massa. “Estes conjuntos constituem sistemas de espaços, planeados, projetados e 

geridos para fins múltiplos, incluindo objetivos ecológicos, recreativos, culturais, estéticos e 

produtivos, compatíveis com o conceito de sustentabilidade.” (Machado, 2003) 
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Figura 51. Estudo de sistemas e fluxo (possíveis corredores ecológicos) da Estrutura Ecológica Municipal  
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4.2. A Carta da Estrutura Ecológica Municipal 

 

A Carta de Estrutura Ecológica Municipal de Leiria é entendida como uma carta de carácter estratégico, 

que traduz o conceito de intervenção estratégico da Estrutura Ecológica de Leiria. 

Trata-se de uma carta que identifica a áreas, valores e sistemas estratégicos e organiza-os por lógicas 

territoriais relacionadas com a distribuição de recursos naturais e com a própria estrutura urbana do 

território. 

 

Com esta proposta de carta de Estrutura Ecológica Municipal pretende-se, por um lado, identificar e 

promover o carácter de distinção de cada sistema territorial, e por outro, definir orientações conceptuais 

que sejam ajustadas à diversidade de valores naturais registados no território, sem perder de vista a 

abordagem integrada que a gestão sustentável dos recursos naturais necessita. 

 

A carta da estrutura ecológica de Leiria identifica as áreas, valores e sistemas fundamentais para a 

proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, sintetizados no quadro 3. 

 

A continuidade das áreas fundamentais e complementares é feita pelo intermédio de corredores 

ecológicos. Estes estabelecem uma ligação entre áreas de elevada concentração de recursos ecológicos, 

paisagísticos e culturais, promovem a sua proteção e compatibilização com a atividade humana, 

contribuindo para a qualidade da paisagem. São definidos essencialmente ao longo das linhas de águas, 

sendo hierarquizados como Corredores Ecológicos Fundamentais e Complementares.  

 

Os Corredores Ecológicos Estruturantes têm como base os corredores definidos no PROF, agora definidos 

à escala municipal (buffer de 100 metros), desenvolvendo-se ao longo do Rio Lis, Rio Lena e Rio Negro, 

bem como alguns dos seus afluentes nomeadamente a Ribeira do Sirol, Ribeira da Escoura, Ribeiro do 

Regato e Ribeira da Carreira. Ainda importante como Corredor Fundamental define-se a zona costeira. 

 

Os Corredores Ecológicos Complementares desenvolvem-se ao longo dos restantes cursos de água, com 

um buffer de 50 metros. 
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Quadro 12. Componentes da Estrutura Ecológica Municipal  

 

SISTEMAS ÁREAS RECURSOS CRITÉRIOS OBJETIVOS 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 E

C
O

L
Ó

G
IC

A
 F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

 

Recursos Hídricos e 

Áreas de Proteção 

Hídrica  

Leitos dos Curso de Água  REN 

Proteção dos 

Recursos 

Naturais 

Galerias Ripícolas Delimitação pela CML 

Lagoas e Faixa de Proteção REN e Espaços Naturais  

Áreas com interesse 

ecológico 

Sítio do Azabucho 

Delimitação dos Espaços 

Naturais  / Plano Sectorial 

Rede Natura 2000 

Praia e Dunas 
Delimitação dos Espaços 

Naturais   

Espaços Naturais 
Delimitação dos Espaços 

Naturais   

Solos Podzóis, Turfeiras e Depósitos 

Rochosos 
Delimitação CML  

Espaço Florestal de Proteção MN 

Pedrogão e Urso 
PGF MN Pedrogão e Urso 

Florestas carvalhais/folhosas, vegetação 

esclerófita, vegetação esparsa, 

vegetação herbácea natural 

COS 

Áreas de prevenção 

de riscos Naturais 

Áreas com Risco de Erosão REN 

Escarpas e faixa de proteção REN  

Zonas Ameaçadas por Cheias REN 

Áreas com interesse 

agrícola 
Aproveitamentos Hidroagrícolas DGADR 

E
s
tr

u
tu

ra
 E

c
o

ló
g

ic
a
 C

o
m

p
le

m
e
n

ta
r 

Áreas com interesse 

agrícola e florestal 

Solos com elevada capacidade de uso 

agrícola e outros cuja integração se 

mostre conveniente 

RAN Proteção dos 

Recursos 

Produtivos 
Regime Florestal ICNF 

Áreas de proteção e 

recarga de aquíferos 

Áreas de máxima Infiltração REN  
Regulação do 

ciclo hidrológico 
Cabeceira de Linhas de Água REN 

Outras áreas 

ecológicas 

Outras Áreas REN (Áreas com Risco de 

Erosão, Dunas Secundárias e Faixa 

Maritima) 

REN 

Salvaguarda de 

outros valores e 

riscos naturais 

Áreas com interesse 

recreativo, turístico e 

paisagístico 

Áreas com interesse turístico Área preferencial de 

turismo e recreio 

Áreas com 

vocação para o 

recreio 
Zonas de recreio e lazer 

Espaços Verde Urbano Ordenamento 
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Figura 52. Estrutura Ecológica Municipal  
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4.3.  A ESTRUTURA ECOLÓGICA NA PLANTA DE 

ORDENAMENTO 

 

A Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal, constitui um desdobramento da planta de 

Ordenamento, a qual corresponde ao conjunto das áreas que em virtude da presença de valores naturais, 

das suas características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm 

por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização 

ambiental, paisagística e do património natural dos espaços rurais e urbanos. 

  

O regulamento estabelece, em conjunto com a planta de ordenamento e a planta de condicionantes, as 

orientações e regras para o uso, ocupação e transformação do uso do solo na totalidade do território 

municipal. 

 

Não obstante do definido em regulamento, para a valorização dos espaços associados à EEM podem ser 

delineadas algumas recomendações: 

 

► Revestir com mata densa que permita a formação de sub-bosque os cabeços e orlas dos 

planaltos.  Revestir as bacia de receção de água com mata pouco consumidora de água, de 

preferência povoamentos mistos de resinosas e folhosas, ou por prado permanente, desde que 

pouco pastado. Se solos pertencente à RAN coincidirem com estas áreas, a agricultura deve ser 

realizada com práticas de conservação do solo; 

► Revestir as nascentes com vegetação espontânea adequadas; 

► Revestir as vertentes sujeitas a riscos de erosão com mata densa que permita a formação de sub-

bosque ou matos; 

► As zonas adjacentes às linhas de água utilizadas pela agricultura ou espaços verdes urbanos 

deverão ser compartimentados por sebes de colmatagem (transversais aos talvegues) e de 

proteção dos ventos dominantes (perpendiculares à respetiva direção); 

► Revestir as margens das linhas de água com uma galeria ripícola bem conformada, com vários 

estratos de vegetação; 

► Requalificar o espaço urbano e elementos singulares; 

► Recuperar e manter a paisagem local salvaguardando o património histórico e cultural; 

► Incentivar à aplicação mais eficiente de fertilizantes a fim de reduzir a sua utilização global, 

processo já iniciado no âmbito da diretiva relativa aos nitratos; 
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► Utilizar a compostagem e a melhoria dos sistemas de digestão anaeróbia (por exemplo, para a 

produção de biogás) para tratar os subprodutos e os resíduos biodegradáveis; 

► Incentivar a agricultura biológica; 

► Reforçar a produção de biomassa, nas mobilizações de conservação e na agricultura biológica; 

► Utilizar técnicas de gestão integrada das pragas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A estruturação do ordenamento do território de Leiria é marcada por uma preocupação fundamental de 

conciliação entre os sistemas construídos, e os sistemas naturais, incluindo as suas várias valências de 

ocupação do território, desde os espaços agrícolas, florestais e silvícolas, ecológicos e de valia 

paisagística. 

Assim, no decorrer dos trabalhos de revisão, foi sendo definida e apurada a estratégia territorial concelhia, 

em função da sua forte componente natural e rural, e que passa também pela contemporaneidade das 

suas funções no sistema concelhio. 

As transformações que o meio natural tem sofrido, no sentido de proporcionar ao homem melhores 

condições de vida, têm reflexos evidentes na paisagem. A diversidade ecológica das freguesias de Leiria, 

associada ao valor cultural introduzido pelo homem, função dos seus valores estéticos e simbólicos, dão 

ao Município uma forte herança e expressão cultural (“genius loci”). 

Deste modo, muito para além, de uma distinção básica entre rural e urbano, e demonstrativa dessa 

preocupação de servir o território com os seus elementos naturais e construídos, assume particular 

importância e relevância o conceito e transversalidade associada à definição e consolidação, na proposta 

de ordenamento apresentada, de uma estrutura ecológica municipal. 

 

A estrutura ecológica apresenta-se como um instrumento estratégico de requalificação ambiental do 

território. Em termos legais, o conceito é definido como o conjunto de “áreas, valores e sistemas 

fundamentais para a proteção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos” (DL n.º 380/99 de 22 

de set., art. 14º). 

 

Com a delimitação e implementação de uma EEM pretende-se assegurar o funcionamento dos sistemas 

ecológicos; proteger e valorizar os espaços rurais e urbanos; garantir um modelo territorial de 

desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população. 

 

A delimitação da estrutura ecológica de Leiria, assenta no pressuposto de que “o planeamento integrado 

do território implica necessariamente a identificação dos sistemas ecológicos e o reconhecimento que 

estes sistemas devem estar articulados de forma a permitir o estabelecimento de relações de continuidade” 

(SILVA, 2005). 

 

A Planta da Estrutura Ecológica Municipal, enquanto peça autónoma serve para dar visibilidade à rede 

ecológica proposta, uma vez que a Planta de Ordenamento sistematiza todas as estruturas do território, 

nomeadamente a estrutura viária e a estrutura do edificado. É na Planta da Estrutura Ecológica que se lê 

as diferentes áreas, valores e sistemas da EEM, que se percebe como estes se articulam, as relações que 

estabelecem e os seus fins e aptidões diversas.  
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Embora abranja um conjunto de figuras condicionantes, como a REN, RAN e o Domínio Hídrico, a EEM 

não deve ser interpretada como uma zona de reserva de recursos naturais, onde estão restringidas as 

atividades humanas. A EEM deve ser encarada como um instrumento de planeamento orientado por 

princípios de salvaguarda dos recursos naturais e sistemas naturais, mas também como um lugar potencial 

para atividades de lazer e recreio. A EEM deve também ser instrumento reativo e englobar a recuperação 

ou regeneração de áreas ecologicamente degradadas, e também locais onde a existência de vegetação 

possa minimizar os efeitos negativos das atividades existentes, como por exemplo as zonas industriais. 

 

Sendo o solo urbano bastante pressionado para a construção, a EEM e os corredores ecológicos poderão 

servir como uma barreira ao crescimento da “cidade de betão”, proporcionando áreas de solo permeável, 

prevenindo catástrofes (cheias, deslizamentos, torrentes); permitindo a penetração do ar nos espaços 

urbanos; fornecendo espaços húmidos, aproveitando linhas de água existentes, ou mesmo através da 

construção de “espelhos de água”, contribuindo para uma diminuição do efeito de “ilha de calor urbano”. 

Também fornecem um espaço agradável e de recreio com vias alternativas para a deslocação, muitas 

vezes associados a meios de locomoção “ambientalmente corretos”, provocando um efeito “bola de neve”, 

diminuindo a poluição da cidade e consequentemente aumentando a qualidade de vida, diminuído o 

“stress” citadino, associado a uma baixa de produtividade geral.  

 

Os Corredores Verdes são um “museu vivo”, podendo ter um papel importante na educação e informação 

do público. 

 

Podemos então afirmar que os Corredores Verdes são uma ferramenta para um correto planeamento, 

numa ótica de garantir os recursos para as gerações futuras, ou seja de desenvolvimento sustentável. 

 

Pretende-se que a EEM surja como a “ossatura” da estruturação da paisagem e como um “ligando” de 

articulação entre paisagem natural e paisagem construída, com reflexos positivos na qualidade de vida e 

na fruição do território e paisagem. 
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1. PROPOSTA: ESTRATÉGIA E MODELO TERRITORIAL 

1.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

 

Leiria é um concelho da Região Centro, localizado no litoral oeste, dotado de excelente acessibilidade 

proporcionada pelas principais vias nacionais de ligação entre o norte e o sul do país, nomeadamente, a 

A1 e A17/A8, o que, associado à sua situação administrativa de capital de distrito e ao forte dinamismo 

empresarial, lhe conferem vantagens competitivas no contexto nacional e regional. 

 

Em termos populacionais o concelho manteve, nos últimos anos, a capacidade de atrair e fixar população 

sendo o concelho que apresenta maior dinamismo populacional quando comparado com os concelhos 

vizinhos. As freguesias imediatamente contíguas à cidade de Leiria foram as que tiveram crescimentos 

populacionais mais significativos, registando também os valores mais elevados da densidade populacional. 

  

Leiria tem sofrido uma elevada pressão construtiva resultante da sua condição de concelho do litoral, bem 

servido de acessibilidades rodoviárias, fortemente industrializado, com uma instituição de ensino superior e 

com capacidade de atrair e fixar população. Até ao ano 2000 o setor registou uma grande dinâmica sendo, 

mais uma vez, as freguesias que integram o aglomerado urbano da cidade de Leiria as que apresentavam 

os valores mais elevados. A forte contração que tem vindo a verificar-se a nível nacional no setor da 

construção civil fez inverter esta tendência de crescimento registando-se até 2011 uma redução 

significativa no número de licenças, alvarás e comunicações prévias emitidos pela autarquia. 

 

Do ponto de vista orográfico trata-se de um concelho com relevo pouco acidentado na zona poente, que 

contrasta com as áreas de planaltos e serras das regiões sul, sudeste e nascente, de um modo geral é 

constituído por colinas arredondadas ou truncadas por superfícies mais ou menos planas, que se 

desenvolvem ligeiramente para noroeste. Em termos de declives, no concelho predominam as 

classes de declives mais baixos, cerca de 80% da área do concelho apresenta declives inferiores a 

15%, e desta 45% são inferiores a 5%.  

 

Constata-se que cerca de dois terços do território se encontra em cotas inferiores a 200 m de altitude 

atingindo a altitude máxima de 419 metros, na zona sudeste do concelho, designadamente na área do 

Maciço Calcário Estremenho. O Vale do Rio Lis, com grande expressão no território, com uma largura da 

ordem dos 300-500 metros, percorre longitudinalmente o concelho, reunindo excelentes condições para a 

prática da agricultura. A noroeste o concelho tem uma frente marítima e dunar com cotas abaixo dos 50 

metros. 
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Figura 53. Modelo digital de terreno do concelho de Leiria  

 

Do ponto de vista da ocupação do território verifica-se que a cidade de Leiria se afirma como o maior 

centro urbano do concelho com grande peso histórico e administrativo. No seu processo de crescimento foi 

agregando os aglomerados contíguos formando uma malha urbana nalguns pontos coesa e com uma 

morfologia de continuidade urbana e, noutros desarticulada, constituída pela sucessão de urbanizações 

isoladas, que não estabelecem conexões entre si e com o núcleo mais consolidado da cidade, criando 

grandes vazios urbanos.    
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Para além da cidade existem também três núcleos urbanos com especificidades próprias que se destacam 

dos restantes por razões distintas: Maceira, Monte Real e Praia do Pedrógão. Maceira pela dimensão 

populacional, a tradição industrial e forte relação de complementaridade com a Marinha Grande. Monte 

Real pela existência das termas que lhe conferem uma diferenciação com vantagens competitivas do ponto 

vista do turismo e pela proximidade da base aérea de Monte Real, uma das mais importantes 

infraestruturas deste tipo no território nacional. Praia do Pedrógão como único aglomerado de praia do 

Concelho de Leiria e inserido numa extensa mancha de pinhal que condiciona a sua expansão mas que, 

por outro lado, lhe confere uma envolvente paisagística de grande beleza. 

 

O restante território do concelho é ocupado por um grande número de lugares, a maior parte com um 

reduzido número de habitantes. Muitos destes lugares têm origem no habitat rural e desenvolveram-se 

ocupando a rede de vias e caminhos municipais que percorrem o concelho. Alguns destes aglomerados 

destacaram-se por concentrarem algumas funções não residenciais, nomeadamente comércio e 

equipamentos, transformando-se em núcleos de maior centralidade que, de um modo geral, correspondem 

às sedes de freguesias.  

 

Assistiu-se a uma evolução e transformação significativas nas formas do habitar com reflexos na ocupação 

do território. A melhoria geral das condições de vida elevaram os patamares de exigência de qualidade e 

introduziram novas necessidades nas habitações que são tipologicamente mais variadas e apetrechadas, 

com maior número de divisões, com áreas habitáveis superiores e com um aumento na área adjacente aos 

edifícios, referentes quer a espaço público, quer a espaço de logradouro privado. Estas circunstâncias 

ajudam a explicar algumas das ruturas com as formas tradicionais que se verifica em muitos aglomerados, 

sobretudo nas suas franjas, com tipologias que se caracterizam, de um modo geral, por serem mais 

extensas em termos de ocupação física do território mas inseridas em parcelas de maior dimensão o que 

resulta em baixos índices de impermeabilização. Esta ocupação necessita de uma maior extensão 

territorial para acomodar o mesmo número de habitantes que outrora. 

 

As vias que atravessam o concelho – IC2 (EN 1) e EN 109 proporcionaram condições para a fixação, 

normalmente na proximidade de aglomerados, de atividades que exigem grandes áreas de exposição e 

visibilidade (comércio automóvel e mobiliário, por exemplo) bem como pequenas atividades comerciais e 

de serviços que ocupam o piso térreo da habitação unifamiliar (restaurantes, por exemplo) e micro-

indústrias instaladas em edifícios próprios ou partilhados como outros usos.  

 

Também as novas acessibilidades garantidas pelas autoestradas que atravessam o concelho – A1 e 

A17/A8 proporcionaram o tradicional padrão de localização de áreas de atividades económicas junto aos 

nós viários, pontos de acesso privilegiados entre a rede nacional e a local. 

 

As áreas de atividades económicas existentes e propostas pelo PDM em vigor seguiram este padrão – 

localizam-se nos pontos de melhor acessibilidade do concelho. São os casos das Zonas Industriais de 

Marrazes e Cova das Faias, junto ao nó do IC2 com a COL; o Parque Empresarial de Monte Redondo, 
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junto ao nó da A17; a Zona Industrial de Pousos, junto do Nó da A1 com a A8; da Zona Industrial perto de 

Moinhos da Barosa, junto ao nó da A17 e A8.  

 

 

Figura 54. Zonas Industriais  

 

O território caracteriza-se igualmente pela existência de explorações agropecuárias disseminadas, 

sobretudo, no centro/norte do território. Trata-se de uma atividade com importância do ponto de vista 

económico mas que cria problemas ambientais, sobretudo no tratamento dos efluentes, em virtude da 

grande quantidade de explorações existentes. A resolução deste problema, com a criação de estações de 

tratamento dos efluentes, permitirá ultrapassar os principais danos ambientais e fomentar a atividade. 
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Figura 55. Indústrias Agropecuárias 

 

 “Leiria é um caso evidente da evolução do modelo da cidade confinada para a conurbação, tendo como 

motor as indústrias transformadoras e a expansão do comércio e dos serviços, a partir da década de 1980. 

O povoamento tradicional disperso, a localização industrial difusa, o efeito da passagem da N1, a 

topografia e o minifúndio ajudam a explicar este padrão de crescimento urbano, ora concentrado, ora 

alinhado ao longo das estradas, ora por pequenas expansões e crescimento intersticial ou junto de 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     287 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

aglomerados pré-existentes. Repare-se na importância da topografia e dos traçados viários que agora 

condicionam diferentemente a urbanização extensiva: no limite das veigas estreitas do Rio Liz e afluentes, 

permanece o código genético do antigo país rural e do seu povoamento mais denso explicado pelo 

regadio; nas cotas superiores é o sequeiro pobre ou o olival que explicavam a maior rarefação dos 

assentamentos. Terminada esta lógica, são a estrada e a mobilidade que comandam a pressão 

construtiva”  

 

In Políticas Urbanas II, Transformações, Regulação e Projetos, Nuno Portas, Álvaro Domingues, João 

Cabral, Fundação Calouste Gulbenkian, 2011 

 

 

1.2. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

OBJETIVO GLOBAL | AFIRMAR DEFINITIVAMENTE A CENTRALIDADE DE LEIRIA 

 

Em referência ao objetivo global referido anteriormente apontam-se três eixos para o futuro de Leiria: 

1. Leiria Centro Geoestratégico de Portugal, potenciando a localização central no país e 

rentabilizando as infraestruturas existentes no concelho para potenciar fatores de 

desenvolvimento local e regional; 

2. Leiria Município Aberto, procura inscrever parâmetros de sociabilidade, urbanidade e 

qualidade ambiental capaz de atrair residentes, sobretudo qualificados.  

3. 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. 

 

 

1.2.1. EIXO I. LEIRIA CENTRO GEOESTRATÉGICO DE PORTUGAL 

 

 

ESTRATÉGIA OBJETIVOS AÇÕES 

ESTRATÉGIA A. APROVEITAR A GEOGRAFIA FÍSICA E ADMINISTRATIVA 

A.1. 

 

APROVEITAR A 

LOCALIZAÇÃO 

CENTRAL NO PAÍS 

Estimular o desenvolvimento 

socioeconómico 

 Bom nível de serviço rodoviário onde se destacam 

a A1, A8/A17, o IC36, o IC2 e A19, que garantem 

boas condições de escoamento de tráfego e uma 

eficiente conexão entre o Município e o exterior. 

 A EN109, a EN242 e a EN113, itinerários que 

facilitam a mobilidade intrarregional; 

 Modernização da Linha do Oeste 
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ESTRATÉGIA OBJETIVOS AÇÕES 

A.2. 

 

APROVEITAR AS 

FUNÇÕES 

CENTRAIS DE 

CAPITAL DE 

DISTRITO 

Assumir a posição privilegiada 

de Leiria na Região Centro e 

Litoral Português. 

 

Cidade de Leiria como principal 

agente na captação de 

investimento e desenvolvimento 

para Leiria e Região. 

 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. 

 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 B. REDEFINIR A INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA 

 

B.1. 

 

UTILIZAR A BASE 

AÉREA N.º 5 PARA 

A AERONÁUTICA 

CIVIL 

 

Criar um aeroporto internacional 

na região centro através da 

abertura da Base Aérea n.º 5 

(Monte Real) a voos civis. 

 Intervir junto de operadores estimulando a 

utilização deste local. 

 Estimular agentes nacionais a parcerias com 

operadores realizando “packs” de visitas e 

negócios. 

ESTRATÉGIA C. APROVEITAR O SISTEMA DE ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES 

C.1.  

 

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. 

 

 

 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. 

C.2. 

 

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 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. 
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1.2.2. EIXO II. LEIRIA MUNICÍPIO ABERTO 

 

ESTRATÉGIA OBJETIVOS AÇÕES 

ESTRATÉGIA A. LEIRIA AMIGÁVEL E ATRATIVA 

A.1. 

 

ACESSIBILIDADES 

PARA TODOS 

Assegurar a acessibilidade no 

espaço público e no meio 

edificado; 

Promover a acessibilidade nos 

transportes (PNPA, 2007). 

 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 candidatura ao POPH. 

 Sensibilizar a comunidade para o benefício e 

responsabilidade da promoção da acessibilidade. 

A.2. 

 

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. 

 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. 

ESTRATÉGIA B. LEIRIA COSMOPOLITA, TURÍSTICA E CULTURAL 

B.1. 

 

INVESTIMENTO 

TURÍSTICO E 

CULTURAL 

Promover turisticamente os 

recursos patrimoniais, culturais 

e paisagísticos que o Município 

oferece no país e no estrangeiro 

 

 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, a par do Museu Escolar de Marrazes 

e o M|I|mo. 

 

B.2.  

 

QUALIFICAÇÃO 

URBANA DA PRAIA 

DO PEDRÓGÃO 

 

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 

 

 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 
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ESTRATÉGIA OBJETIVOS AÇÕES 

ordenamento de um território 

cuja vocação imediata é a de 

estância balnear. 

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. 

B.3. 

 

REFORÇO DO 

TURÍSMO DA 

REGIÂO 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 na dinâmica / modernização 

empresarial e das entidades 

públicas. 

 

Integrar redes turísticas 

existentes e criar roteiros 

complementares às mesmas. 

 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 

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). 

B.4. 

 

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. 

 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. 

B.5. 

 

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 

 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. 

 

B.6.  

 

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. 

 

 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. 
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1.2.3. EIXO III. LEIRIA DA HISTÓRIA E DO FUTURO 

 

ESTRATÉGIA OBJETIVOS AÇÕES 

ESTRATÉGIA A. CIÊNCIA E CONHECIMENTO 

A.1. 

 

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). 

 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. 

A.2. 

 

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. 

 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 B. ATIVIDADES ECONÓMICAS 

B.1. 

 

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). 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver novas zonas 

industriais de condições de 

referência no suporte 

competitivo às empresas. 

 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 
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B.2. 

 

NOVAS ÁREAS 

EMPRESARIAIS 

 

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 de 

empreendedorismo. 

Empresariais que apostem em fatores de 

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. 

ESTRATÉGIA C. MUNICÍPIO PLURISSETORIAL  

C.1.  

DIVERSIDADE DA 

BASE ECONÓMICA 

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. 

 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 

C.2. 

APROVEITAMENTO 

HIDROAGRÍCOLA DO 

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. 

 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. 

C.3. 

 

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 

 

 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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condições de acessibilidade 

que Leiria dispõe. 

 

Potenciar a interligação de 

Leiria ao porto da Figueira da 

Foz. 

 

 Criar espaços específicos junto das áreas de 

atividades económicas para o transporte e 

distribuição internacional e doméstico de 

mercadorias. 

C.4. 

 

SERVIÇOS 

TERCIÁRIOS DE 

PONTA 

Potenciar a existência de um 

forte setor industrial para 

promover serviços de apoio de 

base tecnológica. 

 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. 

C.5. 

 

CENTRO DE 

CONGRESSOS  

C.6 

PARQUE DE FEIRAS E 

EXPOSIÇÕES 

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 o Marketing 

Territorial. 

 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 

ESTRATÉGIA D. SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE  

D.1. 

 

RIO LIS E RIO LENA 

 

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. 

 Reduzir as cargas poluentes emitidas para o meio 

hídrico. 

 

 Reabilitar e renaturalizar os leitos e margens. 

D.2.  

 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E 

BIODIVERSIDADE 

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 

 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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a cidade de Leira e sobre o mar. 

 Monitorizar as espécies, habitats e ecossistemas. 

 Definir Parques e Corredores Verdes. 

D.3.  

 

DIMINUIR OS 

CONSTRANGIMENTOS 

DA ATIVIDADE 

INDUSTRIAL E 

AGROPECUÁRIA 

Melhorar a eficiência do 

sistema de saneamento 

básico. 

 

Regular e fiscalizar a 

atividade. 

 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 E. URBANIDADE  

E.1. 

 

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. 

 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. 

E.2. 

 

LEIRIA CIDADE 

ALARGADA 

Dotar as freguesias de 

centralidades específicas por 

forma ao reconhecimento das 

suas especificidades e 

consequente processo 

identitário dos seus 

 Elaboração de pequenos projetos urbanos para 

os centros de freguesia com programa que 

promova a sociabilidade local. 

 Progressiva transformação de estrada em rua 

incrementando a imagem urbana, a segurança de 

peões e tráfego mecânico e regularizando os 
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residentes. 

 

Fortalecer o papel da cidade 

de Leiria enquanto principal 

centro urbano da região. 

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. 

E.3. 

 

MARKETING 

TERRITORIAL DE 

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. 

 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. 

E.4.  

 

VALORIZAÇÃO DA 

IMAGEM DE LEIRIA 

Concluir o Plano de 

Urbanização que consolide a 

cidade, relacione todas as 

suas partes através de 

sistemas de continuidade 

tanto urbanísticos, como 

ecológicos. 

 

 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 F. 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. 
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ESTRATÉGIA G. SOCIEDADE INCLUSIVA 

Fomentar uma sociedade inclusiva, de oportunidades 

acessíveis a todos os grupos com objetivo último de 

estimular uma comunidade flexível e sustentável. 

 

Combater a exclusão e promover o desenvolvimento 

integrado. 

 Dinamizar ações de sensibilização e formação 

que 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. 

 

 

1.2.4. Análise SWOT 

 

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

 

 Posicionamento geoestratégico no território nacional / regional; 

 Fortes condições de acessibilidade rodoviária (A1, A8 e A17) 

conjugadas com os nós (‘hubs’) que propiciam ao Município uma 

forte atratividade e dinâmica para a localização das atividades 

económicas; 

 Capacidade de atração e fixação da população; 

 Concentração de recursos humanos qualificados; 

 Elevado número de alunos e docentes no Ensino Superior que 

conferem massa crítica a Leiria; 

 Forte ligação entre estabelecimentos da rede de ensino superior 

com a malha empresarial, nomeadamente a inovação; 

 Tradição e forte dinâmica empresarial / industrial; 

 Desenvolvimento de um setor de serviços intermédios, 

fundamentais às atividades industriais, particularmente na 

aglomeração Leiria-Marinha Grande-Pombal; 

 Dinamismo da atividade agropecuária; 

 Leiria alberga os serviços centrais inerentes a capital de distrito 

(Hospital de Santo André, Tribunal, Direção de Finanças do 

Distrito de Leiria, etc.); 

 Boa cobertura de equipamentos e serviços de proximidade; 

 Localização do Centro Nacional de Lançamento em Leiria; 

 Forte movimento de associativismo; 

 Centro histórico de elevado valor patrimonial e qualificação da 

zona consolidada da cidade; 

 

 Incapacidade de Leiria se assumir como 

capital de distrito e cidade que detém as 

funções centrais, nomeadamente na 

descentralização de serviços do Estado; 

 Mau estado de conservação das estradas 

de hierarquia secundária; 

 Ausência de investimentos na Linha do 

Oeste; 

 Padrões de urbanização difusa e 

povoamento de forma dispersa que 

poderão dificultar a gestão territorial e de 

ordenamento; 

 Envelhecimento populacional 

acompanhado por uma diminuição da 

Taxa de Natalidade; 

 Dimensão média das empresas 

maioritariamente pequena o que torna 

complicado o domínio das cadeias de 

valor e dos mercados de exportação; 

 Deficiente estratégia municipal de 

desenvolvimento turístico; 

 Desconhecimento no mercado da marca 

turística Leiria-Fátima; 

 Associação de Leiria somente a caráter 
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 Existência de Plano de Promoção de Acessibilidades; 

 Riqueza histórica, cultural e arquitetónica (em particular da arte 

nova e arte déco) da cidade de Leiria; 

 Grande diversidade e valor patrimonial, e valor patrimonial e 

arquitetónico; 

 Fortes recursos naturais: rio Lis e rio Lena, Mata Nacional do 

Urso, Vale do Lapedo, Lagoa da Ervedeira, entre outros; 

 Área atlântica com potencial para a localização de 

empreendimentos turísticos; 

 Existência de uma multiplicidade de vestígios arqueológicos que 

estimulam a identidade, tradição e visitas culturais; 

 Existência de uma área termal qualificada. 

urbano - região industrializada e 

urbanizada; 

 Ausência de eventos de referência; 

 Diminuição crescente da projeção do 

património existente motivado por opções 

um planeamento prejudicial;  

 Diminuta valorização do património; 

 Elevada taxa de sinistralidade. 

 

Oportunidades 

 

Ameaças 

 

 Revisão do Plano Diretor Municipal; 

 Promoção da estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, 

reforçando os eixos urbanos centrados de Leiria, Marinha Grande e 

Coimbra, Figueira da Foz e a constelação urbana de Aveiro; 

 Forte oportunidade de Leiria consolidar as suas funções centrais, 

como capital de distrito, através da posição privilegiada que detém na 

região Centro e litoral português; 

 Valorizar Leiria no novo quadro regional de acessibilidades no âmbito 

do transporte, serviços e condições de suporte às atividades de 

armazenamento, serviços e logística; 

 O posicionamento geoestratégico pode conferir centralidade em 

matéria de centro logístico; 

 Potenciar a Linha do Oeste para maior circulação de mercadorias e 

pessoas; 

 Possível abertura da Base Aérea n.º5 (Monte Real) a voos civis;  

 Fomentar o desenvolvimento do ensino, ciência e inovação 

tecnológica e a melhoria da qualificação dos recursos humanos; 

 Aproveitamento do potencial dos recursos humanos, em particular a 

nível superior; 

 Forte capacidade de atracão de investimentos industriais 

estruturantes; 

 Dinamismo empresarial; 

 Reforço dos fatores de internacionalização da economia regional; 

 Apetência natural para a localização de atividades 

empresariais/industriais; 

 Enorme número de explorações de suínos – potencial energético 

(biogás); 

 Município com potencial para a aposta no setor do turismo, 

nomeadamente no Touring Cultural e Paisagístico, Turismo de 

Natureza, Turismo de Sol e Mar e Turismo de saúde e Bem-estar. 

 

 Tendência para o enfraquecimento das 

freguesias rurais por oposição ao crescente 

aumento populacional da zona urbana e 

periurbana; 

 Pressão urbanística e descaracterização das 

envolventes aos núcleos mais urbanos; 

 Dispersão do povoamento que dificulta a 

infraestruturação do território;  

 Dependência face ao transporte rodoviário é 

cada vez maior, criando problemas ao nível 

do ordenamento do território; 

 Difusão das atividades económicas pelo 

território, por vezes junto das áreas 

residenciais motivando eventuais pontos de 

conflito;  

 Aumento dos problemas sociais num período 

de crise económica; 

 Poluição ambiental causada pelas unidades 

industriais e atividade agropecuária; 

 A agricultura tem vindo a perder importância 

no produto e emprego regional face ao 

crescente peso da prática da pluriatividade 

que se vem registando no Município;  

 Oferta de formação e ensino qualificado por 

parte do ensino superior privado em 

recessão; 

 Forte concorrência, a nível regional, do 

turismo. 
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1.3. DEFINIÇÃO DO MODELO TERRITORIAL 

 

A construção do modelo territorial para Leiria assentou na valorização dos seus recursos endógenos, na 

exploração das especificidades do seu território e na integração das opções estratégicas para o município. 

De um modo geral procurou-se criar as condições para reforçar a competitividade económica, promover a 

qualificação urbanística e a valorização dos recursos naturais. 

 

No que se refere à competitividade económica o modelo assenta no desenvolvimento de áreas de 

atividades económicas que tirem partido da situação geográfica do país e da rede de acessibilidades 

presente. Pretende-se, por um lado, potenciar a grande dinâmica empresarial do concelho e dos concelhos 

vizinhos, consolidando os clusters produtivos existentes e, por outro criar condições de atração para a 

fixação de novas empresas ou a criação de empresas de base tecnológica.   

 

A existência de um elevado número de nós viários das autoestradas que atravessam o concelho 

proporciona as condições para a criação de áreas de localização empresarial (áreas de atividades 

económicas) garantindo a indispensável facilidade de acesso, visibilidade e ligação entre a rede viária 

principal e a complementar e municipal. As novas áreas estabelecerão relações de complementaridade 

com os concelhos vizinhos em particular no que se refere à Marinha Grande na área dos vidros, moldes e 

plásticos e com Pombal na área das indústrias extrativas.  

 

A iniciativa dos agentes locais e o dinamismo do tecido empresarial devem ser vistos por todos os 

níveis da Administração Pública como um dos principais ativos de Leiria, cabendo às autoridades a 

responsabilidade de preservar e promover esta dinâmica. O parque empresarial de Leiria concentra 

metade do universo do Pinhal Litoral (50,9%) em 2010 e cerca de 7% de toda a Região Centro 

demonstrando a importância estratégica da iniciativa privada localizada neste território com cerca de 

565,07 Km
2
. 

 

As áreas de atividades económicas existentes e propostas deverão ser dotadas de todas as 

infraestruturas, disponibilizar serviços avançados na área das novas tecnologias e criar um conjunto de 

incentivos que permita atrair novos investimentos e, paralelamente, ordenar o atual parque industrial 

fomentando a deslocalização de unidades industriais existentes em meio urbano ou dispersas pelo 

território concelhio.  

 

Para além da área industrial e empresarial também o turismo desempenha um papel importante na 

competitividade económica. O modelo assenta no estabelecimento de complementaridade com os polos 

turísticos de Fátima, Batalha e Alcobaça tirando partido da sua condição de capital de distrito, do seu 

património histórico, arquitetónico e natural, das termas e balneário de Monte Real e da Praia de 

Pedrógão.   
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A possibilidade de utilização da base aérea de Monte Real pela aviação civil e a desejável recuperação da 

Linha do Oeste para o transporte de passageiros e de mercadorias desempenharão um importante papel 

na dinamização das atividades económicas e do turismo no concelho. 

 

No que se refere à qualificação urbanística o modelo assenta no reforço da importância da cidade de Leiria 

enquanto sede de concelho e distrito, na definição de uma rede de centralidades complementares e no 

estabelecimento corredores ecológicos de continuidade que contribuam para qualificar o padrão atual de 

dispersão na ocupação do território.  

 

Relativamente à cidade de Leiria importa afirmar o centro histórico enquanto valor patrimonial promovendo 

a recuperação do edificado (monumentos e arquitetura civil) e dos espaços públicos, a revitalização da 

atividade económica, o estabelecimento de serviços e a criação de condições para a fixação de residentes. 

Para além do centro histórico a qualificação urbana deverá ocorrer com a consolidação de eixos urbanos 

existentes e propostos e pela criação de corredores verdes estruturantes que permitam estabelecer 

ligações entre as malhas urbanas desconexas que formam a cidade alargada. A localização de 

equipamentos e serviços que funcionem como “âncoras urbanas” poderão contribuir para estabelecer 

estas ligações. 

 

A definição de uma hierarquia dos aglomerados permitirá identificar centralidades urbanas e potenciar essa 

vocação. A criação de uma rede de lugares polarizadores da ocupação irá contribuir para reduzir o atual 

padrão de dispersão que se verifica no território. Estas centralidades integrarão os núcleos históricos 

existentes bem como áreas de comércio, serviços e equipamentos.  

 

A proposta de reforço das centralidades urbanas será um fator de grande importância na qualificação das 

condições da vivência dos territórios de ocupação dispersa ao desempenhar um relevante papel na 

qualificação dos espaços públicos e coletivos e na consolidação de lugares com identidade próprio que 

reforcem o sentido de pertença a uma determinada comunidade. 

 

Para a intervenção sobre estes territórios de ocupação dispersa é de grande importância a articulação com 

os solos rurais potenciando a sua função ecológica. Uma das funções prioritárias destes espaços é a 

garantia de corredores ecológicos de continuidade constituindo espaços abertos que assegurem o 

funcionamento dos sistemas ecológicos a várias escalas territoriais. 

 

Relativamente aos recursos naturais do concelho o modelo assenta na valorização dos Rios Lis e Lena e 

do seu potencial agrícola, na preservação dos regadios do vale do Lis e do Sirol, na valorização das áreas 

protegidas e florestais e na criação de condições para o tratamento dos efluentes das explorações 

pecuárias existentes. 

 

O vale do Lis foi objeto de um plano geral de intervenção nos anos de 1940-1950 com vista à execução de 

um sistema integrado de aproveitamento hidroagrícola do vale que previa a drenagem e rega das terras 
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baixas do vale, a correção torrencial e conservação do solo e a construção de novas vias de comunicação. 

Este plano deu origem ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL) que abrange uma área de 

2.378 ha e constituiu uma ação de relevante impacte económico na região permitindo rentabilizar do ponto 

de vista agrícola e pecuário um extenso vale fértil particularmente as atividades de produção pecuária 

(leite), horticultura para fresco e horto-industriais. No início do séc. XXI foram realizadas obras de 

modernização de alguns dos sistemas que integram o perímetro de rega. 

 

Pretende-se salvaguardar o seu valor histórico e promover a qualificação ambiental deste sistema com a 

sua manutenção, conservação e modernização associada a ações de restruturação fundiária com vista a 

aumentar a sua competitividade. Para tal será fundamental controlar a poluição difusa com origem nas 

explorações pecuárias, esgotos domésticos e industriais. 

 

O Regadio do Sirol é igualmente uma estrutura de aproveitamento hidroagrícola da Ribeira do Sirol e do 

Ribeiro dos Murtórios que ocupa uma extensão de 120 ha beneficiando cerca de 200 explorações. Possui 

um conjunto de estruturas de rega, que sofreram obras de beneficiação no final do séc. XX, constituídas 

por um conjunto de açudes de retenção de água e sistemas de distribuição de água. Pretende-se 

igualmente promover a conservação das estruturas que integram o regadio como potenciador da atividade 

agrícola e desenvolvimento rural. 

 

Por outro lado pretende-se a conservação de promoção de novos espaços de recreio e lazer ao longo das 

margens dos Rios Lis e Lena aproveitando o potencial paisagístico destes planos de água.  

 

As áreas protegidas e florestais assumem grande importância na concretização do modelo territorial. A sua 

valorização passa pela promoção da utilização sustentável dos recursos biológicos presentes, potenciando 

a biodiversidade e as mais-valias ambientais por ela geradas. Destacam-se as Matas Nacionais do Urso e 

de Pedrógão, a Lagoa da Ervedeira, o Lugar de Azabucho e o Vale do Lapedo.  

 

O grande número de explorações pecuárias existentes no concelho, sobretudo suiniculturas, gera uma 

quantidade de efluentes altamente poluidores das linhas de água existentes. Atualmente estes efluentes 

são espalhados nos terrenos agrícolas e florestais e descarregados de forma controlada em cursos de 

águas. Desde há vários anos que se prevê a construção de uma estação de tratamento especialmente 

dedicada aos efluentes destas explorações localizadas nos concelhos de Leiria, Pombal, Marinha Grande, 

Batalha e Porto de Mós. A construção desta estação de tratamento bem como a sensibilização para o 

tratamento dos efluentes provenientes das suiniculturas permitirá resolver um problema ambiental 

complexo ao mesmo tempo de atribui vantagens competitivas a este setor de atividade. 
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Figura 56. Modelo territorial- Intervenções Estratégicas 

 

 

1.4. SISTEMA URBANO 

 

1.4.1. Hierarquia Urbana dos Aglomerados 

A proposta de ordenamento para o solo urbano e para os sistemas de infraestruturas tem como um dos 

princípios a consolidação da rede urbana do Concelho de Leiria. Essa consolidação passa pela definição 

de uma hierarquia urbana- sistema urbano municipal que, em função da sua capacidade polarizadora, 
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vejam reforçadas as suas características urbanas pela sua inclusão na categoria de espaços centrais e, 

nalguns casos, pelo reforço ou introdução de áreas de atividades económicas.  

 

A proposta de ordenamento para o Solo Urbano e para os sistemas de infraestruturas tem como um dos 

princípios basilares a consolidação da rede urbana do Concelho de Leiria.  

 

Ao território municipal, reconhece-se quatro níveis de aglomeração/polaridades fruto de um conjunto de 

relações funcionais e espaciais que fundamentam a sua própria organização, suporte e comportamento 

(desde o grau de infraestruturação e de equipamentos, à densidade populacional e nível de terciarização, 

acessibilidades e atividades económicas). 

 

Tendo por base a população residente, os níveis de infraestruturação e equipamentos, as funções 

prevalecentes, a tipologia edificatória, e as densidades populacionais, os aglomerados urbanos delimitados 

na planta de ordenamento foram hierarquizados em quatro níveis: 

 Nível I – Leiria (centro da cidade, abrangendo também a cidade alargada incluída noutras 

freguesias); 

 Nível II – Monte Real, Maceira, Praia de Pedrógão; 

 Nível III – Azoia, Arrabal, Boa Vista, Santa Eufémia, Carvide, Bajouca, Moinhos da Barosa, 

Barreira, Carreira, Carvide, Chainça, Coimbrão, Colmeias, Cortes, Memória, Milagres, Ortigosa, 

Regueira de Pontes, Santa Catarina da Serra, Souto da Carpalhosa, Loureira; 

 Nível IV - Restantes aglomerados urbanos não incluídos nos níveis anteriores. 

 

O Nível I – genericamente ao que hoje se chama cidade: regista um grau de infraestruturação e 

atratividade elevadas no que reporta às atividades económicas e funcionais; terciarização da sua atividade 

diária, os grandes equipamentos de saúde (hospital distrital, centro de saúde), comércio (mercado, feira, 

centro comercial), ensino (todos os níveis de ensino, incluindo o secundário e universitário), desportivos 

(estádio municipal, pista de atletismo, piscinas), de lazer (parque da cidade, e áreas qualificadas no âmbito 

da intervenção do Programa POLIS). À cidade consolidada congrega-se as suas mais recentes áreas 

urbanas, de carácter predominantemente residencial. 

 

Esta cidade alargada é suportada por uma rede viária infraestruturada e relacionada com a rede viária 

estruturante, onde se incluem as autoestradas (A1, A8, A17 e A19) e variantes municipais, que garantem 

um nível de acessibilidade elevado. 

  

O Nível II, é um grau intermédio de polaridade, configurando um estado de intermediação entre o 

aglomerado central da cidade e o seu extenso território municipal, configurando unidades onde o grau de 

infraestruturação é elevado e o conjunto de equipamentos e serviços de apoio à atividade quotidiana da 

população é mais abrangente. 
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Fundamentais para a estruturação do sistema urbano municipal, reforçando e qualificando o policentrismo 

que o mesmo território observa, este conjunto de vilas, localiza-se nos principais eixos do concelho (atrás 

mencionados) e oferecem uma oportunidade de especialização: Monte Real ao nível do termalismo como 

forte atração turística; Praia do Pedrógão ao nível do turismo, sendo a única praia do concelho; e Maceira 

com a forte componente industrial e o seu potencial no âmbito da arqueologia industrial; que devem ser 

valorizadas na sua especificidade e competitividade para o território local. 

 

O Nível III - associado às principais sedes de freguesia e que concentram por isso algum nível de funções 

terciárias, exercendo uma papel centralizador em relação aos demais lugares envolventes. Apesar de 

dominantemente caracterizados pela ocupação residencial, integram atividades industriais de pequena e 

média escala e atividades terciárias, assentes numa rede viária estruturante, que garante boas 

acessibilidades às áreas envolventes e por sua vez à cidade de Leiria. Por outro lado, nesta área integram-

se alguns lugares que se localizam na proximidade de alguns centros urbanos dos concelhos envolventes. 

É exemplo disto o Lugar da Loureira, adjacente a Fátima (concelho de Ourém).  

 

O Nível IV - corresponde aos territórios de baixa densidade que refletem menor grau de infraestruturação, 

correspondendo à grande mancha do território difuso, predominantemente residenciais e em associação 

com a prática agrícola, ainda que de subsistência. Neste território difuso, distinguem-se algumas áreas 

pela respetiva proximidade às polaridades mais relevantes do concelho, destas beneficiando pela 

imediação dos equipamentos e rede viária instalados no território. É também neste mesmo território que a 

marca da ruralidade é mais evidente, conformando a rede de pequenos centros que asseguram as 

condições de vida do quotidiano e os serviços/comércio de proximidade. 

 

Reforçando a intenção de proceder à clara hierarquização dos aglomerados procurou-se reduzir o padrão 

dispersivo da ocupação com a integração em solo rural dos pequenos núcleos de edificação concentrada 

de matriz rural e das áreas edificadas pouco concentradas, apoiadas em vias existentes que, em muitos 

casos, correspondem às áreas que o PDM em vigor classificava como “áreas de transição”. Estas áreas 

são de muito reduzida densidade e onde não se pretende incentivar a urbanização. A sua integração em 

solo rural contribui para a clarificação dos territórios com vocação para a urbanização e, simultaneamente, 

reduzir a intensidade da dispersão que se verifica. 

 

Tendo por base os critérios anteriormente descritos os aglomerados urbanos foram hierarquizados em 

quatro níveis. O primeiro nível integra a cidade alargada de Leiria, o segundo Monte Real, Maceira e Praia 

de Pedrógão, o terceiro as restantes sedes de freguesia e Loureira e no quarto os aglomerados urbanos 

não incluídos nos níveis anteriores. Esta distinção hierárquica tem reflexo nas categorias e subcategorias 

de espaços propostas em cada nível tirando partido da maior ou menor capacidade polarizadora de cada 

aglomerado e potenciando as centralidades detetadas.  
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Figura 57. Hierarquia dos aglomerados 

 

De um modo geral os aglomerados integrados nos três primeiros níveis hierárquicos detém maior vocação 

para a urbanização intensiva, ou seja para acolher ou reforçar maior variedade de usos e funções e maior 

densidade construtiva. É também nestes aglomerados que ainda persistem alguns núcleos urbanos com 

interesse do ponto de vista arquitetónico e morfológico que importa preservar. 

 

 

1.4.2. Indústria e Atividades Económicas 

 

A localização das atividades económicas no concelho de leiria caracteriza-se por uma elevadíssima 

dispersão. Na figura seguinte, observa-se o padrão de distribuição espacial das atividade económicas 

instaladas pelo território concelhio. 
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Figura 58 - Localização atividades económicas de Leiria 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2014 

 

 

Verifica-se uma disseminação da atividade industrial em núcleos e aglomerados urbanos, havendo 

igualmente grande expressão deste padrão de difusão no solo rural. Ocorrem, em áreas exteriores aos 

perímetros urbanos, maioritariamente ao longo dos eixos viários estruturantes do Município. 

 

Destaca-se a importância que o eixo transversal Nordeste/Sudoeste, correspondendo ao traçado do IC2, e 
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ligação de Leiria à Marinha Grande (EN 356-1 e variante da Barosa), tem nas opções de localização 

industrial no concelho. Este eixo transversal constitui a principal estrutura de suporte industrial de Leiria, 

coincidindo também com a estrutura urbana mais densa, junto dos principais núcleos populacionais. Ou 

seja, denota-se uma proximidade das atividades industriais às bacias de emprego que representam a sua 

fonte de mão-de-obra. 

 

Para uma melhor perceção da realidade em causa, decompôs-se aquele eixo em duas partes a Nordeste e 

a Sudoeste da cidade de Leiria, o que permitiu constatar que na parte nordeste localiza-se grande parte 

das indústrias referenciadas no Concelho, num espaço que não chega a atingir 15% da área total do 

Concelho. 

 

A situação indicada, de grande número de empresas com um padrão de dispersão tão elevado permite-nos 

distinguir uma “nebulosa” industrial sobre o canal nordeste do eixo do IC 2. 

 

Esta realidade é ainda potenciada pela existência de outras atividades económicas (serviços), 

principalmente na cidade de Leiria onde procuram maior visibilidade e capacidade de atração de potenciais 

consumidores. 

 

A deslocalização significativa destes estabelecimentos é pouco realista, tornando-se assim necessária a 

gestão das vias de comunicação, por forma a atenuar os problemas de funcionamento, congestionamento 

e de conflitos com áreas residenciais. 

 

A parte sudoeste do eixo, embora apresente menor número de indústrias em termos absolutos, representa 

setores de atividade de grande importância no contexto económico concelhio e regional (moldes, plásticos, 

etc.) 

 

A localização no quadrante sudoeste, está relacionado com as acessibilidades tradicionais e a proximidade 

com o Concelho da Marinha Grande (centro industrial de grande importância na região), assim como a 

continuidade de uma dinâmica muito intensa, devido aos novos acessos rodoviários nacionais. 

 

Também com alguma importância, surge um eixo simétrico ao anterior, um eixo constituído pela EN 109 na 

ligação de Leiria - Figueira da Foz e o eixo da EN 113 na ligação de Leiria - Tomar e Ourém. 

 

Ao longo da EN 109 surgem localizações industriais nas freguesias de Marrazes, Regueira de Pontes, 

Ortigosa e Monte Redondo: onde, principalmente em Marrazes, ocorrem grandes conflitos com áreas 

residenciais resultado da forte proximidade industrial aos aglomerados urbanos. 

 

Junto à EN 113 – Pousos, Santa Catarina da Serra, Arrabal e Caranguejeira a ocupação industrial 

carateriza-se por um padrão de localização disperso, com a exceção da primeira freguesia que possui uma 

área industrial muito atrativa devido à proximidade da sede concelhia - Leiria e a Autoestrada (A1). 
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Zona Industrial da Cova das Faias / Zona Industrial de Casal do Cego 

Com uma área de 257,06 ha, é uma das maiores zonas industriais existentes no concelho, abrange várias 

freguesias e integra o loteamento industrial da Cova das Faias (ZICOFA), em processo de ocupação e que 

veio dinamizar e reestruturar esta área de situação privilegiada. 

 

Na vigência do plano, o município lançou a 1ª fase o loteamento da ZICOFA, na freguesia de Marrazes, 

pondo à venda 33 lotes, com áreas compreendidas entre 1.500 m2 e 13.500 m2. A conjuntura de mercado, 

acessibilidade e proximidade à área urbana de Leiria, conjugaram-se para atrair empresas de cariz terciário 

que absorveram rapidamente os lotes disponíveis. 

 

 

Figura 59. ZICOFA – Área programada – Loteamento Industrial (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013  
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Figura 60. Zona Industrial de Casal do Cego – área sem programação (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 

 

Na freguesia da Boa Vista a área ocupada pela zona industrial da Cova das Faias é de 12,19 ha, dos quais 

5,36 ha estão preenchidos por indústria. Esta zona abrange igualmente uma área de 27,70 ha na freguesia 

de Santa Eufémia, dos quais 34.95% estão ocupados por indústrias e comércio, que se perfilam ao longo 

da EN 1/IC 2. 

 

A freguesia dos Pousos para além da grande área industrial que possui também encontra no seu território 

cerca de 32 ha desta área industrial da Cova das Faias, dos quais 35.5% está ocupada. A instalação 

destes estabelecimentos é muito recente e trata-se sobretudo de situações de deslocalização de 

empresas. 

 

O restante da zona industrial da Cova das Faias que se encontra na freguesia de Marrazes (185,17 ha) 

encontra-se com uma percentagem de ocupação razoável, destacando-se a parte a sul da EN 1, 

praticamente ocupada na sua totalidade por indústria e estabelecimentos comerciais que têm como aliado 

as frentes para a EN 1, logo maior visibilidade e promoção. Na zona a norte da EN 1, existe ainda uma 

grande área a ocupar, evidenciando-se a ocupação das principais frentes para as vias de acesso. 

 

È considerada uma zona de localização empresarial, devido à sua localização: junto à EN 1 e aos acessos 

à A1 e à A8, regulamentando a natureza das atividades já instaladas, e as futuras. 
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relacionada com a construção do IC1/A17, e com a proximidade a um dos nós de acesso, pois a atual EN 

109 já não possui as caraterísticas exigidas para servir de forma apropriada este projeto. 

 

 

Zona Industrial da Maceira 

Localiza-se no quadrante sudoeste do território concelhio, surge na adjacência da cimenteira e na 

proximidade da Marinha Grande. A área é servida por um nó da A8 e ocupa uma área significativa, de 

397,06 ha. Trata-se da maior extensão com fins exclusivamente industriais existente no concelho, não 

esquecendo, contudo, que abarca uma vasta zona industrial de extração de recursos geológicos (253,39 

ha). 

 

 

Figura 61. Zona Industrial da Maceira – área de indústria extrativa (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 

 

A freguesia da Maceira é conhecida pelo elevado número de empresas, realçando o peso industrial desta 

área territorial. As atividades na área dos moldes, a que se junta o fabrico de cimento e a exploração de 

inertes, representam setores de grande importância no contexto económico e que têm contribuído para o 

desenvolvimento sustentado da freguesia e área envolvente. 

 

É um espaço industrial muito complexo pela sua especificidade, devido  à implantação de dois tipos de 

industria, a transformadora e a extrativa. A indústria transformadora localiza-se junto ao núcleo da Cerca 
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com a forte ocupação da frente industrial com a via existente (EN 356), identifica-se  no entanto uma área 

com acessos difíceis ou quase inexistentes e sem qualquer implantação. Na zona oeste a indústria 

transformadora é limitada a nascente pela EN 356 e a poente por um vale com uma linha de água. Nesta 

área a ocupação ocorre igualmente numa franja ao longo da via principal. 

 

A indústria extrativa distribui-se, sobretudo, para este e sul da EN 356, é composta por unidades de 

exploração de inertes e respetivas “crateras” resultantes da exploração: aí se encontram a CMP (Cimentos 

de Portugal) e a Secil Martingança, porém, também se regista a existência de outros usos, como 

estabelecimentos de indústria transformadora, comércio e ainda habitações.  

 

A localização industrial neste quadrante sudoeste do território concelhio está obviamente relacionada com 

as acessibilidades tradicionais e a proximidade ao concelho da Marinha Grande, centro industrial de 

grande importância na região. As acessibilidades permitem antever a continuidade de uma dinâmica muito 

intensa neste espaço industrial. 

 

Zona Industrial dos Pousos 

Com uma área de 137,94 ha, localiza-se numa zona muito favorável em relação a uma das entradas da 

cidade, junto ao nó de ligação da A1. Esta zona posiciona-se para reunir pequenas e médias indústrias que 

desfrutem de vantagens na sua proximidade ao centro urbano e à bacia de emprego correspondente. Tem 

uma frente para a via de acesso à A1 (junto às portagens) e para a EN 113, que faz a ligação Leiria - 

Ourém - Tomar - Fátima. Parte desta zona foi concretizada por uma operação de loteamento industrial 

promovida pela Junta de Freguesia, sendo que todos os lotes se encontram comprometidos. 

 

 

Figura 62. Zona Industrial de Pousos / Principais Acessibilidades (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 
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Zona Industrial da Barosa 

Atualmente com uma área de cerca de 101,13 ha, situa-se numa zona altamente especulada, fruto da sua 

localização privilegiada em relação aos acessos à A8. Esta área posiciona-se para reunir largo espectro de 

empresas que desfrutem das vantagens da sua proximidade ao centro urbano, bem como à bacia de 

emprego correspondente, e localiza-se no importante e já referenciado eixo Leiria/Marinha Grande. 

 

 

 

Figuras 63e 64. Zona Industrial da Barosa/ Principais Acessibilidades (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 
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A zona industrial da Barosa insere-se no patamar regional, cuja atratividade resulta do facto de beneficiar 

de boas acessibilidades aos principais eixos viários de atravessamento do concelho. Alberga um grande 

número de indústrias geradoras de mais valias para a freguesia, concelho e região, principalmente na parte 

confinante com a variante e ao longo da EN 242.  

 

Em 1999 foi concretizada pela Junta de Freguesia uma operação de um loteamento industrial, prevendo a 

constituição de 12 lotes para fins industriais sendo que todos se encontram atualmente comprometidos.  

 

Prevê-se que este espaço industrial reúna de futuro boas condições para a atração de investimento de 

empresas de toda a região ou país. 

 

As zonas industriais de Pousos e Barosa estão em franco desenvolvimento, fruto da sua localização 

privilegiada em relação aos acessos à A1 e à A8. A sua existência tem sido fundamental para conter a 

dispersão industrial nas respetivas freguesias que integram o quadrante sudoeste do concelho. 

 

 

Zona Industrial de Regueira de Pontes 

Com uma área de cerca de 96 ha, situa-se entre o aglomerado urbano de Leiria (a sul) e o núcleo urbano 

de Regueira de Pontes (a norte), tendo como limite físico, a oeste, a linha de caminho-de-ferro. É 

atravessada pela EN 109, onde apresenta em ambos os lados áreas consolidadas de edificações, 

acompanhada por uma forte mistura de usos: habitacional, industrial e comercial. 

 

 

Figura 65. Zona Industrial de Regueira de Pontes (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 

 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     313 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

Em termos de área ocupada/comprometida é uma zona industrial com elevada taxa de ocupação, no 

entanto, a desorganização e o caos de usos implantados obriga a um reordenamento de pormenor no 

intuito de melhorar as condições de vivência desses mesmos usos distintos, nomeadamente, indústria / 

habitação / armazém. 

 

A zona industrial de Regueira de Pontes posiciona-se para reunir pequenas e médias empresas/indústrias 

que desfrutem da vantagem da sua proximidade ao centro do concelho. É uma zona com boas 

características para a implantação de edificações dos vários setores da economia, sendo de extrema 

importância a criação de novas e melhores infraestruturas de apoio e frentes para aproveitamento do 

espaço de forma planeada e sustentada, de modo a poder viabilizar as opções projetadas para instalação 

de novas indústrias. 

 

 

Zona Industrial da Ortigosa 

Com uma área de 59,87 ha, localiza-se ao longo da EN 109 e a sua vocação e atratividade saiu reforçada 

quando se concretizou a construção do nó de acesso ao IC1 (A 17). Acompanhada por outras zonas 

industriais, esta zona industrial posiciona-se para reunir pequenas e médias empresas/indústrias. 

 

 

Figura 66. Zona Industrial da Ortigosa (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 
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Zona Industrial de Areias 

Com uma área de 27,50 ha, localiza-se na freguesia de Colmeias, a norte do núcleo urbano de Vale da 

Raposeira entre Colmeias e Boa Vista, próxima do núcleo central da freguesia. No que se refere às 

acessibilidades, esta área industrial é atravessada pela via que liga a freguesia da Boa Vista às Colmeias, 

fica muito próxima da EN 1 e se for intervencionada poderá tirar partido do facto de possuir frente para a 

A1 (especulação de vistas). 

 

 

Figura 67. Zona Industrial de Areias (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 

 

 

Zona Industrial do Barracão  

Integrada nas freguesias de Bidoeira de Cima e Colmeias, abrange dois grupos distintos de áreas 

industriais: área industrial transformadora (42,37 ha), e áreas de indústria extrativa (27,77 ha). 

 

A área que regista maior ocupação é a que se situa dentro da freguesia de Bidoeira de Cima e integra  

indústrias de betão e ferro, apesar de haver uma faixa ao longo da  EN 349 por ocupar.  

 

O facto de predominarem as indústrias ligadas ao betão, fabricação de cimento, revestimentos e 

pavimentos industriais, está relacionado com a proximidade da matéria-prima (explorações em Colmeias) e 

das boas acessibilidades - EN 1. 
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Figura 68. Zona Industrial do Barracão e de Bidoeira de Cima (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 

 

Na área industrial extrativa a oeste e a este da A1 abundam as crateras resultantes da exploração de 

inertes, atividade económica muito importante nesta zona do concelho, exceto algumas frentes junto à EN 

1 e uma rua paralela a esta, onde existem armazéns industriais e de comércio. 

 

 

Figura 69. Área de indústria extrativa do Barracão (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013  
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1.5. OBJETIVOS E PROPOSTA DE ORDENAMENTO 

A estruturação e ordenamento do Concelho de Leiria tiveram por base o conhecimento das condições 

económicas, sociais, culturais e ambientais (de acordo com a caracterização e diagnóstico efetuados) 

tendo sido apoiado em estudos e propostas elaborados para o território concelhio, para diversos setores, 

pela Câmara Municipal e por outros organismos que operam no concelho, no conhecimento da realidade 

local e leituras do território que contribuíram para a consolidação da proposta, assim como pela 

conjugação da interação com os vários agentes (autarcas, outros representantes da população, técnicos, 

entre outros) e demais entidades que acompanharam o Plano.  

 

Neste capítulo serão apresentadas as apostas estratégicas de ordenamento territorial com reflexo na 

proposta de ordenamento do Plano. Estas apostas integram o relatório “Quadro Estratégico Municipal – 

Hipóteses de Atuação”, desenvolvido no âmbito da revisão do PDM, e exposto sinteticamente no ponto 

1.2. do presente volume do relatório, que propõe um conjunto de estratégias centrais, projetos e ações 

com objetivo de potenciar o desenvolvimento municipal e diminuir as debilidades existentes. 

 

Este relatório estabelece três eixos atuação, concretizados em estratégias, objetivos e ações a 

desenvolver pelo município. Salientam-se os aspetos essenciais de cada um desses eixos de atuação com 

incidência no ordenamento do território que são, de uma forma sintética, a seguir apresentados. 

 

A) Reforçar a centralidade de Leiria 

Beneficiar do posicionamento geoestratégico que Leiria ocupa, a nível regional com os polos de Coimbra, 

Aveiro e Figueira da Foz e a nível nacional com as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, como forma 

de impulsionar o desenvolvimento socioeconómico. Aproveitar as funções centrais de Capital de Distrito e 

reforçar o papel da cidade de Leiria na rede urbana do País, em particular na Região Centro e Litoral. 

Afirmar a cidade de Leiria como capital de distrito. Promover o crescimento e a consolidação das suas 

funções centrais. 
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Figura 70. Posicionamento Central do Concelho 

Fonte:www.maps.google.com, 2013 

 

B) Aproveitar os nós das autoestradas como ‘hubs’ do desenvolvimento económico 

Dar ênfase aos nós viários como “hubs” de desenvolvimento. Valorizar Leiria no novo quadro de 

acessibilidades resultante dos investimentos de construção, melhoramento e conclusão de infraestruturas 

rodoviárias. 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). 

 

Fomentar a intensidade das relações funcionais na Beira Litoral, em torno de Coimbra, Aveiro e 

Leiria/Marinha Grande; 

 

C) Reforço das Acessibilidades internas e com os concelhos Vizinhos 

Pretende-se garantir a existência de um modelo de circulação legível e hierarquizado que contribui para a 

identificação e clareza de trajetos e percursos, a potenciação de uma maior fluidez de tráfego e 

descongestionamento dos aglomerados urbanos principais, e a melhoria da qualidade ambiental dos 

diversos espaços urbanos.  
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Pretende-se que a legibilidade e estruturação assegurem no futuro um acréscimo na mobilidade, na 

qualificação dos espaços, fomentando a diversidade das vivências espaciais. Desta forma, é fundamental a 

definição de uma hierarquização que permita a identificação de trajetos e percursos.  

 

As intenções da hierarquização viária proposta apoiam-se fundamentalmente na malha existente, 

necessidade da sua continuidade e na necessidade de novas vias.  

 

Assim, no âmbito do presente PDM, tendo em conta as características das diferentes vias, nomeadamente 

níveis de serviço, traçado e ligações que estabelecem, tipo de ocupação circundante, irá ser estabelecida, 

como já se referiu, posteriormente, a seguinte hierarquia viária.  

 

D) Ampliar a qualificação iniciada no Programa Polis 

A intervenção integrada de requalificação urbana e de valorização ambiental, com o objetivo máximo da 

valorização das margens do rio Lis e sua integração na vivência de Leiria, como a requalificação da zona 

consolidada da cidade e de espaços de transição entre o centro histórico e a franja periurbana. 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. 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. 

 

E) Investimento Turístico e Cultural 

Beneficiar do vasto património existente ao nível paisagístico e ambiental, com o pinhal litoral, os rios Lis e 

Lena, a Lagoa de Ervedeira, a Praia de Pedrógão, o Vale do Lapedo e as Termas de Monte Real e ao nível 

arquitetónico, com o Castelo de Leiria, a presença de Arte Nova e o legado cultural da presença judaica. 

Explorar a forte componente que a Cultura detém no Município, através do Centro Cultural Mercado de 

Sant’Ana, o Museu do Moinho de Papel e o Museu da Imagem em Movimento, o futuro museu a instalar no 

Convento de Santo Agostinho, o Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho - Lapedo, assim como 

o forte dinamismo das associações de âmbito cultural, das quais se destacam o Orfeão de Leiria, a SAMP, 

as diversas Filarmónicas, o Te-ato, o Nariz, entre outras. 

 

F) Qualificação Urbana da Praia de Pedrógão 

Valorizar e qualificar a Praia do Pedrógão considerada estratégica para o Município ambiental e 

turisticamente. Gerir a pressão urbana/turística na faixa litoral/orla costeira de forma a assegurar a 

exploração sustentável dos recursos naturais, a qualificação da paisagem e a adequada prevenção dos 

riscos. Reforçar e melhorar as infraestruturas e equipamentos de forma a promover uma oferta turística de 

qualidade. Proporcionar o correto ordenamento de um território cuja vocação é a estância balnear e a 

atracão turística de qualidade. Assegurar a defesa e conservação da natureza através da proteção dos 
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ecossistemas naturais e exploração sustentável dos recursos. Ordenar os usos e atividades na área do 

Plano. 

 

 

G) Desenvolvimento das Termas de Monte Real 

Dinamizar as Termas de Monte Real como estratégia para a criação de riqueza e emprego. Potenciar o 

Parque Termal já construído, que constitui uma oferta termal moderna, baseada na qualidade e 

diversidade das águas termais e nos equipamentos de saúde e spa, de forma a aumentar a 

competitividade do Turismo de Saúde e Bem-estar no Concelho e Região e contribuir para aumentar as 

infraestruturas de qualidade, associadas à oferta hoteleira no Município e Região. 

 

Desenvolver parcerias entre o setor público e privado no sentido de quebrar a sazonalidade de utilização, 

nomeadamente através dos canais de turismo sénior e da criação de uma agenda de eventos, assim como 

no desenvolvimento de uma estratégia concertada de divulgação do produto termal e do Concelho. 

 

H) Aumentar a competitividade económica do Concelho, através do reforço dos espaços 

destinados às atividades económicas 

O concelho de Leiria conheceu nos últimos anos um acelerado desenvolvimento que o colocou na 

vanguarda do inegável progresso do Distrito de Leiria e da Região Centro, apresentando os melhores 

indicadores socioeconómicos, é um território dinâmico e atrativo, com grande diversidade económica e 

com uma assinalável tradição de internacionalização e de inovação. Por outro lado, insere-se numa área 

líder no domínio das indústrias do vidro, plásticos e moldes, liderança que começou por ser sustentada 

num processo com raízes seculares de radicação e afirmação da indústria do vidro e que, posteriormente, 

no Pós II Grande Guerra, se consolidaria com a internalização do know-how industrial local no 

desenvolvimento da indústria de moldes em sintonia e articulação com a emergência da indústria das 

matérias plásticas é, igualmente, destacável na exploração e transformação da pedra para a construção 

civil, bem como na produção de cerâmica estrutural, utilitária e decorativa. No campo das atividades 

agropecuárias, apesar de, nas últimas décadas, o potencial de desenvolvimento ter sido bastante afetado 

pelo alastramento difuso das dinâmicas urbano industriais e pela recessão demográfica das áreas de 

matriz mais rural, a área continua a ter bastante relevo na produção suinícola, bem como na produção de 

aves. 

 

Assim, pretende-se afirmar estrategicamente Leiria como destino potencial para a localização das 

atividades industriais. Aumentar e valorizar a estrutura empresarial concelhia. Favorecer o reordenamento 

industrial. 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). Consolidar as 

principais manchas industriais do Município e harmonizar a industrialização difusa existente com 

verdadeiros Parques Industriais de Negócios. Ordenar as indústrias extrativas de forma a evitar a 
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degradação da paisagem, e a promover a recuperação das áreas esgotadas. Ordenar os distintos polos 

industriais existentes. 

 

A dinâmica empresarial que se assiste em Leiria em conjunto com a sua capacidade de atracão de 

investimento para a região justifica o reforço de áreas disponíveis para a instalação de novas indústrias, 

como forma de reforçar o contributo de Leiria para o crescimento e desenvolvimento económico do País 

assim como forma de promover, de forma integrada, o desenvolvimento económico sustentado da região, 

para isso é necessário: 

 

Desenvolver novas zonas industriais de condições de referência no suporte competitivo às empresas. 

Contribuir para o melhor acolhimento do tecido empresarial do Município, constituído por pequenas e 

médias empresas; Estimular a fixação de novas empresas e serviços no Município através da criação de 

Parques Empresariais que apostem em fatores de diferenciação, como a qualidade e a inovação; Reforçar 

as qualificações e as competências dos promotores económicos do Município em parceria com o IPL e 

associações dos setores. 

 

Os desafios da competitividade são cada vez mais decisivos para os processos de desenvolvimento, 

sustentabilidade e afirmação das regiões, sendo que através da expansão / criação de zonas industriais 

com especial incidência na zona envolvente da cidade de Leiria e junto ao limite do concelho a Norte com 

Pombal, a sudoeste com a Marinha Grande e a Sul com a Batalha e Ourém sempre numa lógica de 

proximidade aos nós de acesso às principais vias, que apresentam fortes indicadores de ocupação e 

procura, pretende-se reforçar e diversificar a base produtiva do tecido industrial, conferindo-lhe 

consistência e competitividade no quadro das vantagens comparativas que o Município oferece, 

nomeadamente ao nível da mão de obra industrial local, da presença de níveis de qualificação e 

profissionalização relativamente elevados e da rede de acessibilidades existentes e futuras, o que revela 

uma convergência de recursos endógenos para a atração de investimentos e para a recriação de emprego 

e fixação de população. 

 

I) Diminuir os constrangimentos da atividade industrial e agropecuária 

Adotar solução para o tratamento de efluentes, domésticos, agrícolas e industriais e 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. 

Estabelecer um pré-tratamento do efluente suinícola, recuperação de energia e a valorização da matéria 

orgânica na Estação de Tratamento de Efluentes de Suinicultura (ETES) da Região do Lis. Adotar um 

sistema de recolha – tratamento de efluentes suinícolas para a ETES assim como a ligação da ETES à 

rede pública de transportes / distribuição da energia elétrica. 

 

J) Melhorar a Qualidade de Vida e Qualidade Ambiental 

Considera-se, de maneira geral, que a qualidade de meio ambiente constitui fator determinante para o 

alcance de uma melhor qualidade de vida. A qualidade ambiental está intimamente ligada à qualidade de 
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vida, pois vida e meio ambiente são inseparáveis, o que não significa que o meio ambiente determina as 

várias formas e atividades de vida ou que a vida determina o meio ambiente. Na verdade, o que há é uma 

interação e um equilíbrio entre ambos que variam de escala em tempo e lugar. Assim é necessário: 

 

 Promover a qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis. Manter e conservar o sistema de 

defesa contra cheias, redes coletivas de rega e drenagem agrícola e de caminhos. Controlar a 

poluição difusa com origem nas suiniculturas e nos efluentes domésticos e industriais;  

 

 Proteger e valorizar os recursos hídricos. Promover o valor histórico, social, cultural e ambiental do 

Rio Lis e afluentes. Promover o potencial endógeno do Município / Região, articulando os planos 

de água com o território envolvente. 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. Reduzir 

as cargas poluentes emitidas para o meio hídrico. Reabilitar e renaturalizar os leitos e margens; 

 

 Conservar a natureza e a diversidade biológica. Promover a utilização sustentável dos recursos 

biológicos presentes no Município. Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais. 

Conhecer o património natural do Município. Promover e valorizar as áreas protegidas – Sítio do 

Azabucho – e conservar o seu património natural, cultural e social. 

 

 Dotar as freguesias de centralidades específicas por forma ao reconhecimento das suas 

especificidades e consequente processo identitário dos seus residentes. Elaboração de pequenos 

projetos urbanos para os centros de freguesia com programa que promova a sociabilidade local; 

 

 Progressiva transformação de estrada em rua incrementando a imagem urbana, a segurança de 

peões e tráfego mecânico e regularizando os modos de mobilidade. Incentivo aos cobertos 

vegetais em industrias 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. 
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Figura 71. Espaços de valor natural a proteger 

 

K) Centro Histórico. Revitalização social e económica do Centro de Leiria 

Afirmar o Centro Histórico como ‘rosto’ da cidade de Leiria, reforçando a sua centralidade e capacidade de 

atração. Articular o Centro Histórico com a envolvente a partir da integração dos tecidos urbanos a novas 

formas de ocupação e de apropriação do território. Implementar a estratégia definida para Área de 

Reabilitação Urbana no respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 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 vista à promoção da coesão 
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social. Promover a reabilitação do parque edificado com valorização dos elementos notáveis e dos 

espaços públicos de forma a reconquistar a capacidade atrativa às funções residencial, comercial e de 

lazer. Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos e incentivar à diversidade social e de usos no 

Centro Histórico. 

 

L) Leiria cidade alargada 

A cidade de Leiria é o espaço de referência urbana. Com cerca de 49.000 habitantes, segundo os censos 

de 2011, pode-se considerar uma cidade de primeiro nível no contexto das cidades da região centro e do 

território Nacional. É envolvida a norte e poente pela EN1 e a sul pela circular interna de Leiria. A freguesia 

é limitada a norte pelo Rio Lis que atravessa toda a área urbana alargada. 

 

A cidade de Leiria integra parte das freguesias de Marrazes, Pousos, Barreira, Parceiros e Barosa. Trata-

se da sede do concelho e capital de distrito concentrando aqui um grande número de atividades de 

serviços, comércio, equipamentos e algumas unidades industriais que se distribuem nas zonas mais 

periféricas da cidade alargada. 

 

Desde 1995 verificou-se uma acentuada dinâmica de construção assistindo-se à colmatação da malha 

urbana nas zonas mais centrais de Leiria, com o preenchimento de espaços vazios nos quarteirões 

existentes e a abertura de novas vias associadas a novas construções. Nas zonas mais periféricas 

salienta-se o surgimento de urbanizações e colmatação de malha urbana existente, nomeadamente, em 

Telheiros (freguesia de Barreira), Casal de Santa Clara (freguesia de Parceiros), Arrabalde, Sismaria e 

Vale Sepal (freguesia de Marrazes) e Andrinos e Pousos (freguesia de Pousos). É igualmente visível o 

surgimento de novas construções de caráter industrial reforçando as zonas industriais de Vale Sepal e 

Pousos. 
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Figura 72. Evolução do Povoamento - Cidade Alargada de Leiria 

 

Dar coerência urbana ao território de ocupação alargada para a promoção da imagem, da qualidade de 

vida e da potenciação das sociabilidades. Encontrar modelo de deslocalização de indústrias junto de 

aglomerados urbanos no quadro do sistema económico e financeiro atual. Atenuar a fronteira centro – 

periferia promovendo a infraestruturação e equipamentos de uso público. Constituir a cidade de Leiria 

como uma das cidades de primeira ordem do sistema urbano da Região Centro.  

 

O continuar a desenvolver e reforçar a centralidade da cidade de Leiria, no contexto regional e municipal, 

permitirá aumentar a sua atratividade e capacidade de retenção de pessoas e de quadros técnicos que a 

tipologia das indústrias no concelho tem estimulado. 
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Figura 73. Cidade Alargada de Leiria  

 

 

M) Valorização da imagem de Leiria 

Devolver à cidade o imaginário de boa arquitetura que se perdeu desde as construções de referência Arte-

Nova promovendo a qualificação da imagem arquitetónica. Consolidar a cidade e estruturar coerentemente 

todas as suas partes, em particular as descontínuas em relação à malha urbana. Valorizar o 

enquadramento de vistas em relação ao Castelo e sua envolvente. Exponenciar os planos de água 

existentes, bem como o património construído. Fomentar a captação de novos investimentos e iniciativas. 

Garantir a qualidade dos serviços prestados à população qualificando os equipamentos existentes. 

Concluir o Plano de Urbanização que consolide a cidade, relacione todas as suas parte através de 

sistemas de continuidade tanto urbanísticos, como ecológicos. 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. 

 

N) Reforçar a rede de complementaridades dos aglomerados urbanos 

O sistema urbano do concelho está polarizado pela cidade de Leiria e, noutro nível, por outros 

aglomerados que são, em geral, sedes de freguesias. Verifica-se que em torno da cidade e dos restantes 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     326 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

núcleos polarizadores há um território onde gravitam outras aglomerações urbanas e espaços rurais. Estes 

territórios polarizados organizam-se em torno de mobilidades para o trabalho e o usufruto de comércio e 

serviços.  

 

Estes conjuntos estruturam subsistemas urbanos, e estes não são estruturas fechadas, mas espaços de 

articulação de geometria variável. Há um potencial de concertação entre os diferentes subsistemas 

urbanos existentes e com as áreas adjacentes que deve ser dinamizado, através do desenvolvimento 

redes interurbanas, articulando funções orientadas para potenciar e valorizar as especificidades e a 

diversidade dos recursos urbanos, contribuindo para uma forte coesão do conjunto urbano.  

 

O) Promover a consolidação e ordenamento dos sistemas de aglomerados através do 

estabelecimento de complementaridades do solo urbano com o solo rural 

Mais do que dicotómico, exigem os novos paradigmas de desenvolvimento que, se encontre a 

complementaridade entre os dois tipos de uso do solo: rural e urbano. Apoiado na legislação e no seu 

reconhecimento, conceitos e metodologia de classificação de áreas construídas, bem como a edificação 

dispersa em solo rural o Plano procura apresentar um conjunto de medidas que consolidem essa 

complementaridade não obstante o atraso de uma politica cadastral para o solo rural e o anacronismo da 

lei de solos em particular no espaço urbano.  

 

Com efeito a manutenção de formas agrícolas nas imediações de habitações, em povoamento disperso ou 

em meios de morfologia mais concentrada, mas cuja população tem atividade predominantemente agrícola 

deu origem á consolidação deste conceito, permitindo a definição de ações qualificadoras neste meio mais 

específicas e idiossincráticas de acordo com os seus valores culturais e naturais. 

 

No âmbito da qualificação do solo rural, na componente da definição da capacidade edificatória, a sua 

concretização é realizada a partir da identificação de aglomerados rurais e de áreas de edificação dispersa, 

para os quais são estabelecidas regras de ordenamento. Visa-se assim a preservação das vivências locais 

e o crescimento em harmonia com a paisagem não urbana, cuja ocupação entre edifícios consolidados 

deverá ser realizada por colmatação dos espaços intersticiais e adjacentes livres e para as áreas de 

edificação dispersa, como espaços existentes de usos mistos cujo edificado é pouco concentrado e se 

apoia na estrutura viária existente, a colmatação de forma sustentável promovendo a sua valorização e 

qualificação.  

 

Contrariar o progressivo abandono através de possibilidades de ocupação mais contemporânea associada 

a uma atividade agrícola familiar mas com possibilidades de horizonte comercial ou agricultura familiar e de 

recreio mas fundamental para a manutenção da paisagem, atração de população e rendimento familiar.  

 

Em síntese, através da definição dos aglomerados rurais e das áreas de edificação dispersa, com as 

consequentes regras de utilização do espaço acima referenciada, visa-se contrariar o seu progressivo 

abandono, tanto humano como de atividade, permitindo a sua qualificação de conjunto em articulação com 
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os valores naturais e culturais dos lugares.  

 

P) Promover a qualificação e contrariar o despovoamento do solo rural 

Apesar do abandono da atividade agrícola e o despovoamento dos últimos anos das zonas mais rurais, 

assiste-se hoje em dia a um ligeiro, mas progressivo, retorno de pessoas às áreas rurais, sendo estas os 

designados “neo-rurais” ou “novos rurais”.  

 

Elas constituem um novo capital humano, que procura uma melhor qualidade de vida, mas, igualmente, 

querem contribuir para o desenvolvimento destas áreas. Dedicam-se a várias atividades, muitas delas 

ligadas à agricultura, sobretudo à biológica, mas sentem dificuldades de integração. Têm sido, sem dúvida, 

elementos dinamizadores, que devem ser incentivados pelo poder local e instituições governamentais 

através de medidas que promovam a permanência das pessoas proporcionando melhores condições de 

vida, como seja melhoria das acessibilidades, dotar o território de uma boa rede de infraestruturas e 

equipamentos, adotar politicas de atração de investimento empresarial para gerar emprego.  

 

 

1.6. METODOLOGIA PARA A PROPOSTA DE ORDENAMENTO 

O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei nº 380/99 de 

22 de setembro, na redação atual do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, desenvolveu as bases da 

política de ordenamento do território e de urbanismo, remetendo a definição e os critérios de classificação 

e de reclassificação do solo, e das categorias de qualificação do solo rural e do solo urbano para o Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de maio. 

 

 

1.6.1. Decreto Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de maio 

O Decreto - Regulamentar 11/2009 de 29 de maio determina os critérios de classificação e reclassificação 

do solo, a estabelecer em planos municipais de ordenamento do território, com vista a dotar todos os 

municípios de uma base harmonizada de critérios.  

 

Esta uniformização passa, desde logo, pela classificação do solo que assenta na diferenciação entre solo 

rural e solo urbano. Esta classificação determina o destino básico dos terrenos e dá lugar a diferentes 

qualificações do solo atendendo às finalidades a ele associadas e à sua integração em categorias 

funcionais e operativas.  

 

As categorias funcionais assentam no critério da utilização dominante e podem ser desagregadas nas 

subcategorias que melhor se adaptem às estratégias de desenvolvimento e ao modelo de organização 

territorial de cada município. As categorias operativas são estabelecidas com base no grau de urbanização 
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do solo, de consolidação morfotipológica e da programação da urbanização e da edificação e assentam na 

distinção básica entre solo urbanizado e urbanizável. 

 

O Decreto Regulamentar estabelece igualmente os critérios para a reclassificação do solo salientado que a 

reclassificação do solo rural em solo urbano constituiu uma exceção com vista a combater o aumento 

indiscriminado dos perímetros urbanos. A reclassificação do solo urbano como solo rural ocorrerá, entre 

outros critérios previstos, quando o município não proceda à programação e respetiva inscrição no plano 

de atividades municipal ou, tendo procedido a essa inscrição, não tenha concretizado a execução do plano. 

 

Relativamente à adaptação dos trabalhos da revisão do PDM ao Decreto Regulamentar destaca-se o 

seguinte em matéria de definição de perímetros urbanos e qualificação de usos do solo: 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO COMO URBANO (ARTIGO 6º, N.º 3) 

 

“A classificação do solo como urbano fundamenta-se na indispensabilidade e adequação quantitativa 

e qualitativa de solo para implementar a estratégia de desenvolvimento local.” 

 

 

RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO RURAL COMO SOLO URBANO (ARTIGO 7º, N.º 1) 

 

“A reclassificação do solo rural como solo urbano (…) tem carácter excecional e depende da 

comprovação da sua necessidade face à dinâmica demográfica, ao desenvolvimento económico e social e 

à indispensabilidade de qualificação urbanística, obedecendo ao disposto no artigo anterior e ainda aos 

seguintes critérios complementares:  

a) Fundamentação na avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor municipal 

em vigor, suportada em indicadores de execução física da urbanização e da edificação e na quantificação 

dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes; 

b) Aferição do grau de aproveitamento e da disponibilidade de áreas urbanas suscetíveis de reabilitação, 

renovação e reestruturação ou de maior densificação e consolidação urbana, suportada em indicadores 

demonstrativos da situação, devendo o aproveitamento das mesmas prevalecer sobre o acréscimo do solo 

urbano; 

c) Aferição da indispensabilidade de estruturação do aglomerado urbano, resultante de fatores de 

mudança da organização do território ou da necessidade de integração de solo a afetar à estrutura 

ecológica municipal necessária ao equilíbrio do espaço urbano; 

d) Compatibilidade com os planos sectoriais com incidência territorial e com as orientações dos planos 

regionais de ordenamento do território, bem como conformidade com os limiares máximos de expansão 

do solo urbano nestes estabelecidos; 

e) Programação da execução da urbanização e da edificação do solo a reclassificar; 
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f) Necessidade de relocalização ou redistribuição de áreas de urbanização programada sem 

acréscimo da superfície total do perímetro urbano.” 

 

 

CATEGORIAS FUNCIONAIS DO SOLO URBANO (ARTIGO 21º, N.º 1) 

 

“a) Espaços centrais - áreas que se destinam a desempenhar funções de centralidade para o 

conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades terciárias e funções residenciais; 

b) Espaços residenciais - áreas que se destinam preferencialmente a funções residenciais, podendo 

acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização dominante; 

c) Espaços de atividades económicas - áreas que se destinam preferencialmente ao acolhimento 

de atividades económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano; 

d) Espaços verdes - áreas com funções de equilíbrio ecológico e de acolhimento de atividades ao ar 

livre de recreio, lazer, desporto e cultura, agrícolas ou florestais, coincidindo no todo ou em parte com 

a estrutura ecológica municipal; 

e) Espaços de uso especial - áreas destinadas a equipamentos ou infra -estruturas estruturantes ou 

a outros usos específicos, nomeadamente de recreio, lazer e turismo, devendo as suas funções ser 

mencionadas na designação das correspondentes categorias ou subcategorias; 

f) Espaços urbanos de baixa densidade - áreas edificadas com usos mistos às quais o plano 

municipal de ordenamento do território atribui funções urbanas prevalecentes e que devem ser objeto 

de um regime de uso do solo que garanta o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade e a sua 

infraestruturação com recurso a soluções apropriadas.” 

 

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO COMO RURAL (ARTIGO 5º, N.º 1) 

 

“A classificação do solo como rural visa proteger o solo como recurso natural escasso e não renovável , 

salvaguardar as áreas afetas a usos agrícolas e florestais, a exploração de recursos geológicos ou à 

conservação da natureza e da biodiversidade e enquadrar adequadamente outras ocupações e usos 

incompatíveis com a integração em espaço urbano ou que não confiram o estatuto de solo urbano”. 

 

RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO URBANO COMO SOLO RURAL (ARTIGO 8º, N.º 1) 

 

“A reclassificação do solo urbano como solo rural (…) obedece aos critérios previstos no artigo 5.º e ocorre 

nas seguintes situações: 

a) Quando assim resulte dos instrumentos de gestão territorial em vigor; 

b) Quando da atualização das previsões de evolução demográfica, económica e social do município e da 

avaliação da execução do plano municipal de ordenamento do território em vigor se conclua, com 

fundamento nos critérios enunciados no artigo anterior, que a área urbanizável prevista no plano é 

excessiva; 
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c)No âmbito da relocalização ou redistribuição previstas na alínea f) do artigo anterior. 

 

 

CATEGORIAS DO SOLO RURAL (ARTIGOS 15º, 16.º, 17.º E 19º) 

 

“a) Aglomerados rurais, correspondendo a espaços edificados com funções residenciais e de apoio a 

atividades localizadas em solo rural, devendo ser delimitados no PDM com um regime de uso do solo que 

garanta a sua qualificação como espaços de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento 

rural e infra -estruturados com recurso a soluções apropriadas às suas características; 

 

b) Áreas de edificação dispersa, correspondendo a espaços existentes de usos mistos, devendo ser 

objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento numa ótica de 

sustentabilidade e serem infra -estruturados com recurso a soluções apropriadas às suas características; 

 

c) Espaços agrícolas ou florestais de produção, correspondendo a espaços cuja utilização dominante é 

o desenvolvimento das atividades agrícolas, pecuárias e florestal, com base no aproveitamento do solo 

vivo e dos demais recursos e condições biofísicas que garantem a sua fertilidade;   

 

d) Espaços florestais de conservação, correspondem a espaços integrados em áreas classificadas de 

conservação da natureza e da biodiversidade; 

 

e) Espaços Naturais, correspondem a áreas com maior valor natural como tal identificadas nos planos de 

ordenamento de áreas protegidas, as áreas de ocorrência dos valores naturais nos sítios e nas zonas de 

proteção especial, de acordo com o plano setorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, bem como as áreas de reconhecido interesse 

natural e paisagístico, cuja utilização dominante não seja agrícola, florestal ou geológica; 

 

f) Espaços afetos à exploração de recursos geológicos, correspondem a áreas afetas à exploração de 

recursos geológicos. 

 

 

1.6.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

(PROT-C) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro), em fase de aprovação 

estabelece um conjunto de princípios e normas aplicáveis na definição de perímetros urbanos e 

qualificação de usos de solo que deverão ser vertidos no PDM.  

 

Relativamente ao modelo territorial proposto naquele plano salienta-se os aspetos diretamente 

relacionados com os instrumentos de gestão territorial da competência dos municípios: 
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REGIME DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: 

 

 Contenção dos fenómenos generalizados da edificação dispersa ou linear bem como da criação 

de novas áreas de expansão urbana, estabelecendo modelos de usos e ocupação do solo que 

promovam a concentração da edificação no solo já apto para o efeito e privilegiando a 

reconversão, reestruturação ou requalificação dos espaços já servidos por infraestruturas e 

equipamentos. 

 Qualificar e regulamentar o solo rural entendendo-o como um recurso natural escasso e não 

renovável, destinado à produção agrícola, pecuária e florestal, à exploração de recursos 

geológicos, bem como à conservação de recursos e valores naturais, ambientais, culturais e 

paisagísticos, assumindo um enquadramento adequado dos demais usos. 

 

O PROT Centro estabelece igualmente um conjunto de normas orientadoras com incidência nos diferentes 

domínios do ordenamento territorial e urbano que devem ser incorporadas nos planos municipais de 

ordenamento do território. Destacam-se as seguintes normas específicas de base territorial: 

 

TG9. CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO   

 

1) Classificação e qualificação do solo:  

a. A classificação e qualificação do solo deve efetuar-se de acordo com os critérios estabelecidos na 

legislação em vigor, desenvolvidos no PROT Centro e ser fundamentada na avaliação da execução dos 

PMOT. Essa avaliação deve ser suportada em elementos cartográficos e indicadores de execução física 

da urbanização e da edificação, na identificação dos compromissos válidos e eficazes e, ainda, nas 

morfologias de povoamento e padrões de urbanização e ocupação do solo, designadamente quanto:  

i. Às áreas urbanas, diferenciando-as em termos de colmatação, infraestruturação e estruturação 

territorial, com caracterização das principais funções e dinâmicas urbanísticas;  

ii. Às áreas de edificação dispersa e aglomerados rurais;  

iii. Às áreas de ocupação agrícola, florestal e áreas naturais;  

iv. À identificação e caracterização das redes municipais de infraestruturas de abastecimento 

domiciliário de água, drenagem de águas residuais, energia elétrica, redes de telecomunicações e 

transportes;  

v. Às grandes infraestruturas e equipamentos e às áreas de localização de atividades económicas.  

 

2) Classificação/reclassificação do solo:  

a. A criação de novas áreas urbanas ou a expansão dos perímetros urbanos existentes deverá ser 

demonstrada tendo em conta os seguintes critérios cumulativos:  

i. A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor municipal em vigor, suportada 

no relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível municipal e sustentado em 

indicadores de execução física da urbanização e da edificação, níveis de infraestruturação, 
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equipamentos, acessibilidades, quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes, 

reservas disponíveis de solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii. O somatório das áreas urbanas consolidadas1 e legalmente comprometidas2, incluindo a estrutura 

ecológica municipal, tenham atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos 

atuais;  

iii. O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a ampliação proposta, não 

exceda 40% do perímetro urbano atual (não contabilizando as áreas de estrutura ecológica 

municipal e as zonas industriais/empresariais);   

iv. Nas situações em que haja redefinição de perímetro urbano, implicando reclassificação de solo 

urbano para rural, os limiares referidos nas subalíneas ii) e iii) anteriores referem-se ao perímetro 

urbano proposto;  

v. Para efeito de expansão urbana, o cálculo das áreas nos termos previstos no presente normativo 

deverá ser feito perímetro a perímetro. Nos aglomerados urbanos que o justifiquem, poder-se-á 

exceder o valor previsto, desde que seja efetuada a respetiva compensação noutros aglomerados, 

assegurando dessa forma que não é ultrapassado o valor acumulado das áreas de expansão para 

a totalidade do território municipal;  

vi. Para efeitos da subalínea ii), podem ser incluídos na Estrutura Ecológica Municipal, parques e 

jardins (públicos ou privados), linhas de água e respetivas margens, hortas ou quintas, matas, 

espaços verdes educativos e desportivos, entre outros.  

b. A reclassificação do solo urbano como solo rural deve ocorrer nos termos legais (artigo 8.º do Decreto 

Regulamentar 11/2009, de 29 de Maio).  

 

3) Qualificação do solo:  

a. Solo Urbano - Podem ser incluído na categoria operativa de solo urbanizado as áreas que apresentem 

as seguintes características:  

i. Áreas edificadas com densidades de ocupação superior a 7 edifícios por hectare;  

ii. Áreas edificadas de baixa densidade, entre 4 e 7 edifícios por hectare, que concentrem um 

conjunto significativo de funções urbanas;  

iii. Aglomerados que exercem funções de sede de concelho e sede de freguesia, independentemente 

da densidade, por se constituírem como elementos estruturantes do sistema urbano municipal.  

 

b. Solo Rural - Sem prejuízo da utilização das diferentes categorias de espaço rural previstas na legislação 

em vigor, devem ser respeitados os critérios a seguir descritos relativamente às categorias:  

                                                      
1
 O conceito de área urbana consolidada é o que consta no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio 

2
 Consideram-se áreas legalmente comprometidas as áreas abrangidas por Planos de Pormenor cujo grau de consolidação 

tenha atingido, pelo menos, dois terços da respetiva área ou onde subsistam  atos de licenciamento ou de admissão de 

comunicação prévia de operações urbanísticas de edificação, loteamento ou obras de urbanização, validamente 

constituídos e em vigor bem como informações prévias válidas, projetos de arquitetura aprovados ou projetos com DIA 

favorável ou favorável condicionada, desde que essa condição não se reporte à alteração da classificação do solo prevista 

no Plano.   
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i. Aglomerados rurais, que correspondem a pequenos núcleos de edificação concentrada servidos 

de arruamentos de uso público, com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em 

solo rural:  

 Estes aglomerados devem ser delimitados em PDM com base na contiguidade do 

edificado (afastamento entre construções menor ou igual a 50 metros), incluindo uma 

faixa envolvente com a profundidade máxima de 50 metros, medida a partir do 

exterior das últimas edificações e ajustada à expressão edificada existente e às 

características biofísicas de cada local. A delimitação destes aglomerados pode 

ainda, desde que devidamente fundamentada numa estratégia de consolidação do 

povoamento rural, acolher uma expansão controlada e estruturada quando se 

verifique e perspetive uma dinâmica demográfica e/ou edificatória positiva e/ou 

decorrente da necessidade de instalação de serviços, equipamentos ou atividades de 

apoio e de revitalização do mundo rural. A fundamentação destas expansões deve 

ser suportada em dados objetivos e/ou devidamente enquadrada numa estratégia de 

consolidação do povoamento rural.  

ii. Áreas de edificação dispersa, que correspondem a áreas de uso misto, sem funções urbanas 

prevalecentes e que apresentem uma densidade superior a 1 edifício por hectare:  

 Estas áreas devem ser delimitadas em PDM, de acordo com o respetivo padrão de 

ocupação tendo em atenção a estrutura viária e a tipologia do edificado, incluindo 

uma faixa envolvente com a profundidade máxima de 100 metros, medida a partir do 

exterior das últimas edificações;  

 A dimensão mínima para delimitação destas áreas não poderá ser inferior a 5 ha.  

No entanto, admite-se que o referido valor se reduza a 2,5 ha desde que inclua, pelo 

menos, 5 edifícios;  

 As áreas cuja densidade varie entre os 4 e os 7 edifícios por hectare e que estejam 

sujeitas a grande pressão edificatória devem ser objeto de Planos de Intervenção no 

Espaço Rural.   

 

TG10. EDIFICABILIDADE EM SOLO RURAL:  

1. A edificabilidade em solo rural rege-se pelos princípios da contenção da edificação isolada, da 

contenção do parcelamento da propriedade e da racionalização das operações de infraestruturação, 

privilegiando, quando técnica e economicamente viável, a adoção de sistemas independentes e 

ambientalmente sustentáveis. Os PMOT devem contrariar a dispersão, orientando a edificação para 

áreas estruturadas para esse fim, designadamente para os aglomerados rurais e as áreas de edificação 

dispersa.  

2. No solo rural deve promover-se a recuperação das edificações, devendo os PDM definir os parâmetros 

urbanísticos a aplicar às operações de reconstrução, reabilitação e ampliação, garantindo um adequado 

enquadramento paisagístico e arquitetónico e a preservação e valorização dos valores ambientais e 

privilegiando o recurso a sistemas independentes, racionais e ambientalmente sustentáveis;  
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3. Nos aglomerados rurais deve prever-se a estruturação e qualificação urbanística e ambiental, 

permitindo o recurso a infraestruturas apropriadas às suas características. A edificabilidade deve 

privilegiar as características tipo-morfológicas do edificado existente;  

4. Nas áreas de edificação dispersa deve atender-se aos seguintes critérios:  

a. A densificação construtiva não deve exceder a capacidade das infraestruturas existentes, sem 

prejuízo da respetiva requalificação urbanística, ambiental e paisagística;  

b. A impermeabilização, a manutenção e o reforço do coberto vegetal devem salvaguardar as 

características biofísicas e paisagísticas existentes;  

c. Em áreas dominantemente residenciais, fortemente estruturadas pela parcela agrícola, deve 

procurar manter-se os traços paisagísticos existentes e a relação entre a habitação e a atividade 

agrícola/hortícola;  

5. A edificação isolada deve ter como função o suporte às atividades económicas associadas à 

valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagísticos e/ou à promoção da 

multifuncionalidade dos espaços rurais, podendo as novas construções, ter as seguintes finalidades:  

a. Edificação para fins habitacionais de quem exerça atividade agrícola ou atividades conexas ou 

complementares à atividade agrícola3, nas seguintes condições:   

i. Comprovação da inexistência de qualquer outra habitação na mesma exploração agrícola e 

de alternativas de localização;  

ii. Tipologia unifamiliar;  

iii. Área mínima do prédio com valores variando entre 3 e 4 ha, em função da área média de 

exploração agrícola
4
 do município e de acordo com o seguinte escalonamento:  

 4 ha quando a área média da exploração agrícola, do município, for superior a 9,9 ha;   

 3,75 ha quando a área média da exploração agrícola do município, for superior a 

6,9ha e igual ou inferior a 9,9 ha;  

 3,5 ha quando a área média da exploração agrícola do município, for superior a 4,6 ha 

e igual ou inferior a 6,9 ha;  

 3,25 ha quando a área média da exploração agrícola do município, for superior a 2,3 

ha e igual ou inferior a 4,6ha;                                              

 3 ha quando área média da exploração agrícola do município for igual ou inferior a 2,3 

ha.  

iv. O valor da área mínima do prédio definido no número anterior pode, excecionalmente, ser 

reduzido para 2 ha em freguesias com uma estrutura fundiária agrícola caracterizada por 

uma forte dominância de pequena propriedade e desde que se verifique as seguintes 

situações:  

 Nos municípios onde a área média de exploração agrícola seja igual ou 

inferior a 4,6ha a exceção pode aplicar-se às freguesias cuja área média de 

                                                      
3
 Cf. art.º3º do DL 73/2009, de 31 de Março 

4
 A área média de exploração agrícola por concelho/freguesia é calculada a partir do respetivo número de explorações 

agrícolas e a Superfície Agrícola Utilizada, de acordo com o Recenseamento Agrícola de 99.   
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exploração seja em pelo menos 25% inferior à área média do respetivo 

município;   

 Nos municípios onde a área média de exploração agrícola seja superior a 

4,6ha a exceção pode aplicar-se às freguesias cuja área média de 

exploração seja em pelo menos 50% inferior à área média do respetivo 

município;  

 Nas NUTS III do Pinhal Interior Norte e Pinhal Interior Sul, onde a área média 

de exploração agrícola é inferior a 2ha a exceção pode aplicar-se às 

freguesias cuja área média de exploração agrícola seja em pelo menos 5% 

inferior à área média de exploração do respetivo município. Este critério é 

igualmente aplicável nos municípios que não tenham qualquer freguesia que 

seja passível de enquadramento no regime de exceção, por aplicação dos 

critérios acima referidos;  

 Em qualquer caso tal ajustamento não deve pôr em causa as opções 

estratégicas e o modelo territorial do PROT Centro ou promover padrões de 

edificação dispersa.  

b. Construções de apoio às atividades agrícolas, pecuárias e florestais, devendo os PMOT definir os 

respetivos parâmetros de ocupação e os critérios de integração paisagística;   

c. Empreendimentos turísticos e instalações de recreio e lazer nas condições definidas no normativo 

específico e por unidade territorial;   

d. Estabelecimentos industriais incluindo os afetos à atividade extrativa, cuja localização exija 

proximidade da matéria-prima ou que pela sua natureza técnica e económica, justifique a sua 

localização em solo rural devendo os PMOT estabelecer as condições de implantação, 

assegurando os aspetos ambientais, a inserção paisagística, os acessos viários e a segurança 

contra incêndios;  

e. Construções ligadas a atividades que contribuam para reforçar a base económica e a promoção do 

emprego nos espaços rurais que pela sua natureza técnica, económica e/ou de 

complementaridade com as atividades instaladas, justifique a sua localização em solo rural;  

f. Equipamentos de utilização coletiva na proximidade dos aglomerados rurais que possibilite uma 

forte interação com estes e apenas quando o elevado grau de consolidação dos aglomerados não 

os permita acolher;  

g. Infraestruturas territoriais, designadamente nos domínios dos transportes, do abastecimento de 

água, do saneamento, da energia e das comunicações;  

h. Edificações ligadas à proteção civil;  

i. Outras ações previstas no PROT, designadamente as admitidas para o litoral.  

6. Nas áreas naturais e florestais de particular interesse para a conservação da natureza e 

biodiversidade os IGT devem prever regimes de edificabilidade e usos adequados aos valores em 

presença, designadamente os relacionados com:  

a. A proteção civil nomeadamente a prevenção e combate a incêndios florestais;  

b. O apoio à exploração florestal;  

c. Atividades coletivas de recreio e lazer;  

d. Turismo em Espaço Rural;  
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e. Infraestruturas territoriais desde que não exista alternativa de localização fora dessas áreas.    

7. Os PDM podem identificar edificações existentes em espaço rural não licenciadas antes da 

entrada em vigor do PROT Centro, ponderando mecanismos que permitam a sua relocalização ou 

legalização, tendo por base os critérios de importância económica e social e a adequabilidade da sua 

localização, nas seguintes condições mínimas;  

a. Garantir os parâmetros urbanísticos e de enquadramento paisagístico mais adequados em função de 

cada categoria de solo rural e dos valores ambientais e paisagísticos em presença;  

b. Não extensão das redes de infraestruturas públicas, garantindo a eficiência ambiental dos sistemas 

próprios.  

 

TG11. EDIFICAÇÃO TURÍSTICA:  

1. Nas normas específicas das diversas unidades territoriais são identificados os produtos turísticos, as 

Centralidades Urbano Turísticas (CUT), os Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer (NUTL) e são 

estabelecidas regras para as restantes formas de implantação de empreendimentos turísticos; 

2. No âmbito municipal cabe ao PDM:  

a. Identificar os objetivos de desenvolvimento turístico e estabelecer as opções estratégicas e a 

definição do modelo territorial turístico municipal de acordo com as orientações do PROT;  

b. Identificar as tipologias de inserção territorial dos empreendimentos turísticos, a privilegiar;  

c. Estabelecer as orientações quanto à localização dos empreendimentos turísticos, salvaguardando 

as áreas estratégicas de produção agrícola e florestal, os recursos naturais e os sistemas 

ecológicos;  

d. Identificar, eventualmente, outros NUTL, nomeadamente aglomerados que sejam reconhecidos 

pela sua especialização em funções turísticas (ex. Termas) ou que sirvam de apoio ao touring 

cultural e paisagístico (ex. Aldeias Históricas e Aldeias do Xisto e que não estejam identificados no 

PROT);  

e. Identificar os edifícios de especial interesse histórico-cultural, de modo a privilegiar a 

implementação de funções turísticas e de lazer;  

f. Definir critérios para a localização dos Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT);   

g. Definir a rede viária que garanta a integração local e regional dos NUTL e NDT e a sua articulação 

funcional com os centros urbanos mais próximos;  

h. Cumprir as restrições e orientações ambientais, bem como as dos riscos naturais e tecnológicos 

previstos no PROT, e outras previstas em regimes legais específicos.  
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1.6.3. Princípios e Critérios de Ordenamento das Áreas Urbanas 

 

No âmbito da revisão do PDM de Leiria e tendo como perspetiva a delimitação das opções de 

ordenamento do solo urbano foram elaborados estudos de base assentes nos elementos descritos abaixo:  

 Carta da estratégia industrial/atividades económicas, para a qual foi efetuada uma 

sistematização de informação de diversa ordem, nomeadamente, o levantamento: das atividades 

industriais e outras atividades económicas existentes; das áreas industriais do PDM em vigor; das 

áreas industriais previstas na 1ª proposta da revisão do PDM, bem como as propostas das juntas 

de freguesia neste âmbito; e ainda as propostas estratégicas do executivo municipal; 

 Carta de estratégia dos equipamentos - cuja definição assentou na identificação: dos 

equipamentos existentes e previstos; das áreas de equipamento do PDM em vigor; das áreas de 

equipamento previstas na 1ª proposta da revisão do PDM; e as propostas das juntas de freguesia. 

 Carta dos compromissos válidos e/ou em tramitação, nomeadamente loteamentos; obras de 

edificação e informações prévias – versão atualizada em novembro de 2012; 

 Carta da participação preventiva (permanentemente em atualização, com base nos 

requerimentos que dão entrada na Câmara Municipal); ponderação dos pedidos de alteração do 

plano, expressos pelos munícipes e entidades locais, numa interação que promoveu um maior 

conhecimento da realidade e das expectativas da população; 

 Propostas das juntas de freguesia resultantes das reuniões realizadas em 2010, sistematizadas 

nos quadros em anexo (ANEXO Relatório da 1ª CA); 

 Cartas com a ponderação da taxa de execução dos perímetros urbanos (áreas e espaços 

industriais; aglomerados e núcleos urbanos) do PDM em vigor, de modo a verificar quais os 

perímetros que cumprem o previsto na TG 9 da proposta do PROT-Centro, versão de maio de 

2011
5
. Perspetiva de adequação às orientações do PROTC, nomeadamente, no que reporta às 

suas regras e critérios de delimitação e caraterização das categorias de solo: “áreas de edificação 

dispersa”, “aglomerados rurais” e “espaços urbanos de baixa densidade”; 

                                                      
5
 A criação de novas áreas urbanas ou a expansão dos perímetros urbanos existentes deverá ser demonstrada tendo em conta 

os seguintes critérios cumulativos:  

i. A avaliação da dinâmica urbanística e da execução do plano diretor municipal em vigor, suportada no relatório sobre o estado 

do ordenamento do território a nível municipal e sustentado em indicadores de execução física da urbanização e da edificação, 

níveis de infraestruturação, equipamentos, acessibilidades, quantificação dos compromissos urbanísticos válidos e eficazes, 

reservas disponíveis de solo urbano e outros critérios relevantes para o município;  

ii. O somatório das áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal, tenham 

atingido um valor igual ou superior a 70% dos perímetros urbanos atuais;  

iii. O somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a ampliação proposta, não exceda 40% do perímetro 

urbano atual (não contabilizando as áreas de estrutura ecológica municipal e as zonas industriais/empresariais);   

iv. Nas situações em que haja redefinição de perímetro urbano, implicando reclassificação de solo urbano para rural, os 

limiares referidos nas subalíneas ii) e iii) anteriores referem-se ao perímetro urbano proposto; 
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 Carta com a representação das áreas de edificação dispersa do solo rural (buffer de 15 metros 

às edificações), incluindo as áreas de transição urbana/rural envolvente aos perímetros urbanos;  

 Carta com as áreas consolidadas dos perímetros urbanos em vigor; 

 Carta da REN bruta (provisória); 

 Carta de RAN bruta da revisão do PDM de Leiria, validada pela DRAPC; 

 Fichas da avaliação da execução do PDM em vigor: aglomerados e núcleos do PDM em 

vigor; 

 Fichas da avaliação da execução do PDM em vigor: áreas e espaços industriais do PDM em 

vigor; 

 Resumos de reuniões de índole estratégica com o executivo municipal e entidades externas 

ao Município, nomeadamente a Associação Empresarial de Leiria – NERLEI, a Associação de 

Desenvolvimento de Leiria - ADLEI, Associação de Comerciantes – ACILIS, e a Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão / Instituto Politécnico de Leiria. 

 

Considerando todos os pressupostos e critérios anteriormente explicitados procedeu-se ao estudo dos 

perímetros urbanos do PDM em vigor com vista a determinar as áreas efetivamente ocupadas, as áreas 

comprometidas e as áreas livres. Esta análise, mais detalhada no Relatório do Grau de Execução do PDM 

em vigor, permitiu informar a delimitação dos novos perímetros urbanos. Explicita-se em seguida as 

metodologias adotadas em cada caso.  

 

 

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS NO INTERIOR DOS PERÍMETROS URBANOS 

DO PDM EM VIGOR 

 

A metodologia para a delimitação das áreas urbanas consolidadas no interior dos perímetros urbanos do 

PDM em vigor foi a seguinte:  

1ª Operação - Considerando os perímetros urbanos do PDM em vigor, foram delimitadas as áreas urbanas 

consolidadas, através da definição de um “buffer” de 15 m às edificações existentes na cartografia 

1/10.000. 

2ª Operação - Após a 1ª operação que origina uma área com um grau de ocupação elevado, ainda se 

integram as áreas contíguas até uma distância máxima de 25 metros, optando por não considerar as 

manchas resultantes da 1ª operação com uma área inferior a 5000 m
2
.  

3ª Operação - Através da fotointerpretação, com recurso a ortofotomapas do ano de 2010, propriedade do 

IGP, à escala 1/10.000, procedeu-se à limpeza dos polígonos, dando-lhes maior coerência e significado, 

eliminando as ilhas de pequena dimensão, em especial aquelas relativas aos pequenos espaços 

intersticiais entre a rede viária e as áreas concretizadas por edificações.  

 

Ilustrações das operações acima descritas: 
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1ª Operação 
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Figuras 74 a 76. Ilustração das operações 
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DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS OCUPADAS/COMPROMETIDAS NOS AGLOMERADOS E NÚCLEOS 

URBANOS DO PDM EM VIGOR 

 

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 E 

UNIDADES INDUSTRIAIS DO PDM EM VIGOR 

 

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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FICHAS DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS AGLOMERADOS, NÚCLEOS, ÁREAS /ESPAÇOS 

INDUSTRIAIS E UNIDADES INDUSTRIAIS DO PDM EM VIGOR 

 

As fichas de avaliação da execução dos aglomerados e núcleos do PDM em vigor contêm três mapas com 

o cruzamento de vária informação: 

 Representação da proposta de ordenamento do PDM em vigor sobre ortofotomapa de 2010; 

 

Figura 77. Ilustração da operação 

 

 A localização dos equipamentos por tipologia, as atividades económicas e os serviços existentes 

em cada aglomerado, com o intuito de assinalar as áreas com funções urbanas prevalecentes; e a 

identificação das redes de infraestruturas existentes (abastecimento de água; drenagem de águas 

residuais; telecomunicações; energia elétrica; e gás), de modo a obter o grau de infraestruturação 

de cada aglomerado. 

 

Figura 78. Ilustração da operação 
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 Informação gráfica, relacionada com a evolução da ocupação do solo entre 1995 e 2007, e tendo 

como base o ortofotomapa de 2010. 

 

 

Figura 79. Ilustração da operação 

 

Por último, estas fichas integram uma tabela com os valores de referência das áreas por 

categorias de uso, ocupação do solo e das taxas de execução, de acordo com a metodologia 

adotada para aferição destas. Os resultados dos valores das taxas de execução permitiram fazer o 

enquadramento dos perímetros urbanos na norma TG10 do PROT-C e sintetizar em peças 

gráficas, os perímetros urbanos com possibilidade de ampliação e aqueles que necessariamente, 

de acordo com indicadores numéricos, tinham que reduzir. 

 

 

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS EDIFICADAS 

 

Com o recurso a uma metodologia de trabalho dominada pelo amplo conhecimento do território, trabalho 

de campo, com a leitura de ortofotomapas de 2010 em sobreposição à cartografia homologada 

(levantamento 2007), foram fixados os critérios abaixo descritos. 

 

A definição das áreas edificadas assentou nos seguintes princípios: 

 A perspetiva de consolidação da malha urbana; 

 Avaliação da dinâmica urbanística dos perímetros urbanos em vigor, suportada em indicadores de 

execução física da urbanização e da edificação, demonstrados nas fichas de avaliação de cada 

aglomerado;  

 A existência de funções urbanas prevalecentes; 
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 A rentabilização das infraestruturas implementadas, nomeadamente as de abastecimento de água, 

as de drenagem de águas residuais, e as de distribuição de energia elétrica e de 

telecomunicações. Apesar de ser aconselhável evitar a proliferação de novas frentes, há que 

assumir esse padrão permitindo que parcelas não construídas, ao longo de estradas e caminhos 

já minimamente infraestruturados, e intercaladas entre construções já existentes, sejam passíveis 

de construção, numa lógica de gestão equilibrada da extensa rede de infraestruturas de uso 

coletivo, onde se investiu muito nos últimos anos. Devendo, neste contexto efetuar-se um 

aproveitamento máximo, seguindo níveis apropriados de colmatação/densificação. 

 Requalificação do solo urbano em vigor para enquadrar usos dominantes – áreas de atividades 

económicas:  

 Classificação do uso de solo de acordo com o dominante, mas, que enquadre situações 

existentes, como por exemplo unidades industriais existentes, compatíveis com o solo urbanizado 

residencial e de baixa densidade; 

 A integração de equipamentos existentes e programados pelos serviços municipais; 

 A avaliação da ocupação das áreas de transição urbana/rural (faixa de 80m em envolvente aos 

perímetros urbanos), consideradas de amortecimento entre os usos urbanos e agroflorestais, e 

caracterizadas por uma ocupação de muito baixa densidade, com manutenção de padrões ainda 

rurais. Apesar de estas áreas não estarem classificadas como solo urbano, o artigo 58.º do 

Regulamento do PDM em vigor, estabelece que os indicadores urbanísticos a aplicar 

correspondem a metade dos valores previstos para os núcleos urbanos. 

 A consideração dos projetos de loteamento aprovados e em tramitação, designadamente na atual 

área afeta à cidade Leiria (PDM em vigor, publicada à escala 1/10000), com a definição de um 

desenho mais detalhado da estrutura urbana da cidade e a integração das respetivas áreas verdes 

urbanas previstas, quando a dimensão destas o permite. 

 As condicionantes Reserva Agrícola Nacional Bruta e Reserva Ecológica Nacional Bruta 

propostas, efetuando-se sempre que necessário acertos nas situações de sobreposição em que 

se pretende enquadrar construções existentes e numa lógica de continuidade e coerência do 

perímetro urbano proposto, considerando ainda, nesta avaliação, o limite do perímetro urbano em 

vigor. 

 

DELIMITAÇÃO/REDEFINIÇÃO DOS PERÍMETROS URBANOS 

 

Para a delimitação dos perímetros urbanos foram tidas em consideração os seguintes critérios operativos e 

diretrizes: 

 A análise das fichas de avaliação da execução dos aglomerados e núcleos do PDM em vigor e as 

respetivas taxas de ocupação – distinguindo entre os aglomerados com ocupação superior ou 

inferior a 70% (de acordo com os indicadores do PROTC); 

 A adoção de profundidades-tipo do uso urbano de 40 a 50 metros, medidas a partir do eixo dos 

arruamentos/ caminhos confrontantes, mas admitindo-se alguns ajustamentos na presença de 
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elementos físicos expressivos, e sempre que a orografia o permita. A fixação destes valores teve 

como princípio evitar uma segunda frente de construção ou a definição de outros alinhamentos. 

Esta profundidade-tipo foi ampliada nas situações em que os alinhamentos e dimensão das 

edificações existentes exigiam um alinhamento superior;  

 Consideração das construções existentes e contíguas ao perímetro urbano até uma distância 

máxima de 50 metros; 

 Ajustamento dos perímetros abrangendo uma faixa envolvente com uma profundidade máxima de 

25 metros, medida a partir do exterior das últimas edificações (excluindo anexos), ou de processos 

de edificação aprovados, adaptada à expressão edificada existente e às características biofísicas 

do local. 

 Enquadramento no solo urbano dos equipamentos existentes e previstos; 

 Princípio da colmatação do edificado; 

 Redefinição dos perímetros urbanos tendo em consideração a rentabilização das infraestruturas 

existentes; 

 Retirar, quando possível, as explorações pecuárias inseridas em solo urbano e não as incluir na 

proposta de novo perímetro urbano; 

 Consideração de frentes urbanas em ambos os lados das vias existentes, inclusive nas situações 

em que apenas se verifica a ocupação de um dos lados; 

 Verificação do cumprimento dos critérios do PROTC, na criação de novas áreas urbanas ou a 

expansão dos perímetros urbanos existentes (normas TG9). 

 Identificação, em todas as sedes de freguesia, dos espaços que contenham uma concentração de 

funções centrais, nomeadamente, equipamentos e atividades económicas, classificando-os em 

conformidade; 

 

2. PROPOSTA DE ORDENAMENTO – REGIME DO USO 

DO SOLO  

A Planta de Ordenamento, de acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

representa “o modelo de estrutura espacial do território municipal de acordo com a classificação e 

qualificação do solo, bem como as unidades operativas de planeamento e gestão”. 

 

A Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do solo corresponde à territorialização do modelo 

de estrutura espacial do território preconizado para Leiria, que reflete um esforço de síntese, procurando 

territorializar as estratégias e objetivos do Plano. 

 

Assim, o PDM ao estabelecer o modelo de estrutura espacial do território municipal refletiu, não só as 

estratégias e objetivos municipais mas também as estratégias de âmbito regional e nacional. 
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O solo foi sujeito a um “zonamento da realidade existente”, cujo suporte foi o conhecimento do local, as 

necessidades sociais, os estudos de caracterização, as tendências de crescimento, e análise das 

expectativas e estrangulamentos registados nos últimos anos. 

 

O regime de uso do solo estabelecido pelo Decreto-Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de maio através da 

classificação do solo traduz a opção de planeamento territorial que determina o destino básico dos 

terrenos, assentando na distinção fundamental entre as classes de solo rural e do solo urbano 

 

É neste contexto que surge o Decreto - Regulamentar n.º 11/2009 de 29 de maio, o qual estabelece os 

critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios e as categorias de qualificação 

do solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional. 

 

No RJIGT o artigo 72.º refere que a classificação do solo determina o destino básico dos terrenos, 

assentando na distinção fundamental entre solo rural e solo urbano, entendendo-se por: 

 

Solo urbano “aquele para o qual é reconhecida a vocação para o processo de urbanização e de edificação, 

nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja programada, constituindo no 

seu todo o perímetro urbano”.  

 

Solo rural “aquele para o qual é reconhecida vocação para as atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou 

minerais, bem como o que integra os espaços naturais de proteção ou de lazer, ou que seja ocupado por 

infraestruturas que não lhes confiram o estatuto de solo urbano”. 

A estrutura de ordenamento no Concelho de Leiria segue o modelo definido na legislação específica 

aplicável, enquadrando a realidade municipal em cada uma das classes e subclasses. Estas classes e 

subclasses foram estabelecidas em função das especificidades do território, das orientações estratégicas 

definidas para o mesmo e do modelo territorial proposto. 

 

A função do PDM no sistema de gestão territorial, especificamente no que respeita à classificação e à 

qualificação dos solos, consiste na distinção básica dos terrenos entre solo urbano e solo rural e na 

delimitação das classes de espaço e respetivas categorias. 
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Quadro 13. Classes, categorias e subcategorias de espaços 

Solo Categorias de espaço 
 

Subcategorias de 
espaço 

R
u

ra
l 

  

Espaços Agrícolas de Produção  

Espaços Florestais de Produção  

Espaços Florestais de Conservação  

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos  

Espaços Naturais  

Aglomerado Rural  

Áreas de Edificação Dispersa  

U
rb

a
n

o
 

Solo 
Urbanizado  

Espaços Centrais 

Grau I 

Grau II 

Grau III 

História e Património 

Espaços Residenciais 
Grau I 

Grau II 

Espaços de Atividades Económicas 

Área Comercial e de 
Serviços 

Área de 'Estrada - 
Mercado' 

Área Industrial e 
Armazenagem 

Espaços Verdes 

Área de Proteção e 
Enquadramento  

Área de Recreio e Lazer 

Espaços de Uso Especial 
Área de Equipamentos  

Área de Uso Turístico 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade  

Solo 
Urbanizável 

Espaços Residenciais 
Grau I 

Grau II 

Espaços de Atividades Económicas 

Área Comercial e de 
Serviços 

Área Industrial e 
Armazenagem 

Espaços de Uso Especial 
Área de Equipamentos  

Área de Uso Turístico 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade  
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Figura 10. Proposta de Ordenamento 

 

O PDM de Leiria, na definição do seu modelo de estrutura espacial do território municipal, aponta para a 

referenciação espacial dos usos e das atividades dominantes, através da delimitação das classes e 

categorias e subcategorias de espaço que abaixo de apresentam.  
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2.1. SOLO RURAL 

A classificação do solo rural de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 

29 de maio, visa proteger o solo como recurso natural e escasso e não renovável, salvaguardar as áreas 

afetadas a usos agrícolas e florestais, à exploração de recursos geológicos ou à conservação da natureza 

e da biodiversidade e enquadrar adequadamente outras ocupações e usos incompatíveis com a integração 

em espaço urbano ou que não confiram o estatuto de solo urbano. 

 

De acordo com o n.º 2 do decreto regulamentar supramencionado a classificação do solo como rural no 

concelho de Leiria teve como principais critérios: a ocorrência de recursos e valores naturais, ambientais, 

culturais ou paisagísticos que justifiquem ou beneficiem de um estatuto de proteção, conservação, ou 

valorização; reconhecida aptidão para aproveitamento agrícola, pecuário, florestal ou de recursos 

geológicos; afetação a infraestruturas, equipamentos ou outro tipo de ocupação humana que não confiram 

o estatuto de solo urbano; localização de equipamentos, infraestruturas e sistemas indispensáveis à defesa 

nacional, segurança e proteção civil incompatíveis com a integração em solo rural; e ocorrência de riscos 

naturais e tecnológicos.  

 

A qualificação do solo rural regula o seu a aproveitamento sustentável com base nas seguintes funções: a 

produção agrícola, pecuária e florestal, a exploração de recursos geológicos e a conservação de recursos 

e valores naturais, ambientais, florestais, culturais e paisagísticos. 

 

A qualificação do solo processou-se com base nas categorias identificadas no n.º 2 do artigo 73.º do 

regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, nos termos do disposto no Decreto-Regulamentar n.º 

11/2009, de 29 de maio. 

 

Na estrutura de ordenamento de Leiria, o solo rural contempla as seguintes categorias de espaços: 

 Espaços Agrícolas de Produção; 

 Espaços Florestais de Produção; 

 Espaços Florestais de Conservação; 

 Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos; 

 Espaços Naturais; 

 Aglomerados Rurais; 

 Áreas de Edificação Dispersa; 

 

A delimitação das categorias de solo rural teve como base os seguintes elementos:  

 Delimitação dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (DRAPC/ DGADR);  

 Reserva Agrícola Nacional (DRAPC);  

 Reserva Ecológica Nacional (CCDRC / Equipa);  
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 Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007 (Câmara Municipal de 

Leiria);  

 Limite do Sitio do Azabucho - Rede Natura 2000 (ICNF)  

 Regime Florestal;  

 Corredores Ecológicos definidos no PROF CL;  

 Áreas delimitadas com interesse / valores naturais:  

 Solos para Biodiversidade – como Podzois, Turfeiras e Depósitos Rochosos;  

 Outros valores naturais como: Galerias Ripícolas, Salinas da Junqueira, Senhora do 

Monte, Vale do Lapedo, Mata da Curvachia e outros Locais com Interesse Paisagístico.  

 Localização de outras zonas húmidas como lagoas.  

 Existência de duas áreas cativas destinadas à exploração de pedreiras: 

 Na zona de Maceira onde ocorrem jazidas de margas e calcários margosos; 

 Na zona do Barracão onde ocorrem jazidas de argilas com qualidades refratárias de 

grande interesse para a indústria cerâmica nacional, 

 Existência de duas áreas de reserva destinadas à exploração de pedreiras: 

 Na zona de Maceira onde ocorrem jazidas de margas e calcários margosos de dimensão 

significativa que constituem importante fonte de matérias-primas para a indústria; 

 Na zona do Barracão onde ocorrem as argilas especiais para a indústria cerâmica 

nacional. 
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Figura 81: Qualificação do solo rural 
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Solo Categorias de espaço 
Valores  

Área ( ha ) (%) 

R
u

ra
l   

Espaços Agrícolas de Produção 11.330,72 20,05% 

Espaços Florestais de Produção 12.009,56 21,25% 

Espaços Florestais de Conservação 14.876,21 26,32% 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 1.280,67 2,27% 

Espaços Naturais 1.631,12 2,89% 

Aglomerado Rural 149,46 0,26% 

Áreas de Edificação Dispersa 219,80 0,39% 

    TOTAL SOLO RURAL 41.497,54 73,43% 

Tabela 12. Quantificação das categorias de espaço em solo rural 

 

 

2.1.1. Espaços Agrícolas de Produção 

Os espaços agrícolas de produção integram os solos com maiores potencialidades para a exploração 

agrícola e pecuária, os quais compreendem áreas submetidas ao regime jurídico da RAN, áreas 

abrangidas por obras do aproveitamento hidroagrícola e ainda áreas cujas caraterísticas edáficas e 

topográficas permitem o adequado desenvolvimento de práticas agrícolas. Note-se que uma grande parte 

da RAN de Leiria está sujeita ao regime do aproveitamento hidroagrícola do vale do lis integrando os solos 

com maior aptidão agrícola nomeadamente, zonas de vales, incluindo o Vale do Lis e Lena, indispensáveis 

a um adequado desenvolvimento da agricultura ou estabilidade de determinadas paisagens. 

 

A agricultura é um sector de atividade que combina funções económicas bem como funções tão 

importantes como a preservação do ambiente, da paisagem rural, dos bens e tradições culturais e 

assegura a presença do homem no território. Dada a sua função determinante no território, a agricultura 

desempenha um papel essencial no ordenamento e no desenvolvimento rural, devendo ser a principal 

matriz do ordenamento do território. 

 

Compete ao PDM, a identificação dos espaços agrícolas tendo em conta as aptidões e potencialidades do 

solo, o impacte da agricultura ao nível social, ambiental e de ocupação do espaço rural, a importância das 

áreas agrícolas na diversidade e compartimentação da paisagem e na sustentabilidade ecológica e física 

do território. 

 

Para a delimitação deste espaço recorreu-se a fotointerpretação, à Carta de Ocupação do solo de 2007 

(COS 2007), à delimitação dos aproveitamentos hidroagrícolas do Vale do Lis e do Regadio do Sirol e da 

reserva agrícola nacional. Da informação do COS2007 isolaram-se todas as áreas que correspondem a 

uso ou ocupação agrícola, e a estas áreas anexou-se as áreas dos aproveitamentos hidroagrícolas e as 

áreas de reserva agrícola nacional.  
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Desta forma resultou os espaço agrícola de produção “em bruto”, da qual se retiraram as categorias de 

espaços estabilizados, como por exemplo as categorias correspondentes ao solo urbano, e ainda a áreas 

de edificação dispersa, aglomerados rurais, espaços afetos à exploração de recursos geológicos e 

espaços naturais. No cruzamento desta categoria de espaço com os espaços naturais deparou-se com 

situações que necessitaram de concertação com as entidades competentes. 

 

Os espaços agrícolas de produção ocupam uma área de 11.330,72 ha, que representa um total de 20,05% 

da superfície territorial concelhia.  

 

A delimitação deste espaço tem como objetivos contribuir para:  

 Proteção do solo elemento fundamental de suporte do desenvolvimento da atividade agrícola;  

 A preservação dos recursos naturais;  

 O desenvolvimento sustentável da atividade agrícola;  

 A conetividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza; 

 Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o ordenamento do território 

 

 

CARACTERIZAÇÃO 

 

Os Espaços Agrícolas de Produção são constituídos, maioritariamente, pelo conjunto de áreas que, em 

virtude das suas características morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam 

para a exploração agrícola de subsistência e abastecimento, compreendendo áreas submetidas ao regime 

jurídico da RAN, áreas abrangidas por obras do aproveitamento hidroagrícola, áreas com formações 

ripícolas abrangidas pelo regime florestal e ainda áreas cujas características edáficas e topográficas 

permitem o adequado desenvolvimento de práticas agrícolas, devem ser exclusivamente afetos à 

agricultura, e à educação ambiental/agrícola, sendo proibidas todas as ações que diminuam ou destruam 

as suas potencialidades agrícolas. 

 

Os espaços agrícolas de produção têm que ser entendidos como valores naturais e paisagísticos 

indispensáveis à sustentabilidade ecológica, física e paisagística do território que, por corresponderem às 

áreas de maior aptidão agrícola, devem ter preferencialmente este uso e não sendo admitidas intervenções 

que ponham em causa essa potencialidade. 
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Figura 82. Espaços agrícolas de produção 

 

 

USOS PROPOSTOS 

Estas áreas que se destinam à manutenção e desenvolvimento do potencial produtivo, segundo formas de 

aproveitamento agrícola ou agropecuário que conservem a fertilidade dos solos, são preferencialmente 

destinados à exploração e a produção agrícola e pecuária, admitindo-se complementaridades de usos  tais 

como: 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     354 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

 Edificações de apoio às atividades do solo rural, as quais estão ligadas à atividade do solo rural 

designadamente a atividade florestal, agrícola, pecuária, aquicultura, apicultura, como por 

exemplo: armazém para máquinas, rações, equipamentos, alfaias e produtos da exploração; 

cubas; silos; secadores; estufas; apoio às atividades de gestão de combustível;  

 Instalações pecuárias e detenção caseira de espécies pecuárias; 

 Execução de obras hidráulicas, nomeadamente barragens e obras de condução de água de rega; 

 Estabelecimentos industriais do solo rural os quais correspondem às unidades que procedem à 

transformação primária das matérias-primas provenientes designadamente da produção florestal, 

agrícola, aquicultura, apicultura, pecuária, não implicando a sua transformação em produtos 

derivados; 

 Edificação para habitação de quem exerça atividades agrícolas ou atividades conexas ou 

complementares;  

 Empreendimentos turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento turístico;  

 Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam 

para reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços;  

 Equipamentos de utilização coletiva e Instalações destinadas ao recreio e lazer incluindo centros 

de interpretação ou outros de carácter lúdico-educacional similar;  

 Habitação para alojamento local; 

 Edificações ligadas à prevenção e combate a incêndios florestais.  

 

2.1.2. Espaços Florestais de Produção 

As florestas são um recurso ambiental que desempenha funções essenciais à preservação e promoção de 

um ambiente equilibrado e saudável.  

 

A floresta é considerada, através dos estudos inerentes ao solo rural, como um espaço multifuncional, que 

convoca múltiplos interesses, ponderando-se subcategorias a potenciar vocações “florestais” 

complementares: recurso renovável e reciclável, para além de ser fonte de benefícios económicos diretos e 

indiretos, é originador de benefícios sociais e ambientais de diversa ordem. 

 

O fator valorativo da paisagem e a sua importância especificamente ambiental é completado pelo grande 

papel de elemento de filtragem das águas e da sua retenção no subsolo, de fator de controlo das 

alterações climáticas, e erosão de terras. Tentar-se-á, a nível estratégico, promover a biodiversidade, lutar 

contra a mono silvicultura incentivando o paisagismo mediterrânico e as suas espécies autóctones, no 

intuito de promover a criação de florestas de composição e usos múltiplos. 

 

Na delimitação dos espaços florestais de produção integrou-se as áreas submetidas ao regime florestal, 

nomeadamente as Matas Nacionais do Ravasco, Pedrogão e Urso, e os Perímetros Florestais da 

Charneca do Nicho, da Mata das Quintas e do Pinhal da Galga, atendendo que efetivamente são áreas 

vocacionadas para a produção 
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Aos limites do regime florestal adicionou-se as áreas do nível 3 da Carta de Ocupação do Solo (COS 2007) 

as quais correspondem:  

 Florestas abertas, cortes e novas plantações;  

  Florestas mistas;  

 Florestas resinosas; 

  Florestas folhosas;  

  Matos;  

 Áreas ardidas.  

 
Ao resultado da união entre as áreas sujeitas ao regime florestal e as áreas do nível 3 do COS 2007, 

retirou-se as áreas que coincidem com REN, com os corredores ecológicos do PROF CL, bem como as 

áreas que correspondem as categorias do solo urbano, a áreas de edificação dispersa aglomerados rurais 

e espaços afetos à exploração de recursos geológicos.  

 

Os espaços florestais de produção ocupam uma área de 12.009,56 ha, que representa um total de 21,25 % 

da superfície territorial concelhia.  
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Figura 83: Espaços florestais de produção 

 

CARACTERIZAÇÃO 

 

Os espaços florestais de produção são áreas com vocação dominante para a florestação, e tem como 

função assegurar a correção das disponibilidades hídricas e diminuir os riscos de erosão dos solos, 

permitindo a sua regeneração natural e o incremento do valor ecossistémico e recreativo da 

paisagem. 

 

USO PROPOSTO 

 

Os espaços florestais de produção compreendem como uso dominante a produção florestal. 
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Sem prejuízo das ações que diminuam ou destruam ou não traduzam as suas potencialidades florestais 

são ainda admitidos usos compatíveis dos espaços florestais: 

 Edificações de apoio às atividades do solo rural, as quais estão ligadas à atividade do solo rural 

designadamente a atividade florestal, agrícola, pecuária, aquicultura, apicultura, como por 

exemplo: armazém para máquinas, rações, equipamentos, alfaias e produtos da exploração; 

cubas; silos; secadores; estufas; apoio às atividades de gestão de combustível;  

 Instalações Pecuárias e detenção caseira de espécies pecuárias. As explorações pecuárias 

devem garantir a ligação dos efluentes líquidos a sistemas de tratamento e recolha adequados, 

quando existentes, ou, quando tal não suceda, devem garantir sistemas autónomos 

ambientalmente sustentáveis. 

As novas explorações pecuárias devem garantir um afastamento mínimo de 100metros em 

relação às edificações preexistentes destinadas a habitação, comércio, serviços, equipamentos de 

utilização coletiva, turismo e dos limites exteriores dos aglomerados rurais, áreas de edificação 

dispersa e dos perímetros urbanos, com exceção das área industrial e armazenagem. 

 A execução de obras hidráulicas, nomeadamente barragens e obras de condução de água de 

rega; 

 Estabelecimentos industriais do solo rural os quais correspondem às unidades que procedem à 

transformação primária das matérias-primas provenientes designadamente da produção florestal, 

agrícola, aquicultura, apicultura, pecuária, não implicando a sua transformação em produtos 

derivados; 

 Estabelecimentos de fabrico e armazenagem de explosivos e artigos de pirotecnia; 

 Edificação para habitação de quem exerça atividades florestais ou atividades conexas ou 

complementares; 

 Empreendimentos turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento turístico;  

 Equipamentos de utilização coletiva; 

 Instalações destinadas à atividade cinegética e ao recreio e lazer incluindo centros de 

interpretação ou outros de caráter lúdico-educacional similar; 

 Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam 

para reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços; 

 Habitação para alojamento local; 

 Edificações ligadas à prevenção e combate a incêndios florestais; 

 Exploração de recursos geológicos e edificações inerentes à exploração e transformação dos 

recursos.  

As explorações de recursos geológicos não podem ultrapassar os 9 ha, exceto em situações 

devidamente justificadas quando esteja em causa a viabilização da atividade. Estas têm que se 

afastar 50 metros, dos perímetros urbanos, aglomerados rurais, áreas de edificação dispersa, e 

dos espaços naturais. 

Pretende-se promover a valorização das áreas exploradas, não permitindo o seu abandono, pelo 

que são admissíveis ampliações, desde que 30% da exploração inicial tenha sido objeto de 
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intervenção de recuperação paisagística, poderá ser admitida uma percentagem inferior mediante 

parecer das entidades responsáveis pela aprovação do plano de pedreira. 

 

Nestes espaços é obrigatória a manutenção da dominância de espécies florestais resinosas e folhosas e 

promoção de espécies autóctones ou tradicionais da paisagem regional, com aplicação de técnicas 

culturais sustentadas e a promoção de ações de reconversão progressiva para povoamentos em mosaico 

e mistos. 

 

2.1.3. Espaços Florestais de Conservação 

 

Os espaços florestais de conservação são áreas florestais de elevado valor ambiental que têm como 

objetivo a preservação e valorização dos sistemas naturais e da paisagem e integram as áreas mais 

sensíveis do território municipal do ponto de vista biofísico, as quais não têm enquadramento nos critérios 

de delimitação dos espaços naturais. A sua implementação visa assegurar a diversidade biológica e a 

salvaguarda dos recursos hídricos, através da proteção aos habitats naturais, da flora e fauna a eles 

associados. 

 

Os espaços florestais de conservação correspondem a áreas florestais que se encontram em geral 

submetidas aos regimes da REN, e integram o conjunto de corredores ecológicos representados no PROF 

CL, cujas orientações indicam para que nestas áreas os espaços florestais assumam valências 

predominantemente de proteção que contribuem para a manutenção da diversidade dos habitats, das 

espécies da flora e da fauna, assumindo particular importância na manutenção da identidade a nível da 

paisagem, e da proteção da rede hidrográfica, da proteção contra a erosão hídrica e cheias, da proteção 

microclimática e ambienta, assim como as áreas florestais com interesse para a conservação da natureza, 

como sejam, as galerias ripícolas e os carvalhais e sobreiras, não integradas em áreas de espaços 

naturais. 

 

Assim, para esta categoria de espaço, consideram-se as áreas submetidas ao regime florestal integradas 

nos corredores ecológicos do PROF, assim como as galerias ripícolas e todas as áreas identificadas na 

Carta de Ocupação do Solo (COS 2007), nível 5, correspondentes à descrição: 

 Florestas abertas de outras folhosas com folhosas; 

 Florestas abertas de outras folhosas com resinosas; 

 Florestas abertas de outras folhosas; 

 Florestas abertas de outros carvalhos; 

 Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas; 

 Florestas abertas de pinheiro-manso; 

 Florestas abertas de pinheiro-manso com folhosas; 

 Florestas de misturas de folhosas com resinosas; 
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 Florestas de outra folhosa com folhosas; 

 Florestas de outra folhosa com resinosa; 

 Florestas de outra folhosa; 

 Florestas de outros carvalhos; 

 Florestas de outros carvalhos com resinosa; 

 Florestas de pinheiro-manso; 

 Florestas de pinheiro-manso com folhosas; 

 Florestas de sobreiro com folhosas. 

 

Da mesma forma, com base no Carta de Ocupação dos Solos 2007 selecionou-se as áreas 

correspondentes ao nível 3 que correspondem a: 

 Florestas abertas, cortes e novas plantações;  

 Florestas mistas;  

 Florestas resinosas;  

  Florestas folhosas;  

 Matos;  

 Áreas Ardidas.  

 

Cruzou-se estas áreas com os corredores ecológicos do PROF CL e com a reserva ecológica nacional.  

Ainda conforme sugerido pela entidade, cruzou-se os limites do Regime Florestal com os Corredores 

Ecológicos do PROF-CL. 

 

Desta forma, o Espaço Florestal de Conservação resulta da junção desta informação, aos quais ainda se 

adicionou os seguintes espaços do COS 2007: vegetação esclerófita densa; vegetação esparsa, vegetação 

herbácea natural e praias, dunas e areias interiores, bem como algumas galerias ripícolas delimitadas pela 

CM Leiria, visto que algumas destas possuem áreas dispersas pelo territórios de dimensões reduzidas.  

 

Às áreas resultantes para o espaço florestal de conservação retiraram-se as categorias do solo urbano, as 

áreas de edificação dispersa, aglomerados rurais e espaços afetos à exploração de recursos geológicos. 

 

Ao longo da Orla Costeira, as áreas que integram esta categoria são as áreas do Plano de Gestão 

Florestal das Matas Nacionais de Pedrógão e Urso classificadas como áreas de proteção e transição, bem 

como as coincidentes com os corredores ecológicos do PROF. As áreas consideradas como de produção 

no Plano de Gestão Florestal foram excluídas dos espaços florestais de conservação apesar de os mesmo 

coincidirem com áreas do sistema da REN – Dunas Litorais, Primárias ou Secundárias. 

 

A delimitação destes espaços atendeu ao conjunto de corredores ecológicos definidos no PROF-CL, cujas 

orientações indicam para que nessas áreas os espaços florestais assumam valências predominantemente 

de proteção, essencial para a proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão eólica e contra a 

erosão hídrica e cheias e a proteção microclimática e ambienta, assim como as áreas florestais com 
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interesse para a conservação da natureza, como sejam, as galerias ripícolas e os carvalhais e sobreirais, 

não integrados em áreas de espaço natural.  

 

Tal como descrito anteriormente, foi feito o cruzamento dos corredores do PROF com os espaços florestais 

e com o regime florestal, considerando esses espaços como florestais de conservação, no entanto verifica-

se que os corredores do PROF coincidem com áreas submetidas a RAN e a Aproveitamentos 

Hidroagrícolas. Estes casos foram identificados e concertados com as entidades com interesse nestas 

áreas. 

 

Os espaços florestais de conservação ocupam uma área de 14.876,21 ha, que representa um total de 

26,32% da superfície territorial concelhia.  

 

CARACTERIZAÇÃO  

 

O espaço florestal de conservação corresponde a áreas que contribuindo para a manutenção da 

diversidade dos habitats, das espécies da flora e da fauna, assumem particular importância na manutenção 

da identidade a nível da paisagem, e da proteção da rede hidrográfica, da proteção contra a erosão hídrica 

e cheias e da proteção microclimática e ambiental, designadamente nos corredores ecológicos do Plano 

Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, e ocorrendo também em áreas submetidas ao 

regime da reserva ecológica nacional.  

 

 

Os espaços florestais de conservação são constituídos, predominantemente, por áreas florestais que 

apresentam características ecológicas específicas, que a tornam particularmente importante do ponto de 

vista da biodiversidade e para a conservação da natureza, e que se encontram em geral submetidas aos 

regimes da REN, e integram conjunto de corredores ecológicos representados no PROF CL, cujas 

orientações indicam para que nessas áreas os espaços florestais assumam valências predominantemente 

de proteção, essencial para a “proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão eólica e contra 

erosão hídrica e cheias e proteção microclimática e ambiental”.  

 

Ao longo da Orla Costeira, sem prejuízo do considerado como espaço natural, somente às áreas do Plano 

de Gestão Florestal das Matas Nacionais de Pedrogão e Urso classificadas como áreas de proteção e 

transição, bem como as coincidentes com os corredores ecológicos do PROF é que integram esta 

categoria. 

 

São áreas que contribuem ativamente para a manutenção das geocenoses e infraestruturas antrópicas e 

são destinados exclusivamente a uma função de proteção hidrográfica, eólica, hídrica, microclimática e 

ambiental, regendo-se pelos regimes específicos consagrados na legislação em vigor.  
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USOS E AÇÕES A PROMOVER  

O uso predominante é o florestal submetido às funções de conservação dos ecossistemas e à 

permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das 

atividades económicas, admitindo-se igualmente as ações associadas à silvo-pastorícia, caça, pesca,  

Para além da função de proteção e salvaguarda dos valores em presença, pode em simultâneo ser 

utilizado para outros usos desde que demonstrem não porem em causa a função deste espaço 

nomeadamente: 

 Edificações de apoio às atividades do solo rural, as quais estão ligadas à atividade do solo rural 

designadamente a atividade florestal, agrícola, pecuária, aquicultura, apicultura, como por 

exemplo: armazém para máquinas, rações, equipamentos, alfaias e produtos da exploração; 

cubas; silos; secadores; estufas; apoio às atividades de gestão de combustível 

 Instalações pecuárias e detenção caseira de espécies pecuárias; 

 Edificação para habitação de quem exerça atividades florestais ou atividades conexas ou 

complementares; 

 Empreendimentos turísticos isolados;  

 Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas quando inseridas 

na exploração;  

 Instalações destinadas à atividade cinegética e ao recreio e lazer incluindo centros de 

interpretação ou outros de caráter lúdico-educacional similar; 

 Habitação para alojamento local; 

 Edificações ligadas à prevenção e combate a incêndios florestais. 

 

Nos espaços florestais de conservação as ações de gestão florestal a fomentar devem obedecer às 

normas de gestão constantes no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro, nomeadamente, no 

que respeita às normas de intervenção nos espaços florestais e aos modelos de silvicultura, devem 

promover a plantação com recursos a espécies autóctones, bem como adequar a gestão destes espaços à 

proteção da rede hidrográfica, a proteção contra a erosão eólica e hídrica e a proteção microclimática e 

ambiental. As áreas integradas no plano de gestão florestal das matas nacionais do Urso e Pedrógão 

devem obedecer às orientações nele constante. 

 

Nos espaços florestais de conservação deve se assegurada a qualificação da paisagem e o equilíbrio dos 

ecossistemas e a salvaguarda e valorização das paisagens rurais, apoiadas numa gestão ambientalmente 

correta, essenciais nas relações de complementaridade entre o solo urbano e solo rural, pelo que nestes 

espaços não são admitidos: 

 Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, nomeadamente 

depósito de resíduos sólidos e líquidos, sucatas, e de materiais de qualquer natureza, ou o 

lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado e conforme as normas legais aplicáveis; 

 Explorações de recursos geológicos; 

 Cortes rasos de espécies florestais autóctones; 
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 Destruição ou obstrução das linhas de drenagem natural; 

 Plantações de espécies florestais de crescimento rápido, com exceção dos choupos; 

 Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição da vegetação 

integrante das galerias ripícolas, a não ser que estas ações decorram de um procedimento 

devidamente aprovado pelas entidades intervenientes e com tutela. 

 

Figura 84: Espaços florestais de conservação 
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2.1.4. Espaços Naturais 

De acordo com o artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, os Espaços naturais: 

- Devem ser qualificadas como espaços naturais as áreas com maior valor natural como tal 

identificados nos planos de ordenamento de áreas protegidas, as áreas de ocorrência dos valores 

naturais nos sítios e nas zonas de proteção especial, de acordo com o plano sectorial da Rede 

Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115 -A/200B, de 21 de Julho, 

bem como as áreas de reconhecido interesse natural e paisagístico, cujo utilização dominante não 

seja agrícola, florestal ou geológica. 

- Devem também ser qualificadas como espaços naturais as zonas húmidas e as áreas naturais 

descobertas ou com vegetação esparsa, incluindo praias, arribas, dunas ou afloramentos 

rochosos. no concelho de Leiria encontra-se abrangido pelo, Sitio de Interesse Comunitário (SIC) 

PTCON0046 -Azabucho, área classificada integrada na Rede Natura 2000. 

 

Nos termos ainda do n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, o concelho 

de Leiria completa ainda locais como áreas de reconhecido interesse natural e paisagístico, cuja utilização 

dominante não seja agrícola, florestal ou geológica, nomeadamente: Vale do Lapedo, Sr.ª do Monte e 

fontes do rio Lis, da Mata da Curvachia, da lagoa da Ervideira. 

 

Nos termos do n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, o concelho de 

Leiria integra ainda outras áreas com enquadramento na categoria de Espaço Natural, como sejam: praia e 

a duna primária junto à costa e outras zonas húmidas. 

 

Os Espaços Naturais delimitados integram as áreas com maior valor natural e mais sensíveis do território 

municipal do ponto de vista biofísico, de dimensão relevante, têm como objetivo a proteção e conservação 

dos valores naturais, a sensibilidade ecológica e a salvaguarda de valores paisagísticos e ambientais para 

a defesa e equilíbrio do território.  

 

Os espaços naturais ocupam uma área de 1.631,12 ha, que representa um total de 2,89 % da superfície 

territorial concelhia.  

 

Os espaços naturais resultam do conhecimento do território do concelho de Leiria, bem como da 

colaboração do representante do ICNF na comissão de acompanhamento da revisão do PDM, pelo que 

foram reconhecidas como regiões/unidades de maior valor as seguintes:  

 Praias e Duna Primária – pela sua importante função de proteção da orla costeira;  

 Sítio do Azabucho - área submetida ao regime da Rede Natura 2000 - porque apresenta valor 

ímpares classificados e protegidos;  
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 Vale do Lapedo – pela sua condição biofísica permite a promoção da biodiversidade;  

 Mata da Curvachia – que engloba o vale da ribeira das Chitas que para além do seu interesse 

paisagístico encerra também valores arqueológicos;  

 Senhora do Monte e fonte do Rio Lis;  

 Lagoa da Ervedeira – é a única lagoa do município classificada como de águas públicas;  

 e Outras Zonas Húmidas como a Lagoa do Boi, a Lagoa dos Ganços, a Lagoa da Sabreira, Lagoa 

Casal Novo, Lagoa Coimbrão e Lagoa da Lameira - que representam zonas húmidas de menor 

dimensão, partindo-se do sugerido em sede de parecer final pelo ICNF.  

 

PRAIA E A DUNA PRIMÁRIA  
 

De acordo com o anexo BI do DL 49/2005, de 24 de fevereiro, que altera o DL 140/99, 24 de abril, a 

duna constitui um habitat natural prioritário – habitat 2130.  

No território de Leiria, esta unidade resulta da análise do COS 2007 a partir do qual se isolaram as 

áreas que englobam a praia, dunas e areias costeiro, vegetação esparsa, matos poucos densos, 

outras formações lenhosas, florestas de pinheiro bravo e ainda áreas de agricultura com espaços 

naturais e seminaturais, até ao limite físico definido por um caminho paralelo à zona costeira. 

 

SÍTIO DO AZABUCHO - SIC PTCON0046  
 

Para a delimitação da região do Sítio do Azabucho a enquadrar na categoria de Espaços Naturais 

partiu-se da análise apoiada na cartográfica de referência, na fotointerpretação e da informação 

disponibilizada pelo ICNF. Dado que os limites da rede natura 2000 foram elaborados à escala 

1:100.000 o ICNF procedeu à sua transposição para a à escala do PDM, os quais foram ajustados aos 

elementos físicos identificados no terreno que estão na base da sua delimitação, designadamente, 

ajustamentos às linhas de água, rede viária, entre outros. Ao polígono foram excluídas as áreas do 

solo urbano e as áreas de edificação dispersa, devidamente validadas pelo ICNF, uma vez que o plano 

setorial não se aplica às mesmas. 

Foi interrompido em cerca de 30 metros a ligação entre o núcleo do Azabucho e o núcleo do Campo 

Amarelo, a faixa que separa os núcleos urbanos corresponde a solo urbano mas à categoria de 

Espaços Verdes: Áreas de Proteção e Enquadramento, de forma a permitir a conectividade dentro da 

unidade do Sítio do Azabucho.  

 
A proposta de ordenamento apresenta alterações do perímetro urbano do Azabucho relativamente à 

ao plano diretor municipal em vigor. O limite do perímetro urbano proposto a sul foi definido para não 

incluir a população de Leuza longifólia, espécie prioritária que está na base de criação d SIC, deste 

modo o limite do perímetro urbano não excede os 40 metros de profundidade relativamente á rua da 

Mata.  

 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     365 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

A norte, o SIC está incluído no aproveitamento hidroagrícola do regadio do Sirol, submetido ao regime 

da RAN, após reunião de concertação com as entidades envolvidas ficou acordado que esta área 

ficava integrada na categoria de espaços agrícolas de produção. 

 
 

VALE DO LAPEDO  
 
A categoria de espaço florestal definida na proposta de ordenamento assegura a salvaguarda do vale 

do lapedo, foi definida toda a unidade geomorfológica do canhão fluviocársico na categoria de espaço 

natural, assegurando como zona de proteção a noroeste, uma distância não inferior a 100 metros 

definida a partir do limite da escarpa. 

 

A delimitação deste vale baseou-se no na análise da cartografia de referência (altimetria e vias) e da 

carta geológica. Assim, esta unidade é delimitada pela escarpa existente, visível através de 

fotointerpretação, e sempre que possível delineada por referências físicas (caminhos). Nas situações 

em que os caminhos não proporcionavam alternativas viáveis procurou-se um afastamento das 

escarpas do canhão de cerca de 100 metros. 

 

De acordo com reunião de concertações foram excluídas da delimitação do Vale do Lapedo as áreas 

agrícolas na parte oeste do vale, onde o valor natural e paisagístico é inferior e incluídas no espaço 

natural as áreas agrícolas no centro do vale, em pleno canhão fluviocársico. 

 
 
MATA DA CURVACHIA  
 
A delimitação da unidade correspondente à Mata da Curvachia efetuada com o apoio em 

fotointerpretação utilizando-se sempre que possível limites físicos como caminhos ou linhas 

hidrográficas, assegura a salvaguarda da Mata da Curvachia, bem como o vale da ribeira das Chitas 

(desde a povoação de Martinela), onde se concentra a área de maior valor natural, e as áreas 

agrícolas da encosta norte, como salvaguarda da sua integridade paisagística e das áreas onde foram 

identificados achados arqueológicos. A Mata da Curvachia integra um Carvalho-cerquinho (Quercus 

faginea Lam. Ssp. Broteroi) centenário, que deveria ser objeto de classificação e ou proteção.  

 

Na reunião de concertação acordou-se excluir as áreas agrícolas na parte nascente e poente 

adjacente à ribeira das chitas. 

 

SENHORA DO MONTE E FONTES DO RIO LIS  
 
A Senhora do Monte é uma zona de grande interesse ecológico e paisagístico, uma vez que aqui 

nasce o Rio Lis, de uma série de exsurgências, e é a zona que compreende as cotas mais elevadas do 

Concelho. Situada na Orla Mesocenozóica Ocidental na extremidade Norte do Maciço Calcário 

Estremenho. 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     366 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

 

Este facto deriva da ação das falhas que elevaram o substrato calcário, em aliança com a maior 

resistência mecânica deste material ao que lhe está adjacente. Esta área, de grande diversidade 

litológica, caracteriza-se pela presença de arenitos, margas e calcários margosos do Jurássico que 

contactam, nas regiões envolventes, com arenitos e conglomerados do Cretácico e Jurássico. 

 

A unidade Senhora do Monte trata-se de um ecossistema cársico com uma zona de montanha de 

elevado valor natural e paisagístico. Além do ecossistema que acolhe é suporte para uma série de 

atividades relacionadas com a natureza, com o desporto e com o recreio e lazer. 

 
Foi excluída do espaço natural a área agrícola a norte a qual foi integrada nos espaços agrícolas de 

produção de acordo com reunião de concertação. 

 

LAGOA DA ERVEDEIRA  
 

A Lagoa da Ervedeira constitui um dos planos de água mais importante do concelho de Leiria. Esta 

está classificada como lagoa de águas públicas, pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio.  

 

A proteção e valorização dos recursos hídricos associados à lagoa, bem como do respetivo território 

envolvente, está assegurada com a fixação da Zona Terrestre de Proteção (500 metros) e Zona 

Reservada da Zona Terrestre de Proteção (a qual corresponde à faixa, medida na horizontal, com a 

largura de 100 metros, contados a partir da linha limite do leito) nas quais são interditas e/ou 

condicionadas atividades que comprometam a sua proteção. 

 

Os espaços naturais correspondem à delimitação desta unidade a qual integra o sistema de Lagoa e 

Zona Reservada da Zona Terrestre de Proteção. Ajustou-se a delimitação desta unidade por limites 

físicos, nomeadamente pelos caminhos mais próximo, o que permitiu a inclusão de alguns espaços 

agrícolas, de forma a criar uma maior área de proteção. 

 
 
ZONAS HÚMIDAS  
 

Nos termos do n.º 2 do Artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, as zonas 

húmidas devem ser classificadas na categoria de Espaços Naturais, nomeadamente as zonas húmidas 

de turfeiras, os principais cursos de água, bem como outras zonas húmidas de menor dimensão como: 

zonas húmidas do coimbrão, a lagoa do Boi (a sul da Chainça), a lagoa dos Ganços (no limite do 

concelho junto ao Cereal), lagoa da Lameira e a zona húmida entre Casal Novo e Graveto. Á 

delimitação do plano de águas destes locais gerou-se um buffer de 50 metros, de forma a criar as 

margens das mesmas.  
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CARACTERIZAÇÃO  

 

Os Espaços Naturais, delimitados na Planta de Ordenamento-Classificação e Qualificação do Solo, 

integram as áreas com maior valor natural e mais sensíveis do território municipal do ponto de vista 

biofísico, de dimensão relevante, têm como objetivo a proteção e conservação dos valores naturais, a 

sensibilidade ecológica e a salvaguarda de valores paisagísticos e ambientais para a defesa e equilíbrio do 

território. 

 

USOS E AÇÕES A PROMOVER  

 

Nos espaços naturais os usos dominantes são as instalações destinadas ao recreio e lazer associados à 

natureza incluindo centros de interpretação ambiental ou outros de carácter lúdico-educacional similar. São 

ainda usos compatíveis dos espaços naturais os empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo 

de habitação, em edifícios legalmente existentes. 

 

Nas áreas costeiras são admitidos usos que promovam a conservação e valorização dos ecossistemas em 

presença, de acordo com o estipulado no Plano de Ordenamento da Orla Costeira. 

 

Nestes espaços admitem-se os seguintes usos e ações: 

 A prática agrícola desde que utilize métodos de lavoura e mobilização do solo compatíveis com a 

conservação de espécies e habitats; 

 A prática florestal devendo a florestação ser feita com espécies autóctones, desde que o processo 

de plantação não envolva o reviramento do solo em toda a sua extensão; 

 

USOS INTERDITOS 

 

Nos espaços naturais são interditos os seguintes usos e ações: 

 Destruição ou obstrução das linhas de drenagem natural; 

 Plantações de espécies florestais de crescimento rápido e introdução de espécies faunísticas e 

florísticas exóticas; 

 Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição da vegetação 

integrante das galerias ripícolas, com exceção das ações que decorrem de um procedimento 

devidamente aprovado pelas entidades intervenientes e com responsabilidade de tutela 

específica; 

 Cortes rasos de espécies florestais autóctones; 

 Realização de aterros e escavações excetuando os decorrentes de trabalhos de investigação 

arqueológica; 

  Instalação de infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de energia a partir de fontes 

renováveis, com exceção das ações que obtiverem parece prévio favorável da entidade 

competente;  
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 Armazenamento de combustíveis, de materiais explosivos e perigosos e postos de abastecimento 

público de combustíveis; 

a) Atividade que comprometam a qualidade do ar, da água e do solo, nomeadamente, a utilização 

de produtos químicos tóxicos ou com elevados teores de fósforo ou de azoto, armazenamento de 

pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos, deposição indevida de resíduos nos termos da 

legislação em vigor e lançamento de efluentes sem tratamento prévio de acordo com a legislação 

vigente; 

   A recolha de amostras geológicas ou quaisquer atos que contribuam para a degradação ou 

destruição do património geológico/geomorfológico e cultural, com exceção dos realizados para 

fins exclusivamente científicos e dos inerentes às atividades autorizadas nos termos do presente 

regulamento; 

 A conversão de áreas naturais em áreas agrícolas; 

 Exploração de recursos geológicos. 
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Figura 85: Espaços naturais 

 

2.1.5. Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 

 

Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos são os espaços destinados à exploração mineira 

incluído as respetivas áreas de proteção e de condicionantes legalmente exigidas, bem como anexos de 

pedreira e unidades industriais de transformação ligadas à atividade. São áreas tradicionalmente 

importantes suscetíveis de serem objeto de atividades extrativas economicamente viáveis, não podendo aí 

ser autorizadas ações que comprometam o aproveitamento dos recursos existentes. 
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Atualmente no concelho de Leiria encontram-se em exploração 100 pedreiras das quais 36 estão 

licenciadas e ocupam 362,15 ha sendo que se situam a maior parte na freguesia de Maceira (170,26 ha) e 

Colmeias (71,08 ha). 

 

Em relação às 40 explorações não licenciadas, estas ocupam 129,26 ha do território sendo que é nas 

freguesias de Colmeias (58,1 ha) e Marrazes (21,25 ha) que se situam as maiores áreas de exploração. 

Estas pedreiras não solicitaram qualquer pedido de regularização. 

 

Existe uma grande percentagem de área de extração que está associada a pedreiras ilegais com pedidos 

de exploração ao abrigo do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de outubro. Esta situação prende-se 

com a não compatibilidade das explorações com a classe de uso do solo, mas também pela existência de 

mais empresas exploradoras, de menores dimensões e que tiveram um grande impulso ou iniciaram as 

suas explorações após a aprovação do PDM em vigor. Estas ocupam uma área total de 183,63 ha sendo 

que tem mais expressão nas freguesias de Colmeias 97,35 ha, seguido de Monte Redondo com 20,13 ha e 

Souto da Carpalhosa com 10,55 ha. 

 

Os núcleos de concessões restringem-se às freguesias de Colmeias e Monte Redondo ocupando uma 

área total de 61,31 ha. 

 

Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos ocupam uma área de 1.280,67 ha, que representa 

um total de 2,27 % da superfície territorial concelhia.  

 

Na delimitação dos espaços afetos à exploração de recursos geológicos teve-se em conta os direitos 

obtidos pelos exploradores e ou concessionários, os pedidos e estudos apresentados pelos exploradores 

que pretendem novos licenciamentos e/ou ampliação/legalização dos existentes. 

 

A delimitação dos espaços afetos à exploração de recursos geológicos teve ainda em consideração os 

seguintes aspetos: 

 Possibilitar a regularização das explorações, designadamente as abrangidos pelo artigo 5.º do 

Decreto-lei 340/2007 de 12 de outubro; 

 Possibilitar a regularização de áreas não abrangidas pelo artigo 5.º do Decreto-lei 340/2007 de 12 

de outubro; 

 Enquadrar os novos pedidos de licenciamento e as ampliações dos existentes; 

 Delimitar as áreas potenciais para exploração dos recursos dos recursos minerais; 

 A existência de duas áreas de reserva definidas respetivamente, na Portaria n.º 447/90, de 16 de 

junho, na Portaria n.º 448/90, de 16 de junho, as quais foram otimizadas de modo a não conflituar 

com perímetros urbanos, aglomerados rurais, áreas de edificação dispersa e reserva agrícola 

nacional (RAN); 

 A existência de duas áreas cativas devidamente regulamentadas pela Portaria n.º 447/90, de 16 

de junho, (área destinada à exploração de pedreiras situadas na zona de Maceira) e Portaria n.º 
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448/90, de 16 de junho (áreas destinadas à exploração de pedreiras situadas na zona de Pombal 

e de Barracão. 

 

CARACTERIZAÇÃO 

Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos delimitados na Planta de Ordenamento – 

Classificação e Qualificação do Solo visam a salvaguarda e a valorização dos recursos geológicos e 

compreendem as áreas de extração e as necessárias à instalação de edificações inerentes à exploração e 

transformação de recursos geológicos nos termos da legislação aplicável.  

 

USOS E AÇÕES A PROMOVER  

 

O uso proposto respeita estritamente à atividade da indústria extrativa devendo ser cumpridos um conjunto 

de requisitos previstos no Regulamento do Plano que regulam o respetivo regime de edificabilidade, as 

medidas de minimização de efeitos negativos resultantes da exploração e a execução de medidas de 

segurança e de recuperação ambiental e paisagística adequada quando cesse a atividade. 

 

A utilização de caminhos municipais e caminhos públicos entre as pedreiras e as principais vias 

estruturantes por parte dos camiões de transporte de matéria-prima é encarada como extremamente 

prejudicial, em especial quando esses transportes atravessam as povoações, danificando estradas e 

emitindo poeiras. A Câmara pretende fixar, em Regulamento Municipal, condições para minimizar os 

efeitos negativos resultantes da sobreutilização das vias pública de acesso à exploração em resultado da 

respetiva laboração, nomeadamente a execução, à custa do explorador da pavimentação e de outros 

trabalhos de manutenção das mesmas, sempre que se verifique uma situação de degradação causada por 

essa sobreutilização. 

 

A exploração de recursos geológicos de domínio privado tem que cumprir com os seguintes requisitos: 

 As áreas já exploradas devem ser objeto de recuperação paisagística, admitindo-se a sua 

utilização para diversas atividades, nomeadamente: 

o Destino final de aterros de inertes salvaguardando aquíferos existentes; 

o Aquicultura, infraestruturas de recreio e lazer, para as quais as componentes edificadas 

devem limitar-se estritamente às instalações de apoio às respetivas atividades; 

 As novas explorações devem garantir uma cortina/ecrã arbóreo de absorção visual com 

tratamento paisagístico adequado, com espécies autóctones e mantendo de preferência a 

vegetação natural nos limites das explorações quando contíguas com perímetros urbanos; 

 Delimitação, no interior dos espaços afetos à exploração de recursos geológicos adjacentes ao 

perímetro urbano, de uma faixa “non aedificandi” de 20m de proteção e enquadramento, devendo 

esta ser objeto de tratamento paisagístico adequado, mantendo de preferência a vegetação 

natural e tendo densidade e altura que minimize o impacte visual nas áreas envolventes; 
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 Valorização das áreas exploradas, não permitindo o seu abandono, pelo que são admissíveis 

ampliações, desde que 30% da exploração inicial tenha sido objeto de intervenção de recuperação 

paisagística, poderá ser admitida uma percentagem inferior mediante parecer das entidades 

responsáveis pela aprovação do plano de pedreira. 

 

 

 

Figura 86: Espaços afetos à exploração de recursos geológicos 
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2.1.6. Aglomerados Rurais 

 

Nos termos do n. 2 do artigo 19.º do Decreto- regulamentar n.º 11 /2009 de 22 de maio “Os aglomerados 

rurais, correspondem a espaços edificados com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas 

em solo rural, devendo ser delimitados no plano diretor municipal com um regime de uso do solo que 

garanta  a sua qualificação como espaço de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural 

e infraestruturados com recurso a soluções apropriadas às suas características”. 

 

Os aglomerados rurais correspondem a formas tradicionais de povoamento rural que devem ser 

preservadas que pela sua génese ou dimensão aconselhem um crescimento harmonioso com as formas 

de habitar tradicionais e/ou de cariz nitidamente não urbano. 

 

Os aglomerados rurais integram lugares ou áreas de ocupação edificada de pequena dimensão, que 

surgem soltas pelo território municipal, nas quais se pretende privilegiar a sua densificação/concentração e 

dinâmica, a colmatação de realidades existentes por forma a preservar a sua identidade e promover a 

respetiva melhoria e valorização. 

 

Na delimitação dos Aglomerados Rurais teve-se em consideração os seguintes critérios: 

 As orientações estratégicas do PROT o qual refere que os aglomerados rurais correspondem a 

pequenos núcleos de edificação concentrada, com o mínimo de 10 edifícios, servidos de 

arruamentos de uso público, com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo 

rural: 

- Os aglomerados foram delimitados com base na contiguidade do edificado (afastamento 

entre as construções menor ou igual a 50 metros), incluindo uma faixa envolvente com 

uma profundidade máxima de 50 metros, medida a partir do exterior das últimas 

edificações, ajustada à expressão edificada existente e às características biofísicas de 

cada local; 

- Em casos excecionais, quando se verifique e perspetive uma dinâmica demográfica 

positiva e ou de instalação de serviços, equipamentos ou atividades de apoio ao mundo 

real, estes aglomerados podem ser alvo de um crescimento restrito; 

 Áreas rurais concentradas com um núcleo de habitações assumidamente concentrado: tipologias 

nucleadas; 

 Áreas nucleadas de pequena dimensão, isoladas, e sem infraestruturas, ou contendo apenas 

infraestruturas de abastecimento de água; 

 Ausência de funções urbanas prevalecentes; 

 Perímetros urbanos em vigor que não sofreram aumentos significativos nos últimos 17 anos, com 

as características acima indicadas e que se apresentam praticamente estabilizados na sua 

estrutura. 
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A esta nova realidade proposta assumidamente em solo rural, analisou-se por critérios de análise acima 

referidos, perímetros urbanos existentes que traduziam estas realidades rurais, propondo a equipa, por 

coerência, a sua requalificação para solo rural. 

 

Dos critérios utilizados resultaram um total de 56 aglomerados rurais que ocupam uma área de 149,46 ha, 

que representa um total de 0,26 % da superfície territorial concelhia.  

 

CARACTERIZAÇÃO 

Os aglomerados rurais correspondem a pequenos núcleos de edificação concentrada, servidos por 

arruamentos públicos, com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural e que 

apresentam uma diminuta dinâmica urbana. 

Estas áreas correspondem a formas tradicionais de povoamento, destinadas a manter vivências rurais, 

cujo crescimento será feito por colmatação dos espaços intersticiais livres com vista à sua densificação, de 

modo a preservar a sua identidade e promover a sua valorização. 

 

USOS E AÇÕES A PROMOVER 

Nos aglomerados rurais são usos dominantes a habitação unifamiliar, as edificações de apoio às 

atividades agrícolas e florestais e os empreendimentos turísticos nas tipologias de turismo no espaço rural, 

turismo de habitação e hotéis.  

 

Admitem-se ainda nos aglomerados rurais outros usos complementares ou compatíveis com os 

anteriormente referidos, designadamente comércio e serviços complementares das atividades instaladas 

que contribuam para reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços, os 

estabelecimentos industriais de caráter florestal, agrícola pecuário, equipamentos de utilização coletiva 

bem como instalações destinadas ao recreio e lazer e as edificações ligadas à proteção civil. 

 

A edificabilidade nos aglomerados rurais deve respeitar e salvaguardar as caraterísticas tipo- morfológicas 

da envolvente do aglomerado, as características arquitetónicas e cromáticas, a volumetria, ocupação das 

parcelas tradicionais, os alinhamento dominante, as técnicas construtivas e materiais característicos, por 

forma a garantir uma integração urbanísticas harmoniosa. A edificabilidade nos aglomerados rurais tem 

como pressuposto a preservação e a conservação dos aspetos dominantes da sua imagem, na 

construção, na reconstrução ou na ampliação de edifícios.  

 

Nos aglomerados rurais deve prever-se a estruturação e qualificação urbanística e ambiental, permitindo o 

recurso a infraestruturas apropriadas às suas caraterísticas, pelo que não é permitida a infraestruturação 

extensiva do solo, promovendo, em alternativa, caso não exista ligação às redes públicas, sistemas 
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autónomos e ambientalmente sustentáveis. Nos aglomerados apenas é possível a abertura de novos 

arruamentos desde que tenha início e fim numa via preexistente.  

 

 

Figura 87: Aglomerados rurais 

 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     376 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

 

Figura 88: Exemplo de aglomerado rural 

 

 

2.1.7. Áreas de Edificação Dispersa 

 

Nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009 de 22 de maio “As áreas de 

edificação dispersa correspondem a espaços existentes de uso misto, devendo ser objeto de um regime de 

uso do solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade e serem 

infraestruturados com recurso a soluções apropriadas às suas características”. 

 

As áreas de edificação dispersa correspondem a espaços existentes de usos mistos, cujo edificado é 

pouco concentrado e se apoia na estrutura viária existente e, em muitos casos, localiza-se na continuidade 

do solo urbano ocupando áreas designadas no PDM em vigor como “áreas de transição” ou áreas de muito 

reduzida densidade cuja urbanização não se pretende incentivar. A densificação construtiva não deve 

exceder a capacidade das infraestruturas existentes, sem prejuízo da respetiva requalificação urbanística, 

ambiental e paisagística. 

 

Em áreas dominantemente residenciais fortemente estruturadas pela parcela agrícola deve procurar 

manter-se os traçados paisagísticos existentes e a relação entre a habitação e a atividade agrícola.  

 

Na delimitação das áreas de edificação dispersa foram tidas em conta os seguintes critérios: 
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 As orientações estratégicas do PROT o qual refere que as áreas de edificação dispersa 

correspondem a áreas de uso misto, sem funções urbanas prevalecentes e que apresentam uma 

densidade superior a 1 edifício por hectare: 

- Estas áreas foram delimitadas de acordo com o respetivo padrão de ocupação tendo em 

atenção a estrutura viária e a tipologia do edificado, incluindo uma faixa envolvente com a 

profundidade máxima de 100 metros, medido a partir do exterior das últimas edificações 

Este critério foi cumprido em todas as propostas de AED, no entanto procurou-se reduzir 

esta profundidade em todos os casos em que a ocupação edificada assim o permitia.  

- As áreas cuja densidade varie entre os 4 e os 7 por hectare e estejam sujeitas a grande 

pressão edificatória; 

 Áreas com padrão de ocupação disperso, inseridas nos perímetros urbanos em vigor, incluindo 

áreas envolventes/adjacentes com o mesmo modelo de ocupação; 

 Perímetros urbanos com uma taxa de execução inferior a 70%, com padrão de ocupação disperso 

e linear (estruturada ao longo das vias existentes), ou parte desses perímetros urbanos, mantendo 

sempre nestas situações a contiguidade com o solo urbano; 

 Áreas com nível de infraestruturação inferior ao registado no solo urbano, designadamente, em 

situações de existência de apenas de duas redes abastecimento de água ou energia elétrica; de 

modo a não exigir um maior investimento por parte das entidades; 

 Áreas apoiadas na rede viária existente e no prolongamento do solo urbano; 

 Delimitação em função da morfologia do terreno existente, evitando-se a ocupação de áreas com 

declives mais acentuados.  

 Recuo de algumas áreas delimitadas com base numa análise detalhada, área a área, para acerto 

aos limites de condicionantes, nomeadamente a RAN e REN, nas suas versões ‘bruta’; 

 Aferição das densidades previstas no PROTC, considerando o n.º máximo de 7 edifícios por 

hectare; de infraestruturas básicas; 

 Ainda no âmbito das normas do PROTC, aferição da dimensão mínima para delimitação destas 

áreas que não poderá ser inferior a 5 ha, admitindo-se, no entanto, a redução o referido valor se 

reduza a 2,5 ha sempre que inclua, pelo menos, 5 edifícios;  

 

Dos critérios utilizados resultaram um total de 46 áreas de edificação dispersa que ocupam uma área de 

219,80 ha, que representa um total de 0,39 % da superfície territorial concelhia.  

 

CARACTERIZAÇÃO  

As áreas de edificação dispersa correspondem a espaços existentes de usos mistos, que possuem baixos 

níveis de infraestruturação, cujo edificado é pouco concentrado e se apoia na estrutura viária existente.  

 

USOS E AÇÕES A PROMOVER 

As áreas de edificação dispersa encontram-se disseminadas pelo concelho e deverão ser colmatadas de 

forma sustentável de modo a promover a sua valorização. São usos dominantes a habitação unifamiliar, as 
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edificações de apoio às atividades agrícolas e florestais e os empreendimentos turísticos isolados e 

núcleos de desenvolvimento turístico. 

 

Admitem-se ainda outros usos complementares ou compatíveis com os anteriormente referidos, 

designadamente comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para 

reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços, os estabelecimentos industriais 

de caráter florestal, agrícola pecuário, equipamentos de utilização coletiva bem como instalações 

destinadas ao recreio e lazer e as edificações ligadas à proteção civil. 

 

Nestas áreas é indispensável assegurar os serviços básicos de infraestruturas através de soluções 

apropriadas às suas caraterísticas, pelo que não é permitida a infraestruturação extensiva do solo, 

promovendo, em alternativa, caso não exista ligação às redes públicas, sistemas autónomos e 

ambientalmente sustentáveis. Nas áreas de edificação dispersa apenas é possível a abertura de novos 

arruamentos desde que tenha início e fim numa via preexistente.  

 

Figura 89: Áreas de edificação dispersa 
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2.2.  SOLO URBANO 

O solo urbano é entendido como “aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de 

urbanização e de edificação, nele se compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja urbanização seja 

programada, constituindo o seu todo o perímetro urbano”. (Artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, alterado pelo n.º 316/2007, de 19 de setembro). 

 

O Decreto Regulamentar n.º 11/2009 de 29 maio, refere no n.º 1 do artigo 6.º que a classificação do solo 

urbano visa a sustentabilidade, a valorização e o pleno aproveitamento das áreas urbanas, no respeito 

pelos imperativos de economia do solo e dos demais recursos territoriais. 

 

A classificação do solo como urbano teve em conta as necessidades de crescimento previsíveis durante a 

vigência do plano e obriga a requisitos nomeadamente: a dotação e/ou programação de infraestruturas em 

sistemas suficientemente concentrados para reduzir custos (rede de abastecimento de água de esgotos, 

de gás, de eletricidade etc.); qualidade ambiental; oferta de serviços e a contenção do fenómeno da 

dispersão das edificações ao longo das vias, evitando uma excessiva disseminação da ocupação humana.  

 

Todos os perímetros urbanos do plano em vigor foram alvo de uma análise detalhada independentemente 

da sua importância no sistema urbano, por forma a uniformizar os critérios aplicados. 

 

Existem alguns aglomerados e núcleos que cresceram de forma espontânea em função das vias existentes 

e das características orográficas dos terrenos o chamado “contínuo urbano”. Propõe-se assim enquadrar 

esta realidade e privilegiar a sua consolidação e o preenchimento dos espaços vazios deixados pela 

ocupação linear e dispersa ao longo das vias.  

 

Os perímetros urbanos foram equacionados no seu desenho gráfico, sujeitos a “avanços e recuos”, esta 

redefinição passa, nalguns casos, pela requalificação de alguns solos urbanos para rurais: áreas em 

tipologia nucleada ou linear que, pela sua génese ou dimensão aconselhem um crescimento harmonioso 

com as formas de habitar tradicionais e/ou de cariz nitidamente não urbano; e áreas sem qualquer 

potencial urbanístico a médio longo prazo, não infraestruturadas.  

 

A requalificação de solos rurais para urbanos prende-se essencialmente com a inclusão de pequenos 

lugares edificados, tendo em atenção o grau de infraestruturas básicas, a pressão urbanística e, ainda, a 

melhoria das acessibilidades. Outro aspeto que foi tido em conta relaciona-se com o facto de o PDM em 

vigor contemplar áreas de transição que embora exteriores ao perímetro urbano foram sendo 

infraestruturadas e ocupadas, o que permitiu folga e dispersão do perímetro existente, desta forma foram 

salvaguardados eventuais licenciamentos, permitindo assim o enquadramento de algumas situações. 
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Foram também ajustadas as categorias de espaço definidas no atual plano como “ espaços urbanizados”, 

por forma a promover a sua adequação à realidade, em função destes terem sido, ou não, ocupados na 

vigência do plano. 

 

Por outro lado, foi necessário encontrar novas áreas de expansão como forma de descomprimir, 

compensar ou de induzir um crescimento mais adequado. A singularidade do território quer pela 

diversidade de espaços quer pelo tipo de ocupação e usos dominantes, levou a optar por uma visão mais 

alargada de solo urbano. É fundamental disponibilizar terrenos para as necessidades de espaço, para 

habitar, lazer, trabalhar, infra estruturar e equipar o território e para a eficácia do processo de gestão. Uma 

monitorização atenta poderá evitar que se instale uma especulação desenfreada ou expansões extensas e 

sem justificação 

 

Na estrutura de ordenamento proposta para Leiria, o solo urbano contempla as categorias operativas – 

solo urbanizado e solo urbanizável, que integram por sua vez as seguintes categorias funcionais: 

 Solo Urbanizado 

o Espaços Centrais  

o Espaços Residenciais 

o Espaços de Atividades Económicas 

o Espaços Verdes 

o Espaços de Uso Especial 

o Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

 Solo Urbanizável 

o Espaços Residenciais 

o Espaços de Atividades Económicas 

o Espaços de Uso Especial 

o Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

 

2.2.1. SOLO URBANIZADO 

É constituído pelas áreas dotadas por um elevado nível de redes de infraestruturas urbanas de apoio e 

integram áreas edificadas e áreas não edificadas complementares. 

O solo urbanizado contempla as seguintes categorias funcionais e subcategorias de espaços: 

 Solo Urbanizado 

o Espaços Centrais  

 Grau I 

 Grau II 

 Grau III  

 História e Património 

o Espaços Residenciais 

 Grau I 
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 Grau II 

o Espaços de Atividades Económicas 

 Área comercial e de serviços 

 Área de “estrada mercado” 

 Área industrial e armazenagem 

o Espaços Verdes 

 Área de proteção e enquadramento 

 Área de recreio e lazer 

o Espaços de Uso Especial 

 Área de equipamentos 

 Turismo 

o Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

 

SOLO URBANIZADO 

Categoria de espaço Subcategoria de espaço Área (ha) (%) 

Espaços Centrais 

Grau I 51,90 0,09% 

Grau II 251,62 0,45% 

Grau III 256,50 0,45% 

História e Património 55,70 0,10% 

Espaços residenciais 
Grau I 237,51 0,42% 

Grau II 2.799,86 4,95% 

Espaços de Atividades 
Económicas 

Área Comercial e de Serviços 208,06 0,37% 

Área de 'Estrada - Mercado' 194,18 0,34% 

Área Industrial e Armazenagem 844,81 1,49% 

Espaços Verdes 
Área de Proteção e Enquadramento  355,93 0,63% 

Área de Recreio e Lazer 185,10 0,33% 

Espaços de Uso Especial 
Área de Equipamentos  244,20 0,43% 

Área de Uso Turístico 28,73 0,05% 

Espaços Urbanos de 
Baixa Densidade  

7.646,25 13,53% 

Total  13.360,34 23,64% 

SOLO URBANIZÁVEL 

Categoria de espaço Subcategoria de espaço Área (ha) (%) 

Espaços Residenciais 
Grau I 41,51 0,07% 

Grau II 273,70 0,48% 

Espaços de Atividades 
Económicas 

Área Comercial e de Serviços 59,12 0,10% 

Área Industrial e Armazenagem 632,06 1,12% 

Espaços de Uso Especial 
Área de Equipamentos  63,01 0,11% 

Área de Uso Turístico 44,80 0,08% 

Espaços Urbanos de 
Baixa Densidade  

84,13 0,15 

Total 1.198,34 2,12 

 TOTAL SOLO URBANO 14.558,69 25,76% 

Tabela 13. Áreas e peso das categorias subcategorias do Solo Urbano proposto no Concelho de Leiria  
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Figura 20. Representação do Solo Urbano proposto no Concelho de Leiria  

 

 

2.2.1.1. Espaços Centrais 

Os espaços centrais são entendidos como “áreas que se destinam a desempenhar funções de centralidade 

para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades terciárias e funções residenciais”. 

(Alínea a) do número 1 do artigo 21.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). 

Os Espaços Centrais definidos no concelho de Leiria correspondem aos tecidos consolidados dos 

aglomerados onde se concentram as principais funções comerciais e de serviços, para além da 
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habitacional. Estes espaços localizam-se na cidade de Leiria, em Monte Real, Praia do Pedrógão, Maceira 

e nas sedes das restante freguesias, correspondendo aos aglomerados dos níveis 1, 2 e 3. 

 

A delimitação destes espaços teve como base a concentração de funções (serviços desconcentrados do 

estado, juntas de freguesia), atividades económicas, serviços e equipamentos assim como as áreas de 

valor patrimonial de interesse e com áreas históricas, e que por norma se caracterizam por serem mais 

consolidados. Neste seguimento tomou-se como opção de que os núcleos das sedes de freguesia com as 

características acima indicadas seriam classificados como Espaço Central (de Grau III, neste caso). 

 

É na cidade de Leiria e nos aglomerados mais urbanos como Pedrogão, Maceira e Monte Real que se 

assume uma maior distinção dos espaços centrais. 

São usos dominantes dos Espaços Centrais a habitação; comércio; serviços.  

São usos compatíveis os estabelecimentos industriais; equipamentos de utilização coletiva; 

empreendimentos turísticos e outros usos desde que compatíveis com os dominantes. 

O regime de edificabilidade estabelece como princípio a manutenção e preservação das características 

gerais da malha urbana e das características arquitetónicas de edifícios de maior interesse, e a valorização 

e preservação dos espaços públicos e o reordenamento da circulação viária. Determina ainda a 

manutenção das características de alinhamento, altura da fachada, volumetria e ocupação do lote 

tradicional na frente urbana em que se inserem, por parte das novas edificações e reconstruções, tendo 

em vista a sua integração harmoniosa. 

 

2.2.1.1.1. Espaços Centrais - Grau I 

CARACTERIZAÇÃO  

Nesta subcategoria integram-se algumas zonas centrais de Leiria que correspondem às áreas 

mais consolidadas, compactas e de maior densidade construtiva, com uma morfologia de 

continuidade urbana e eixos direcionais de expansão. Salientam-se as zonas envolventes das 

avenidas Eng.º Adelino Amaro da Costa, Heróis de Angola, Marquês de Pombal e início da Rua 

Paulo VI já consolidadas. Integra-se igualmente nesta subcategoria a zona mais consolidada de 

Sismaria. 

OBJETIVOS 

Pretende-se preservar a morfologia urbana nas áreas mais consolidadas e potenciar a 

consolidação de novos eixos de expansão que permitam estruturar e estabelecer ligações entre a 

cidade compacta e as novas urbanizações periféricas que sustentaram a expansão da cidade de 

Leiria. 
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Figura 91. Cidade de Leiria – espaços centrais 

 

 

2.2.1.1.2. Espaços Centrais - Grau II 

CARACTERIZAÇÃO  

Localizam-se nas áreas contíguas ao centro histórico e às zonas mais consolidadas integradas na 

subcategoria anterior. A rua Paulo VI (junto ao hospital) é um eixo direcional que poderá 

desempenhar um importante papel na estruturação dos tecidos urbanos adjacentes que têm vindo 

a crescer de forma desagregada e desligada entre si e do núcleo central da cidade. Este eixo de 

ligação ao IC2, pelo seu traçado regular e pela existência de um canal livre de dimensão 

assinalável, constituirá uma oportunidade para a criação de uma grande avenida urbana 

agregadora de funções diferenciadas e promotora de ligações transversais com as malhas 

urbanas adjacentes. 

Em Sismaria esta subcategoria integra áreas estruturadas pela Rua Estrada da Figueira da Foz, 

na continuidade dos espaços centrais de Grau I. 

Em Monte Real incluem as áreas envolventes do centro tradicional da vila estabelecendo com ele 

relações de continuidade urbana tanto na morfologia como nas funções. Trata-se de áreas com 

construções predominantemente de três e quatro pisos.  
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Em Pedrógão integra áreas envolventes ao núcleo central predominantemente ocupadas por 

edifícios multifamiliares de 3 e 4 pisos e que correspondem a expansões mais recentes 

correspondem as áreas de maior densidade e com funções terciárias.  

OBJETIVOS 

Pretende-se estabilizar a imagem urbana destas áreas promovendo a continuidade com os tecidos 

urbanos envolventes de menor densidade e potenciar a sua capacidade polarizadora, fomentado a 

plurifuncionalidade. 

 

Figura 92. Monte Real 

 

 

2.2.1.1.3. Espaços Centrais - Grau III 

CARACTERIZAÇÃO  

São pequenos polos aglutinadores de funções terciárias e serviços que em conjunto com a função 

residencial se constituem como lugares centrais das sedes das diversas freguesias do concelho.   

 

OBJETIVOS 
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Pretende-se potenciar a sua capacidade polarizadora fomentando a plurifuncionalidade. 

 

 

 

Figura 93. Bajouca 

 

 

2.2.1.1.4. Espaços Centrais - História e Património 

CARACTERIZAÇÃO  

Nesta subcategoria incluem-se os centros históricos de Leiria e Monte Real bem como alguns 

núcleos existentes com interesse do ponto de vista histórico. Trata-se de áreas com grande 

riqueza patrimonial do ponto de vista arquitetónico e morfológico que importa preservar. Para além 

dos dois centros históricos já referidos integram-se nesta subcategoria do espaço central os 

centros urbanos de Cortes, Santa Catarina da Serra, Monte Real, Amor, Milagres e Barreira. 

OBJETIVOS 

Pretende-se assegurar a proteção, conservação, recuperação e revitalização dos valores 

históricos, arquitetónicos, arqueológicos e urbanísticos, como forma de salvaguarda da sua 

identidade e valores culturais e sociais. 
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Pretende-se ainda potenciar a vertente turística, cultural e lúdica ancorada na natureza singular do 

património arquitetónico e urbanístico. 

 

Figura 94. Leiria 

 

CENTRO HISTÓRICO DE LEIRIA
6

 

Inserido num território inegavelmente dinâmico, o centro histórico de Leiria desde sempre se 

afirmou como um dos ‘rostos’ da cidade. As suas características únicas (tanto pela sua 

responsabilidade histórica no crescimento urbano da cidade, como pelos valores patrimoniais que 

integra) foram, lentamente, sofrendo um processo de desqualificação física que tem sido 

reconhecido e assumido pelo Município, o qual tem dedicado especial atenção à gestão e 

ordenamento daquela parte do território. 

O Centro Histórico é caracterizado por um tecido urbano que agrega traçados diferenciados 

resultantes de uma evolução histórica amplamente documentada. A evolução deste tecido reflete 

um forte condicionamento às características naturais do território – uma morfologia acidentada, 

                                                      

6
 Plano Estratégico Área de Reabilitação Urbana 
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declivosa, onde se eleva um morro e se encaixa o curso do rio Lis. O desenho atual testemunha a 

influência destes elementos no desenvolvimento da cidade.  

 

 

Figura 95. Vista geral da cidade a partir do Castelo 

 

Devido aos condicionamentos físicos, principalmente a norte da Rua Direita, originaram-se 

espaços contidos, ruas estreitas e sinuosas e espaços públicos irregulares cuja configuração 

permanece até aos dias de hoje. 

 

 

Figura 96. Alinhamentos visuais desde as ruas perpendiculares à Rua Direita 

 

Na zona sul da área, junto ao antigo Mercado de Santana, é possível encontrar uma malha urbana 

diferenciada do resto do conjunto, quarteirões e ruas de maiores dimensões, mais regulares, que 

derivaram de uma urbanização do início do século XX.  

No “casco” histórico encontram-se importantes elementos patrimoniais construídos (onde se inclui 
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um vasto conjunto de património classificado - monumentos nacionais e imóveis de interesse 

público - bem como outros elementos de interesse patrimonial que importa proteger) e diversos 

espaços públicos relevantes para a dinâmica funcional da cidade.  

Outro elemento fundamental da área é o rio Lis que testemunha um processo de profundas 

alterações que, em vários momentos, decorreram na cidade e que se manifestaram tanto no seu 

leito como nas áreas que lhe são adjacentes. Esse processo de contínua transformação em 

ambas as margens veio dar lugar a uma sequência de espaços mutáveis, entre os quais figura o 

atual Rossio de Leiria.  

 

 

Figura 97. Traçado do Rio Lis no centro urbano 

 

Segundo os Censos, entre os cerca de 700 edifícios habitacionais existentes (ainda que não 

exclusiva ou maioritariamente), mais de 35% foram construídos antes de 1919 e mais de 30% 

entre essa data e 1945. De então até aos dias de hoje, o ritmo de construção nesta área tem vindo 

a diminuir, sendo muito poucos os edifícios de habitação construídos nos últimos anos. 

O parque edificado da área em estudo encontra-se maioritariamente em razoável estado de 

conservação, ainda que cerca de um quarto dos edifícios se encontre em mau estado e em ruína. 

As intervenções recentes têm tido tradução numa melhoria progressiva do estado geral de 

conservação da área em estudo. 

Quanto ao espaço público reforça-se a importância da estrutura e da configuração medieval que, 

como antes se referiu, apresentam um desenho que, quase na íntegra, preserva as características 

originais. Por associação ao dédalo de ruas estreitas e irregulares que integram essa zona, 

coexistem também alguns largos e praças, grande parte deles com dimensões que contrastam 

com a dimensão das ruas. A habitual sequência “rua - largo - rua” é, de certo modo, única pelo 

facto de as ruas se abrirem a espaços exteriores de dimensão significativa, ao invés de pequenos 

largos episódicos como, usualmente, se regista noutras cidades de génese idêntica.  



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     390 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

 

 

Figura 98. Vista do Largo da Sé para o Castelo 

 

Embora muitos dos fogos estejam ocupados em regime de arrendamento (ou estejam devolutos), 

a maior parte dos proprietários da área reside na cidade, o que pode revelar-se um fator facilitador 

do seu envolvimento no desenvolvimento de ações de reabilitação do património habitacional.  

 

Pese embora a tendência de esvaziamento populacional que se tem vindo a registar, à 

semelhança de outros centros históricos do território nacional, em Leiria a função residencial 

continua a ter grande relevância. 

 

É, agora, evidente uma maior procura da utilização dos espaços públicos por diversas faixas 

populacionais e em diversos períodos do dia, para atividades de lazer ativo ou passivo.  

 

Outra alteração significativa tem a ver com os diferentes tipos de apropriação consoante se trate 

do período noturno ou diurno. Assim, ao longo do tempo, têm-se verificado oscilações na 

intensidade dessa ocupação e nos seus locais preferenciais. Os estabelecimentos de animação 

noturna são os que têm maior responsabilidade no fomento da atratividade do centro à noite. Esta 

utilização de difícil compatibilidade com a função residencial que coexiste na envolvente, foi-se 

deslocalizando em direção à Praça Rodrigues Lobo, sendo esta cada vez mais procurada como 

espaço de permanência. 
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Figura 99. Praça Rodrigues Lobo - ocupação diurna (esplanadas e feiras) 

 

De uma forma geral, também a ocupação diurna da baixa da cidade se intensificou, por um lado, 

pelo reforço do papel social e socializante da Praça Rodrigues Lobo (que acolhe, regularmente, 

múltiplos eventos de natureza diversa), por outro, pela proximidade dos novos espaços 

valorizados e requalificados e, por outro ainda, pela implantação de usos-âncora, como é o caso 

do edifício “O Paço” (intervenção na antiga “Casa do Bispo”), onde está instalada, entre outras, 

uma loja de vestuário de uma cadeia internacional e que é, ela própria, uma âncora da atratividade 

do e ao centro histórico. 

 

No âmbito do Estudo de Enquadramento Estratégico para Leiria, e especificamente no que 

respeita à ARU, foram traçados os seguintes objetivos:  

 

Quadro 14. Objetivos traçados no âmbito do Estudo de Enquadramento Estratégico para Leiria 

OBJETIVOS GLOBAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A consolidação urbana do centro histórico e 

da envolvente 

 Promoção das relações espaciais e melhoria 

das condições de mobilidade 

Trata-se de responder à necessidade de reforçar as 

relações entre os vários espaços do centro histórico 

e entre esta área e a envolvente urbana.  

 

 Criação e valorização de espaços públicos  

Pressupõe a criação de novos espaços públicos na 

cidade, mas também a requalificação de alguns 

espaços existentes, que pode passar pela sua 

refuncionalização, conferindo-lhes usos ou formas 

de utilização mais consentâneas com a fruição e a 

apropriação dos mesmos pela população.  

 

 Reabilitação do parque edificado com 

valorização dos elementos notáveis  

Encontra-se associado a elementos notáveis do 

património edificado existente no centro histórico, 

particularmente de carácter religioso, com um 

potencial de valorização relevante, quer ao nível 

dos edifícios quer dos espaços públicos adjacentes. 

Tem em conta a resolução dos problemas de 

A reabilitação do edificado, adequando-o às 

exigências da vida moderna, garantindo a 

preservação da identidade histórica e cultural 

daquele centro 

A valorização dos valores patrimoniais, 

através da criação das necessárias 

infraestruturas de apoio e de dinamização, 

permitindo o reconhecimento do centro 

histórico como um polo de identidade 

cultural e turístico 

A “recuperação” da função habitacional no 

centro histórico, tendencialmente em 

declínio;  

A revitalização das atividades económicas, 

através do reconhecimento do centro 

histórico como centro de comércio, de 
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OBJETIVOS GLOBAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

serviços e de emprego degradação do parque edificado do centro histórico 

e a melhoria das respetivas condições de uso. 

  

 Criação de âncoras funcionais  

Muitos edifícios e espaços do centro histórico de 

Leiria encontram-se subaproveitados face às suas 

potencialidades, parecendo “reclamar” uma 

função/papel na cidade. Considera-se, por isso, que 

existem condições para o acolhimento de 

equipamentos e serviços.  

 

 Promoção do centro histórico  

Um objetivo transversal que pode materializar-se 

em ações específicas no âmbito do marketing 

territorial, designadamente de natureza imaterial, 

que complementem as intervenções físicas a 

desenvolver. 

A promoção da articulação entre o centro 

histórico e a envolvente imediata, 

melhorando a mobilidade (viária e pedonal) e 

garantindo soluções de parqueamento 

consentâneas com a vida e utilização dos 

espaços públicos, reconhecendo o centro 

histórico como centro nevrálgico da vida 

urbana e, por isso, de atravessamento, de 

passeio, de encontro e de lazer; 

A integração do património público (da 

Autarquia e do Estado) na vivência do centro 

histórico, nomeadamente por via da sua 

refuncionalização e reativação; 

A definição dos pressupostos de uma 

estratégia de marketing territorial, de forma a 

reconhecer e a diferenciar o centro histórico 

no contexto da cidade e da região 

 

 

DELIMITAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS CENTRAIS DE IMPORTÂNCIA PATRIMONIAL NAS 

FREGUESIAS 

 

Considerando que em algumas freguesias, apesar das grandes transformações ocorridas nas 

últimas décadas, ainda persistem alguns núcleos urbanos centrais com interesse do ponto de vista 

arquitetónico e morfológico que importa preservar, tendo sido incluídos na subcategoria do solo 

urbanizado designada por “História e Património” com o objetivo de assegurar a sua preservação.  

 

Assim, procedeu-se a uma análise dessas estruturas e à sua delimitação com base nos seguintes 

critérios: 

 Espaços que guardam, no essencial, a matriz morfológica urbana original, resultado da 

implantação de tipologias edificadas tradicionais; 

 Espaços estruturados por edifícios e/ou por conjuntos edificados de relevância patrimonial 

como por exemplo as igrejas;  

 Espaços que, pela sua história e especificidades, contribuem para a identidade dos respetivos 

aglomerados urbanos. 
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Cortes 

     

     

    

Figura 100. Imagens de edifícios notáveis em Cortes 

 

Possui um núcleo urbano antigo que engloba uma ocupação junto ao rio e um núcleo, situado a 

cota mais alta, em torno da Igreja de Nª Senhora da Gaiola, interligados por arruamentos de perfil 

estreito, em grande parte conformados por edifícios antigos e muros de pedra que delimitam os 

logradouros. 

 

A zona junto ao rio apresenta um significativo número de edifícios de interesse patrimonial 

constituído por antigas casas senhoriais, restando ainda algumas casas de habitação corrente, 

duas delas datadas do séc. XVI, com janelas manuelinas, encontrando-se atualmente 

desfiguradas, uma por ter sofrido uma intervenção desadequada e outra por se encontrar em 

avançado estado de degradação.  

 

Apesar do impacto negativo do edifício da Moagem, localizado à entrada da povoação, junto ao 

rio, resultado de uma ampliação nos anos 70 do séc. XX, este núcleo formado em torno do Largo 

Marques da Cruz, com os edifícios mais antigos e na sua relação com o rio, ainda preserva o 

essencial da malha urbana e da arquitetura que lhe conferem um valor patrimonial e histórico. 

  

A zona alta está organizada em torno da Igreja e do seu adro, e embora os edifícios não possuam, 

na sua maior parte, interesse arquitetónico, o conjunto ainda guarda a antiga organização 
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espacial, de carácter rural, formada por pequenos arruamentos que se estendem a nascente e em 

torno do largo da Igreja, onde se destaca o edifício da Casa Museu João Soares. 

 

 

Santa Catarina da Serra 

 

Figura 101. Santa Catarina da Serra – imagem da Igreja 

 

Na zona central deste aglomerado destaca-se o núcleo da Igreja e da sua envolvente, que 

mantém ainda a identidade do local, pela formatação do espaço público e da volumetria do 

edificado. Apesar da maior parte dos edifícios já terem sofrido bastantes transformações, mantêm 

uma unidade volumétrica que contrasta, pela sua horizontalidade, com o volume imponente da 

Igreja. 

 

Monte Real 

     

      

Figura 102. Monte Real – núcleo antigo 

 

Foi delimitado o núcleo mais antigo de Monte Real, correspondente à vila antiga, que foi sede do 

município de Monte Real, entretanto desaparecido. O núcleo está localizado na parte superior do 

aglomerado e destacado deste pela topografia. Trata-se de um aglomerado que se desenvolveu 
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em duas fases, a primeira com a ocupação da parte alta, junto à pequena elevação onde se 

localiza o chamado Paço da Rainha e capela e a segunda em torno das termas. 

 

O núcleo a delimitar é constituído pelo morro onde se localizam os restos da estrutura acastelada 

e capela, pelo largo de Santa Isabel e pelo eixo constituído pela Rua do Pelourinho que faz a 

ligação com a parte central da vila e que engloba o antigo pelourinho e a Casa da Câmara, ambos 

classificados. 

 

Trata-se de um espaço pouco consolidado, que perdeu a importância como centro da vila, mas 

que apresenta interesse do ponto de vista patrimonial. 

 

Amor 

        

Figura 103. Amor – núcleo antigo 

 

Trata-se de salvaguardar o enquadramento da Igreja através do largo fronteiro ainda preservado 

na sua essência, quanto à morfologia. Embora o seu edificado já tenha sofrido algumas alterações 

pontuais, ainda restam alguns imóveis de interesse arquitetónico, com destaque para o edifício da 

Igreja Paroquial de S. Pedro e São Paulo. 

 

Milagres 

 

Figura 104. Milagres – imagem do Santuário 

 

Trata-se de salvaguardar o espaço público envolvente ao monumento que apresenta uma 

dimensão e formatação pouco vulgar face à dimensão do aglomerado. 
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Barreira 

                                        

    

Figura 105. Barreira – imagens de edifícios notáveis 

 

Este aglomerado apresenta uma ocupação linear, ao longo da via que liga Leiria à Batalha (antiga 

estrada da Batalha) dominada pelo conjunto setecentista formado pela Igreja do Santíssimo Salvador 

e pelo solar dos viscondes da Barreira, com Portal e Jardim na parte posterior do edifício. 

 

O resto do casario, de arquitetura tradicional, donde se destaca uma casa solarenga, em frente ao 

largo da igreja e o edifício alpendrado, antiga casa da junta de freguesia, completa o conjunto de 

interesse patrimonial. 

 

 

2.2.1.2. Espaços Residenciais 

Os espaços residenciais correspondem ao tecido urbano consolidado e em consolidação, destinado 

preferencialmente a funções residenciais, em que a definição dos sistemas de circulação e do espaço 

público se encontram estabilizadas, promovendo-se a sua qualificação através do preenchimento 

construído dos interstícios, bem como a qualificação do espaço público. 

São áreas urbanas predominantemente de funções residenciais promovendo-se a sua qualificação através 

do preenchimento construído dos interstícios bem como a qualificação do espaço público. 

São usos dominantes dos Espaços Residenciais a habitação; comércio; serviços; equipamentos de 

utilização coletiva. 

São usos compatíveis com os Espaços Residenciais os estabelecimentos industriais; empreendimentos 

turísticos e outros usos compatíveis com os dominantes. 
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Nestes espaços foram consideradas duas categorias: Grau I e II. 

 

2.2.1.2.1. Espaços Residenciais - Grau I 

CARACTERIZAÇÃO  

São áreas que correspondem, na cidade de Leiria, Sismaria, Casal de Santa Clara, Monte Real, e 

Praia do Pedrógão, a novas urbanizações caracterizadas por estruturas morfológicas fechadas em 

si mesmo e que estabelecem poucas relações com a envolvente. 

Esta subcategoria abrange as áreas mais densas integradas na malha de quarteirões regulares ou 

imediatamente contíguas. 

Trata-se de construções multifamiliares com vários pisos onde predomina a função residencial.  

 

Figura 106. Praia do Pedrogão 

OBJETIVOS 

Pretende-se, na cidade, não fomentar a proliferação destas estruturas fechadas e que 

estabelecem poucas relações com a cidade tradicional mas antes criar novas ligações à cidade 

através da potenciação de corredores verdes de continuidade.  
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Nos restantes aglomerados preencher os vazios existentes e colmatar a malha urbana.  

 

 

2.2.1.2.2. Espaços Residenciais - Grau II 

CARACTERIZAÇÃO  

São constituídos por áreas na periferia da cidade de Leiria que correspondem, nalguns casos, aos 

aglomerados envolventes do centro da cidade – Pousos, Andrinos, Gândara dos Olivais, Marrazes 

e Parceiros, e a novos loteamentos ou prédio individuais normalmente com três ou quatro pisos, 

quase exclusivamente residenciais e ocupando os interstícios urbanos ou sobre as antigas 

edificações mas apoiando-se na estrutura viária pré-existente ou que com estas se relacione.  

 

São igualmente as áreas adjacentes aos núcleos centrais de Praia do Pedrógão, Monte Real, 

Maceira, Amor, Boa Vista, Monte Redondo, Barosa, Vale de Santa Catarina, Loureira, Arrabal, 

Cortes e Azoia, zonas predominantemente residenciais, em edifícios multi ou unifamiliares de 2 ou 

3 pisos numa estrutura pouco urbana ainda pouco sedimentada e com grandes áreas ainda por 

preencher. 

 

Pretende-se preencher os interstícios com tipologias construtivas idênticas à tendência verificada.  

 

Figura 107. Barosa 
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2.2.1.3. Espaços de Atividades Económicas 

Os espaços de atividades económicas correspondem a áreas que se destinam preferencialmente 

ao acolhimento de atividades económicas e integram três subcategorias: Área Comercial e de 

Serviços, Área Industrial e de Armazenagem e Estrada-Mercado. 

 

A proposta de novas áreas de atividades económicas teve como base: 

 A posição geográfica no concelho relativamente aos concelhos adjacentes (quando é limítrofe) - 

articulação com os espaços de atividades económicas existentes/propostos nos municípios 

vizinhos, designadamente Marinha Grande/Maceira (Leiria); Vieira de Leiria/Amor (Leiria); 

Batalha/Santa Catarina da Serra (Leiria); 

 Os níveis de acessibilidades e infraestruturas, nomeadamente as ligações inter-regionais e 

nacionais, associados à existência de nós de acessibilidade na rede viária estruturante – 

nomeadamente os nós da A17 (Monte Redondo); A8 (Maceira); e IC 9 (Santa Catarina da Serra); 

 A consideração do tecido económico envolvente e seu potencial. Maceira – moldes e plásticos; 

Santa Catarina da Serra – Fátima; Monte Redondo – Madeiras e Rações;   

 Consideração de áreas já previstas no PDM em vigor e com um nível de ocupação significativos; 

 Supressão das unidades industriais difusas previstas no PDM em vigor, de pequena dimensão, 

quando não associadas a atividades existentes, sem níveis de infraestruturação e acessibilidades 

adequados. 

 

2.2.1.3.1. Área comercial e de serviços  

CARACTERIZAÇÃO  

Correspondem a zonas cuja ocupação predominante é constituída por superfícies comerciais, 

serviços, oficinas ou armazéns podendo acolher outros usos complementares, designadamente, 

estabelecimentos hoteleiros e equipamentos, estabelecimentos de restauração e/ou bebidas, e as 

indústrias permitidas nos espaços residenciais.  

É exemplo a área comercial existente a sudeste da cidade de Leiria junto ao Instituto Politécnico 

onde existem diversas unidades comerciais de grande dimensão junto a pontos de grande 

acessibilidade viária e próximo de áreas residenciais com grande concentração populacional. 
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Figura 3. Área comercial e de Serviços 

 

USOS 

Constituem usos dominantes: superfícies comerciais e serviços; oficinas; armazéns. 

São usos complementares os estabelecimentos hoteleiros; equipamentos de utilização coletiva; 

comércio e serviços; estabelecimentos industriais do tipo 2 e 3; outros usos compatíveis com os 

dominantes designadamente habitação de apoio ao pessoal de vigilância ou segurança. 

 

 

2.2.1.3.2. Área industrial e armazenagem 

Leiria é um espaço económico onde se tem verificado um processo de desenvolvimento marcado 

por um forte espírito de iniciativa empresarial. Este processo não foi acompanhado por uma 

política de acolhimento e ordenamento das atividades empresariais capaz de dar resposta 

satisfatória às necessidades de um tecido empresarial, ao qual, cada vez mais, se impõe o 

cumprimento de um conjunto de regras de exigência crescente. 
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Neste quadro, a conjuntura atual do mercado de solo para localização de atividades da indústria 

transformadora em Leiria, aponta para um claro défice da oferta, de áreas industriais devidamente 

programadas e infraestruturadas, face à procura, e para a qual não tem havido capacidade de 

resposta. Os problemas que esta situação levanta às atividades industriais e aos distintos 

segmentos de procura de espaços são variados e constituem uma importante força de bloqueio do 

processo de desenvolvimento do tecido produtivo de Leiria: 

 Ausência de soluções para as empresas com necessidade de expansão das suas instalações; 

 Ausência de soluções para as empresas que, estando em situação de incumprimento da 

legislação relacionada com a gestão ambiental e energética, têm necessidade de deslocalizar 

a sua atividade para zonas cujo nível de infraestruturação permita a laboração em 

conformidade com as exigências atuais; 

 Ausência de soluções para as empresas cuja localização atual levanta conflitos sérios com as 

zonas urbanas e usos habitacionais, cuja proximidade limita e põe em xeque a legalidade do 

seu funcionamento quotidiano; 

 Desperdício de oportunidades de captação de investimento produtivo de origem exógena. 

 

Este cenário de acentuado desequilíbrio entre a oferta e procura de espaços para a localização 

industrial exerce forte pressões inflacionárias sobre oferta, pelo que se verificam situações em que 

as parcelas de terreno classificado em sede de PDM como sendo de uso industrial, sem qualquer 

programação, são vendidas a preços manifestamente incomportáveis para a maioria das 

empresas da indústria transformadora. 

 

A proposta de zonas industriais têm como finalidade dotar o concelho com instrumentos de 

ordenamento que permitam resolver problemas de localizações desadequadas e agrupar as 

unidades industriais locais, de modo a que se possam racionalizar as necessidades de 

investimento em equipamentos, infraestruturas e gestão de serviços de apoio às atividades 

empresariais. Estes empreendimentos desempenharão um papel fundamental de fixação de 

populações nas freguesias com dinâmicas demográficas menos favoráveis, proporcionando à 

população local condições de instalação de pequenas unidades industriais capazes de manter os 

níveis de atividade e de emprego necessários ao equilíbrio do processo de desenvolvimento do 

Concelho de Leiria. 

 

É no contexto de afirmação da dinâmica industrial do concelho que se baseia a proposta de 

delimitação das áreas industriais e armazenagem do concelho, tendo como principais princípios: 

 Confirmação do essencial das propostas anteriores com alterações de pormenor mais ou 

menos significativas, quer de expansão de áreas industriais existentes, quer de 

desafetação de algumas áreas previstas no plano, sem qualquer infraestruturação. 

 Dar continuidade a projetos atualmente em curso como os Parques Empresariais e 

Industriais de Monte Redondo e de Grinde/Caranguejeira;  
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 Criação de pequenas áreas industriais, de suporte a atividades industriais de cariz local 

nas freguesias que apresentam um número elevado de unidades industriais; 

 Implementação de áreas de cariz intermunicipal, numa lógica de otimização de recursos e 

infraestruturas, conferindo-lhes consistência e competitividade num quadro de afirmação 

regional. 

 Limitar e diminuir a excessiva pulverização patente no atual plano. 

 

A orientação incidiu na busca de soluções para a elevada heterogeneidade da procura, criando 

oportunidade para: 

 A grande e média indústria eventualmente ligada à atração de investimento estrangeiro, 

como é o caso da projetada zona industrial de Monte Redondo; 

 A média e pequena indústria existente nas atuais zonas industriais, garantindo-se 

possibilidade de expansão; 

 Pequena indústria de âmbito local em freguesias como Monte Real, Carreira, Coimbrão, 

Amor, Bidoeira, Caranguejeira, Souto da Carpalhosa, Santa Catarina da Serra, etc., e 

pequenas unidades industriais de suporte adjacentes aos perímetros urbanos; 

  

CARACTERIZAÇÃO  

Correspondem a áreas com unidades industriais existentes onde se permite a implantação de 

atividades económicas industriais, atividades de gestão de resíduos, de armazenagem e oficinas, 

podendo acolher outros usos complementares, designadamente, atividades comerciais e de 

serviços, estabelecimentos hoteleiros e equipamentos. Em muitos casos estas áreas foram 

programadas na continuidade de outras existentes nos concelhos vizinhos estabelecendo relações 

de continuidade e complementaridade.  

 

Encontram-se incluídas nesta categoria as áreas com maior vocação industrial, como por exemplo 

as zonas industriais de Marrazes, Cova das Faias, Pousos, Colmeias, Maceira e Monte Redondo. 

Estas áreas existentes são as que demonstraram maior dinâmica e que tem um grau de 

consolidação elevado, prevendo-se por isso áreas de expansão. No caso de Monte Redondo a 

expansão prevista tira partido da existência de um nó viário com a A17 que, conjugado com outros 

fatores como por exemplo a infraestruturação de terrenos e a sua disponibilização a preços 

competitivos, lhe permitirá obter vantagens na capacidade de atrair investimentos. 
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Figura 4. Área industrial e Armazenagem de Marrazes e Cova das Faias 

 

USOS 

São usos dominantes os estabelecimentos industriais; armazéns; gestão de resíduos; e oficinas. 

São usos complementares os estabelecimentos hoteleiros; equipamentos de utilização coletiva; 

comércio e serviços; outros usos compatíveis com os dominantes designadamente habitação de 

apoio ao pessoal de vigilância ou segurança. 

 

Pretende-se destacar os projetos de operacionalização em curso: 

 

 

Parque Empresarial de Monte Redondo 

 

Processo que envolve o município (GestinLeiria – Parques Empresariais de Leiria, SA), a Parque-

Invest - Sociedade Gestora da Parques Industriais, SA, e a NERLEI (Associação empresarial da 

Região de Leiria). Localiza-se na extremidade Norte do Concelho e possui 184,18 ha, dos quais 

apenas 71,75 ha estão ocupados por indústrias ou armazéns de comércio, evidenciando-se uma 

franja preenchida de pequena dimensão junto à EN 109 (eixo estruturante). Este empreendimento 

deverá constituir a principal aposta de uma estratégia de captação de IDE (Investimento Direto 

Estrangeiro) mas esta questão está ainda em estudo.  
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Figura 110. Limite da área de intervenção do Parque Industrial de Monte Redondo (Ortofotomapa 2012, DGT) 

Fonte: Câmara Municipal de Leiria, 2013 

 

 

 

Figura 5. Área Industrial e Armazenagem de Monte Redondo, proposta de ordenamento 
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Parque Empresarial e Industrial de Grinde/Caranguejeira 

 

O mais recente projeto da Junta de Freguesia da Caranguejeira, em parceria com a Câmara 

Municipal – que consiste no desenvolvimento de um plano de ação para potenciar a Zona 

Empresarial e Industrial de Grinde/ Caranguejeira, em articulação com as unidades industriais 

de grande dimensão existentes na envolvente. Este projeto tem como principal objetivo dotar esta 

freguesia de infraestruturas adequadas ao potencial industrial endógeno, e criar condições para a 

fixação de novas empresas. A dispersão de ocupação industrial verificada na freguesia é 

justificada pela dificuldade de aquisição de espaço nas áreas industriais, não só pela falta de 

infraestruturas mas também pelo preço das parcelas de terreno. Para fazer face a esta situação, e 

atenta à necessidade de apoiar iniciativas locais para dinamizar o empreendedorismo como forma 

de desenvolvimento sustentável, está a ser desenvolvido um plano com o propósito de potenciar a 

referida Zona Empresarial e Industrial de Grinde, face à sua localização e boas acessibilidades de 

que dispõe. Para esta área foi realizado um levantamento de cadastro das parcelas de terreno, 

tendo a JF encetado vários contactos com proprietários e potenciais investidores com vista à 

implementação de uma infraestrutura industrial, devidamente estruturada e equipada.  

 

 

Figura 6. Parque Empresarial e Industrial de Grinde/Caranguejeira 
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2.2.1.3.3. Área de estrada-mercado  

CARACTERIZAÇÃO  

Correspondem a áreas de usos diversificados, ao longo das principais estradas nacionais, com 

desenvolvimento linear e que se foram consolidando de forma espontânea e não planeada. 

Nos eixos do IC2 e EN 109, existem extensas áreas que integram edifícios comerciais que exigem 

grandes áreas de exposição (como por exemplo stands de automóveis e lojas de mobiliário), 

pequenas atividades comerciais e de serviços que ocupam o r/c da habitação (restaurantes, por 

exemplo) e pequenas indústrias. Estas áreas correspondem a processos de densificação e 

diversificação de funções que ocorrem junto a aglomerados de menor dimensão junto das 

estradas nacionais e que não se integram em nenhuma das subcategorias tipificadas para esta 

classe de espaço. 

Nestas áreas pretende-se promover a qualificação urbana destes territórios “espontâneos” 

existentes criando, por um lado as condições para a intervenção no espaço público com melhoria 

ou construção de passeios, a criação de corredores cicláveis, a arborização, entre outras ações e, 

por outro, a criação de normas de urbanização que estabeleçam regras relativamente aos 

alinhamentos das construções, aos estacionamentos, ao tratamento paisagístico das parcelas, aos 

alinhamentos e altura das edificações, entre outros.  

Não se pretende fomentar a ampliação ou criar novas zonas com este tipo de ocupação mas antes 

estabelecer regras próprias adaptadas às suas características próprias com vista a disciplinar e 

qualificar as zonas onde tal ocupação se verifica. 

USOS 

São usos dominantes o comércio e serviços; oficinas; armazéns. São usos complementares os 

estabelecimentos hoteleiros; habitação; estabelecimentos industriais cuja tipologia é a permitida 

nas áreas residenciais. 
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Figura 7. Área de “estrada-mercado” em Boa Vista 

 

 

2.2.1.4. Espaços Verdes 

CARACTERIZAÇÃO  

Os espaços verdes compreendem áreas em que ocorrem maioritariamente sistemas com valor 

patrimonial, ambiental e paisagístico e que contribuem como elementos de recreio e lazer, de 

proteção bem como de qualificação ambiental e paisagística do território. Em muitos casos 

encontram-se integradas no tecido urbano constituindo-se assim como locais privilegiados para 

promover o enquadramento e estabelecer ligações entre as novas urbanizações e as zonas 

consolidadas e centrais dos aglomerados. São áreas ainda desocupadas e não tratadas do ponto 

de vista paisagístico que poderão desempenhar um papel relevante na estrutura urbana.   

Os espaços verdes compreendem as subcategorias:  
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 Área de proteção e enquadramento; 

 Área de recreio e lazer. 

OBJETIVOS 

Pretende-se a valorização e salvaguarda dos valores naturais, numa perspetiva de equilíbrio com 

as restantes componentes de ordenamento do território, promovendo a diversidade funcional 

destes espaços.  

USOS 

Os usos permitidos vão desde o uso informal e espontâneo, uso formal organizado (espaços de 

recreio localizados com recurso a infraestruturas compatíveis com o meio em que se inserem), uso 

produtivo (agro florestal) e o uso recreativo. 

São usos dominantes dos espaços verdes os quiosques; parques infantis; equipamentos e ou 

infraestruturas de recreio e lazer. São usos compatíveis com os espaços verdes as edificações de 

apoio à atividade agrícola e as edificações de apoio às atividades que tenham como objetivo a 

valorização dessas áreas. 

 

2.2.1.4.1. Área de proteção e enquadramento 

CARACTERIZAÇÃO  

Estas áreas correspondem a espaços de equilíbrio ambiental, que incluem designadamente áreas 

afetas à REN e a outras condicionantes decorrentes da legislação em vigor, constituindo 

corredores ecológicos contínuos entre a paisagem urbana e rural, nos quais se pretende proteger 

a sua estabilidade biofísica. Estas áreas promovem o enquadramento de infraestruturas e linhas 

de água, assim como a proteção da ação da erosão, nomeadamente nas áreas com declives mais 

acentuados. Enquadram-se ainda nesta categoria os maciços arbóreos a preservar em meio 

urbano. 
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Figura 8. Áreas verdes de proteção e enquadramento junto a Leiria 

 

OBJETIVOS 

Estas áreas irão constituir-se como zonas de valorização e salvaguarda dos valores naturais, 

numa perspetiva de equilíbrio com as restantes componentes de ordenamento do território. 

 

2.2.1.4.2. Área de recreio e lazer 

CARACTERIZAÇÃO  

Estas áreas integram os espaços verdes e de utilização coletiva no tecido urbano da cidade de 

Leiria, localizados de um modo geral junto ao Rio Lis e outras linhas de água. Algumas destas 

áreas foram já objeto de tratamento paisagístico e de obras de requalificação encontrando-se 

outros ainda sem qualquer aproveitamento para este fim constituindo-se, no entanto, como 

corredores livres e desobstruídos de construções que permitem a criação de zonas de lazer e 

recreio. Enquadra-se nesta categoria o Parque do Vale do Lis, a poente da cidade de Leiria, que 

tem como principais objetivos a preservação dos sistemas ecológicos e da paisagem agrícola de 

várzea, fazendo a transição entre a cidade e o espaço agrícola do Vale do Lis, nomeadamente 

com a integração de um plano para hortas urbanas e atividades pedagógicas associadas à prática 

agrícola (experimentação e educação agrícola). 
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Figura 9. Áreas verdes de recreio e lazer em Leiria 

 

OBJETIVOS 

Estas áreas irão constituir-se como canais de ligação entre o centro histórico, as zonas 

consolidadas da cidade central e os novos eixos de expansão e permitirão criar espaços 

qualificados que possibilitarão criar corredores pedonais e cicláveis de ligação dentro da cidade e 

espaços de convivência e lazer. 

 

2.2.1.5. Espaços de Uso Especial 

CARACTERIZAÇÃO  

Os espaços de uso especial referem-se às áreas afetas aos equipamentos coletivos de dimensão 

relevante distribuídos pelo território do concelho e a áreas destinadas ao uso turístico. 

Integram as subcategorias de Área de Equipamentos e Turismo 

USOS 

A Área de equipamentos destina-se à instalação ou expansão de equipamentos de utilização 
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coletiva, de iniciativa pública ou privada, na qual são ainda admitidos os usos de comércio e 

serviços de apoio desde que integrados nas parcelas afetas ao equipamento. 

O espaço de uso especial-turismo destina-se à implantação de empreendimentos turísticos e os 

respetivos equipamentos de uso comum que os integram, bem como de estabelecimentos 

comerciais ou de prestação de serviços integrados na estrutura urbana e na paisagem envolvente. 

 

 

2.2.1.5.1. Área de equipamentos 

 

As áreas de equipamento foram delimitadas tendo em conta os equipamentos coletivos de 

expressão territorial existentes, assim como a sua ocupação/implantação no solo, Tendo sido 

consideradas propostas relacionadas com equipamentos previstos, como centros escolares, 

centros de apoio a idosos, entre outros. 

 

Atendendo às condições geradas na ocupação e transformação do solo destes espaços, 

qualificou-se como equipamento apenas aquelas situações em que o grau de certeza de 

concretização do equipamento naquele espaço fosse elevado (em fase de projeto ou aquisição do 

terreno – ex. dos centros escolares). 

 

NOVAS ÁREAS DE EQUIPAMENTOS PROPOSTAS: 

 

↘ Monte Redondo – Zona situada junto ao estabelecimento de ensino do Colégio Dr.º Luis Pereira 

da Costa servido por pavilhão gimnodesportivo e por dois polidesportivos descobertos, para a qual 

se pretende a deslocalização da feira para esta área, a instalação de um campo de futebol, uma 

pista de atletismo e de uma piscina (fazendo parte da área o terreno que irá ser doado para a 

construção da piscina com cerca de 2ha)  

↘ Marrazes – Zona afeta ao projeto da zona desportiva da Aldeia do Desporto composta pelo Campo 

de Tiro do CD Campo do Lis, parque de merendas, campo de futebol n.º1 da Aldeia do Desporto, 

campo de futebol da Mata de Marrazes e circuito de manutenção da junta de freguesia de 

Marrazes; 

↘ Parceiros – Zona afeta ao centro escolar de Parceiros. É contígua a Área de Equipamentos na 

qual se localizam o cemitério de Parceiros, o pavilhão gimnodesportivo do GDR de Parceiros, o 

campo de futebol de 11 e de 7, e o polidesportivo descoberto da junta de freguesia de Parceiros 

bem como reservatórios de abastecimento de água. 

↘ Pousos – Zona afeta à expansão do Centro Internacional de Ténis de Leiria; 

↘ Milagres – Zona afeta ao Kartódromo de Leiria, campo de futebol e outros campos de jogos 

informais.  



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     412 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

(etc.) 

 

2.2.1.5.2. Turismo 

 

Os espaços de uso especial - turísmo foram delimitados para assinalar existências como as 

termas de Monte Real e para indicar novas propostas de empreendimentos turísticos junto à única 

praia do concelho, Praia do Pedrogão, nas Matas Nacionais. 

 

APOSTA EM NOVOS PROJETOS DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 

 

O alojamento turístico surge como componente indissociável da atividade turística, constituindo, 

muitas vezes, a razão principal da deslocação dos visitantes. A oferta de empreendimentos 

turísticos, em solo rural conta atualmente com uma nova vaga de oportunidades que vão de 

encontro às necessidades de uma procura cada vez maior e exigente, às quais se junta a 

necessidade de conservação do património natural e histórico edificado. O potencial atrativo dos 

empreendimentos de alojamento turístico é indiscutível e muito pretensioso face ao desejado 

desenvolvimento em termos de Turismo de Natureza e Rural. 

 

Segundo PROT Centro a inserção territorial dos empreendimentos turísticos deve ocorrer segundo 

as seguintes modalidades, as quais foram integradas na proposta regulamentar do plano: 

 

1. Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI), que correspondem a estabelecimentos 

hoteleiros, nas tipologias Hotéis, desde que associados a temáticas específicas (saúde, 

desporto, atividades cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.) que 

contribuam para a valorização económica e ambiental do espaço rural, e Pousadas; 

empreendimentos de Turismo no Espaço Rural (TER); empreendimentos de Turismo de 

Habitação; Parques de Campismo e de Caravanismo; 

2. Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT), que correspondem às áreas de ocupação 

turística em solo rural, nas quais se integram conjuntos de empreendimentos turísticos e 

equipamentos de animação turística, bem como outros equipamentos e atividades de turismo e 

lazer compatíveis com o estatuto de solo rural. Nos NDT podem ser incluídos os seguintes 

empreendimentos turísticos: estabelecimentos hoteleiros, Aldeamentos Turísticos, 

empreendimentos de Turismo de Habitação, empreendimentos de Turismo em Espaço Rural, 

Parques de Campismo e Caravanismo e empreendimentos de Turismo da Natureza, bem como 

conjuntos turísticos (resorts) que englobem as tipologias anteriores. 

 

Assim e devido a importância económica e ao desenvolvimento que trará ao concelho, Leiria deve 

criar uma rede equilibrada de oferta de alojamento na modalidade “Turismo em Espaço Rural”: 
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 Promover a instalação e o funcionamento dos diferentes serviços de hospedagem em casas 

e empreendimentos turísticos de turismo em espaço rural; 

 Contribuir para a preservação, recuperação e valorização dos elementos do património 

construído existentes, designadamente através do aproveitamento de casas ou outras 

construções tradicionais, passíveis de integração nas modalidades de alojamento 

consignadas, sempre numa ótica de integração com o meio envolvente; 

 Contribuir para a qualificação e diversificação da oferta turística; 

 Contribuir, de uma maneira geral, para o desenvolvimento sustentável da região. 

 

 

2.2.1.6. Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

CARATERIZAÇÃO 

Correspondem a uma ocupação extensiva do território, com parâmetros e índices baixos e são 

predominantes no território concelhio. 

A sua delimitação teve como referência os espaços atualmente construídos e os espaços 

imediatamente contíguos no sentido da conformação e colmatação dos aglomerados urbanos 

existentes, bem como pela ocupação dos espaços intersticiais, na procura de continuidades 

urbanas, que fruto da sua baixa densidade, permitem simultaneamente a continuidade e o inter-

relacionamento com os espaços não construídos envolventes. 

Constituem-se como áreas edificadas com usos mistos predominantes no território concelhio, às 

quais o plano atribui funções urbanas preponderantes objeto de um regime de uso do solo que 

garanta o seu ordenamento numa ótica de sustentabilidade e a sua infraestruturação com recurso 

a soluções apropriadas. 

USOS 

Nos espaços urbanos de baixa densidade os usos são mistos, devendo ser promovida a 

multifuncionalidade.  

São usos dominantes a habitação; comércio; serviços. São usos compatíveis os estabelecimentos 

industriais; empreendimentos turísticos; equipamentos de utilização coletiva; edificações de apoio 

às atividades agrícolas, florestais e outros usos compatíveis com os dominantes. 
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2.2.2. SOLO URBANIZÁVEL 

 

O solo urbanizável é aquele que se destina à expansão urbana e contempla na proposta do PDM de Leiria 

as seguintes categorias funcionais e subcategorias de espaços: 

 

 Solo Urbanizável 

o Espaços Residenciais 

 Grau I 

 Grau II 

o Espaços de Atividades Económicas 

 Área comercial e de serviços 

 Área industrial e armazenagem 

o Espaços de uso especial 

 Área de Equipamentos 

 Turismo 

o Espaços Urbanos de Baixa Densidade 
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Figura 10. Representação do Solo Urbanizável proposto 

 

CARACTERIZAÇÃO 

O solo urbanizável caracteriza-se pela sua vocação para ocupação com fins urbanos e destina-se 

à expansão urbana programada. 

O solo urbanizável contempla as subcategorias de espaços urbanos residenciais de grau I e II; 

espaços de atividades económicas, nas subcategorias de área comercial e de serviços e área 

industrial e de armazenagem, espaços urbanos de baixa densidade e espaços de uso especial nas 
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subcategorias de áreas de uso turístico e áreas de equipamentos. 

USOS 

Os usos previstos são idênticos aos descritos para a correspondente categoria e subcategoria em 

solo urbanizado. 

 

A intervenção em espaços integrados no solo urbanizável é possível no âmbito de Planos de 

Urbanização e de Pormenor, e Unidades de Execução, sendo ainda admitidas operações 

urbanísticas avulsas em parcelas que se encontrem servidas por vias pavimentadas e 

infraestruturadas, situadas em contiguidade, com o solo urbanizado, ou com áreas que tenham 

adquirido características semelhantes ao solo urbanizado através de unidades de execução.  

No entanto, no caso destas operações avulsas o município terá que avaliar se as soluções 

propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada e não 

prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente. 

 

 

2.3. SÍNTESE DA PROPOSTA DE ORDENAMENTO 

 

Fazendo uma leitura geral da planta de ordenamento constata-se que a maior parte do território se 

encontra incluído na classe de solo rural. As categorias do Espaço Florestal de Conservação e Espaço 

Agrícola de Produção são as que assumem maior expressão quantitativa no território. A mancha de 

Espaço Florestal de Produção junto a Pedrógão correspondente à mata nacional e o vale do Rio Lis 

integrado em Espaço Agrícola de Produção constituem situações relevantes no território. Esta relevância 

não se traduz na quantidade de área ocupada mas antes pelo facto de se constituírem como territórios 

coesos e contínuos e que, por esse facto se destacam. No caso da Mata Nacional de Pedrógão essa 

continuidade vai para além dos limites do concelho integrando uma extensa mancha florestal que se 

desenvolve ao longo da frente marítima e se estende desde a Mata Nacional de Leiria a sul, até à Mata 

Nacional das Dunas de Lavos a norte. O mesmo acontece com os Espaços Afetos à Exploração de 

Recursos Geológicos em Maceira, Barracão e Monte Redondo. Pela dimensão e expressão territorial a 

Base Aérea n.º 5, em Monte Real, constitui igualmente um elemento marcante. 

 

Apesar de o solo rural não ter na edificação e na urbanização a sua mais forte vocação, subsistem neste 

território alguns tipos de povoamento com características de maior dispersão ou associados a formas rurais 

de povoamento. Estas situações integram, na proposta de ordenamento, os Aglomerados Rurais e as 

Áreas de Edificação Dispersa. Os aglomerados rurais, com pouca expressão no território, localizam-se, 

sobretudo nas zonas norte e nascente do concelho. As áreas de edificação dispersa distribuem-se, 

maioritariamente, a nascente do concelho nas zonas de média altitude conjugada com declives suaves. 
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Estas áreas, com pouca densidade construtiva, integram nalguns casos as áreas de transição existentes 

no PDM em vigor e, noutros, conjuntos de construções existentes de desenvolvimento linear. A integração 

em solo rural destes aglomerados e conjuntos edificados reduz a intensidade dos fenómenos de 

crescimento linear e de dispersão do povoamento uma vez que estas categorias de espaço se traduzem 

no Regulamento do Plano em regras de construção que permitem densidades construtivas mais reduzidas 

do que as restantes categorias onde a edificação é permitida e, simultaneamente, não admitem a 

realização de operações de loteamento. 

 

Relativamente ao solo urbano a proposta de ordenamento vai no sentido de promover a consolidação do 

papel polarizador e central da cidade de Leiria na estrutura urbana do concelho, na enfatização das 

dinâmicas urbanas dos diferentes aglomerados criando condições para reforçar as suas capacidades 

centralizadoras, na consolidação dos espaços de atividades económicas existentes e no reforço da 

complementaridade com os espaços de atividades económicas dos municípios vizinhos.  

 

A cidade de Leiria destaca-se pela dimensão e diversidade de categorias e subcategorias de espaço 

existentes. A cidade cresceu para fora dos seus limites tradicionais, sobretudo ao longo das ruas e 

estradas existentes, integrando os aglomerados envolventes de forma tentacular. As áreas de expansão 

agora previstas promovem o preenchimento dos espaços vazios entre esses “tentáculos” estruturados pela 

rede viária radial, de modo a tornar a cidade mais coesa. Os espaços verdes, de proteção/enquadramento 

e recreio/lazer, ocupam áreas vazias e de maior sensibilidade ecológica permitindo estabelecer pontos de 

contacto entre as diversas malhas urbanas presentes e criar espaços públicos de continuidade. Junto aos 

nós de acesso à cidade existe e consolida-se uma cintura de espaços de atividades económicas 

destinados à instalação de áreas industriais (a norte e nascente) e de áreas comerciais (a sul). 

 

Destaca-se também, pela dimensão, o aglomerado de Maceira, a sul do concelho. Aqui concentram-se 

importantes áreas de atividades económicas que estabelecem com a Marinha Grande uma relação de 

complementaridade. Prevê-se a consolidação das áreas centrais do aglomerado onde se concentram os 

equipamentos, áreas comerciais e serviços, a colmatação de alguns “vazios” com a previsão de áreas 

urbanizáveis para usos predominantemente residenciais e com a criação de espaços verdes de recreio e 

lazer. 

 

Monte Real e Pedrógão são dois aglomerados que se distinguem dos restantes não pela dimensão mas 

antes pela variedade de subcategorias de espaço presentes. Pela sua especificidade, já anteriormente 

referida, estes dois aglomerados concentram funções únicas no concelho refletindo-se nas propostas de 

ordenamento. A proposta aponta no sentido do aprofundamento dessas especificidades. 

 

Nas sedes de freguesia reforçam-se as centralidades detetadas promovendo, nos casos em que tal se 

justifica, a preservação de núcleos de importância patrimonial e a diversificação de funções. 
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A maior parte do território é pontuado por aglomerados de menor dimensão onde predomina a habitação 

unifamiliar. É nestes aglomerados de baixa densidade que se verifica a maior dispersão do povoamento 

que se procura regularizar com a eliminação das áreas de transição previstas no PDM em vigor e, nalguns 

casos, com a inclusão das zonas mais periféricas em área de edificação dispersa com regras de 

edificabilidade diferentes.  

 

Esta estruturação do solo urbano resulta da intenção de conter a dispersão da ocupação que se verifica no 

território e da hierarquização dos aglomerados proposta. Observa-se na planta de ordenamento a 

diferenciação dos lugares centrais de acordo estes critérios. De um modo geral as subcategorias de 

Espaços Centrais (Graus I, II, III e História e Património) estão presentes nos aglomerados que 

desempenham um papel agregador e polarizador na estrutura urbana promovendo a concentração e a 

densificação destes núcleos que historicamente ou do ponto de vista administrativo e económico 

assumiram um papel relevante no conjunto dos aglomerados. 

 

A localização dos espaços de atividades económicas tira partido dos nós viários de ligação à rede nacional 

e procura estabelecer complementaridades com as dinâmicas empresariais dos concelhos vizinhos. Estes 

espaços encontram-se distribuídos pelo território e tem neste critério o seu padrão de localização. São 

disso exemplo a área de indústria e armazenagem prevista em Carvalheira/Lameiro que tem continuidade 

na Zona Industrial de Vieira de Leiria; a área prevista em Barracão com ligação continuidade na mancha 

industrial do concelho de Pombal, a área localizada em Telheira/Maceira com ligação à Zona Industrial da 

Marinha Grande e a área industrial e de armazenagem próximo de Loureira com continuidade para 

Ourém/Fátima. 

 

Verifica-se, por outro lado, a existência de espaços de atividades económicas de menores dimensões 

disseminados pelo concelho. Correspondem a indústrias ou empresas existentes a manter que serão 

assim enquadradas num regime próprio. Encontram-se neste caso as ocupações de caráter comercial, de 

serviços ou industrial existentes ao longo das antigas EN 1 e EN 109 agora foram integradas numa 

subcategoria própria – “estrada mercado” – que tem como objetivo o estabelecimento de um conjunto de 

normas para a qualificação do espaço público adjacente e para as construções. Esta subcategoria “estrada 

mercado” foi aplicada a áreas já existentes não se prevendo a abertura de novas frentes deste tipo. 
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2.4. QUANTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ORDENAMENTO 

 

A atual proposta de ordenamento para o Concelho de Leiria, que assenta na aplicação do princípio de 

classificação dos terrenos de acordo com o seu destino básico em solo Rural e Solo Urbano e atenta à 

uniformização da qualificação respetiva em função da utilização dominante do solo (Rural ou Urbano) 

estabelecidos no atual regime de jurídico dos instrumentos de gestão territorial, evidencia, de acordo com 

os valores constantes do quadro abaixo, uma área de 14.558,69ha em Solo Urbano e 41.497,54ha em 

Solo Rural. 

 

De forma geral, a proposta de Ordenamento para o Município de Leiria contempla 73,43% das categorias 

em Solo Rural, sendo a mais relevante os Espaços Florestais de Conservação 26,32%, seguidos dos 

Espaços Agrícolas de Produção 20,05%, Espaços Florestais de Produção 21,25%, dos Espaços Naturais 

2,89%, dos Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 2,27%. Relativamente a Aglomerados 

Rurais a proposta contempla 149,46ha, que corresponde a 0,26% do Solo Rural, salienta-se que do total 

da proposta para Aglomerado Rural, grande parte foi alvo de reclassificação, de Solo Urbano para Solo 

Rural. Em áreas de Edificação Dispersa, a proposta verifica 219,80ha correspondendo a 0,39% do Solo 

Rural, sendo que, aqui também se verificou uma forte reconversão de Solo Urbano em Solo Rural, cerca 

de 70% corresponde a essa reconversão.   

 

Em termos de Solo Urbano, a área de 14.558,69ha, encontra-se dividido em Solo Urbanizado com 

13.360,34ha e Solo Urbanizável com 1.198,34ha. 

 

A categoria de Solo Urbanizado contempla, os Espaços Centrais, Espaços Residenciais, Espaços de 

Atividades Económicas, Espaços Verdes, Espaços de Uso Especial e Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade. Na subcategoria de Espaços Centrais os mais representativos são os de Grau II (251,33ha) e 

Grau III (256,50ha), nos Espaços Residenciais temos como mais representativo o Grau II (2.799,86ha). 

Relativamente aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e Armazenagem é a mais 

representativa com 844,81ha, seguido da Área Comercial e de Serviços com 208,06ha e a Área de 

‘Estrada-Mercado’ com 194,18ha. 

 

No que diz respeito aos Espaços Verdes, mais de metade corresponde a Área de Proteção e 

Enquadramento (355,93ha) e o restante a Área de Recreio e Lazer (184,94ha). No que concerne aos 

Espaços de Uso Especial, estão divididos em Área de Equipamentos (244,20ha) e Turismo (44,80ha). Por 

fim os Espaços Urbanos de Baixa Densidade representam 7.646,25ha do total de Espaço Urbano. 

 

Assim dentro do Solo Urbanizado os mais relevantes são os Espaços Urbanos de Baixa Densidade, 

Espaços Residenciais e os Espaços de Atividades Económicas, que representam 57,2%, 22,7% e 9,3%, 

respetivamente, do total de Solo Urbano. 
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A categoria de Solo Urbanizável por sua vez contempla, os Espaços Residenciais, Espaços de Atividades 

Económicas, Espaços de Uso Especial e Espaços Urbanos de Baixa Densidade. Na subcategoria de 

Espaços Residenciais propostos temos o mais representativo de Grau II (273,70ha) e o de Grau I 

(41,51ha). Em relação aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e Armazenagem é a mais 

representativa com 635,62ha, seguido da Área Comercial e de Serviços com 55,56ha. No que respeita aos 

Espaços de Uso Especial prevê-se 63,01ha para Área de Equipamentos e 44,80ha para Turismo. Já para 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade prevê-se 84,13ha. 

 

Como tal, no Solo Urbanizável os mais representativos são os Espaços de Atividades Económicas 

(57,54%), e os Espaços Residenciais (26,59%) que representam 4,69%, e 2,17%, respetivamente, do total 

de Solo Urbano. 

 

Salienta-se ainda a área de Infraestruturas, onde se insere a Base Aérea de Monte Real, com área de 

449,40ha. 

 

Há a referir, ainda no âmbito do Espaços de Atividades Económicas, que a sua definição constitui 

importante objetivo do Município. Como referido no presente relatório, Leiria caracteriza-se atualmente pela 

existência de atividades económicas dispersas pelo território, situação justificada pelo acelerado 

desenvolvimento/competitividade económica que o Concelho sentiu nos últimos anos. Por essa razão 

torna-se, hoje, importante, face a um território de grande dinâmica e atratividade, afirmar estrategicamente 

Leiria como destino potencial para a localização das atividades industriais, a par da melhoria da estrutura 

industrial/empresarial, conseguida através do reforço de áreas disponíveis para a instalação de novas 

indústrias assim como com o recurso à disponibilização de áreas definidas/constituídas para tal, 

contrariando a dispersão atual.  

 

Apresenta-se de seguida a quantificação resultante da classificação e qualificação do solo derivado do 

processo de planeamento e ordenamento decorrentes do processo de revisão do PDM de Leiria, que 

resultou na seguinte tabela de valores de ordenamento. 
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Tabela 14. Quantificação das Categorias de Espaços 

Solo Categorias de espaço 
Valores  

Área ( ha ) (%) 

R
u

ra
l   

Espaços Agrícolas de Produção 11.330,72 20,05% 

Espaços Florestais de Produção 12.009,56 21,25% 

Espaços Florestais de Conservação 14.876,21 26,32% 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 1.280,67 2,27% 

Espaços Naturais 1.631,12 2,89% 

Aglomerados Rurais 149,46 0,26% 

Áreas de Edificação Dispersa 219,80 0,39% 

    TOTAL SOLO RURAL 41.497,54 73,43% 

U
rb

a
n

o
 

Solo 
Urbanizado  

Espaços Centrais 

Grau I 51,90 0,09% 

Grau II 251,33 0,45% 

Grau III 256,50 0,45% 

História e Património 56,15 0,10% 

Espaços 
residenciais 

Grau I 237,51 0,42% 

Grau II 2.799,86 4,95% 

Espaços de 
Atividades 

Económicas 

Área Comercial e de Serviços 208,06 0,37% 

Área de 'Estrada - Mercado' 194,18 0,34% 

Área Industrial e Armazenagem 844,81 1,49% 

Espaços Verdes 
Área de Proteção e Enquadramento  355,93 0,63% 

Área de Recreio e Lazer 184,94 0,33% 

Espaços de Uso 
Especial 

Área de Equipamentos  244,20 0,43% 

Turismo 28,73 0,05% 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 7.646,25 13,53% 

Solo 
Urbanizável 

Espaços 
Residenciais 

Grau I 41,51 0,07% 

Grau II 273,70 0,48% 

Espaços de 
Atividades 

Económicas 

Área Comercial e de Serviços 55,56 0,10% 

Área Industrial e Armazenagem 635,62 1,12% 

Espaços de Uso 
Especial 

Área de Equipamentos  63,01 0,11% 

Turismo 44,80 0,08% 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 84,13 0,15% 

    TOTAL SOLO URBANO 14.558,69 25,76% 

Zonas Inundáveis 72,92 0,13% 

Áreas a Excluir do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, em Solo Urbano 152,96 0,27% 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
s
 

R
e
d

e
 F

e
rr

o
v
iá

ri
a
 e

 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
s
 

V
iá

ri
a
s
  

Linha do Oeste 27.257,9m (-) 

Nível I - Rede Estruturante 141.002,11m (-) 

Nível II - Rede de Distribuição Principal 157.956,86m (-) 

Nível III -Rede de Distribuição Secundária 791.469,89m (-) 

Nó Rodoviário 19 (-) 

O
u

tr
a
s
 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
s
  

Base Aérea 449,40 0,80% 
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Solo Categorias de espaço 
Valores  

Área ( ha ) (%) 

Aproveitamento Hidroagrícola do Sirol 120,63 0,21% 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis 2.378,05 4,21% 

U
n

id
a

d
e
s
 O

p
e
ra

ti
v
a
s
 d

e
 

P
la

n
e

a
m

e
n

to
 e

 G
e
s
tã

o
 

Arrabal 12,41 0,02% 

Loureira     23,21 0,04% 

Martinela     11,65 0,02% 

Leiria     2.612,08 4,62% 

Maceira     220,62 0,39% 

Monte Real 183,83 0,33% 

Pedrogão 73,65 0,13% 

Áreas Industriais e Armazenagem 76,70 0,13% 

P
la

n
o

s
 e

m
 

V
ig

o
r 

Plano de Pormenor de Almuinha Grande 17,47 0,03% 

Plano de Pormenor de Santo Agostinho 14,22 0,03% 

Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas 41,41 0,07% 

 

Constata-se efetivamente a importância que a dimensão natural e ecológica detém no cômputo geral do 

concelho, compreendendo vastas áreas do seu território, integrando as suas diferentes valias e 

componentes, desde as áreas fundamentais, às áreas de complementaridade, considerando ainda a 

possibilidade de ocorrência de atividades humanas, ligadas aos espaços rurais nos quais alguns mais 

localizados como a indústria extrativa, e ou outros que podem acontecer de forma extensiva, tais como as 

atividades de desfrute das áreas naturais. 

 

Deve-se no entanto realçar que apesar de o PDM permitir a edificabilidade em solo rural, o seu regime é 

bastante restritivo, sendo que para além da necessidade da observação da legislação em vigor aquando se 

presencie sobreposição com os regimes presentes no território. 

 

Na área urbana ressalta de fato a elementaridade que a proposta pretende efetivar, no sentido de traduzir 

a construção social do plano que advém da construção social presente no território, e que é o resultado da 

interação entre os vários agentes, desde os compromissos construídos entre cidadãos, autarcas, outros 

representantes da população, técnicos, etc. 

 

Tabela 15. Quantificação do Solo Urbano da Proposta de Ordenamento 

PDM Vigor 
(ha) 

Proposta 
(ha) 

Diferença (ha) Var % 

16.051 14.558,69 -1.492,31 -9,30% 

 

O Solo Urbano definido no PDM95 contabilizava 16.051ha. As classes que integravam o Solo Urbano 

correspondiam às categorias de Espaços Urbanos, Espaços Urbanizáveis, Espaços de Equipamentos, 
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Espaços Verdes de Proteção, Recreio e Lazer, Espaços Industriais.  

 

Do total dos 16.051ha definidos no PDM95, 14.450ha correspondiam a núcleos e aglomerados, nos quais 

se incluíam as Unidades Industriais, com cerca de 290ha. Estes 290ha encontram-se contabilizados 

igualmente nos 1.779ha afetos aos Espaços Industriais aferidos no relatório da avaliação da execução do 

PDM em vigor. Pelo que os 16.051ha, resulta do somatório dos núcleos e aglomerados, sem as unidades 

industriais (14.160ha), dos Espaços Industrias (1.779ha) e do aterro/sucata (110ha). 

 

Pese embora se esteja perante modelos de organização territorial diferenciados é ainda assim possível 

efetuar uma análise comparativa genérica entre os valores de Gestão Territorial Vigente e a nova proposta 

de Ordenamento. Assim, uma análise comparativa entre os valores do Solo Urbano constantes das Plantas 

de Ordenamento do PDM em Vigor e da atual proposta permite aferir que relativamente ao PDM em vigor, 

a nova proposta traduz uma diminuição dos perímetros urbanos de cerca de 9,3% da área em Solo 

Urbano, conforme se pode verificar pela tabela anterior. Contudo salienta-se que na categoria de Espaços 

de Uso Especial, e ao total dos 14.558,69ha da proposta de Solo Urbano foi retirada a área 

correspondente à Base Aérea. Salienta-se ainda que na proposta os Espaços Afetos à Exploração de 

Recursos Geológicos ocupando uma área de 1.280,67ha, estão incluídos agora na categoria de Solo 

Rural. 

 

Analisando a proposta em termos de aglomerados, verifica-se que na área urbana de Leiria foi onde existiu 

uma maior redução dos perímetros, em 864,97ha. Podemos ainda destacar os aglomerados de 

Soutos/Apariços, Quintas do Sirol, e Caranguejeira como aqueles onde existiu uma diminuição mais 

significativa dos perímetros urbanos. Por outro lado os aglomerados da Ortigosa, Ponte Pedra/Chãs, 

Picoto, Amor e Regueira de Pontes, encontram-se entre aqueles que verificaram um aumento mais 

significativo dos perímetros urbanos, conforme as tabelas da avaliação dos perímetros urbanos propostos 

a seguir apresentadas. 

 

Tabela 1. Avaliação dos Perímetros Urbanos Propostos 

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

Pedrogão 001 001 102,47 73,64 -28,83 

Uchinhas 002 002 8,46 5,71 -2,75 

Ervedeira 003 003 207,77 194,91 -12,86 

Coimbrão 004 004/004a 154,87 160,35 5,48 

Lameiro 005 005 56,16 49,25 -6,91 

Moinhos / Água Formosa 006/077 006 67,69 82,63 14,94 

Fonte Cova 007 007 64,16 55,53 -8,63 

Porto Longo 008 008 54,89 53,80 -1,09 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

Sismaria 009 009 95,47 97,74 2,27 

Carvide 010 010/010a 246,76 228,98 -17,78 

Santo Aleixo 011 011 8,21 12,12 3,91 

Monte Redondo / Paúl 012/013 012/012a 335,66 344,25 8,59 

Área Urbana de Leiria 
014 

014/014a/014b/01
4c 

3.625,92 2 760,95 -864,97 

Monte Real 015 015 185,96 183,81 -2,15 

Segodim 016 016 38,18 36,89 -1,29 

Serra Porto de Urso 017 017 88,67 84,19 -4,48 

Ortigosa 018 018 169,17 214,62 45,45 

Brejo 019 019 6,57 6,31 -0,26 

Amor/ Coucinheira/ Casal 
dos Claros 

020 020/020a 249,93 283,75 33,82 

Casal Novo (Amor) 021 021 82,62 69,17 -13,45 

Lameirão, Moital 022 022 33,41 34,63 1,22 

Bajouca 023 023 176,66 170,42 -6,24 

Marinha do Engenho 024 024 12,09 16,66 4,57 

Casal Novo (Monte 
Redondo) 

025 025 32,16 33,92 1,76 

Lavegadas 026 026 54,93 59,87 4,94 

Lavegadas de Baixo 027 027 4,48 5,59 1,11 

Várzeas 028 028 75,54 53,34 -22,20 

Vergieira 029 029 16,02 27,78 11,76 

Barreiros 030 030 103,77 110,06 6,29 

Vale da Arieira 031 
 

8,56 

 

-8,56 

Barosa 032 032 178,25 178,22 -0,03 

Vale de Frade 033 033 17,57 11,08 -6,49 

Picheleiro 034 034 6,88 11,25 4,37 

Mouratos 035 035 25,85 18,57 -7,28 

Cavalinhos 036 036 107,06 110,51 3,45 

Maceira 037 037 652,68 672,00 19,32 

Cerca 038 038 10,23 21,11 10,88 

Maceirinha/ A-do-barbas 039 039/039a 256,66 259,69 3,03 

Porto do Carro 040 040 62,65 49,41 -13,24 

Casal dos Gaios 041 
 

2,42 

 

-2,42 

Vale Salgueiro 042 042 64,00 40,78 -23,22 

Costa de Cima 043 043 82,54 64,62 -17,92 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

Alcogulhe de Cima 044 044 53,96 64,26 10,30 

Vale do Horto 045 045 51,54 40,64 -10,90 

Cabeças da Azoia 046 046 40,10 33,67 -6,43 

Carreira 047 047 165,98 133,80 -32,18 

Vale Gracioso 048 048 4,35 19,39 15,04 

Casal da Cortiça 049 049 24,10 16,25 -7,85 

Mourã 050 050 25,69 25,12 -0,57 

Longra 051 051 31,44 23,58 -7,86 

Ponte da Pedra/Chãs 052 052 78,44 121,37 42,93 

Casais 053 053 13,05 7,59 -5,46 

Assenha 054 054 22,44 20,84 -1,60 

Regueira de Pontes 055 055 72,02 101,81 29,79 

Riba D'Aves 056 056 38,64 41,59 2,95 

Lameiria 057 057 74,09 64,13 -9,96 

Moita da Roda 058 058 89,41 99,28 9,87 

Souto da Carpalhosa 059 059 31,54 35,42 3,88 

Chã da Laranjeira 060 060 91,61 86,71 -4,90 

Penedo 061 061 8,78 8,81 0,03 

Camarneira 062 062 16,86 9,12 -7,74 

Pêga 063 
 

7,44 

 

-7,44 

Jã da Rua 064 064 54,28 44,73 -9,55 

Marinha da Carpalhosa 065 065 17,46 15,66 -1,80 

Sargaçal 066 
 

14,00 

 

-14,00 

Bouça de Cá 067 067 23,27 27,55 4,28 

Estremadouro 068 068 34,02 33,69 -0,33 

Casais da Bidoeira 069 069/069a 17,90 16,51 -1,39 

Martim Godim 070 070 14,11 14,48 0,37 

Vale da Bajouca 071 071/071a 29,24 32,71 3,47 

Bouça de Lá 072 072 21,94 15,84 -6,10 

Graveto 073 073 13,34 8,59 -4,75 

Pinheiro 074 
 

14,91 

 

-14,91 

Bidoeira de cima 075 075 183,39 172,01 -11,38 

Picoto 076 076 31,66 65,48 33,82 

Amieira 078 078 22,67 25,97 3,30 

Triste Feia 079 079 9,21 9,62 0,41 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

Milagres 080 080 105,99 108,79 2,80 

Colónia Agrícola 081 
 

2,05 

 

-2,05 

Charneca do Souto 082 
 

5,09 

 

-5,09 

Alcaidaria 083 083 64,12 64,30 0,18 

Mata 084 084 89,97 96,79 6,82 

Janardo 085 085 63,37 56,18 -7,19 

Outeiro das Barrocas 086 086 15,44 9,57 -5,87 

Figueiras 087 087 78,26 63,06 -15,20 

Vale Pereiro 088 
 

4,43 

 

-4,43 

Pingarelhos 089 089 5,72 5,96 0,24 

Ínsua 090 
 

2,81 

 

-2,81 

Texugueira 091 091 27,32 26,47 -0,85 

Casal da Quinta 092 092 61,75 55,07 -6,68 

Bidoeira de Baixo 093 093 100,16 101,83 1,67 

Barracão 094 094 59,26 81,33 22,07 

Colmeias 095 095/095a 211,65 206,25 -5,40 

Cabeço Redondo 096 
 

7,18 

 

-7,18 

Vale do Grou 097 
 

7,44 

 

-7,44 

Raposeira 098 098 35,56 29,41 -6,15 

Vale da Raposeira 099 
 

2,02 

 

-2,02 

Leão 100 100 50,22 38,64 -11,58 

Fonte do Oleiro 101 101 5,90 6,68 0,78 

Santa Eufémia 102 102 186,60 157,44 -29,16 

Quintas do Sirol 103 103 128,76 91,11 -37,65 

Azabucho, Campo Amarelo 104 104 50,34 42,66 -7,68 

Vale da Garcia 105 105 22,71 18,17 -4,54 

Soutos/Apariços 106 106 276,62 209,84 -66,78 

Caldelas 107 107 141,82 123,46 -18,36 

Azoia 108 108 143,78 127,69 -16,09 

Pereiras/Vale Sumo 109 109 79,78 80,01 0,23 

Cercal/Gordaria 110 110 45,00 39,80 -5,20 

Vale da Pedra 111 111/111a/111b 110,85 92,53 -18,32 

Cardosos 112 112 27,32 26,27 -1,05 

Parracheira 113 113 6,42 11,98 5,56 

Casal dos Ferreiros 114 114 90,91 95,71 4,80 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

Freiria 115 115 19,99 16,47 -3,52 

Vale de Santa Margarida 116 116 39,14 34,86 -4,28 

Martinela 117 117/117a 55,51 44,65 -10,86 

Touria/Padrão 118 118 127,09 123,91 -3,18 

Vidigal 119 119 69,78 74,99 5,21 

Zambujo 120 120 20,48 26,83 6,35 

Ponte Cavaleiro 121 121 33,71 42,89 9,18 

Abadia 122 122 29,77 15,40 -14,37 

Barreira 123 123 52,35 56,18 3,83 

Andreus, Marvila 124 124 104,16 95,58 -8,58 

Portelas 125 125 11,13 15,88 4,75 

Reixida, Amoreira 126 126 43,61 44,00 0,39 

Fontes 127 127 29,02 22,35 -6,67 

Vale Maior 128 
 

8,56 

 

-8,56 

Chaínça 129 129 107,14 95,82 -11,32 

Santa Catarina da Serra 130 130 88,03 84,47 -3,56 

Cova Alta 131 131 25,90 15,79 -10,11 

Casal do Estortiga 132 
 

10,73 

 

-10,73 

Sobral 133 133/133a/133b 45,32 33,16 -12,16 

Vale Tacão 134 134 28,95 18,19 -10,76 

Loureira/Quinta da Sardinha 135 135/135a 373,31 341,52 -31,79 

Casal da Fartaria 136 
 

3,20 

 

-3,20 

Pernelhas 137 137/137a 132,31 138,18 5,87 

Casal do Além 138 138 10,09 10,83 0,74 

Confraria 139 139 22,95 23,33 0,38 

Bouça 140 140 49,30 38,61 -10,69 

Chumbaria 141 
 

4,70 

 

-4,70 

Serra do Branco 142 142 20,50 19,02 -1,48 

Crasto 143 143 61,60 54,56 -7,04 

Barreiro 144 144 72,93 42,39 -30,54 

Lagares 145 
 

12,56 

 

-12,56 

Ruge água, Coucões 146 146 30,66 24,48 -6,18 

Memória 147 147/147a 112,30 92,82 -19,48 

Farraposa 148 148 18,22 13,53 -4,69 

Outeiro da Lameira 149 
 

4,56 

 

-4,56 

Valongo 150 150 22,30 19,21 -3,09 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

Casal do Monte 151 151 25,62 23,48 -2,14 

Lagoa da Pedra 152 152 34,31 21,88 -12,43 

Boa Vista 153 153 279,62 294,16 14,54 

Caranguejeira 154 154 276,37 241,84 -34,53 

Cortes 155 155 123,47 103,99 -19,48 

Arrabal 156 156/156a/156b 193,52 189,10 -4,42 

Fonte Fria 157 
 

11,88 

 

-11,88 

Casal Mil Homens - contiguo 
ao concelho da Batalha 

 
PU157 0,00 

0,83 0,83 

Fartaria - contiguo ao 
concelho de Ourém 

 
PU158 0,00 

1,10 1,10 

Ribeira de Escoura - 
contiguo ao concelho da 
Marinha Grande  

PU160 0,00 
2,11 2,11 

Lezíria dos Paus 
 

PU161 0,00 4,71 4,71 

Fonte Cova 
 

PU162 0,00 1,95 1,95 

Quintas   
 

PU163 0,00 7,20 7,20 

Campo Amarelo 
 

PU164 0,00 13,36 13,36 

Ortigosa 
 

PU166 0,00 7,14 7,14 

Barracão 
 

PU167 0,00 11,51 11,51 

Canhestro 
 

PU168 0,00 17,46 17,46 

Outeiro 
 

PU169 0,00 7,32 7,32 

Colónia agrícola ZV Milagres 
 

95,00 

 

-95,00 

Monte Redondo 001.ZI  055.UI 001.ZI 184,18 147,82 -36,36 

Pousos 002.ZI 002.ZI 111,50 114,83 3,33 

Regueira de Pontes 007.ZI 007.ZI 96,06 76,83 -19,23 

Amor 010.ZI 010.ZI 66,16 26,02 -40,14 

  027.UI 027.ZI 11,98 37,84 25,86 

Barracão/Bidoeira 031.UI  032.ZI 031.ZI 32,06 38,85 6,79 

ZICOFA/ Marrazes/ Santa 
Eufémia/ Boa Vista 033.ZI  127.UI 033.ZI 258,51 

291,45 32,94 

Caranguejeira 038.UI 038.ZI 2,44 5,13 2,70 

Caranguejeira 039.ZI 039.ZI 20,99 18,36 -2,63 

Ortigosa 057.ZI 057.ZI 59,87 51,31 -8,56 

Barosa 058.ZI  059.UI 058.ZI 102,28 142,37 40,09 

Maceira 060.ZI 060.ZI 43,46 25,82 -17,64 

  065.UI 
 

5,57 

 

-5,57 

  067.UI 067.ZI 9,31 9,88 0,57 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

  069.UI 069.ZI 9,42 11,28 1,86 

  079.UI 079.ZI 8,44 13,12 4,68 

  087.UI 087.ZI 3,75 17,63 13,89 

  096.UI 096.ZI 10,69 2,92 -7,77 

  110.UI 110.ZI 5,85 16,02 10,17 

  115.UI 115.ZI 11,50 18,64 7,14 

  117.UI 117.ZI 1,66 4,15 2,49 

  123.UI 123.ZI 4,83 6,59 1,75 

  128.UI 128.ZI 1,21 3,31 2,09 

Areias 129.ZI 129.ZI 27,51 48,14 20,64 

  
 

AI.1 
 

45,73 45,73 

  
 

AI.2 
 

22,83 22,83 

  
 

AI.3 
 

8,69 8,69 

  
 

AI.4 
 

40,25 40,25 

  
 

AI.5 
 

14,60 14,60 

  
 

AI.6 
 

5,20 5,20 

  
 

AI.7 
 

37,82 37,82 

  
 

AI.8 
 

3,19 3,19 

  
 

AI.9 
 

8,03 8,03 

  
 

AI.10 
 

45,85 45,85 

  
 

AI.11 
 

10,61 10,61 

  
 

AI.12 
 

5,75 5,75 

  
 

AI.13 
 

11,44 11,44 

  
 

AI.14 
 

35,80 35,80 

  
 

AI.15 
 

25,87 25,87 

Pousos 003.ZI 
 

26,39 

 

-26,39 

  004.UI 
 

3,79 

 

-3,79 

  005.UI 
 

1,43 

 

-1,43 

Regueira de Pontes 006.ZI 
 

1,81 

 

-1,81 

Regueira de Pontes 008.ZI 
 

3,73 

 

-3,73 

Vale Gracioso 074.ZI 
 

10,36 

 

-10,36 

  009.UI 
 

4,79 

 

-4,79 

  011.UI 
 

0,95 

 

-0,95 

  012.UI 
 

0,72 

 

-0,72 

  013.UI 
 

13,58 

 

-13,58 

  014.UI 014.ZI 1,07 0,74 -0,33 

  015.UI 
 

0,70 

 

-0,70 

  016.UI 
 

1,64 

 

-1,64 
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RELATÓRIO DO PLANO 
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Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

  017.UI 
 

1,75 

 

-1,75 

  018.UI 
 

0,86 

 

-0,86 

  019.UI 
 

1,05 

 

-1,05 

  020.UI 
 

0,57 

 

-0,57 

  021.UI 
 

1,60 

 

-1,60 

  022.UI 
 

1,03 

 

-1,03 

  023.UI 
 

1,38 

 

-1,38 

  025.UI 
 

1,24 

 

-1,24 

  026.UI 
 

0,42 

 

-0,42 

Barracão 028.ZI 
 

22,00 

 

-22,00 

  029.UI 
 

0,74 

 

-0,74 

  034.UI 
 

1,31 

 

-1,31 

  035.UI 
 

1,50 

 

-1,50 

  036.UI 036.ZI 1,10 8,11 7,01 

Grinde 037.ZI 037.ZI 42,47 12,80 -29,67 

  040.UI 
 

5,57 

 

-5,57 

  041.UI 
 

2,72 

 

-2,72 

  042.UI 
 

1,09 

 

-1,09 

  043.UI 
 

5,05 

 

-5,05 

  044.UI 
 

0,78 

 

-0,78 

  045.UI 
 

0,93 

 

-0,93 

  046.UI 
 

1,36 

 

-1,36 

  047.UI 
 

0,91 

 

-0,91 

  048.UI 
 

1,68 

 

-1,68 

  049.UI 
 

0,79 

 

-0,79 

  050.UI 
 

0,93 

 

-0,93 

  051.UI 
 

7,73 

 

-7,73 

  052.UI 
 

2,28 

 

-2,28 

  053.UI 
 

2,18 

 

-2,18 

  054.UI 
 

5,59 

 

-5,59 

  056.UI 
 

3,68 

 

-3,68 

  062.UI 
 

2,64 

 

-2,64 

  063.UI 
 

2,99 

 

-2,99 

  064.UI 
 

2,26 

 

-2,26 

  066.UI 
 

4,85 

 

-4,85 

  068.UI 
 

1,93 

 

-1,93 

  070.UI 
 

1,98 

 

-1,98 

  071.UI 
 

2,65 

 

-2,65 

  072.UI 
 

1,58 

 

-1,58 

  073.UI 
 

1,69 

 

-1,69 

  074.UI 
 

10,36 

 

-10,36 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     431 

RELATÓRIO DO PLANO 
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DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

  075.UI 
 

1,55 

 

-1,55 

  076.UI 
 

1,18 

 

-1,18 

  077.UI 
 

2,45 

 

-2,45 

  078.UI 
 

5,86 

 

-5,86 

  080.UI 
 

3,44 

 

-3,44 

  081.UI 
 

2,69 

 

-2,69 

  082.UI 
 

1,35 

 

-1,35 

  083.UI 
 

6,84 

 

-6,84 

  084.UI 
 

1,21 

 

-1,21 

  085.UI 
 

1,30 

 

-1,30 

  086.UI 
 

1,69 

 

-1,69 

  088.UI 
 

1,32 

 

-1,32 

  089.UI 
 

2,04 

 

-2,04 

  090.UI 090.ZI 2,87 8,29 5,42 

  091.UI 
 

2,18 

 

-2,18 

  092.UI 
 

0,87 

 

-0,87 

  093.UI 
 

0,83 

 

-0,83 

  094.UI 
 

1,12 

 

-1,12 

  095.UI 
 

3,06 

 

-3,06 

  097.UI 
 

9,42 

 

-9,42 

  098.UI 
 

1,21 

 

-1,21 

  099.UI 
 

1,64 

 

-1,64 

  100.UI 
 

1,09 

 

-1,09 

  101.UI 
 

1,45 

 

-1,45 

  102.UI 
 

1,90 

 

-1,90 

  103.UI 
 

1,43 

 

-1,43 

  104.UI 
 

1,21 

 

-1,21 

  105.UI 
 

1,89 

 

-1,89 

  106.UI 
 

1,39 

 

-1,39 

  107.UI 
 

1,25 

 

-1,25 

  108.UI 
 

1,10 

 

-1,10 

  109.UI 
 

0,46 

 

-0,46 

  111.UI 
 

0,94 

 

-0,94 

  112.UI 
 

0,91 

 

-0,91 

  113.UI 
 

1,17 

 

-1,17 

  114.UI 
 

2,44 

 

-2,44 

  116.UI 
 

1,08 

 

-1,08 

  118.UI 
 

1,45 

 

-1,45 

  119.UI 
 

1,53 

 

-1,53 

  120.UI 
 

1,22 

 

-1,22 

  121.UI 
 

1,01 

 

-1,01 
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DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 
DO PERÍMETRO 

URBANO 
PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS 

EM VIGOR - 
ÁREA TOTAL 

(ha) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
DA ÁREA 

TOTAL DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

  122.UI 
 

1,33 

 

-1,33 

  124.UI 
 

4,14 

 

-4,14 

  125.UI 
 

2,58 

 

-2,58 

  126.UI 
 

1,68 

 

-1,68 

  Aterro/Sucata 
 

110,06 

 

-110,06 

 

 

Uma análise mais específica à qualificação do solo urbano nas suas diferentes categorias funcionais, de 

acordo com o modelo de organização espacial do território que atualmente se preconiza, permite identificar 

que ocorreu um incremento de área a nível do Espaço de Atividades Económicas, que vai de encontro à 

estratégia preconizada pelo concelho, de proporcionar espaços destinados à atividade económica de 

qualidade para atrair investimento industrial.   

 

Tabela 2. Áreas de Edificação Dispersa Proposta 

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 
ÁREA (ha) 

Amieira 14 AED.014 5,00 

Casal da Boticardas 14 AED.014a 4,38 

Vale Salgueiro 42 AED.042 4,03 

Salto do Lobo 43 AED.043 3,28 

Sargaçal 66 AED.066 6,04 

Martin Godim 70 AED.070 2,19 

Casais da Colónia agrícola 81 AED.081 4,59 

Portela da Mata 82 AED.082 3,62 

Portela da Mata 82 AED.082a 2,62 

Casal dos Martos 87 AED.087 3,05 

Vale do Grou 97 AED.097 8,43 

Charneca do Covão 102 AED.102 11,56 

Casal das Abertas 104 AED.104 8,59 

Trabulheira 106 AED.106 8,47 

Vale Sumo 109 AED.109 2,98 

Serrada 122 AED.122 5,49 

Fontes 127 AED.127 1,74 
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DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 
ÁREA (ha) 

Regueira do Freixo 144 AED.144 10,23 

Ladeiras 145 AED.145 5,26 

Vale da Maia 146 AED.146 2,24 

Outeiro da Lameira 149 AED.149 4,76 

Quinta do Cónego 155 AED.155 10,78 

Casal Branco 155 AED.155a 2,32 

Reguengo - AED.42 5,08 

Brejeira - AED.20 2,74 

Marco - AED.22 9,06 

Cavadas da Bouça - AED.24 1,31 

Valinho - AED.25 6,26 

Casais da Colónia Agrícola - AED.26 4,11 

Barrosa - AED.28 2,59 

Fonte - AED.29 4,40 

Cova do Pinheiro - AED.30 1,61 

Quinta das Caldelas - AED.31 6,06 

Fonte da Póvoa - AED.32 4,70 

Casal da Mourã - AED.33 6,18 

Vale da Ribeira - AED.34 3,48 

Vale da Horta Velha - AED.35 6,44 

Quinta da Cortiça - AED.37 4,63 

Cantomilo - AED.38 5,29 

Casal Vale Pereiro - AED.39 2,44 

Ribeira - AED.40 2,62 

Hortas - AED.41 2,11 

Salgueiros  - AED44 2,66 

Quinta da Bidoeira  - AED45 3,35 

Souto de Cima  - AED46 3,30 

Carrapital -  AED47 7,74 

 

Da análise da tabela anterior podemos observar que em termos de áreas de edificação dispersa propostas, 

os aglomerados definidos com maiores áreas são, a Charneca do Covão, Quinta do Cónego e Marco, com 

áreas superiores a 9,00 ha, por outro lado, os aglomerados de Cavadas da Bouça, Cova do Pinheiro e 
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Fontes apresentam áreas inferiores a 2,00 ha. 

 

Tabela 3. Aglomerados Rurais Propostos 

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 

ÁREA DOS 
AGLOMERADOS 

RURAIS (ha) 

Cavadas  - AR24 5,08 

Braçal  - AR25 1,55 

Braçal  - AR26 1,55 

Água Formosa  - AR27 1,08 

Brejo dos Matos  - AR28 2,10 

Tenda  - AR29 1,73 

Moinhos de Carvide  - AR30 2,63 

Mata da Bidoeira  - AR31 1,22 

Água Formosa  - AR32 2,54 

Arieiros  - AR33 2,55 

Outeiro da Pastora  - AR34 1,44 

Arneiro  - AR35 2,07 

Colónia Agrícola  - AR36 2,16 

Ribeira da Escoura  - AR37 1,20 

Vale D'Agua  - AR38 2,96 

Barreira do Sardão  - AR39 1,64 

Fonte do Oleiro  - AR40 1,23 

Bogalho  - AR43 1,45 

Várzeas  - AR44 0,35 

Casal Leitão  - AR45 3,71 

Vale Fria  - AR46 2,50 

Alqueidão  - AR47 1,44 

Vale Verde  - AR48 1,64 

Reixida  - AR49 0,97 

Lameiria  - AR50 1,79 

Carpalhosa   AR51 1,20 

Carreira   AR52 0,85 

Chã   AR53 1,50 

Vale da Arieira 31 AR031 6,83 



  

  

  

lugar do plano, gestão do território e cultura        Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET     435 

RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 

ÁREA DOS 
AGLOMERADOS 

RURAIS (ha) 

Quinta do Moinho 40 AR040 5,12 

Casal dos Gaios 41 AR041 3,13 

São Bento 62 AR062 2,14 

São Bento 62 AR062a 2,99 

Pêga 63 AR063 5,91 

Arneiro do Sargaçal 66 AR066 4,21 

Martin Godim 70 AR070 2,13 

Cabeço 73 AR073 2,84 

Pinheiro 74 AR074 6,81 

Breijinho 74 AR074a 4,43 

Vale Pereiro 88 AR088 4,77 

Tubareira 90 AR090 1,15 

Cabeço das Matas 96 AR096 4,27 

Raposeira 98 AR098 2,97 

Raposeira 99 AR099 2,09 

Casal do Telheiro 111 AR111 1,54 

Pé da Serra 122 AR122 1,27 

Vale Maior 128 AR128 1,33 

Casal da Estortiga 132 AR132 6,13 

Balancho 136 AR136 2,78 

Bouça 140 AR140 1,36 

São Martinho 144 AR144 4,20 

Cabeças de Laqares 144 AR144a 2,78 

Murtórios 153 AR153 3,06 

Alqueidão 155 AR155 2,54 

Fonte Fria 157 AR157 8,35 

 

 

Relativamente aos aglomerados rurais, podemos verificar pela tabela anterior que os que apresentam 

maior área são, Fonte Fria, Vale da Arieira, Pinheiro e Casal da Estortiga, com áreas entre 6,00 ha e 

9,00ha. Por outro lado, os aglomerados de Várzeas, Carreira e Reixida são os que apresentam menor 

área, inferiores a 1,00 ha. 
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Como já referido, a maior parte das áreas definidas como Espaços de Edificação Dispersa e Aglomerados 

Rurais, no PDM em vigor eram perímetros urbanos, assistindo-se assim, a uma forte reconversão de solo 

urbano em solo rural na atual proposta.  

 

A reposição da real dimensão e importância das componentes naturais e ecológica no concelho, 

compreendendo diferentes áreas, valores e sistemas do seu território, quer nos espaços rurais, quer nos 

espaços urbanos, encontra com efeito maior leitura na atual expressão territorial da estratégia de 

desenvolvimento concelhio, relevando a recriação dos espaços de vivência e de fruição da cidade, 

adaptados às atuais exigências da contemporaneidade. 
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3. PROPOSTA DE ORDENAMENTO – APROVEITAMENTO 

HIDROAGRÍCOLA 

 

3.1. APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 

Encontram-se delimitados na Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo o 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL) e o Aproveitamento Hidroagrícola da Ribeira do Sirol, 

bem como a identificação das áreas a excluir do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, em solo 

urbano. 

 

3.1.1. Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis  

 

A Obra de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, é de iniciativa estatal, classificada no grupo 

II, de interesse regional, com elevado interesse para o desenvolvimento agrícola da região. Beneficia 

2.654,57ha no Distrito de Leiria, dos quais 1800ha se inserem no Concelho de Leiria e os restantes 

no Concelho da Marinha Grande. 

  

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

Decreto-Lei n.º 35559, de 28 de março de 1946. A área beneficiada pelo Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis e suas infraestruturas regem-se pelo regime jurídico das obras de 

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

redação dada pelo Decreto- lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e legislação complementar, constituindo-se 

condicionante ao uso do solo.  

  

As áreas do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis integram a Reserva Agrícola Nacional e são 

áreas vocacionadas para o regadio, de produção mais intensiva e competitiva, que interessa 

preservar como espaços agrícolas de produção, uma vez que constituem áreas estratégicas numa 

perspetiva setorial de desenvolvimento agrícola. Foram objeto de avultados investimentos estatais 

tendo em vista a melhoria das condições de produção, nomeadamente as obras de aproveitamento 

de águas do domínio público para rega, obras de drenagem, de enxugo e de defesa dos terrenos 

contra cheias, dos terrenos utilizados para a agricultura, bem como infraestruturas viárias. 

 

O AHVL constitui uma condicionante à ocupação urbana, no entanto existem algumas áreas incluídas 

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

do Solo, onde não poderá ocorrer qualquer ocupação ou alteração de uso do solo sem que tenha sido 
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previamente excluída a área do prédio ou parcela do prédio do AHVL, nos termos da legislação em 

vigor, e desde que a ocupação dessas áreas não ponha em causa o funcionamento, utilização e 

gestão das infraestruturas do AHVL.  

  

A exclusão das áreas beneficiadas pelo AHVL pode ser sistematizada em três tipos de circunstâncias: 

 A exclusão de áreas que correspondem a ocupações consumadas com edificações licenciadas, 

zonas verdes e infraestruturas urbanas. Estas áreas mantêm-se dentro da área beneficiada pelo 

AHVL, pelo que carecem de exclusão nos termos da legislação em vigor; 

 A exclusão de áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de habitação, 

comércio, serviços, equipamentos, zonas verdes e infraestruturas urbanas, imprescindíveis à 

viabilização das propostas contidas no Plano, cuja realização se afigura indispensável para a 

prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de intervenção do Plano; 

 A exclusão de áreas abrangidas por “Planos de Pormenor”, nas quais o município pretende a 

programação do seu crescimento e da sua ocupação, nomeadamente ao nível das infraestruturas, 

da implementação de usos diferenciados (habitação, serviços, comércio, equipamentos, espaços 

verdes) articulados entre si.  

  

O Plano Diretor Municipal apresenta uma área de intervenção de 56.509,83ha, da qual constam como 

área beneficiada do AHVL, no cadastro da obra, 2.378,05ha, o que corresponde a 4,21% da área do 

concelho. Dos 2.378,05ha de área beneficiada do AHVL 152,43ha correspondem a áreas 

beneficiadas do AHVL a excluir. 

  

Prevê-se a exclusão de 152,43ha de áreas beneficiadas pelo AHVL cuja ocupação existente e 

proposta é incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola, e como 

tal proposta para exclusão nos termos do Regulamento do PDM. Em termos comparativos, 

relativamente ao PDM em vigor, a nova proposta traduz um decréscimo de 9,87ha de áreas 

beneficiadas do AHVL a excluir.  

 

3.1.2. Aproveitamento Hidroagrícola do Sirol 

 

O regadio do Sirol da iniciativa da Junta dos Agricultores da Ribeira do Sirol dispõe de importantes 

infraestruturas coletivas, é um regadio coletivo tradicional de interesse regional com elevado interesse para 

o desenvolvimento agrícola da região. Na hierarquia da classificação das obras está incluído no grupo IV – 

Outras Obras de Interesse Local. 

  

A área de regadio é de cerca de 120,63ha, solos aluvionares de textura argilo – arenosa, com boa 

profundidade e de topografia plana. A água para rega tem origem na ribeira do Sirol, e no Ribeiro dos 
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Murtórios onde é captada por tomada de água direta em seis açudes temporários e distribuída a partir 

destes para os canais de rega e para os terrenos agrícolas circundantes. 

  

A área beneficiada pelo regadio do Sirol e suas infraestruturas regem-se pelo regime jurídico das obras de 

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

redação dada pelo Decreto- lei n.º 86/2002, de 6 de abril, e legislação complementar, constituindo-se 

condicionante ao uso do solo. A legislação prevê a criação de faixas de proteção às infraestruturas do 

Aproveitamento Hidroagrícola, tendo por objetivo a sua proteção, bem como permitir a sua conservação e 

exploração.  

  

Este Regime afeta os Aproveitamentos Hidroagrícolas a um uso agrícola proibindo todas e quaisquer 

construções, atividades ou utilizações não agrícolas de prédios ou parcelas de prédios das áreas 

beneficiadas, exceto as que, nos termos dos regulamentos provisório e definitivo da obra, forem admitidas 

como complementares da atividade agrícola, nos termos do regime de proteção das áreas beneficiadas, 

estatuído no RJOAH. Desta forma qualquer intervenção não agrícola nestas áreas e nas suas 

infraestruturas, deverá ser submetida a parecer prévio vinculativo da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR).  

  

Relativamente à área abrangida pelo regadio do Sirol, delimitada na planta de ordenamento, não existem 

áreas urbanas que se sobrepõem ao seu limite.  
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4. PROPOSTA DE ORDENAMENTO – UNIDADES 

OPERATIVAS DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

 

A Câmara Municipal promove a programação e execução coordenada do Plano, com a colaboração das 

entidades públicas e privadas, procedendo à realização de infraestruturas e de equipamentos de acordo 

com o interesse público e os objetivos estabelecidos no Plano, recorrendo aos mecanismos previstos na 

lei.   

 

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 (UOPG) delimitadas na Planta de Ordenamento- 

Classificação e Qualificação do Solo 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. 

 

Uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG’s) é uma porção contínua de território, 

delimitada em plano diretor municipal ou plano de urbanização para efeitos de programação da execução 

do plano ou da realização de operações urbanísticas” (ficha nº 70 do anexo II do DR nº 9/2009 de 29 de 

maio). Esta deve ser acompanhada do estabelecimento dos respetivos objetivos, bem como dos termos de 

referência para a elaboração de planos de urbanização (PU), planos de pormenor (PP), loteamentos ou 

para a realização de operações urbanísticas, consoante o caso. 

 

As UOPG delimitadas 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 
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os objetivos e termos de referência consignados no plano, de modo a promover a sua coerência espacial e 

funcional, bem como a definição de prioridades de intervenção, permitindo otimização de investimentos. 

 

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 na planta de ordenamento 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. 

 

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. 

 

O Plano institui as seguintes UOPG, que se encontram delimitadas na Planta de Ordenamento- 

Classificação e Qualificação do Solo: 

 UOPG – Leiria; 

 UOPG – Maceira; 

 UOPG - Monte Real; 

 UOPG – Pedrógão; 

 UOPG- Martinela; 

 UOPG – Arrabal; 

 UOPG – Loureira; 

 UOPG – Áreas Industriais e Armazenagem. 

 

Constituem objetivos gerais das unidades operativas de planeamento e gestão: 

 Definir malhas viárias coerentes e devidamente estruturadas, corretamente articuladas com a rede 

viária existente, promovendo soluções de continuidade e fluidez; 

 Criar áreas verdes de enquadramento e desafogo das atividades desenvolvidas na envolvente 

para uso predominantemente público, que assegurem funções de qualificação ambiental com o 

intuito de qualificar os espaços onde se inserem; 
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 Salvaguardar e valorizar o património arquitetónico através da definição de uma política específica 

visando a sua promoção e respeitando a sua estrutura urbana característica; 

 Qualificar os espaços a urbanizar e a sua articulação com os espaços urbanos contíguos; 

 Estruturar e programar a ocupação urbana e articular as categorias de espaços propostos pelo 

presente plano; 

  Programar e promover a instalação de redes de infraestruturas e sua execução; 

 Integração dos recursos hídricos e situações de potencial paisagístico e ambiental, valorizando- os 

enquanto elementos da estrutura ecológica; 

 Acautelar redes de infraestruturas urbanas recorrendo a tipologias próprias que garantam a 

sustentabilidade financeira e ambiental; 

 Promover a qualidade urbana, ambiental e paisagística componente fundamental do produto 

turístico para valorizar e qualificar a oferta turística do Município; 

 Aquando da programação da ocupação das áreas de Reserva Ecológica Nacional e Estrutura 

Ecológica Municipal deverão ser acauteladas as medidas necessárias por forma a salvaguardar os 

valores em presença e estabelecer medidas que minimizem os efeitos da futura ocupação. 

 

4.1. UOPG - LEIRIA 

A UOPG Leiria deverá, 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. 

 

O ordenamento desta área orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Redefinir o espaço urbano, visando a manutenção, colmatação, requalificação e expansão do 

parque edificado, no sentido de dar resposta às necessidades e desejada qualificação da área de 

intervenção, designadamente através da relocalização das diversas unidades industriais 

disseminadas pela mesma; 

 Definir novas vias de distribuição que sejam simultaneamente estruturantes do espaço urbano e 

alternativas às infraestruturas existentes; 

 Definir a estrutura ecológica urbana, integrando nesta categoria os solos necessários ao equilíbrio 

do sistema urbano, com o objetivo de, designadamente, proporcionar a utilização coletiva dos 

solos que a integram; 

 Fomentar o desenvolvimento turístico da área de intervenção; 

 Dotar a cidade de um conjunto de equipamentos e espaços adequados à função de capital de 

distrito, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população residente no 

concelho e nos concelhos vizinhos; 

 Propor projetos ou outras dinâmicas que permitam captar investimentos para o desenvolvimento 

económico com potencial tecnológico; 
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 No solo rural não são permitidos novos licenciamentos de agropecuárias e exploração de recursos 

geológicos; 

 Promover a exclusão das áreas beneficiadas do aproveitamento hidroagrícola do vale do lis, 

incluídas em solo urbano. 

 

4.2. UOPG - MACEIRA 

A UOPG de 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. 

 

O ordenamento desta unidade operativa de planeamento e gestão orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Reconverter a área da indústria cimenteira situada na periferia poente da área de intervenção, 

através de áreas habitacionais, nomeadamente de habitação social, de equipamento e espaços 

verdes de uso público;   

 Inversão do processo sistemático de estrangulamento do espaço urbano por parte das atividades 

industriais de exploração, e integração no sistema urbano das áreas de exploração que, 

encontrando-se numa fase de recuperação ambiental e paisagística, podem potenciá-lo e valorizá-

lo; 

 Integrar equipamentos de utilização coletiva nomeadamente equipamentos sociais, educativos, 

comerciais, de segurança e de saúde, atendendo à facilidade de acesso que estes terão de 

oferecer aos restantes aglomerados; 

 Criar uma centralidade congregadora de fluxos de pessoas e bens que alimentará unidades 

consolidadas, mas díspares em termos de acessibilidade; 

 Enquadrar, a par do mercado da Maceira, outras estruturas de apoio e articulá-las com as áreas 

habitacionais existentes; 

 Propor, como áreas comerciais e de serviços, a integração de um espaço multiusos de caráter 

desportivo e cultural e células multifuncionais de serviços de apoio ao cidadão; 

 Promover um novo ordenamento do tráfego para aliviar a sobrecarga das infraestruturas viárias de 

modo a permitir a criação de alternativas à EN 356-1 na ligação entre Maceirinha, A-do-Barbas e o 

aglomerado central da Maceira; 

 Promover uma estrutura polarizadora que comporte o desenvolvimento integrado de 

equipamentos, serviços, comércio e habitação numa estrutura coerente e harmoniosa para a 

vivência urbana. 

 

4.3. UOPG – MONTE REAL 

A 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. 
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O ordenamento desta unidade operativa de planeamento e gestão orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Ordenar e disciplinar usos múltiplos na área adjacente confinante à variante de Monte Real e nós 

de ligação; 

 Desincentivar, nas áreas referidas na alínea anterior, usos habitacionais, admitindo apenas obras 

de conservação nas construções existentes e criando, dotados de qualidade paisagística, 

corredores verdes de proteção aos nós e variante; 

 Assegurar adequada mobilidade interna, reduzindo o tráfego de atravessamento na área central 

(consolidada) de Monte Real e melhorar a acessibilidade das suas funções centrais ao exterior, 

bem como a criação de novas vias, alargamento e retificação das existentes; 

 Definir um núcleo central qualificado articulado com os espaços urbanos contíguos, que constitua 

uma área privilegiada do ponto de vista funcional, beneficiando o seu espaço público, 

concentrando equipamentos estruturantes e localizando atividades (lazer, restauração etc) que 

promovam a atratividade urbana; 

 Definir, em articulação com a estrutura viária e pedonal, os espaços de vivência urbana e os 

espaços verdes de utilização coletiva; 

 Fomentar o desenvolvimento turístico da área de intervenção; 

 Promover a exclusão das áreas beneficiadas do aproveitamento hidroagrícola do vale do lis, 

incluídas em solo urbano. 

 

4.4. UOPG - PEDRÓGÃO 

A UOPG de Pedrógão deverá ver reforçada a sua condição de aglomerado de praia, tirando partido da sua 

envolvente natural privilegiada. 

 

De um modo geral pretende-se reordenar e hierarquizar a circulação viária compatibilizando-a com as 

funções urbanas que deve apoiar. Promover uma ocupação multifuncional e uma rede de espaços públicos 

que se articulem com a envolvente e permitam criar uma rede de pistas pedonais e de ciclovias. Dar 

enquadramento urbano aos espaços de equipamentos existentes e previstos, promover a ocupação efetiva 

de espaços devolutos, aumentando as dinâmicas e vivências dos lugares bem como as condições de 

segurança para a sua utilização. Recuperar e reutilizar o património arquitetónico e histórico presente. 

 

O ordenamento desta unidade operativa de planeamento e gestão orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Garantir um correto ordenamento de um território cuja vocação é a de estância balnear e atracão 

turística de qualidade; 

 Impedir a fixação no território de novas unidades industriais, armazéns e oficinas e de quaisquer 

imóveis destinados a atividades congéneres, exceto se complementares de uma função comercial 

principal; 
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 Sujeitar a área a plano de alinhamentos com o intuito de garantir um conjunto urbano mais 

coerente, aumentando a dimensão dos perfis transversais dos arruamentos existentes, com vista à 

inclusão de passeios e eventualmente de estacionamento marginais às vias; 

 Manter ou criar zonas verdes para garantir o equilíbrio ambiental urbano e a fruição, por parte da 

população, de zonas de recreio e lazer, devendo qualquer intervenção ser precedida de projeto 

paisagístico, exceto para a instalação de mobiliário urbano e de equipamento de apoio de 

pequena dimensão; 

 Qualificar e valorizar a imagem urbana da frente marítima, nomeadamente ao nível das 

volumetrias e tratamento das fachadas dos edifícios; 

 Reordenar as áreas de estacionamento e as infraestruturas de apoio aos núcleos piscatórios 

existentes na frente marítima; 

 Reabilitar os espaços de uso público, valorizar funcional e paisagisticamente os espaços 

exteriores públicos existentes e resolver os problemas de drenagem superficial da frente marítima; 

 Cumprir com o estipulado no Plano de Ordenamento da Orla Costeira. 

 

4.5. UOPG - MARTINELA 

O ordenamento da UOPG da Martinela orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Programar o espaço e o seu crescimento através de uma estrutura coerente devidamente 

dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades de desenvolvimento; 

 Promover a qualificação da imagem urbana e do espaço público de circulação viária, pedonal e 

estacionamento; 

 Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que contribua para uma 

integração harmoniosa nos espaços envolventes; 

 Programação e promoção das redes de infraestruturas. 

 

4.6. UOPG - ARRABAL 

O ordenamento da UOPG do Arrabal orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Criação de uma nova centralidade urbana como elo de ligação entre o espaço urbano tradicional e 

as novas intervenções; 

 Contribuir para o reforço da identidade urbana da sede de freguesia, com hierarquização e 

estruturação do tecido urbano; 

 Promover um núcleo central articulado 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; 

 Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que contribuam para uma 

integração harmoniosa nos espaços envolventes; 
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 Definir os espaços públicos de circulação viária e pedonal e de estacionamento; 

 Assegurar a adequada integração desta área com a envolvente, designadamente a sua relação 

com as infraestruturas rodoviárias; 

 Programação e promoção das redes de infraestruturas. 

 

4.7. UOPG - LOUREIRA 

O ordenamento da UOPG da Loureira orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Definir uma estrutura verde adequada às necessidades da população e que contribuam para uma 

integração harmoniosa nos espaços envolventes; 

 Promover uma centralidade qualificada e integrada em torno da área de atividade turística Leiria- 

Fátima onde se pode criar sinergias e integrar recursos turísticos; 

 Promover um núcleo central articulado com os espaços envolventes contíguos, que constitua uma 

área privilegiada do ponto de vista multifuncional, concentrando atividades (lazer, comércio, 

serviços), de apoio ao cidadão que promovam a atratividade urbana; 

 Definir os espaços públicos de circulação viária e pedonal e de estacionamento; 

 Assegurar a adequada integração desta área com a envolvente, designadamente a sua relação 

com as infraestruturas rodoviárias existentes e os novos arruamentos a criar; 

 Programação e promoção das redes de infraestruturas. 

 

4.8. UOPG – ÁREAS INDUSTRIAIS E ARMAZENAGEM 

O ordenamento destas UOPG orienta-se pelos seguintes objetivos: 

 Prever áreas devidamente estruturadas para a instalação de atividades económicas; 

 Assegurar a adequada integração destas áreas de atividades económicas com a envolvente, 

designadamente a sua relação com as infraestruturas rodoviárias existentes e os novos 

arruamentos a criar; 

 Definir os espaços públicos de circulação viária, de estacionamento, bem como a localização de 

zonas verdes de proteção e enquadramento; 

 Potenciar as relações intermunicipais na gestão das infraestruturas. 
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Figura 117 – Delimitação de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

 

Enquanto não estiverem aprovados os instrumentos de programação e execução a desenvolver no 

âmbito das UOPG, são admitidas operações urbanísticas desde que respeitem os objetivos definidos 

nessas unidades operativas de planeamento e gestão, e cumpram com o disposto nas respetivas 

categorias e subcategorias de espaço em que se inserem, bem como cos as restantes disposições 

definidas no regulamento do Plano.  
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Estas unidades operativas de planeamento e gestão correspondem aos lugares com maiores 

especificidades no panorama dos aglomerados do concelho e a sua proposta deriva da necessidade de 

abordar a uma escala menor a organização do espaço, a distribuição funcional e os sistemas de 

continuidade com a envolvente. 

 

Têm como objetivos reforçar e qualificar a imagem dos aglomerados promovendo espaços urbanos 

equilibrados do ponto de vista das tipologias construtivas, dos usos, das cérceas e densidades ocupação, 

dotados de equipamentos, infraestruturas e espaços verdes de apoio à vida urbana e adaptados às 

especificidades e às necessidades próprias de cada lugar.  

 

Deverão, por isso, definir malhas viárias coerentes e devidamente estruturadas, corretamente articuladas 

com a rede viária existente, promovendo soluções de continuidade e fluidez. Criar áreas verdes de 

enquadramento e desafogo das atividades desenvolvidas na envolvente para uso predominantemente 

público, que assegurem funções de qualificação ambiental com o intuito de qualificar os espaços onde se 

inserem. Salvaguardar e valorizar o património arquitetónico através da definição de uma política 

específica visando a sua promoção e respeitando a sua estrutura urbana característica. Qualificar os 

espaços a urbanizar e a sua articulação com os espaços urbanos contíguos. Estruturar e programar a 

ocupação urbana e articular as categorias de espaços propostos pelo presente plano. Programar e 

promover a instalação de redes de infraestruturas e sua execução. Integração dos recursos hídricos e 

situações de potencial paisagístico e ambiental, valorizando- os enquanto elementos da estrutura 

ecológica. Acautelar redes de infraestruturas urbanas recorrendo a tipologias próprias que garantam a 

sustentabilidade financeira e ambiental. Promover a qualidade urbana, ambiental e paisagística 

componente fundamental do produto turístico para valorizar e qualificar a oferta turística do Município. 
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5. PROPOSTA DE ORDENAMENTO - SISTEMAS 

TERRITORIAIS 

 

 

5.1. ÁREAS DE RISCO DE USO DO SOLO 

 

5.1.1. Zonas Inundáveis 

 

Nos termos da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), constituem zonas inundáveis ou 

ameaçadas pelas cheias, as áreas contíguas à margem dos cursos de água ou do mar que se estendam 

até à linha alcançada pela maior cheia com probabilidade de ocorrência num período de retorno de um 

século. 

 

O Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro estabelece a obrigatoriedade dos municípios elaborarem a 

carta das zonas inundáveis no interior dos perímetros urbanos, que constitui uma delimitação das zonas 

potencialmente sujeitas a inundação, para o período de retorno de 100 anos.  

 

A delimitação destas zonas, em estado de risco, deve ser sempre apoiada em estudo hidráulico e 

hidrológico referente à bacia hidrográfica, a realizar para os troços do curso de água associados ao risco. A 

delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias deve ser efetuada através da modelação hidrológica e 

hidráulica que permita o cálculo das áreas inundáveis com período de retorno de pelo menos 100 anos, da 

observação de marcas ou registos de eventos históricos e de dados cartográficos, e de critérios 

geomorfológicos, pedológicos e topográficos. 

 

A delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias deve assim integrar as áreas suscetíveis a inundações 

causadas por transbordo da água do leito dos cursos de água devido a tipologia de caudais elevados 

(cheias), as quais podem ser determinadas através de modelação hidrológico-hidráulica, com base período 

de retorno de pelo menos 100 anos, e da observação de marcas ou registos de eventos históricos e de 

dados cartográficos e/ou de critérios geomorfológicos, pedológicos e topográficos.  

 

A delimitação das cheias no concelho de Leiria, de uma forma geral uma vez que este assunto encontra-se 

desenvolvido na memória descritiva e justificativa da delimitação da REN, foi efetuada a partir da utilização 

de dois métodos fundamentais: o hidráulico-hidrológico, recorrendo para o efeito a uma modelação 

matemática (hidráulica) das cheias em ambiente SIG com o apoio/complemento do software HECRAS v 
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4.17), tendo por base a fórmula de LOUREIRO, J. M. (1984) para o cálculo dos caudais de ponta com 

período de retorno de 100 anos); e o histórico-hidro-geomorfológico, que assenta no reconhecimento no 

campo de áreas suscetíveis a cheias e inundações através de critérios geomorfológicos, e na identificação 

de locais afetados por ocorrências históricas. 

 

No concelho de Leiria destacam-se, pela extensão que as zonas ameaçadas pelas cheias ocupam, as 

seguintes áreas mais importantes: 

 Do Rio Lis, onde a mancha se estende pela totalidade do curso de água até ao limite do concelho 

e se espraia por toda a planície aluvial, destacando-se alguns pontos críticos de em áreas 

urbanas, designadamente em Reixida e Cortes; 

 Do Rio Lena, onde a mancha se estende pela totalidade do curso de água até ao limite do 

concelho e se espraia por toda a planície aluvial, destacando-se a área da foz como ponto crítico, 

afetando a área urbana que localiza na margem direita, na envolvente do Cinema City Leiria; 

 Da Ribeira do Sirol e Caranguejeira, que se carateriza por ter dois grandes estrangulamentos nas 

suas margens: um junto à foz do Sirol com o Lis, e outro a montante, na inflexão do sentido de 

escoamento da ribeira da Caranguejeira (de SSE/NNO para ENE/OSO). Nas duas situações, a 

cheia tende a ganhar grandes proporções para montante ameaçando, inclusive, algumas 

localidades, e.g., Andrinos, Caranguejeira e Caldelas; 

 Da Ribeira dos Milagres, embora não se espraie muito nas suas margens devido ao maior encaixe 

da rede hidrográfica, a cheia estende-se por alguns quilómetros para o setor montante da ribeira, 

pois a área da sub-bacia tem uma grande importância, em termos relativos. 

 

Embora não tenham sido calculados tempos de concentração, constata-se das entrevistas de campo 

efetuadas que na maior parte dos casos são cheias rápidas relacionadas com a intensa antropização das 

superfícies e as características das bacias (elevados declives, forma e permeabilidade dos materiais), além 

da precipitação por vezes de regime torrencial. 

 

As zonas ameaçadas pelas cheias que se sobrepõem aos perímetros urbanos, são excluídas da REN, 

após a aprovação desta, no entanto estas áreas ficam asseguradas em regulamento e nas peças gráficas 

do plano como zonas inundáveis. 

 

De referir que para a delimitação das 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. Este estudo pretendia 

determinar, para a situação atual e para a situação futura, quer as cheias associadas a determinadas 

probabilidades de ocorrência (10, 25, 50 e 100 anos, em termos de caudais e níveis), quer o 

                                                      

7
 Versão freeware. 
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correspondente comportamento do rio Lis, incluindo o seu leito de cheias, no troço do rio fronteiro à zona 

urbana da Cidade de Leiria. 

 

O estudo apresentou ainda soluções para as zonas inundadas para caudais de cheia com período de 

retorno de 100 anos e a situação prevista decorrente das intervenções propostas e efetuadas, a qual se 

apresenta na figura seguinte: 

 

Para além do estudo acima referido foi também tido em conta, para o Vale do Lis, o Estudo do Modelo de 

Gestão da Obra do Lis e Viabilidade do Aproveitamento Hidroagrícola, elaborado em 2006 para a atual 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), pela equipa da Prosistemas, Consultores 

de Engenharia SA. Neste trabalho foram avaliadas as atuais condições de funcionamento do sistema de 

defesa, que incluiu a modelação da propagação de cheias de 50 e 100 anos no Aproveitamento 

Hidroagrícola. O estudo apresenta, através de cartas de risco, os solos abrangidos por cheias com essas 

recorrências, revelando que, na zona da Carreira, a delimitação da área inundada (em média uma vez em 

cada 100 anos) fica relativamente afastada de quaisquer construções desse núcleo urbano.  

 

As zonas inundáveis foram delimitadas na Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do Solo, 

e na Planta de Zonas Inundáveis em perímetros urbanos, à escala 1.5000. É um instrumento essencial na 

preparação de medidas preventivas e de formas de atuação em caso de emergência decorrente de uma 

situação de cheia, bem como dá ainda oportunidade aos planos diretores municipais para estabelecerem 

restrições nos espaços urbanos com vista à minimização do risco de cheia e dos seus efeitos no território. 

 

Nas zonas inundáveis deve-se promover ações que contribuam para uma elevada permeabilidade do solo 

e promovam boas condições de drenagem: 

 Com exceção das operações de legalização e ampliação, nas novas edificações as cotas dos 

pisos inferiores, independentemente do seu uso, devem ser sempre superiores à cota local 

da máxima cheia conhecida; 

 As edificações não devem interferir negativamente com o escoamento das águas da rede 

hidrográfica. 

 Qualquer ocupação deve ser antecedida de estudos detalhados, de modo a salvaguardar a 

segurança de pessoas e bens, bem como ser acompanhada de eficientes sistemas de drenagem 

de águas pluviais; 

 Nos passeios, calçadas, praças, ciclovias e estacionamentos devem ser utilizados materiais 

permeáveis. 

Nas zonas inundáveis devem ser interditos os seguintes usos e ações: 

 A instalação de aterros, muros, vedações ou quaisquer outros obstáculos que possam constituir 

barreiras físicas à livre circulação das águas e da fauna silvestre; 

 Alteração do sistema natural de escoamento que provoque obstrução à circulação das águas; 
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 Pavimentação impermeável contínua que prejudique a permeabilidade do solo remanescente à 

área construída; 

 Instalação de estabelecimentos industriais que produzam ou utilizem produtos químicos tóxicos ou 

com elevados teores de fósforo ou de azoto;  

 Produção ou armazenamento de substâncias químicas ou biológicas perigosas; 

 Instalações de equipamento de saúde, ensino, e social; 

 Instalações de serviços municipais de proteção civil, corpos de bombeiros e de outros agentes de 

proteção, bem como infraestruturas consideradas sensíveis e/ou indispensáveis às operações de 

proteção civil. 

 

 

Figura 118. Exemplo de delimitação de zonas inundáveis em solo urbano 

 

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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5.2. ZONAMENTO ACÚSTICO 

 

5.2.1. Classificação de Zonas Sensíveis e Mistas 

 

A obrigatoriedade da correção do nível sonoro de ruído ambiente exterior e de prevenção da poluição 

sonora advém já do texto da Lei de Bases do Ambiente (Decreto-Lei n.º 11/87 de 7 de Abril, artigos 21º e 

22º), tendo sido sistematizada no anterior Regime Legal sobre a Poluição Sonora através das medidas 

gerais de prevenção e controlo da poluição sonora nas quais se preconizava uma política de ordenamento 

do território e de urbanismo que assegure a qualidade do ambiente sonoro, promovendo a distribuição 

adequada, em especial, das funções de habitação, trabalho e lazer e, consequentemente, a classificação 

do território municipal em Zonas Mistas e Zonas Sensíveis. Esta classificação deve, assim, constar da 

Planta de Condicionantes do respetivo Plano Diretor Municipal. As zonas sensíveis e as zonas mistas com 

população exposta a ruído ambiente exterior em situação de desconformidade com os valores limite 

fixados no artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído (RGR) devem ser objeto de Planos Municipais de 

Redução de Ruído, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais. 

 

Note-se que o RGR define: 

- Zona Sensível: como a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população 

local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 

comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno; 

- Zona Mista: como a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível 

 

Para ser possível estudar corretamente o fenómeno de conflito acústico existente nos centros urbanos ou 

noutros locais é necessário conhecer-se os valores limite de exposição regulamentados e compará-los com 

a Carta de Classificação de Zonas. Os valores limite são definidos em função do uso associado (ou que se 

pretenda atribuir) a uma determinada área e, consequentemente, à classificação da mesma como sensível 

ou mista. 

 

Valores limite de Exposição (artigo 11º do RGR): 

1- Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes 

valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
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a) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do 

presente Regulamento, uma grande infraestrutura de transporte (ver definição no Anexo I) não 

devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, 

e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 

b) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada à data de elaboração ou revisão do 

plano municipal de ordenamento do território, uma grande infraestrutura de transporte aéreo (ver 

definição no Anexo I) não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

 

c) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do 

plano municipal de ordenamento do território, uma grande infraestrutura de transporte que não 

aéreo não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB, expresso pelo 

indicador Lden, e superior a 50 dB expresso pelo indicador Ln. 

 

2 - Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora 

dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas 

sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente 

artigo. 

 

3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.
os

 2 e 3 do artigo 6.º, para 

efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de 

Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

 

4 - Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve 

ser efetuada junto do ou no recetor sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, (…); 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização 

através dos valores neles representados. 

(...) 

 

Apesar de existir um valor único a observar para zonas mistas, no caso das zonas sensíveis a situação é 

diferente e dependente do tipo de infraestrutura de transporte existente ou prevista na sua proximidade e 

que atualmente a influencie ou venha a influenciar no futuro. Na tabela seguinte apresenta-se, de forma 

resumida, os valores limite de exposição para as diferentes situações acima referidas. 
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Tabela 19. Valores limite de exposição ao ruído ambiente exterior 

Classificação de Zonas 
  Lden 

dB(A) 

  Ln 

dB(A)     

Zonas Mistas    65   55 

Zonas Sensíveis    55   45 

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT existente   65   55 

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT não aéreo em projeto   60   50 

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT aéreo em projeto   65   55 

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT aéreo em projeto   63   53 

GIT - Grandes Infraestruturas de Tráfego (mais de três milhões de passagens de veículos por ano; mais de 

30.000 passagens de comboios por ano 

 

A delimitação das zonas sensíveis no concelho de Leiria está relacionada com a localização de 

equipamentos de ensino, de apoio a crianças e idosos (sociais) e de saúde/hospitalares. 

 

Para a delimitação das zonas mistas considerou-se todo o solo urbano exceto a áreas de industriais e de 

armazenagem, tendo ainda considerado os aglomerados rurais e as áreas de edificação dispersa do solo 

rural. 

 

 

5.2.2. Mapa de Zonas de conflito 

 

As Câmaras Municipais ao definirem nos planos municipais de ordenamento do território as zonas como 

sensíveis ou mistas (de acordo com a existência ou não de atividades compatíveis), estão a criar 

expectativas de um dado nível sonoro de ruído ambiente aos atuais e futuros habitantes, proprietários ou 

utentes. Após a aprovação dessa classificação, surge então a possibilidade de se detetarem as zona que 

não cumprem os correspondentes limites estabelecidos no RGR. Estas áreas, identificadas como Zonas de 

Conflito, ocorrem sempre que o nível sonoro de ruído ambiente seja superior ao limite indicado no RGR 

para zonas dessa natureza (situação de desconformidade). 

 

Assim, Zonas de Conflito são áreas geograficamente delimitadas nas quais o valor da exposição sonora se 

encontra acima dos valores limite referidos no RGR. Desta forma o conceito de zona de conflito está 

intimamente associado aos conceitos de valores limite e de exposição sonora. 

 

Após a análise dos Mapas de Ruído, da contribuição individualizada das fontes de ruído presentes e da 

Carta de Classificação de Zonas elaborou-se o Mapa de Zonas de Conflito para cada um dos indicadores 

Lden e Ln.  
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Da análise das zonas de conflito conclui-se que: 

As fontes de ruído rodoviário que contribuem para que sejam excedidos os valores limite dos indicadores 

Lden e Ln, face à classificação adotada para o território são as seguintes: 

 IC2 que apresenta valores superiores a 20 dB (A), acima do valor limite para os indicadores Lden e 

Ln, variando ao longo da sua extensão.   

 A1 que apresenta valores superiores a 20 dB (A), acima do valor limite para os indicadores Lden e 

Ln, variando ao longo da sua extensão. 

  A8 que apresenta valores superiores a 20 dB (A), acima do valor limite para os indicadores Lden e 

Ln, variando ao longo da sua extensão. 

 A17 apresenta um valor máximo de excesso de 20 dB (A), acima do valor limite para os indicadores 

Lden e Ln, variando ao longo da sua extensão.   

 A19 que apresenta valores superiores a 20 dB (A), acima do valor limite para os indicadores Lden e 

Ln, variando ao longo da sua extensão. 

 EN 109 apresenta um valor máximo de excesso de 20 dB (A), acima do valor limite para os 

indicadores Lden e Ln, variando ao longo da sua extensão. 

 EN 113 que apresenta valores superiores a 20 dB (A), acima do valor limite para o indicador Lden e 

um valor máximo de excesso de 20 dB (A) acima do valor limite para o indicador Ln, variando ao 

longo da sua extensão.   

 EN 242 que apresenta um valor máximo de excesso de 15 dB (A), acima do valor limite para o 

indicador Lden e um valor máximo de excesso de 20 dB (A) acima do valor limite para o indicador Ln, 

variando ao longo da sua extensão.   

 EN 349 que apresenta um valor máximo de excesso de 10 dB (A), acima do valor limite para os 

indicadores Lden e Ln, mas em quase toda a sua extensão apresenta valores de cerca de 5 dB (A) 

acima do valor limite; 

 EN 350 que apresenta um valor máximo de excesso de 15 dB (A), acima do valor limite para os 

indicadores Lden e Ln, mas em quase toda a sua extensão apresenta valores de cerca de 5 dB (A) 

acima do valor limite. 

 Infraestruturas rodoviárias na zona classificada como sensível no centro da Cidade de Leiria, 

apresentam valores até cerca de 20 dB(A), quer para o indicador Ln, quer para o indicador Lden. 

 

Por outro lado, como forma de quantificar a exposição da população em geral ao ruído ambiente 

apresenta-se no Quadro 4 a sua estimativa, igualmente por classe de níveis de ruído ambiente, para a 

situação existente, quer em valor absoluto, quer em valor relativo (percentagem). 
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Quadro 15. População do Concelho exposta a diferentes classes de níveis de ruído. 

 

  Indicador Lden Indicador Ln 

Classes de níveis 
de ruído ambiente (dB(A)) 

N.º 
Hab. 

% Hab. 
expostos 

aos 
limites 

N.º 
Hab. 

% Hab. 
expostos 

aos limites 

<45 28083 

83 

100294 79 

45-50 44060 12447 
17 

50-55 32884 8786 

55-60 10692 
14 

4168 

4 

60-65 6743 1004 

65-70 3778 

3 

185 

70-75 599 13 

>75 57 0 

 

A estimativa da percentagem da população exposta aos diferentes níveis de ruído indica que: 

Para o indicador Lden: 

 14 % da população está exposta a níveis de ruído ambiente que excedem o limite referente a 

zonas sensíveis; 

 3 % da população está exposta a níveis superiores ao limite máximo para zonas mistas. 

Para o indicador Ln: 

 17 % da população está exposta a um nível superior ao limite para zonas sensíveis; 

 4 % da população está sujeita a níveis que excedem o limite máximo para a zonas mistas. 

 

Tendo por base o Mapa de Zonas de Conflito, procedeu-se ainda à sua análise, tendo-se quantificado as 

áreas e a população sobre-expostas ao ruído ambiente no Concelho onde é necessário reduzir o nível 

sonoro do ruído ambiente para ambos os indicadores Ln e Lden. Os valores em termos de percentagem da 

área do Concelho são relativamente reduzidos e encontram-se apresentados na secção seguinte. 

 

Deve-se ter em conta que o RGR permite uma intervenção faseada na mitigação das situações de 

desconformidade. Assim sendo, os locais onde se verificam valores de excesso superiores a 5 dB terão um 

caracter mais prioritário para a redução do ruído que afete recetores sensíveis que se encontrem neste 

intervalo de conflito. 

 

A grande parte da área do Concelho que apresenta conflito encontra-se essencialmente na classe de 

conflito com valores de excesso inferiores a 5 dB.  
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5.2.3. Mapa de Ruído Previsional 

 

A avaliação de ruído previsional procura evidenciar os efeitos da proposta de ordenamento preconizada, 

para a qualidade do ambiente sonoro, e demonstrar em que termos esta proposta não agrava a qualidade 

do ambiente sonoro através da distribuição adequada dos usos do solo, tendo em consideração as fontes 

de ruído existentes e previstas. 

 

Esta avaliação deve procurar aferir se a proposta de classificação e qualificação do solo teve em 

consideração a proximidade de futuras fontes sonoras previstas, bem como demonstrar se as alterações 

propostas são expressivas por comparação à situação de partida (existente), em termos de ambiente 

sonoro. 

 

Como futuras fontes sonoras previstas apenas há a destacar as decorrentes de novas infraestruturas 

rodoviárias previstas em solo urbano e de novas áreas industriais na proximidade de espaços residenciais, 

centrais, verdes e de uso especial. 

 

Quanto à proposta de áreas industriais estão acauteladas em regulamento algumas medidas que visam 

não agravar a qualidade do ambiente sonoro, designadamente através da delimitação de faixas de 

proteção e enquadramento, quando adjacentes a áreas residenciais e de equipamentos, as quais devem 

ser objeto de tratamento paisagístico adequado em termos de densidade e altura que minimizem possíveis 

impactes sobre as áreas envolventes. 

 

Face ao elevado grau de incerteza dos fatores que influem o ambiente sonoro do concelho, não é possível 

com os elementos técnicos disponíveis proceder à execução de um mapa de ruído previsional com a 

evolução do ruído para o horizonte temporal do plano. Pese embora as propostas para novas 

infraestruturas rodoviárias da rede municipal, a falta de informação previsional sobre o tráfego rodoviário 

previsto para as novas vias ou sobre o impacto destas novas vias na distribuição do tráfego na restante 

rede, não permite uma avaliação rigorosa dos níveis de ruído previstos junto a estas infraestruturas. 

 

Por outro lado, tendo por base os critérios utilizados para a classificação de áreas como sensíveis, que 

dizem respeito a equipamentos de educação, sociais e de saúde, não é possível determinar se futuras 

áreas suscetíveis de serem classificadas como sensíveis possam ocupar zonas na proximidade de 

infraestruturas de transporte existentes ou programadas.  
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5.3. VALORES PATRIMONIAIS 

 

A Planta de Ordenamento - Valores Patrimoniais é um instrumento de apoio ao planeamento e gestão no 

que diz respeito ao património em que se criam condições para uma nova forma de atuação sobre o 

território, pelo que deve assumir-se como um documento estratégico na definição de novas políticas de 

sensibilização do potencial patrimonial de Leiria. 

 

O Município entendeu ser da maior importância criar um suporte informativo rigoroso e devidamente 

fundamentado na cartografia relativa à dimensão dos valores patrimoniais de Leiria, integrando pela 

primeira vez, referências arquitetónicas recentes e áreas de potencial arqueológico. 

 

Entende-se que a planta de ordenamento - valores patrimoniais deverá revelar a visão mais alargada sobre 

a salvaguarda do património arquitetónico paisagístico e arqueológico que as mais recentes cartas e 

convenções internacionais defendem. Assim, não só os grandes monumentos históricos (castelo, catedral, 

palácio) como todo o ambiente natural humanizado e edificado (paisagem, conjuntos de identidade e 

rurais, centros históricos, arquitetura dos séculos XIX e XX) foram considerados património. 

 

Numa época em que o conceito de património se alarga indistintamente, abarcando todo o tipo de 

realidades, é necessário definir critérios claros de valorização das mesmas. O património, nas suas 

diferentes facetas, natural, construído, artístico e etnológico representa o testemunho da história, 

constituindo um valor absoluto e uma herança que deve ser preservada e divulgada. 

 

A preservação e valorização do património arquitetónico, paisagístico e arqueológico revelam-se de 

elevada importância para a valorização do território, vetor estratégico assumido pelo município aquando da 

definição dos objetivos e estratégia para concelho. Esse vetor estratégico foi concatenado com o modelo 

territorial proposto e as regras e normas de gestão consagradas no plano. 

 

O sistema patrimonial integra o património natural e cultural - paisagístico, arquitetónico, e arqueológico, 

constituído pelos bens, monumentos, conjuntos ou sítios, que pelas suas caraterísticas se assumem como 

valores de reconhecido interesse cultural, histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, 

antropológico, artístico, etnográfico, cientifico, social, industrial ou técnico 

 

Reforça-se ainda que o plano define na alínea c), do n.º 2 do artigo 2.º do regulamento do plano, como 

opção estratégica o estabelecimento de uma disciplina de edificabilidade que permita preservar valores 

naturais, urbanísticos, paisagísticos e patrimoniais, enquanto valores sustentáveis e desfrutáveis pela 

população e que constitua a base de novas atividades económicas. Pretende-se lançar as bases para um 

novo entendimento sobre a função urbanística, estética e de consolidação da imagem urbana que os 

valores patrimoniais podem desempenhar no desenvolvimento do território concelhio, pela sua qualidade 

arquitetónica, paisagística ou histórica, promovendo a sua manutenção e requalificação. 
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O reconhecimento dos valores patrimoniais contribui para um novo quadro de funcionamento da gestão e 

planeamento urbanístico, em que se criam as condições para uma nova forma de atuação sobre o território 

designadamente: a sua promoção e divulgação; a sua preservação, reabilitação e recuperação e a sua 

compatibilização com a ocupação do território. 

 

Perceber o enquadramento histórico e a envolvente temporal da fixação humana num determinado espaço 

é fundamental para avaliar as transformações físicas, económicas e sociais que produziram os 

aglomerados e o território que hoje observamos. Revela-se então fundamental conhecer o que ficou para 

trás, para melhor compreender o que hoje existe, e programar as transformações futuras. 

 

A Planta de Ordenamento – Valores Patrimoniais, contempla a seguinte património: 

 Património - o qual integra os bens imóveis classificados e os edifícios públicos de interesse 

público e outras construção de interesse público; 

 Património inventariado - o qual integra património paisagístico, património arquitetónico e o 

conjunto patrimonial;  

 Património arqueológico – o qual integra as área de sensibilidade arqueológica, conjunto 

arqueológico e sítio arqueológico e respetivo perímetro de salvaguarda. 

 

5.3.1. Património 

 

O património classificado e edifícios públicos de interesse público e outras construções de interesse 

público encontra-se identificado na planta de condicionantes – outras condicionantes e planta de 

ordenamento – valores patrimoniais e constituem testemunhos de especial importância da civilização, da 

identidade e da cultura nacional, objeto de especial proteção e valorização. 

 

Nos bens classificados, de interesse nacional, interesse público e interesse municipal, e nas respetivas 

zonas gerais e zonas especiais de proteção, delimitadas na planta de condicionantes – outras 

condicionantes, aplica-se o regime legal estabelecido na Lei de bases da Politica e do Regime de proteção 

e Valorização do Património Cultural e respetiva regulamentação -Lei n.º 107/200, de 8 de setembro. 

 

Aos edifícios públicos de interesse público e outras construções de interesse público, e nas respetivas 

zonas de proteção, delimitadas na planta de condicionantes – outras condicionantes, aplica-se o regime 

previsto na lei.  
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5.3.2. Património Referenciado 

 

O património referenciado como de interesse patrimonial por parte do Município de Leiria classifica-se nos 

domínios do património paisagístico, do património arquitetónico e conjunto patrimonial, sendo que estes 

dois últimos integram as categorias I, II e III em função do respetivo valor patrimonial.  

 

Aquando dos estudos de caraterização, em complemento ao património já classificado, foi efetuado um 

registo do património municipal considerado de maior importância, por forma a se constituírem medidas 

especiais que visem a sua salvaguarda e valorização. 

 

Esclarece-se que o património registado não é o previsto na Lei de bases da política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), pelo que não se trata 

de um inventário ao abrigo da referida lei, uma vez que não se pretende obrigatoriamente classificar o 

património inventariado, mas sim definir medidas cautelares para que este não seja desvirtuado.   

 

Conforme referido, o património inventariado foi classificado em três domínios que pela sua particularidade 

e originalidade revelam uma identidade local, quer ao nível dos aspetos físicos do território, quer ao nível 

dos artefactos, isto é da obra humana: 

 Conjunto patrimonial, em meio urbano ou rural, o qual integra edifícios e elementos notáveis pelo 

seu interesse histórico, artístico, científico, social ou técnico, e paisagístico natural, suporte físico 

onde há intervenção do homem, predominando a pré-existência e paisagem cultural, onde a 

intervenção do homem alterou significativamente a pré-existência e o resultante é uma paisagem 

já muito alterada relativamente à primitiva; 

 Património arquitetónico, são construções representativas, que por seus estilos época de 

construção, técnicas construtivas utilizadas, entre outros, são reconhecidas como património. Este 

revela-se pela qualidade e diversidade, adaptado ao território em que se inserem: 

  A Norte, estância termal de Monte Real, construções de pequena volumetria, construídas em 

adobe, com pequenas fenestrações, cavadas e coloridas, sendo as alpendradas um excelente 

exemplo a par das construções de maior dimensão; revelando fixações, determinadas pela 

importância do trabalho em madeira, indústria de madeira; 

  Ao Centro, maior urbanidade pela inclusão da cidade de Leiria onde o património dito popular 

e erudito revela esta simbiose rural-urbano; 

 A Sul, pelo seu forte desenvolvimento agrícola, vinícola e do azeite e pelo Maciço Calcário, as 

construções em pedra, assim como toda uma paisagem “trabalhada” em patamares pelo 

Homem revela um património cuja permanência advém em primeiro lugar do material – pedra 

calcária.  
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 Património paisagístico, território que pela sua singularidade e particularidade, revelam a sua 

participação na construção do(s) lugares, que determinou a sua imagem atual. Entendeu-se ser de 

destacar o território e as paisagens cujos caracteres e propriedades, singularidades e 

particularidades, fossem relevantes ou determinantes para a ocupação humana no território e para 

a construção, modelação e desenvolvimento das comunidades, ao longo do tempo: 

 

 A Norte, os sistemas dunares, as matas nacionais, as zonas húmidas litorais e a paisagem 

suave e aberta dos campos do Lis. Os testemunhos, inscritos na paisagem, dos sucessos e 

insucessos das tentativas de domínio do Homem sobre a Natureza; 

 Ao Centro, as quintas de recreio e produção e os jardins portugueses, na transição de uma 

paisagem ligeiramente ondulada, ponteada de elevações vigorosas e simbólicas, para uma 

paisagem recôndita e abrupta. Os testemunhos, multiplicadamente inscritos, reinscritos e 

rasurados na paisagem, da ocupação intensa do território; 

 A Sul, as matas, a compartimentação dos terrenos, os ambientes rupícolas, as zonas húmidas 

temporárias vitais, as galerias ripícolas, as cumeeiras de amplas panorâmicas. Os 

testemunhos, inscritos na paisagem, do sucesso do Homem a trabalhar em conjunto com a 

Natureza. 

 

 

Os critérios de avaliação definidos para valorar o património arquitetónico e conjunto patrimonial: 

 

 

Critérios vinculativos 

 Classificação/Valorização (Instrumentos legais de classificação patrimonial) - Classificação legal 

atribuída pelo IGESPAR;; 

 Classificação de Bens Culturais posteriores a 1985 – Considerando que é necessário um 

distanciamento temporal mínimo para uma análise rigorosa e isenta na avaliação da importância dos 

bens patrimoniais, recomenda-se a não afetação de bens culturais posteriores ao ano de 1985, das 

cartas de valores culturais dos instrumentos de planeamento e gestão do território. 

 

Critérios ponderáveis 

 Antiguidade do bem cultural - antiguidade do bem cultural (Imóvel ou móvel - Enquanto Monumento, 

Conjunto ou Sítio) em contexto rural ou urbano, autenticado através de provas documentais, materiais 

ou outros registos credíveis. Refere-se à importância de preservar e divulgar a informação alusiva ao 

património mais antigo, representativo de épocas mais distantes e consequentemente mais difíceis de 

interpretar; 

 Interesse histórico (arquitetónico, arqueológico, artístico e antropológico) - Relevante para o registo da 

memória local ou nacional. Destaca-se a importância do bem cultural para a dinâmica da história 

nacional, regional ou local, exigindo-se a comprovação através de registo documentais, materiais ou 

outros igualmente fundamentados; 
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 Originalidade, singularidade, exemplaridade e raridade de bem cultural - Importância do Bem Cultural 

por ser um elemento original, singular, exemplar ou raro, devido ao seu estilo arquitetónico, estética, 

enquadramento, ou outros argumentos que fundamentem a sua distinção; 

 Autoria e/ou valor conceptual do bem cultural- Relevância do autor do Bem cultural para a história 

local e nacional. Consideram-se as obras dos autores (arquitetos/engenheiros/projetistas/construtores 

civis/outros) que tiveram um papel relevante para a criação e desenvolvimento de uma tipologia 

arquitetónica que caraterize a região e/ou o autor. Relevância do valor concetual do Bem Cultural, 

mesmo desconhecendo o autor; 

 Reconhecimento público da função simbólica - Reconhecimento público da função e/ou valor 

simbólica/o do Bem Cultural. No intuito de pedagogicamente motivar o interesse da população 

residente pelo Património, este item permite a integração de elementos mais recentes que ocupem 

espaços simbólicos na memória local; 

 Enquadramento na envolvente - Enquadramento na envolvente, atendendo à integração em conjuntos 

arquitetónicos ou paisagísticos de interesse. 

 Elemento arqueológicas relevantes - Elementos arqueológicos identificados no solo, subsolo ou em 

estruturas à vista, que revelem informação de interesse para a história do Município;  

 Estado de conservação - O estado de conservação deve permitir a compreensão do bem Cultural. O 

estado de conservação é relativizado de acordo com a natureza do Bem Cultural em causa, de acordo 

com o contexto cronológico e o enquadramento espacial; 

 Funcionalidade e/ou valor útil do bem cultural para a comunidade- A funcionalidade e/ou o valor útil do 

Bem Cultural para a Comunidade pode atribuir-lhe particular relevância por ser representativo da 

memória local, regional ou nacional, considerando o passado recente até à antiguidade. 

 

O valor do património implica desde logo que se selecionem objetos em detrimento de outros, que se 

revelem ou afirmem uns e se mantenham no anonimato outros, pelo que face aos critérios de avaliação 

foram consideradas na carta de valores patrimoniais três categorias: categoria I, categoria II e categoria III.  

 

Estabeleceram-se os seguintes critérios para a valorização do património paisagístico, sendo que a 

respetiva valoração ainda não foi efetuada (trabalho dinâmico): 

 

 Antiguidade - o conceito de antiguidade refere-se ao tempo durante a qual se vem exercendo uma 

função/ tempo de existência; 

 Autenticidade - o conceito refere-se do que é verdade ou natural;  

  Originalidade - o conceito refere-se a singularidade/criatividade/excentricidade; 

 Raridade - o conceito refere-se uma qualidade do que é pouco comum, em termos quantitativos e/ou 

qualitativos; 

  Exemplaridade - qualidade do que pode servir de exemplo/ valor técnico. 

 Testemunho de Memória - O conceito refere-se a testemunho notável de vivências ou fatos históricos; 
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 Memória Coletiva- o conceito refere-se a “bem” que desperta lembranças ou recordações em parte da 

população residente, migrante ou de passagem/“bem” que contribui para a imagem coletiva de um 

lugar ou elemento/ Bem que é referência espacial positiva/ Bem tornado familiar; 

 Caráter Matricial - o conceito refere-se ao grau de importância de origem ou génese; 

 Testemunhos Simbólicos - o conceito refere-se a uma forma indireta e silenciosa construção de um 

“bem”; 

 Potencial de Conhecimento - o conceito refere-se à importância do “bem” em termos de investigação 

e contribuição para o desenvolvimento do conhecimento; 

 Material Intrínseco - o conceito refere-se a valor económico, social e ambiental passado, presente e 

futuro; 

  Homeostático - o conceito refere-se à capacidade do “bem” resistir a pressões ou alterações, 

conservando propriedades. 

 

Na futura categorização do tipo de bens patrimoniais paisagísticos serão aplicáveis as figuras legais 

existentes (trabalho dinâmico). Para além e independentemente destas, face ao tipo de bens ocorrentes no 

concelho, foi sistematizada e detalhada a sua natureza, utilizando-se, para o efeito, as seguintes tipologias: 

 

 

 Exemplar vegetal notável - elemento vegetal singular e comunidades micro e macro bióticas 

diretamente associadas; 

 Bosquete - pequena mata que compreende espécies pertencentes a comunidades e 

formações fitossociológicas ocorrentes no território nacional, regional e periférico; 

 Mata - área que compreende, maioritariamente, espécies pertencentes a comunidades e 

formações fitossociológicas ocorrentes no território nacional, regional e periférico; 

 Estrutura paisagística - sebes, muros de pedra seca, alinhamentos arbóreos, elementos e 

estruturas de compartimentação da paisagem. Matriz paisagística que compreende 

determinado tipo e padrão de manchas e corredores característicos de um modelo de 

ocupação do território; 

 Abertura paisagística - área ou ponto a partir da qual é possível observar uma área territorial 

significativamente maior e ler a paisagem de um modo compreensivo; 

 Percurso paisagístico - eixo/caminho/via a partir da qual é possível observar uma área 

territorial significativamente maior e ler a paisagem de um modo compreensivo. Percurso rico 

em termos sensoriais e/ou cognitivos; 

 Sistema húmido- nascentes, fontes, ressurgências, charcos, lagoas e outras áreas onde surja 

ou seja contida água de forma continua ou intermitente, incluindo espaços, recursos e 

fenómenos relacionados que concorrem para a sua existência e conservação; 

 Sistema rupícola -lajes, dolinas, buracas, afloramentos rochosos, cavidades e reentrâncias 

rochosas, falésias, arribas e outros elementos planos ou aglomerados e estruturas afins, 
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incluindo as áreas, recursos e fenómenos que concorrem para a substanciação daqueles 

enquanto ecossistemas; 

 Parques, jardins e afins- jardins portugueses e elementos e estruturas que os caraterizam, 

jardins botânicos, arboretos, praças, largos, pátios, claustros, cercas conventuais, hortas, 

espaços exteriores ou envolventes a aglomerados, edifícios ou monumentos, jardins 

sagrados, jardins históricos, quintas de produção e recreio, parques urbanos, de cidade, de 

bairro e suburbanos assim como as subtipologias que os compreendem; 

 Paisagem históricos - porção de território mais ou menos extenso onde ocorreram 

acontecimentos históricos marcantes, com vestígios compreensíveis inscritos na paisagem. 

 

Com esta peça gráfica e regulamentar pretende-se assegurar que ao património referenciado, seja 

defendida a sua permanência e participação na imagem das aglomerações urbanas e da paisagem do 

Município, promovendo a sua qualificação, permitindo ainda a criação de mecanismos de apoio à gestão 

urbanística. 

 

O património referenciado fica sujeito a um conjunto de regras que visam a sua preservação e valorização, 

e justificam, pelo seu papel no conjunto das arquiteturas com valor patrimonial, a sua proteção, de acordo 

com o previsto no regulamento do plano designadamente: 

↘ Qualquer intervenção deve ter como primeiro objetivo a salvaguarda e a valorização dos bens 

imóveis, sendo que são admitidas obras de conservação, alteração e ampliação desde que estas 

não desvirtuem as características arquitetónicas do existente nem as condições biofísicas e 

paisagísticas que contribuíram para o seu valor; 

↘ Devem ser promovidas Unidades de Execução para definição de alinhamentos e cérceas, 

especificação de materiais, e técnicas de construção e métricas da paisagem, designadamente 

das manchas, corredores e matrizes; 

 As edificações a implantar devem respeitar a morfologia do conjunto, nomeadamente quanto a 

alinhamentos, implantação, dimensão e volumetria; 

 A Câmara Municipal irá definir em regulamento municipal os auxílios, designadamente nas taxas 

relativas a operações urbanísticas e nos benefícios fiscais, de que os bens que integram o 

património inventariado podem beneficiar. 

 

Aos elementos identificados como património paisagístico aplicam-se um conjunto de regras que 

visam a sua preservação e proteção nomeadamente: 

 O município de Leiria deve exigir a salvaguarda ou proteção de qualquer exemplar de espécie 

arbórea ou arbustiva, maciço ou alinhamento vegetal que, embora em terreno particular, venha a 

ser considerada de interesse público municipal, pelas suas características estruturais, raridade, 

interesse botânico ou histórico, ainda que não se encontre como tal classificada, excetuam-se as 
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situações de perigo eminente para a saúde ou segurança pública, a confirmar por avaliação dos 

serviços competentes da Câmara Municipal; 

 Qualquer intervenção, nos bens identificados, requer autorização da Câmara Municipal de Leiria; 

 Não são permitidas intervenções que descaracterizem ou desvirtuem o bem, nem que alterem as 

condições biofísicas e paisagísticas que lhes servem de suporte e conferem valor; 

 Às espécies arbóreas existentes protegidas por lei aplica-se o respetivo regime jurídico de 

proteção. 

 

Houve o esforço de fundamentar as qualidades inerentes às várias dimensões de património existentes, 

bem como os critérios que as suportam. As questões de construção de uma identidade do lugar e de suas 

gentes, isto é, as questões de ordem antropológica, pelo carácter local da escala do plano diretor 

municipal, revelaram-se fundamentais para a valorização e registo do património.  

 

 

5.3.3. Outros Conjuntos Urbanos de Interesse Patrimonial 

 

Para além da identificação dos espaços da subcategoria “História e Património”, foram delimitados alguns 

conjuntos que não sendo considerados espaços centrais, têm no entanto características equivalentes aos 

espaços acima identificados como de interesse patrimonial, pelo que se propõe que sejam incluídos no 

inventário do património arquitetónico, paisagístico e arqueológico. 

 

 

Soutocico 

      

           

Figura 119. Soutocico – imagens do núcleo central 
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Trata-se de um aglomerado de tipologia nucleada em que a estrutura urbana ainda se encontra preservada 

no seu essencial, sendo constituída por um conjunto de vias que partem do centro, marcado pelo espaço 

da Igreja e do seu adro. 

 

A malha urbana mantem ainda muitos edifícios antigos em pedra, de arquitetura tradicional da região, 

como as casas de alpendre. Ao invés da maior parte dos núcleos estudados, neste aglomerada a parte 

mais adulterada do ponto de vista urbano e arquitetónico corresponde ao espaço central devido às 

construções contíguas ao edifício da igreja, cuja escala e desenho destruíram, em parte, a harmonia do 

conjunto. 

 

Apesar do impacto negativo das novas construções junto à igreja, será de preservar e valorizar este 

conjunto urbano. 

 

 

Abadia 

     

Figura 120. Abadia – imagens do núcleo central 

 

Foi delimitado o núcleo constituído pelo arruamento que atravessa e estrutura o aglomerado, que se 

apresenta com uma ocupação linear ao longo de uma via antiga, ladeada por um conjunto significativo de 

edifícios de interesse patrimonial.  

 

 

Fontes 

   

Figura 121. Fontes – imagens do núcleo histórico 

 

O principal interesse patrimonial deste frágil conjunto urbano está estreitamente relacionado com a 

nascente do rio Lis. Pretendeu-se englobar, para além do percurso que dá acesso à nascente do rio, o 
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espaço que confina com a sua margem direita que se inicia com a pequena capela, bem como o núcleo, 

situado na margem esquerda, formado ainda por uma malha de pequenos arruamentos ladeados por 

edifícios antigos embora muitos deles em mau estado de conservação. 

 

 

5.3.4. Património Arqueológico 

 

Na Planta de Ordenamento – Valores Patrimoniais, assinalam-se as áreas de sensibilidade arqueológica, 

conjuntos e sítios arqueológicos de interesse patrimonial e descritos por parte do Município de Leiria, na 

carta arqueológica que acompanha o Plano Diretor Municipal, e como tal, sujeitos a medidas especiais de 

proteção e valorização. 

 

Nas áreas de sensibilidade arqueológica, conjuntos arqueológicos e sítios arqueológicos e respetivos 

perímetros de salvaguarda, todos os trabalhos ou atividades que envolvam transformação, revolvimentos 

ou remoção de terreno do solo e subsolo, bem como, demolição de construções, ou outros que envolvam a 

transformação da topografia ou da paisagem, implicam obrigatoriamente a realização de trabalhos 

arqueológicos, cuja tipologia depende do parecer prévio das entidades competentes.  

 

A demarcação dos perímetros de salvaguarda é passível de alteração, quando delimitados 

especificamente com base em informação científica disponível, cuja demarcação pode dar origem a áreas 

de sensibilidade arqueológica. 

 

Se no decurso de uma obra ou outra atividade, não sujeita, previamente, ao cumprimento do disposto nos 

números anteriores, forem encontrados quaisquer vestígios arqueológicos é obrigatória a sua comunicação 

imediata à Câmara Municipal de Leiria e às entidades de tutela competentes. Nestes casos a obra em 

causa deverá ser imediatamente suspensa, de acordo com o disposto na legislação em vigor. O tempo de 

duração efetiva de suspensão implica uma suspensão automática para todos os efeitos, 

independentemente das demais providências previstas na lei. 

 

Qualquer intervenção que implique picagem de reboco com exposição do aparelho construtivo e 

revolvimento de solos em igrejas, capelas e ermidas, e respetivos adros, construídas até final do século 

XIX, ficam condicionadas à realização de trabalhos arqueológicos efetuados nos termos da legislação em 

vigor. 
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6. PROPOSTA DE ORDENAMENTO – SALVAGUARDAS 

 

A Planta de Ordenamento - Salvaguardas integra os recursos geológicos, equipamentos, infraestruturas e 

outras infraestruturas, os quais não estão contemplados em legislação específica e que, como tal, não 

integram as servidões e restrições de utilidade pública. 

 

 

 

Figura 122.  Planta de Salvaguardas  
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6.1. RECURSOS GEOLÓGICOS 

 

6.1.1. Pedreiras em fase de adaptação 

 

No que diz respeito aos recursos geológicos de domínio privado existem 10 explorações que não 

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

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

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

disponibilizados pela DGEG existem várias explorações que apenas aparecem mencionadas 

geograficamente através de um ponto genérico. Neste sentido, procedeu-se à integração das pedreiras em 

fase de adaptação na Planta de Ordenamento – Salvaguardas. 

 

Quadro 16. Identificação das explorações que não terminaram o processo de adaptação ao DL n.º 340/2007 

Pedreiras não adaptadas 

Nº Ordem Explorador Designação Freguesia Substancia 

4491 Sorgila, sociedade de argilas S.A. Brejo Largo-Tronco Colmeias Argila 

5445 Adelino Duarte da Mota, S.A. Crasto n.º4 Colmeias Argila 

5803 
Secil Martingança - Aglomerados e 
Novos Materiais para Construção, Lda. Fonte do Rei Maceira Calcário Margoso 

6167 
Socrila- Sociedade de Crivagem e 
lavagem de Areias, LDA Moinho do Vento Marrazes Areias 

4789 Aldeia & Irmão, S. A. Outeirinho 
Monte 

Redondo Argila 

6146 Sogesso, S.A. Picotas 
Souto da 

Carpalhosa Gesso 

3029 Júlio de Sousa Monteiro Pocariça n.º2 Maceira Calcário 

4810 Sobec, sociedade de Construção Lda.. Quinta da carvalha Marrazes Areia 

6295 Abílio de Sousa Moreira, Lda Rosa do Amaral Coimbrão Areia 

4510 Aldeia & Irmão, S. A.. Serradas n.º 2 Colmeias Argila Especial 

 

 

A adaptação das pedreiras, após instituída, passa a integrar automaticamente a planta de condicionantes-

outras condicionantes, constituindo deste modo servidão administrativa eficaz. 
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6.1.2. Contratos de Prospeção e Pesquisa 

 

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

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

aproveitamento. 

 

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

planta de condicionantes, é entendimento da Direção Geral de Energia Geologia que os contratos de 

prospeção e pesquisa devem ser obrigatoriamente mencionados no regulamento do plano, dispensando a 

sua representação gráfica ao nível da planta de condicionantes, pelo que decidiu-se pela sua inclusão na 

planta de ordenamento – salvaguarda. 

 

Os contratos de prospeção e pesquisa permitem aos potenciais exploradores realizarem os estudos e 

trabalhos necessários à boa caraterização da massa mineral que, eventualmente, pretendam explorar.  

Através do site da DGEG (www.dgeg.pt), e com base nos dados disponíveis foi possível constatar que 

foram assinalados 5 contratos de prospeção e pesquisa para as seguintes áreas:   

 

Quadro 17. Identificação dos Contratos de Prospeção e Pesquisa Mineira (licença Requerida e Atribuída) 

Contratos de Prospeção e Pesquisa Mineira (licença Requerida e Atribuída) 

Nº de Cadastro Titular Designação Área Substância Área (Km2) 

MNPPP03612 ALDEIA & IRMÃO, S.A. Parada Caulino 1,553 

MNPPP00313 LUSOSILICAS - SÍLICAS INDUSTRIAIS, LDA. Coimbrão 
Quartzo e 
caulino 

0,575 

MNPP02812 ADELINO DUARTE DA MOTA, S.A. Serra do Branco Caulino 5,476 

MNPP00113 ALDEIA & IRMÃO, S.A. Fontainhas Caulino 5,612 

MNPP00109 SORGILA - SOCIEDADE DE ARGILAS, S.A. Fonte Cova oeste Caulino e 

Quartzo 
5,945 

Fonte Cova sul 

 

 

Nos termos do n. 4 do artigo 8.º do Decreto- Lei n.º 88/90, de 16 de março os contratos para prospeção e 

pesquisa para o concelho de Leiria, foram publicados nomeadamente: 

 Contrato (extrato) nº 660/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 223 de 19 de 

novembro de 2012, contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais com o n.º de 

cadastro MN/PP/036/12, para uma área do concelho de Leiria, denominada Parada, titular Aldeia 

& Irmão, S.A; 

 Contrato (extrato) nº 758/2013 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 224 de 19 de 

novembro de 2013, contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais com o n.º de 

http://www.dgeg.pt/
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cadastro MN/PP/003/13, para uma área do concelho de Leiria, denominada Coimbrão, titular 

LUSOSILICAS – sílicas industriais, LDA.; 

 Contrato (extrato) nº 534/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 178 de 13 de 

setembro de 2012, contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais com o n.º de 

cadastro MN/PP/028/12, para uma área do concelho de Leiria, denominada Serra do Branco, 

titular Adelino Duarte da Mota, S.A; 

 Contrato (extrato) nº 181/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série- n.º 51 de 15 de março 

de 2010, contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais com o n.º de cadastro 

MN/PP/00/109, para uma área do concelho de Leiria, denominada Fonte Cova, titular SORGILA – 

sociedade de argilas, S.A.; 

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

novembro de 2013, contrato para prospeção e pesquisa de depósitos minerais com o n.º de 

cadastro MN/PP/001/13, para uma área do concelho de Leiria, denominada Fontainhas, titular 

Aldeia & Irmão, S.A; 

 

O licenciamento de novas explorações de recursos geológicos no interior de áreas de prospeção e 

pesquisa, do mesmo tipo de recurso geológico, deverá ser sujeito a parecer da entidade competente. 

 

Todos os trabalhos de prospeção e pesquisa deverão decorrer de acordo com as regras e boas práticas do 

exercício da pesquisa, mediante a legislação em vigor, devendo sempre repor a topografia e solo em 

situação equivalente à original aquando do seu término. 

 

 

6.1.3. Mina da Guimarota 

 

A mina da Guimarota situa-se a sul da cidade de Leiria revelou-se uma jazida de excecional riqueza 

paleontológica, não só pela variedade e número de fósseis aí encontrados (e estudados), como pelo 

esplêndido estado de conservação dos mesmos.  

 

As operações urbanísticas que se sobreponham à mina da Guimarota, devem obrigatoriamente prever a 

realização de um estudo geológico. 

 

 

6.2. EQUIPAMENTOS 

 

Em termos de equipamentos podemos identificar o Hospital Distrital de Leiria localizado a nordeste da 

cidade de Leiria; constitui um referencial de grande qualidade urbana denotando uma cuidada distribuição, 
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um equilíbrio de linhas e planos edificados, evidenciando-se das edificações circundantes, respeitando 

plenamente as condicionantes urbanísticas e paisagísticas impostas. 

 

A zona de proteção ao Hospital de Santo André não contemplada em legislação específica e que, como tal, 

não integrada na planta de condicionantes, apresenta uma variação entre os 50 metros e os 200 metros de 

extensão para além dos limites do terreno. A sua demarcação procura estabelecer uma regra prática e 

funcional, passando assim o limite da zona de proteção por limites físicos bem definidos (ruas, edifícios ou 

terrenos), evitando deste modo a sobreposição de edifícios, procurando estabelecer o entendimento entre 

proprietários dos prédios envolvidos na delimitação, bem como o funcionamento da instalação Hospitalar 

em questão. Assim, na zona de proteção definida só serão admitidas construções que pela sua natureza, 

função, volumetria ou ordem não perturbem a paisagem envolvente, o seu bom funcionamento, bem como 

a segurança da instalação hospitalar com a produção de fumos, cheiros, ruídos, poeiras, vibrações, 

ensombramento ou ainda que sejam geradoras de tráfego, impedindo o fácil acesso ao respetivo hospital. 

 

 

6.3. INFRAESTRUTURAS 

 

As infraestruturas não contempladas em legislação específica e que, como tal, não integram a planta de 

condicionantes foram identificadas na Planta de Ordenamento – Salvaguardas e regulamentadas no plano. 

 

Rede elétrica de média tensão proposta  

 A construção de edificações, vias de comunicação e outras infraestruturas, sob linhas elétricas propostas 

fica condicionado a prévio parecer da entidade competente; 

 

Gasoduto regional proposto  

Quaisquer trabalhos ou atividades a desenvolver numa faixa de 10 metros de largura medida para cada um 

dos lados do eixo longitudinal do gasoduto proposto, fica condicionado a prévio parecer da entidade 

competente. 

 

Abastecimento de água  

Foram identificadas as seguintes infraestruturas de abastecimento de água: 

 Estações de tratamento de água existentes (ETA);  

 Estações elevatórias de água existentes (EEA);  

 Reservatórios de água existentes; 
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 Reservatórios de água propostos; 

 Conduta adutora existente; 

 Conduta adutora projetada. 

 

 

Foram identificadas as seguintes infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais: 

 

Drenagem e tratamento de águas residuais 

 Estações de tratamento de águas residuais existentes (ETAR); 

 Estações elevatórias de águas residuais existentes (EEAR); 

 Emissário de águas residuais existente. 

 

É interdita a execução de edificações a menos de 50 metros dos edifícios das estações de 

tratamento. 

É interdita a execução de edificações a menos de 5 metros dos edifícios das estações elevatórias.  

É interdita a execução de edificações e a plantação de árvores a menos de 15 metros dos edifícios 

dos reservatórios, e para os reservatórios propostos quaisquer trabalhos ou atividades a desenvolver 

na referida faixa fica condicionado a prévio parecer da entidade competente.  

Quaisquer trabalhos ou atividades a desenvolver numa faixa de 3 metros de largura medida para 

cada um dos lados da conduta adutora projetada, fica condicionado a prévio parecer da entidade 

competente. 

É interdita a execução de edificações numa faixa de 5 metros de largura, medida para cada um dos 

lados da conduta adutora ou do emissário existente, salvo em casos devidamente justificados. 

É interdita a plantação de árvores, numa faixa de 10 metros, medida para cada um dos lados da 

conduta adutora ou do emissário existente. Excetuam-se do número anterior as zonas residenciais 

nas quais a faixa de respeito deverá ser analisada caso a caso, não devendo, ser inferior a 1,5 

metros. 

 

 

6.4. OUTRAS INFRAESTRUTURAS 

 

As zonas confinantes com aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil estão sujeitas a 

servidões aeronáuticas, nos termos Decreto-Lei n.º 45.986, de 22 de outubro de 1964. Torna-se assim 

imprescindível que para cada infraestrutura sejam definidas as zonas da respetiva servidão e os limites do 
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espaço aéreo por ela abrangido, tendo em vista a salvaguarda da sua operacionalidade e a proteção de 

terceiros, pessoas e bens, situados na sua vizinhança.  

 

 

6.4.1. Heliporto do Hospital de Santo André 

 

Em relação à servidão da infraestrutura aeronáutica do Heliporto do Hospital de Santo André (Centro 

Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE), a qual não está salvaguardada por servidão e restrição administrativa, 

não consta na planta de condicionantes, no entanto a zona de proteção desta infraestrutura faz parte da 

planta de salvaguardas que acompanha o plano, de forma a salvaguardar o espaço envolvente daquela 

área e assim acautelar o normal funcionamento da mesma. 

 

De acordo com o anteprojeto de Decreto-Regulamentar elaborado pela entidade competente, ficam 

sujeitos a servidão aeronáutica geral e particular de acordo com o disposto nos artigos 4.º e 5.º do Decreto-

Lei n.º 45.986, de 22 de outubro de 1964, os terrenos confinantes com o heliporto do hospital de Leiria 

destinado exclusivamente a serviços de emergência médica, os terrenos confinantes com o heliporto 

constantes da planta de infraestruturas. 

 

Os terrenos sujeitos a servidão aeronáutica situam-se no interior das seguintes zonas: 

1.ª Zona de proteção – zona de ocupação 

2.ª Zona de proteção – superfície de aproximação e descolagem E-W 

3.ª Zona de proteção - superfície de aproximação e descolagem N-S 

 

Os terrenos abrangidos pelas referidas zonas ficam sujeitos aos seguintes condicionalismos: 

Na zona 1- carecem de autorização prévia da autoridade aeronáutica todas as novas construções ou 

ampliações das existentes, de carater temporário ou permanente. 

Nas zonas 2 e 3 – carecem de autorização prévia da autoridade aeronáutica apenas as novas construções 

ou quaisquer outros obstáculos de caráter temporário ou permanente que perfurem as respetivas 

superfícies imaginárias, com início na periferia 1 à cota absoluta de 65 metros e prolongando-se por um 

plano ascendente a 8% com 1125 metros de cumprimento. 

 

Em todo o espaço abrangido por esta “servidão” aeronáutica carecem de autorização prévia da entidade 

diretamente responsável pelo funcionamento do heliporto, o lançamento para o ar de projéteis ou objetos 

suscetíveis de pôr em risco a segurança das operações aéreas. 
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Nas zonas 2 e 3 não é recomendável a construção de novas escolas, recintos desportivos ou outros 

suscetíveis de conduzirem à aglomeração de público ou à afetação para estes fins de instalações 

existentes. 

 

As permissões previstas nos terrenos sujeitos a servidão aeronáutica carecem de autorização da entidade 

competente. 

 

Os condicionamentos previstos no anteprojeto regulamentar elaborado pela entidade tendo em vista a 

salvaguarda da operacionalidade do heliporto do hospital e a proteção de terceiros, pessoas e bens, 

situados na sua vizinhança, não substitui ou prevalece sobre a servidão que vier a ser formalmente 

constituída por diploma legal. 

 

Até à publicação de diploma legal que institua a servidão aeronáutica do heliporto, e tendo como objetivo a 

obtenção de um nível adequado de segurança na vizinhança imediata da infraestrutura aeronáutica 

relacionadas com a aterragem e a descolagem, bem como a proteção e segurança de pessoas e bens à 

superfície nessas mesmas áreas, são definidas as áreas de proteção identificadas na Planta de 

Ordenamento- Salvaguardas. 

 

Nessas zonas de proteção ficam sujeitos a parecer vinculativo da autoridade aeronáutica, o licenciamento 

ou autorização dos seguintes trabalhos e atividades: 

 A construção de edifícios ou instalação de equipamentos, tais como, postes, linhas aéreas de 

energia, independentemente das suas altitudes; 

 O lançamento para o ar de projeteis ou outros objetos suscetíveis de pôr em risco a segurança 

aeronáutica, bem como o lançamento de fogo-de-artifício, a projeção de luzes, a emissão de raios 

laser e outros, ou ainda produzir poeiras ou fumos suscetíveis de alterar as condições de 

visibilidade. 

 

A servidão do heliporto do hospital de Santo André, após instituída, passa a integrar automaticamente a 

Planta de Condicionantes, constituindo deste modo servidão administrativa eficaz. 
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6.4.2. Aeródromo da Gândara 

 

Relativamente ao Aeródromo da Gândara o plano diretor municipal em 1995 delimitou na Planta de 

Condicionantes a implantação do aeródromo de leiria/Gândara dos Olivais, mas é omisso relativamente 

aos condicionamentos a observar tendo em vista garantir a segurança e eficiência da utilização e 

funcionamento do aeródromo e a proteção de pessoas e bens à superfície. 

 

Para retificar esta situação, a entidade competente elaborou um documento designado “Memorando – 

Aeródromo de Leiria/Áreas e Superfície de Desobstrução”. 

 

Salienta-se, porém, que este “Memorando” deverá ser considerado apenas como documento orientador no 

âmbito do PDM e não substitui ou prevalece sobre a servidão aeronáutica particular que vier a ser 

formalmente constituída por diploma legal. 

 

Memorando – Aeródromo de Leiria/Áreas e Superfície de Desobstrução 

 

1. Objetivo 

As especificações do memorando têm por finalidade definir os condicionalismos à ocupação dos 

terrenos e espaço aéreo nas vizinhanças do aeródromo, tendo em vista garantir a segurança e 

eficiência da utilização e funcionamento dessa infraestrutura aeronáutica, bem como proteção de 

pessoas e bens à superfície. 

 

2. Cota de referência (soleira mais baixa):  

41 metros 

 

3. Classificação da Pista 

Código de referência:1 

Tipo de aproximação: Não instrumentos 

 

4. Áreas e superfícies limitativas de obstáculos a considerar 

Área de ocupação; 

Superfície de aproximação e decolagem; 

Supercilie de transição; 

Superfície horizontal interior; 

Superfície cónica. 
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As características geométricas e condicionamentos são os que se indicam a seguir: 

 

4.1. Área de ocupação (1.ª Zona  de proteção)  

 

Esta área tem uma largura de 60 metros, é simétrica em relação ao eixo da pista e respetivo 

prolongamento, e estende-se por 30 metros para além de cada extremidade da pista. Zona “non 

aedificandi”. 

 

 

4.2. Superfícies de aproximação e de descolagem (2.ª Zona de proteção) 

 

As superfícies de aproximação e descolagem correspondem em planta à projeção horizontal das 

superfícies de aproximação e de descolagem, e os seus limites são os seguintes: 

 

Um bordo interior de 60 metros de cumprimento, perpendicular ao eixo da pista e simétrico em 

relação àquele, situado a uma distância de 30 metros medida horizontalmente a partir da cota da 

soleira, no sentido oposto ao desenvolvimento linear da pista; 

Dois lados que divergem 10% a partir dos extremos do bordo interior; 

Um bordo exterior com 380 metros, paralelo ao bordo interior e dele distante 1600 metro. 

 

As superfícies de aproximação e de descolagem são planos com uma inclinação máxima de 5% 

(1/20) a partir da horizontal, e medida para o exterior em sentido ascendente; o limite inferior das 

superfícies de aproximação e de descolagem é uma linha horizontal contida no plano vertical no 

qual se insere o bordo interior das áreas de aproximação e descolagem – com a cota da soleira. 

Em relação aos cabos aéreos, haverá que considerar umas superfícies de desobstrução 

específicas.  

 

Estas serão superfícies paralelas abaixo das acima discriminadas, a uma distância medida na 

vertical: 

Para linhas de baixa tensão: 10 metros; 

Para linhas de alta tensão: 25 metros. 

 

 

4.3. Superfícies de transição (3.ª Zona  de proteção) 

 

Conjunto de superfícies planas que se estendem, a partir dos bordos da faixa paralela ao eixo da pista 

e das superfícies de aproximação e descolagem, com inclinação ascendente e para e o exterior de 

20% (1/5), até à interseção com na superfície horizontal interior. 

 

As cotas dos bordos interiores destas superfícies deverão ser: 
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Ao longo das superfícies de aproximação e descolagem – igual à cota desta superfície em cada 

ponto; 

Ao longo de duas linhas paralelas ao eixo da pista (e respetivo prolongamento de 30 metros para 

além de cada extremidade da pista), simétricos em relação a esse eixo e distantes 60 metros entre 

si: igual em cada ponto à cota absoluta correspondente do eixo da pista ou seu prolongamento. 

 

 

4.4. Superfície Horizontal interior (4.ª Zona de proteção) 

 

A superfície horizontal interior está contida num plano horizontal situado à cota absoluta de 86 metros 

(correspondente à soma da cota de referência das soleiras mais 45 metros), e é limitada em planta por 

dois arcos de circunferência de 200 metros de raio e respetivos segmentos tangentes; os centros dos 

arcos de circunferência situam-se nas interseções do prolongamento do eixo da pista com os bordos 

interiores das áreas de aproximação e descolagem. 

 

4.5. Superfície Cónica (5.ª Zona de proteção) 

 

A superfície cónica estende-se a partir da periferia da superfície horizontal interior com uma inclinação 

ascendente de 5%, até atingir a altitude de 35 metros acima da superfície horizontal interior. 

 

5. A criação eventual, em casos excecionais, de obstáculos que penetrem as superfícies 

limitativas de obstáculos descritas, deverá depender de um estado operacional específico da 

Direção Geral da Aviação civil. 

 

6. Independentemente do cumprimento dos condicionamentos altimétricos indicados, nas áreas 

acima descritas carecem de parecer prévio da entidade as atividades columbófilas e de 

columbicultura, o lançamento para o ar de projéteis (incluindo fogos de artifícios ou outros), a produção 

de fumos ou poeiras suscetíveis de alterarem as condições de visibilidade ou quaisquer outros 

trabalhos ou atividades que inequivocamente possam afetar a segurança da navegação aérea. 

 

7. Áreas com outras condicionantes 

 

7.1. As zonas vizinhas dos aeródromos são consideradas áreas de maior risco estatístico de acidente. 

Esta área tem uma largura de 300 metros, é simétrica em relação ao eixo da pista e respetivo 

prolongamento, e estende-se por 500 metros para além de cada extremidade da pista. 

 

7.2. Os terrenos confinantes com os aeródromos poderão ser afetados por ruídos incómodos e pelos 

gases de escape das aeronaves. 
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7.3. Os condicionamentos a observar tendo em vista garantir a segurança e eficiência da utilização e 

funcionamento do aeródromo da gândara e a proteção de pessoas e bens à superfície são os 

previstos no anteprojeto regulamentar elaborado pela entidade competente. 

 

 

6.5. HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ 

 

Até à publicação de diploma legal que institua a servidão pretende-se, com a delimitação da zona de 

proteção ao hospital de Santo André, proteger o Hospital relativamente à utilização dos terrenos 

circundantes. 

 

Na zona de proteção ao hospital só serão admitidas construções, condicionado a prévio parecer da 

entidade competente, que pela sua natureza, função, volumetria ou ordem não perturbem a paisagem 

envolvente, o seu bom funcionamento, bem como a segurança da instalação hospitalar com a produção de 

fumos, cheiros, ruídos, poeiras, vibrações, ensombramento ou ainda que sejam geradoras de tráfego, 

impedindo o fácil acesso ao respetivo hospital. 

 

A servidão do hospital de Santo André, após instituída, passa a integrar automaticamente a Planta de 

Condicionantes-Outras Condicionantes, constituindo deste modo servidão administrativa eficaz. 
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7. REDE E HIERARQUIA VIÁRIA 

 

Planear a rede viária significa prever a ligação/comunicação entre todas as áreas e todas as escalas que 

atrás se referem, conseguindo-se no conjunto uma estrutura hierarquizada, legível, que permita uma clara 

identificação de percursos. Ao nível dos aglomerados esta legibilidade é ainda mais importante, porque a 

escala humana é mais evidente, impondo-se a maior necessidade de contemplar as diferentes formas de 

mobilidade e acessibilidade. 

 

7.1. HIERARQUIA FUNCIONAL DAS VIAS 

 

A hierarquia funcional das vias que integram a rede rodoviária do Concelho de Leiria é definida com base 

nas seguintes categorias: 

 Nível I – Rede Estruturante 

 Nível II – Rede Distribuição Principal 

 Nível III – Rede Distribuição Secundaria 

 Nível IV - Vias de Acesso Local 

As categorias correspondem, de uma forma genérica, às seguintes caraterísticas de vias: 

 

Quadro 18. Níveis Hierárquicos 

R
e
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A rede estruturante, de forma a desempenhar convenientemente o seu papel, deverá ser provida 
das seguintes características: 

 Dimensionada e gerida de modo a garantir elevados níveis de fluidez, rapidez e segurança; 

 Velocidades de circulação tendencialmente superiores a 80Km/h; 

 Deve formar uma rede contínua; 

 Só deverão existir veículos motorizados; 

 O número de cruzamentos deve ser limitado devendo os mesmos possuir características que 
minimizem a perturbação dos movimentos principais; 

 Deverá ser expressamente proibido o acesso direto aos terrenos adjacentes; 

 Estacionamento e paragens de autocarro interditos ao longo de toda a via; 

 Nas vias mais importantes não deverão existir trajetos pedonais ou atravessamentos de nível; 

 Nas vias menos importantes devem utilizar-se sempre sistemas de sinalização luminosa nos 
atravessamentos pedonais. 
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Relativamente às vias incluídas na Rede de distribuição principal, as mesmas deverão contemplar 
os seguintes requisitos: 

 Dimensionadas e geridas de modo a garantir bons níveis de segurança e razoáveis níveis de 
fluidez e rapidez dos fluxos motorizados; 

 Velocidades de circulação na ordem dos 50 a 80Km/h; 

 Podem não formar uma rede contínua; 

 Preferencialmente só deverão existir veículos motorizados; 

 Os cruzamentos deverão garantir os níveis necessários de capacidade; 

 O Acesso aos terrenos adjacentes é aceitável; 

 Pode ser autorizado o estacionamento desde que lateral à via e afastado dos cruzamentos de 
modo a salvaguardar o seu desempenho; 

 Os trajetos pedonais devem ser formalizados lateralmente às vias devendo limitar-se o número de 
travessias as quais devem ser reguladas por sinalização luminosa. 
 

Reforçando a ideia já transmitida, verifica-se que, neste tipo de vias, a função de acessibilidade começa a 
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ter alguma relevância embora a função principal seja ainda a de circulação e de garantia de mobilidade. 
Existem, por conseguinte, situações de interface com outros sistemas, tais como a rede pedonal, que 
devem ser abordadas com algum cuidado para garantir a segurança e desempenho da via. 
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Nessa conformidade, a geometria, soluções de ordenamento e gestão das vias, devem privilegiar 
a acessibilidade em detrimento da circulação de modo a garantir uma adequada vivência e 
desencorajar deslocações de média ou grande dimensão neste tipo de vias. Em termos gerais, as 
suas características e tipologia de ordenamento serão descritas nos seguintes itens: 

 Garantir muito bons níveis de segurança para os peões e razoáveis níveis de fluidez e de 
capacidade; 

 A vivência urbana e a sustentabilidade ambiental são fatores importantes; 

 Velocidades moderadas de 30/40 Km/h; 

 Devem formar uma rede contínua entre cada espaço local; 

 O desempenho dos cruzamentos ao nível da capacidade deixa de ser crucial; 

 O acesso aos terrenos adjacentes é no essencial livre; 

 Pode ser autorizado o estacionamento “lateral”/“em espinha” mesmo próximo dos cruzamentos; 

 Devem existir passeios adjacentes às vias sendo o seu atravessamento mais ou menos livre; 

 Os atravessamentos formais são do tipo passadeira, e destinam-se aos peões mais vulneráveis. 
 

Geralmente é comum enquadrarem-se neste tipo de vias as estradas municipais que assegurem as 
ligações entre aglomerados populacionais próximos. As medidas de acalmia de tráfego são passíveis de 
serem utilizadas no sentido de realçar a primazia da acessibilidade sobre a mobilidade. 
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Neste tipo de vias a função de circulação deixa de ter relevância devendo ser fortemente 
desencorajada através da sua geometria, ordenamento e gestão. A acessibilidade assume-se 
como claramente preponderante devendo a vivência urbana ser privilegiada. As medidas de 
acalmia de tráfego são habituais neste tipo de vias. As características gerais são as que se 
indicam de seguida: 

 Devem ser dimensionadas e geridas de modo a garantir muito bons níveis de segurança 
particularmente para os peões, e condições mínimas de fluidez 

 As velocidades deverão ser muito moderadas (eventualmente limitadas a 20/30 Km/h) 

 As redes deverão ser essencialmente descontínuas; 

 O desempenho dos cruzamentos deve ter essencialmente em atenção os problemas de segurança 
associados aos movimentos pedonais; 

 O acesso aos terrenos adjacentes é livre; 

 Autorizado o estacionamento quer “lateral” quer “em espinha” desde que não ponha em causa 
atividades sociais ou lúdicas locais; 

 Poderão não existir trajetos pedonais formais sendo toda a rua um espaço de partilha entre o 
automóvel e o peão. 
 

Este tipo de vias é, em geral, constituído por algumas das Estradas Municipais (EM), Caminhos 
Municipais (CM), Caminhos Vicinais (CV) e redes urbanas. 

Fonte: (Seco et al, 2001 – Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias – Textos Didáticos, 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra). 

 
 
 
Embora correndo o risco de simplificar em excesso a realidade, é possível estabelecer correspondência 

entre o tipo de via e a sua função: 
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Quadro 19. Correspondência entre o tipo de via e a sua função 

 Rede estruturante 
Rede de distribuição 

principal 

Rede de 
distribuição 
secundária 

Vias acesso local 

Itinerário Principal 
(IP) 

      

Itinerário 
Complementar (IC) 

      

Estradas Nacionais 
(EN) 

      

Estradas Regionais 
(ER) 

      

Estradas 
Municipais (EM) 

      

Caminhos 
Municipais (CM) 

      

 
Fonte: (Seco et al, 2001 – Princípios Básicos de Organização de Redes Viárias – Textos Didáticos, 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra). 

 
 
Na aplicação destas correspondências a uma rede concreta, como é o caso da rede viária do Concelho de 

Leiria, verificam-se sempre um conjunto de casos cuja especificidade obriga a que a classificação 

encontrada não corresponda exatamente à descrição anterior. 

 

Na obra de referência do quadro anterior não são representados dois tipos de vias. São estas vias que 

habitualmente colocam dificuldades na sua classificação hierárquica: 

 Estradas Desclassificadas; 

 Outras vias municipais 

 

No primeiro caso a tipologia de Estradas Desclassificadas integra vias tão distintas como a EN 1, no troço 

entre o Nó de Azóia e o limite sul do Concelho, e a EN 349-1, quer do ponto de vista dos seus parâmetros 

físicos, quer do ponto de vista do tráfego de atravessamento. 

 

No segundo caso, tal como referido anteriormente, a um grupo tão heterogéneo de vias, corresponde um 

grande leque de classificações hierárquicas, com vias desta tipologia classificadas como vias distribuidoras 

principais, vias distribuidoras locais e, maioritariamente, vias de acesso local. 

 

Esta heterogeneidade é, em grande parte, explicada pelo tempo de vigência dos decretos-lei que 

promoveram a classificação das Estradas Municipais e Caminhos Municipais, datados, respetivamente de 

1959 e 1964, face às grandes alterações que o território do Concelho foi conhecendo, tanto pelo 

crescimento demográfico que ocorreu posteriormente à data, como pelo aumento exponencial do uso do 

transporte rodoviário, tanto individual, como de apoio às atividades económicas. 
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Outra adaptação ao quadro teórico do Prof. Seco prende-se com a classificação hierárquica dos Caminhos 

Municipais enquanto vias do Nível III – Vias Distribuidoras locais. Estas vias continuam a constituir-se 

como elementos fundamentais não só da estruturação e organização urbana como também da 

ligação/relação entre os vários níveis de hierarquia viária identificada, sendo este papel mais determinante 

nas zonas de menor densidade populacional do Concelho 

 

 

7.1.1. Nível I – Rede Estruturante 

 

Na rede estruturante foram incluídas as vias que integram os itinerários principais e itinerários 

complementares, assim como a Via de penetração em Leiria e a Circular Oriente de Leiria (EN 113). 

 

Foi ainda incluída a EN 1, do nó da Azoia até ao extremo sul do Concelho, que, embora 

desclassificada com a entrada em funcionamento da A19, constitui uma alternativa a esta via, 

oferecendo aos utentes boas condições de circulação e eficiência nas acessibilidades. O fato da A 19 

ser uma via portajada não lhe tem conferido, na prática, o papel de variante à EN 1, continuando esta 

via a manter elevados níveis de tráfego, nomeadamente de veículos pesados. 

 

Nível I – Rede Estruturante 

 IP 1 (A 1); 

 IC 1 (A 8, A 17); 

 IC 2 (A 19, EN 1); 

 IC 9; 

 IC 36 (A 8) 

 Via de penetração em Leiria; 

 Circular Oriente de Leiria (EN 113); 

 EN 1 (do nó da Azoia até ao extremo sul do Concelho). 

 
 

7.1.2. Nível II – Rede Distribuição Principal 

 

Na rede de distribuição principal foram incluídas as Estradas Nacionais e Regionais e as Estradas 

Desclassificadas. Foram ainda incluídas vias municipais que se revelam essenciais para ligação à rede 

estruturante, ao trânsito inter e intra concelhio e à distribuição de tráfego na zona urbana de Leiria – os 

Eixos Municipais Estruturantes. 
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Nível II - Rede de Distribuição Principal 

 EN 113 (entre a Circular Oriente de Leiria e o limite do Concelho); 

 Estradas Regionais: ER 349; ER 350; ER 357; 

 Estradas Desclassificadas sob jurisdição da EP, SA: EN 109; EN 109-9; EN 113 (zona urbana); 

EN 242 Variante da Barosa; EN 349-1; EN 350; EN 356; EN 356-1; EN 356-2;  

 Eixos Municipais Estruturantes: 

- Avenida da Comunidade Europeia (Variante Sul); 

- Avenida 22 de Maio; 

- Avenida Sá Carneiro; 

- Rua das Olhalvas; 

- Rua Dom Álvaro Abranches de Noronha; 

- Variante da Caranguejeira (1.ª fase); 

- Variante Norte (Zicofa) 

 

7.1.3. Nível III – Rede Distribuição Secundária 

 
Na rede de distribuição secundária foram incluídas as Estradas Municipais, Caminhos Municipais e outras 

vias municipais não classificadas que asseguram funções de coleta e distribuição de tráfego de 

proximidade, servindo de suporte aos percursos intramunicipais de pequena distância e urbanos. 

 

Foi ainda incluída nesta classificação o troço da ER 349 situado no interior do perímetro urbano de Monte 

Real, substituído pela Variante Sul de Monte Real com a conclusão das obras inseridas na Concessão 

Litoral Centro, pelo fato de se tratar de uma via de sentido único que funciona como suporte aos percursos 

urbanos. 

 

Nível III - Rede de Distribuição Secundária 

 Estradas Municipais; 

 Estradas Desclassificadas sob jurisdição da EP, S.A.: EN 109-9 Ramal de Monte Redondo; EN 242 

(troço antigo); EN 349, nos troços substituídos pela atual ER 349; EN 349-2; 

 Caminhos Municipais; 

 Variante da Caranguejeira (2.ª fase); 

 Outras vias municipais (não classificadas como estradas e caminhos municipais). 

 

 

Vias de Acesso Local  

 
É constituída pelas restantes vias de carácter estritamente local, de acesso às habitações e atividades, 

garantindo assim, o acesso a todos os pontos do tecido urbano dos aglomerados. 
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7.1.4. Rede Rodoviária Prevista 

A cidade de Leiria acaba de encerrar um ciclo de alguns anos em que uma série de intervenções de fundo 

foram levadas a cabo ao nível do espaço urbano e do sistema de transportes. O mesmo se passou com o 

Concelho de Leiria, que em poucos anos viu implementado o previsto no Plano Rodoviário Nacional de 

2000, com um incremento significativo da sua conexão com o território nacional e regional. 

 

Ao nível do sistema de transportes, uma série de intervenções ao nível da rede rodoviária, da rede de 

transportes públicos e do sistema de estacionamento criou 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 e na 

construção de novas vias, pretendendo-se garantir o desenvolvimento e implementação de uma efetiva 

ferramenta de gestão de mobilidade, baseada no conceito de mobilidade sustentável. 

 

Atendendo às estratégias definidas pelo PROT-C, o Município de Leiria não incorpora no Plano a 

programação de novas infraestruturas de transporte ou a remodelação das existentes, a não ser 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. 

 

Exatamente por isto, não encontramos no “Quadro estratégico municipal - hipóteses de atuação”, 

instrumento de orientação para o desenvolvimento das atuações municipais, nenhuma estratégia 

especificamente desenhada para a construção de vias. Neste documento, resultante de um processo de 

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, nomeadamente: 

 

Estratégia A.1. Aproveitar a localização central no País 

Linha de Desenvolvimento - Beneficiar do posicionamento geoestratégico que Leiria ocupa, 

a nível regional com os polos de Coimbra, Aveiro e Figueira da Foz e a nível nacional com 

as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. 

 

Estratégia A.2. Aproveitar as funções centrais de Capital de Distrito  

Objetivos: 

 Assumir a posição privilegiada de Leiria na Região Centro e Litoral Português – 

eixo entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.  

 Cidade de Leiria como principal agente na captação de investimento e 

desenvolvimento para Leiria e Região. 
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Ação - Reforçar o papel de cidade capital de distrito através da melhoria das condições de 

acessibilidade do concelho e sua relação com o exterior.  

 

Estratégia B.1. Atividades económicas 

Objetivo - 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. 

 

Estratégia C.1. Aproveitar os nós das autoestradas como ‘hubs’ do desenvolvimento 

económico 

Objetivos: 

 Apostar na intermunicipalidade / contiguidade dos Espaços de Atividades 

Económicas com os municípios confinantes (Pombal, Ourém, Batalha e Marinha 

Grande), assente nas acessibilidades presentes, afirmando Leiria enquanto 

município de forte poder de atração empresarial e demográfica como principal polo 

de desenvolvimento da Região.  

 Beneficiar do posicionamento geoestratégico e excelentes acessibilidades que 

Leiria ocupa, a nível regional e nacional, para captação de serviços e equipamentos 

de importância nacional. 

 

Estratégia C.3. Logística 

Objetivos - Afirmar Leiria - Marinha Grande nas redes de articulação com a metrópole de 

Lisboa designadamente nas áreas da Logística através de constituição de uma plataforma 

de conectividade assente nas excelentes condições de acessibilidade que Leiria dispõe. 

 

Estratégia E.2. Leiria cidade alargada 

Objetivos - Fortalecer o papel da cidade de Leiria enquanto principal centro urbano da 

região. 

 

Estratégia F. Relações Estruturais 

Objetivos - Promover a estrutura policêntrica dos sistemas urbanos do litoral, reforçando os 

eixos urbanos. 

 

Tendo por base as estratégias definidas pelo PROT-C e as assumidas pelo Município, as vias proposta na 

Revisão do PDM pretendem cumprir os 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. 
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Enquadram-se no Nível I – Rede Estruturante, Nível II - Rede de Distribuição Principal e Nível III - Rede 

de Distribuição Secundária: 

 

Nível I – Rede Estruturante 

 I.1 - Reperfilamento para perfil de autoestrada da EN 1, entre o Nó da Almuinha Grande e o Nó da 

ZICOFA; 

 I.2 - Nó de Ligação IP 1 (A 1) / IC 2 (EN 1), projeto intermunicipal com Pombal. 

 

Nível II - Rede de Distribuição Principal 

 II.1 - Ligação da Circular Oriente de Leiria com a Circular Interna de Leiria;  

 II.2 - Variante Norte à Zona Urbana de Leiria – Ligação IC 2 e EN 113 à EN 109; 

 II.3 - Variante Norte à Zona Urbana de Leiria – Ligação EN 109 à EN 242; 

 II.4 - Variante de Coimbrão (variante à EN 109-9); 

 II.5 - Variante de Monte Redondo (variante à EN 109); 

 II.6 - Via de ligação do IC 9 à Zona Industrial de Santa Catarina da Serra; 

 II.7 - Variante da Zona Industrial de Carvide/Vieira de Leiria. 

 

Nível III - Rede de Distribuição Secundária 

 III.1 - 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; 

 III.2 - Vias na Zona Industrial do Casal do Cego;  

 III.3 - Via em Colmeias (ligação do IC 2 ás zonas de exploração de inertes); 

 III.4 - Via em Casal Pereiro;  

 III.5 - Variante dos Capuchos; 

 III.6 – Via estruturante Praia do Pedrogão. 

 

Quadro 20. Correspondência, para cada via proposta, entre a hierarquia funcional e o objetivo a cumprir 

  Hierarquia funcional das vias propostas 

  Nível I Nível II Nível III 

O
b

je
ti

v
o

 

Consolidação da centralidade I.1, I.2 II.1, II.2, II.3, II.6 III.5 

Reforço das dinâmicas industriais, 
empresariais e de logística 

I.2 II.2, II.5, II.6, II.7 
III.1, III.2, III.3, III.4, 

III.6 

Reforço de estrutura policêntrica I.2 II.6 III.1 

Qualidade de vida dos centros 
urbanos 

I.2 II.1, II.2, II.4, II.5, II.7 III.3, III.5, III.6 

 

Associados às vias previstas, são também propostos alguns nós de ligação em vias de jurisdição da EP, 

S.A.. Deve-se realçar, no entanto, dois pontos: 

 A EP, S.A. não tem prevista a elaboração de quaisquer estudos/projetos da natureza dos 

referidos, nem a consequente execução das empreitadas correspondentes; 
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 A necessidade de aprovação de qualquer projeto que tenha interferência com a rede sob a 

jurisdição da EP, suportado em estudos, nomeadamente de tráfego. 

 

Rede Rodoviária 

 

Figura 124. Hierarquia Viária 
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8. OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE BASE REGULAMENTAR 

 

8.1. EMPREENDIMENTOS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 

 

É uma opção estratégica desta revisão do PDM a introdução de norma regulamentar com o intuito de não 

inviabilizar eventuais investimentos que possam surgir e que se revelem estruturantes para o 

desenvolvimento concelhio, mas que à data não possuem forma nem definição suficiente para ser 

acautelado pela definição de uma categoria de solo com uma localização específica. 

 

Nesta sede seguimos de perto a posição da melhor doutrina, da Professora Doutora FERNANDA PAULA 

OLIVEIRA
8
, que na sua tese de doutoramento conclui pela admissibilidade deste tipo de normas, 

atribuindo-lhes a natureza de “usos especiais do solo”.
9
 

 

A par com outras situações especiais
10

, estes empreendimento estratégicos “correspondem a iniciativas, 

em geral de origem privada, com impacte territorial (mas também económico e social) relevante e que, pela 

sua natureza e características, se revelam de patente interesse público ou estratégico para o concelho, 

mas para os quais se desconhecem, no momento da formalização do Plano, os elementos fundamentais 

que possibilitam a sua previsão concreta nas respetivas disposições: as suas características (em termos de 

natureza, intensidades de ocupação, conformação física), a respetiva localização, o momento em que 

supostamente iriam surgir, a identidade dos respetivos promotores, etc”. 

 

Trata-se, pois, de empreendimentos que “não se coadunam com a técnica de zonamento dos usos do solo 

ou para os quais se revela inconveniente, ou mesmo impossível, proceder a uma definição apriorística da 

sua localização”, porquanto, ademais, a incerteza da sua ocorrência não justifica que se reservem áreas do 

território municipal para a sua instalação, a qual poderá, até, não ocorrer. Mas representam “intenções de 

investimento” que o município não quer proibir se e quando os mesmos aconteçam.  

 

Como defende FERNANDA PAULA OLIVEIRA trata-se “claramente de uma solução flexível e adaptável às 

circunstâncias que em cada momento existissem, prevendo o Plano um regime normal, correspondente 

aos usos correntes previstos para a respetiva área, e um regime especial, que seria aplicado quando 

ocorressem determinadas circunstâncias (a intenção de realização de um empreendimento que viesse a 

                                                      

8 
Fernanda Paula Oliveira, A discricionariedade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, pp 483-488. 

9
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionariedade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, pp 483. 

10
Localização de explorações de recursos geológicos; dotações de infraestruturas e de postos de abastecimento de 

combustível; armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos e dos depósitos em geral. 
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ser declarado estratégico por ter ultrapassado o juízo formulado para o efeito
11

”. Para estas situações 

estão asseguradas regras de procedimento, entre as quais a sujeição a discussão pública. 

 

 “A qualificação de um determinado empreendimento como de caráter estratégico pressupõe nos termos 

das normas supra descritas, uma declaração de interesse público estratégico pela assembleia municipal, 

sob proposta da câmara municipal”
12

, proposta esta que deve explicitar todo o racional implicado (avaliação 

das incidências territoriais do empreendimento em termos funcionais, ambientais, físico-formais e 

paisagísticos; a verificação e a compatibilização dos usos propostos com os usos dominantes e 

eventualmente a qualificação da iniciativa para efeitos de avaliação ambiental estratégica). 

Mas mais. “Estamos perante normas de planeamento que determinam soluções (estatuições) diferentes 

consoante a previsão normativa (hipótese da norma) que ocorra, logo de normas flexíveis que apenas 

devem ser recusadas se a respetiva previsão não for suficientemente precisa para determinar as 

circunstâncias da sua aplicação”
13

.  

 

Com efeito o curto prazo, a incerteza e a oportunidade de investimento são muitas vezes determinados por 

um conjunto de fatores que se conjugam e que um plano desta natureza não pode nem deve inviabilizar. 

Fatores como custo de terrenos, acessibilidades (viárias, ferroviárias, aéreas), valores naturais, 

propriedade, incentivos fiscais, entre outros, ditam a oportunidade e a iniciativa do investimento por parte 

dos atores investidores, normalmente privados. Esta é, repete-se uma “solução flexível e adaptável às 

circunstâncias concretas de cada momento
14

”. 

 

Daí o plano consagrar no seu regulamento os Artigos 46.º, 47.º e 48.º da Seção III. Empreendimentos de 

carácter estratégico, a seguinte redação: 

 

Empreendimentos de caráter estratégico 

Artigo 46.º 

Empreendimentos estratégicos 

1. Sem prejuízo dos regimes legais em vigor, são permitidos empreendimentos de carácter estratégico ainda que 

não se encontrem em conformidade com os usos e ou parâmetros de edificabilidade estipulados no presente 

regulamento para a respetiva categoria e subcategoria onde os mesmos se pretendem implantar, desde que o 

interesse público seja reconhecido pela Assembleia Municipal e estas se enquadrem cumulativamente nas 

seguintes situações: 

a) Apresentem elevado caráter inovador; 

b) Sejam investimentos na área da cultura, educação, saúde, desporto, ambiente, energias renováveis, 

economia num contexto estratégico de inovação e de tecnologia de ponta, complexos de lazer e 

recreio;  

                                                      

11
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionariedade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, pp 483-488. 

12
 idem 

13
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionariedade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, p. 488. 

14
 idem 
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c) Criem empregabilidade; 

d) Englobem investimentos iguais ou superiores a 1.000.000,00 €. 

 

Artigo 47.º 

Procedimento 

1. A proposta de reconhecimento de interesse público estratégico a apresentar à Assembleia Municipal, para 

além de explicitar as razões que a fundamentam, deve conter: 

a) A avaliação das incidências territoriais do empreendimento em termos funcionais, morfológicos e 

paisagísticos; 

b) A verificação e fundamentação da compatibilidade dos usos propostos com os usos dominantes 

previstos no presente plano para as categorias de uso onde se pretende localizar o empreendimento; 

c) A deliberação da Câmara Municipal determinando a qualificação da iniciativa para efeito de avaliação 

ambiental estratégica. 

2. Em caso de necessidade de avaliação ambiental estratégica, a viabilização da iniciativa só pode ocorrer ao 

abrigo de alteração do presente plano, de plano de urbanização ou de plano de pormenor. 

3. Em caso de desnecessidade de avaliação ambiental estratégica, a proposta de reconhecimento do interesse 

público estratégico que a fundamenta é submetida pela Câmara Municipal a um procedimento de discussão 

pública em moldes idênticos ao estabelecidos legalmente para os planos de pormenor, devendo após a sua 

conclusão, a Câmara Municipal ponderar e divulgar os respetivos resultados e, se for caso disso, alterar o 

sentido da sua decisão e/ou reconfigurar o teor da proposta a apresentar à Assembleia Municipal. 

 

Artigo 48.º 

Regime 

1. O índice máximo de utilização a autorizar é o mais favorável para a respetiva categoria e subcategoria de 

espaço em que se insere nos termos do presente plano.  

2. Em regime de exceção, devidamente fundamentado e justificado pela especificidade do empreendimento 

pretendido e coadjuvado pelo reconhecimento do respetivo interesse público estratégico pela Assembleia 

Municipal, salvaguardando contudo a suscetibilidade de provocar cargas funcionais incompatíveis para as 

infraestruturas públicas ou de causar impacto negativo em termos integração urbana e paisagística, pode: 

a) Ser autorizada uma majoração do índice máximo de utilização previsto no número anterior, da altura 

da fachada e do número de pisos previsto até 80%, em função das necessidades específicas do 

empreendimento por valoração do respetivo interesse estratégico; 

b) Ser dispensado o cumprimento de outras condições estabelecidas para as categorias e subcategorias 

de uso afetadas, excetuando as que condicionam os Espaços Naturais, os Espaços Verdes e as áreas 

abrangidas por risco de uso do solo e, desde que tal dispensa seja devidamente fundamentada em 

função das necessidades específicas do empreendimento por valoração do respetivo interesse 

estratégico. 
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8.2. PRÉEXISTÊNCIAS 

 

O plano considerou essencial criar um mecanismo que permita avaliar a possibilidade de recuperação das 

edificações existentes com a definição de regras e parâmetros urbanísticos, a aplicar as operações de 

reconstrução, reabilitação, ampliação, regularização e alteração de uso garantindo um adequado 

enquadramento paisagístico e arquitetónico e a preservação e valorização dos valores ambientais e 

privilegiando o recurso a sistemas independentes, racionais e ambientalmente sustentáveis. 

 

O plano avalia as edificações existentes definindo mecanismos que permitam a sua relocalização, 

ampliação e ou legalização, tendo por base os critérios de importância económica e social e a 

adequabilidade da sua localização, nas seguintes condições: 

 Garantir os parâmetros de enquadramento paisagístico mais adequado em função da categoria de 

uso do solo; 

 No solo rural a não extensão das redes de infraestruturas públicas, garantido a eficiência 

ambiental dos sistemas próprios; 

 Garantir melhores práticas de gestão ambiental, designadamente, nos domínios da qualidade da 

água, do ruído ou gestão de efluentes; 

 

Concluindo o município pela manutenção destas “pré-existências de facto
15

”, operado e mobilizado o dever 

de ponderação que lhe impende na elaboração e revisão dos instrumentos de planeamento
16

, esta 

regularização “deverá ser permitida se e na medida em que o município conclua que a manutenção 

daquelas operações não coloca em causa o modelo de ocupação territorial definido para todo o município, 

ou se integra nos objetivos da sua política territorial”
17

. 

E se é verdade que “a razão de ser para a elaboração ou alteração do plano municipal não poderá ser, de 

forma direta e imediata, a regularização destas situações”
18

 não é menos verdade que “uma opção que 

passe por as não regularizar (o que determinará, em última instância, a necessidade de proceder á 

respetiva demolição) apenas deve ser determinada quando existam relevantes interesses públicos que a 

justifiquem
19

”. 

 

Com a entrada em vigor com o Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, foi criado um mecanismo que 

permite avaliar a possibilidade de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas que 

não dispõem de título de exploração ou de exercício válido face às condições atuais da atividade, 

designadamente por motivos de desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes ou 

                                                      
15

 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 

16
 Dever a que a administração está obrigada, sob pena de o plano estar viciado por falta de ponderação ou 

desproporcionalidade 

17
 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 

18
 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 

19
 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 
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com servidões administrativas e restrições de utilidade pública. Da mesma forma foi considerado os 

estabelecimentos e as explorações que, dispondo de título válido de exploração ou de exercício, estão 

impossibilitados de proceder à sua alteração ou ampliação, também por força de condicionantes atinentes 

ao ordenamento do território supervenientes à sua instalação. Encontram-se contemplados neste diploma 

os estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedreiras, bem como de 

explorações onde se realizam operações de gestão de resíduos cuja relevância económica é inequívoca. 

 

Assim, o plano consagra no seu regulamento os artigos 39.º, 135.º, 136.º, 137.º e 138.º, com a seguinte 

redação: 

 

Disposições comuns aos solos rural e urbano 

 

Disposições Gerais 

Artigo 39.º 

Disposições gerais de viabilização dos usos do solo 

2. Sem prejuízo do previsto em regimes especiais, as edificações legalmente existentes à data da entrada em 

vigor do presente Plano que não cumpram as regras e os regimes de edificabilidade previstos para a categoria 

ou subcategoria de solo em que se inserem podem ser objeto de recuperação e reabilitação permitindo-se ainda 

a alteração de uso, desde que se trate de usos compatíveis com os usos previstos nas várias categorias e 

subcategorias do solo. 

 

Regime excecional - Legalizações e ampliações 

Artigo 135.º 
 Oficinas e estabelecimentos industriais 

1. As oficinas e os estabelecimentos industriais existentes, ou com projeto de arquitetura aprovado, à data da 

entrada em vigor do Plano Diretor Municipal ocorrida em 4 de setembro de 1995, podem ser objeto de 

regularização, alteração bem como de ampliação, que garanta a manutenção desse uso, desde que cumpra as 

seguintes condições: 

a) Garantir a correta integração visual e paisagística dos estabelecimentos ou atividades em causa, na 

classe, categoria ou subcategoria de uso do solo em que se inserem, nomeadamente através do 

condicionamento dos tipos de materiais e da gama de cores a utilizar nas componentes que interfiram 

com o seu aspeto exterior; 

b) Garantir o controlo dos efluentes e de quaisquer outros efeitos nocivos nas condições ambientais; 

c) Garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior das áreas onde se localiza os 

estabelecimentos ou atividades, quer nas áreas da envolvente exterior com que a atividade possa 

interferir; 

d) Garantir a não perturbação ou agravamento das condições de tráfego e a segurança na circulação nas 

vias públicas de acesso aos estabelecimentos ou atividades situadas nas suas proximidades; 
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e) Os espaços livres não impermeabilizados deverão ser tratados como espaços verdes arborizados que 

minimizem o impacte visual na zona envolvente, sem prejuízo da circulação de veículos de 

emergência; 

2. Os estabelecimentos industriais existentes à data de entrada em vigor do presente plano, posteriores à 

publicação do Plano Diretor Municipal ocorrida em 4 de setembro de 1995, podem ser objeto de 

regularização, alteração bem como de ampliação, desde que cumpra as seguintes condições: 

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

estabelecimentos industriais do tipo 2 e do tipo 3 têm que cumprir as seguintes regras: 

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

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

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

necessidades de instalações técnicas, produtivas ou tecnológicas até um máximo de 12 metros; 

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

b) Nos espaços de atividades económicas e no solo rural os estabelecimentos industriais têm que cumprir 

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

3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, são também considerados os estabelecimentos 

industriais que alteraram a sua atividade económica. 

4. A autorização da pretensão de regularização e ampliação ao abrigo deste regime, determina a interdição 

de nova regularização e ou ampliação na vigência do Plano. 

5. A regularização, alteração ou ampliação prevista no regime excecional constante do Decreto-lei 165/2014, 

de 5 de novembro deve cumprir com o estipulado nas alíneas a) a e) do n.º 1 do presente artigo. 

 

Artigo 136.º 

Explorações pecuárias 

1. No solo urbano as instalações afetas às explorações pecuárias incluindo a detenção caseira, podem ser 

objeto de regularização, alteração bem como de ampliação, quando esteja em causa a garantia das 

condições hígio-sanitárias e de bem-estar animal, ou para garantia dos requisitos legais de funcionamento da 

atividade existente, devendo cumprir cumulativamente as seguintes condições: 

a) A atividade seja anterior à data da entrada em vigor do Plano Diretor Municipal ocorrida em 4 de 

setembro de 1995, a comprovar mediante documento adequado para o efeito; 

b) Tenham acionado o regime excecional de regularização previsto no Regime do Exercício da Atividade 

pecuária, com exceção das detenções caseiras que não estão sujeitas ao regime excecional; 

c) Garantir a correta integração visual e paisagística dos estabelecimentos ou atividades em causa, na 

categoria ou subcategoria de uso do solo em que se inserem, nomeadamente através do 

condicionamento dos tipos de materiais e da gama de cores a utilizar nas componentes que interfiram 

com o seu aspeto exterior; 

d) Garantir o controlo dos efluentes e de quaisquer outros efeitos nocivos nas condições ambientais; 

e) Garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior das áreas onde se localiza as instalações ou 

atividades, quer nas áreas da envolvente exterior com que a atividade possa interferir; 
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f) Garantir a não perturbação ou agravamento das condições de tráfego e a segurança na circulação nas 

vias públicas de acesso às instalações ou atividades situadas nas suas proximidades; 

g) Implementar cortina arbórea/arbustiva tendo espessura e altura que minimize o impacte visual na 

envolvente, sem prejuízo da circulação de veículos de emergência, à exceção de situações 

devidamente fundamentadas; 

h) Afastamento mínimo de 50 metros a edificações existentes destinadas a equipamentos de utilização 

coletiva, designadamente no domínio da saúde, da educação e da segurança social; 

i) .A autorização da pretensão de regularização ou ampliação ao abrigo deste regime, determina a 

interdição de nova regularização e ou ampliação na vigência do Plano. 

2. O disposto na alínea g) do número anterior não dispensa o cumprimento das distâncias de proteção a 

infraestruturas existentes do aproveitamento hidroagrícola do Vale do Lis.  

3. Para efeitos do previsto no n.º 1 do presente artigo, considera-se o efetivo pecuário/capacidade instalada 

declarado em processo de regularização do Regime do Exercício da Atividade Pecuária, com exceção das 

detenções caseiras que não estão sujeitas ao regime excecional; 

4. O disposto no n.º1 do presente artigo não se aplica às categorias de espaços verdes e espaços de uso 

especial, delimitadas na planta de ordenamento. 

5. Não obstante o referido nos números anteriores deverá promover-se a relocalização das explorações 

pecuárias para os espaços agrícolas e espaços florestais, podendo nestes casos o município admitir um 

índice máximo de utilização de 0,45, desde que respeitem os restantes parâmetros urbanísticos previstos 

para estes espaços. 

6. No solo rural as instalações afetas às explorações pecuárias e a detenção caseira, existentes à data de 

entrada do presente plano, podem ser objeto de regularização, alteração bem como de ampliação, quando esteja 

em causa a garantia das condições hígio-sanitárias e de bem-estar animal, ou para garantia dos requisitos legais 

de funcionamento da atividade ou para possibilitar a sua viabilidade económica, devendo cumprir as seguintes 

condições: 

a) Altura máxima da fachada – 9 metros, ou superior no caso de instalações técnicas devidamente 

justificadas inerentes ao funcionamento da atividade; 

b) Garantir a ligação dos efluentes líquidos a sistemas de tratamento e recolha adequados, quando 

existentes, ou, quando tal não suceda, devem garantir sistemas autónomos ambientalmente sustentáveis; 

c) Não podem estar inseridas na categoria de espaços naturais, delimitados na planta de ordenamento. 

d) A autorização da pretensão de regularização e ampliação ao abrigo deste regime determina a 

interdição de nova regularização e ou ampliação na vigência do plano. 

7. Para efeitos do disposto no presente artigo, são também consideradas as explorações pecuárias que 

alteraram a espécie animal. 

8. A regularização, alteração ou ampliação prevista no regime excecional constante do Decreto-lei 165/2014, 

de 5 de novembro deve cumprir com o estipulado no presente artigo. 
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Artigo 137.º 

Outros usos ou atividades 

1. As atividades e as edificações anteriores à data da entrada em vigor do Plano Diretor Municipal ocorrida em 4 

de setembro de 1995, não contemplados nos artigos 135.º e 136.º, podem ser objeto de regularização, quando 

esteja em causa a garantia das condições de habitabilidade, segurança e salubridade ou para garantia dos 

requisitos legais de funcionamento das atividades, devendo cumprir as seguintes condições: 

a) A altura máxima da fachada e ou o número máximo de pisos são os previstos para cada categoria e 

subcategoria ou os existentes; 

b) Garantir a correta integração visual e paisagística dos estabelecimentos ou atividades em causa, na 

categoria ou subcategoria de uso do solo em que se inserem, nomeadamente através do 

condicionamento dos tipos de materiais e da gama de cores a utilizar nas componentes que interfiram 

com o seu aspeto exterior; 

c) Não impliquem o agravamento das desconformidades urbanísticas com as regras do presente Plano 

d) Garantir a não perturbação ou agravamento das condições de tráfego e a segurança na circulação nas 

vias públicas de acesso às instalações ou atividades situadas nas suas proximidades; 

e) Seja dado cumprimento às regras sobre a salvaguarda ambiental e urbanísticas constantes no 

presente regulamento. 

2. As operações de gestão de resíduos e as explorações de recursos geológicos, anteriores à data da entrada 

em vigor do Plano Diretor Municipal ocorrida em 4 de setembro de 1995, podem ser objeto de regularização, 

alteração e ampliação, que garanta a manutenção desse uso, desde que cumpram com as seguintes condições:  

a) Garantir a correta integração visual e paisagística dos estabelecimentos ou atividades em causa, na 

categoria ou subcategoria de uso do solo em que se inserem, nomeadamente através do 

condicionamento dos tipos de materiais e da gama de cores a utilizar nas componentes que interfiram 

com o seu aspeto exterior; 

b) Garantir o controlo dos efluentes e de quaisquer outros efeitos nocivos nas condições ambientais; 

c) Garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior das áreas onde se localiza as instalações ou 

atividades, quer nas áreas da envolvente exterior com que a atividade possa interferir; 

d) Garantir a não perturbação ou agravamento das condições de tráfego e a segurança na circulação nas 

vias públicas de acesso às instalações ou atividades situadas nas suas proximidades; 

e) Sempre que possível as explorações de recursos geológicos devem garantir uma cortina/ecrã arbóreo 

de absorção visual com tratamento paisagístico adequado, com espécies autóctones e mantendo de 

preferência a vegetação natural nos limites das explorações quando contíguas com perímetros 

urbanos. 

f) É interdita a regularização, alteração e ampliação no solo urbano, com exceção das operações de 

gestão de resíduos as quais são permitidas na área de industrial e armazenagem; 

g) É permitida a regularização, alteração e ampliação no solo rural, com exceção dos espaços naturais e 

espaços florestais de conservação. 
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3. A autorização da pretensão de regularização e ampliação ao abrigo deste regime, determina a interdição de 

nova regularização e ou ampliação na vigência do Plano. 

4 A regularização, alteração ou ampliação prevista no regime excecional constante do Decreto-lei 165/2014, de 5 

de novembro deve cumprir com o estipulado no presente artigo. 

 

Artigo 138.º 
Edificações legalmente existentes 

As edificações legalmente existentes incompatíveis com as normas de uso ou edificabilidade definidas nas várias 

categorias e subcategorias de uso do solo, podem ser objeto de ampliação quando esteja em causa a garantia 

das condições de habitabilidade, segurança e salubridade ou para garantia dos requisitos legais de 

funcionamento das atividades, devendo cumprir as seguintes condições: 

a) A altura máxima da fachada e ou o número máximo de pisos são os previstos para cada categoria e 

subcategoria ou os existentes;  

b) A não perturbação ou agravamento das condições de trânsito e de estacionamento, bem como na 

segurança da circulação nas vias públicas de acesso às construções e sua envolvente; 

c) A autorização da pretensão de ampliação ao abrigo desta disposição determina a interdição de nova 

ampliação na vigência deste plano. 

 

 

9. PROPOSTA DE RECLASSIFICAÇÃO DO SOLO – 

CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO PROT-C 

 

 

A proposta de ordenamento, classificação e qualificação do solo, para o município de Leiria foi elaborada 

com objetivo último na procura do equilíbrio entre a necessidade de ocupação do solo e os valores naturais 

presentes na área concelhia, tendo por base na sua definição as normas / indicadores definidos no PROT-

Centro, os quais abaixo se encontram elencados. 

 

Desta forma, foi ponderada a redefinição dos perímetros urbanos em vigor, com a criação de novas áreas 

– perímetros urbanos, aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa –, expansão / redução de 

perímetros urbanos existentes, determinado assim a reconversão de solo urbano em solo rural e solo rural 

em solo urbano, para a qual se encontra ao longo presente volume a fundamentação das opções tomadas. 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

Tabela 20. Verificação do cumprimento do PROT-Centro | TG9 – Criação de novas áreas urbanas e redefinição de Perímetros Urbanos em Vigor 

(reclassificação do solo rural como solo urbano e reclassificação de solo urbano como rural) 

 

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Pedrogão 001 001 102,47 81,50 73,64 -28,83 45,88 27,76 37,69 62,31 

Uchinhas 002 002 8,46 52,58 5,71 -2,75 4,04 1,67 29,26 70,74 

Ervedeira 003 003 207,77 56,16 194,91 -12,86 121,91 73,00 37,45 62,55 

Coimbrão 004 004/004a 154,87 74,51 160,35 5,48 115,19 45,16 28,16 71,84 

Lameiro 005 005 56,16 59,49 49,25 -6,91 35,37 13,88 28,18 71,82 

Moinhos / Água Formosa 006/077 006 67,69 71,28/39,73 82,63 14,94 59,84 22,79 27,59 72,41 

Fonte Cova 007 007 64,16 56,95 55,53 -8,63 34,74 20,79 37,45 62,55 

Porto Longo 008 008 54,89 56,15 53,80 -1,09 32,61 21,18 39,38 60,62 

Sismaria 009 009 95,47 59,39 97,74 2,27 62,38 35,36 36,18 63,82 

Carvide 010 010/010a 246,76 80,67 228,98 -17,78 185,79 43,19 18,86 81,14 

Santo Aleixo 011 011 8,21 63,71 12,12 3,91 7,78 4,34 35,84 64,16 

Monte Redondo / Paúl 012/013 012/012a 335,66 58,94/39,32 344,25 8,59 197,95 146,30 42,50 57,50 

Área Urbana de Leiria 014 
014/014a/014b/

014c 3 625,92 77,48 2 760,95 -864,97 2145,80 615,15 22,28 77,72 

Monte Real 015 015 185,96 72,73 183,81 -2,15 131,56 52,25 28,42 71,58 

Segodim 016 016 38,18 58,10 36,89 -1,29 25,51 11,38 30,86 69,14 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Serra Porto de Urso 017 017 88,67 68,98 84,19 -4,48 57,33 26,86 31,91 68,09 

Ortigosa 018 018 169,17 63,66 214,62 45,45 122,25 92,37 43,04 56,96 

Brejo 019 019 6,57 53,41 6,31 -0,26 3,87 2,44 38,74 61,26 

Amor/ Coucinheira/ Casal 
dos Claros 020 020/020a 249,93 78,45 283,75 33,82 214,36 69,39 24,45 75,55 

Casal Novo (Amor) 021 021 82,62 51,09 69,17 -13,45 40,63 28,54 41,27 58,73 

Lameirão, Moital 022 022 33,41 69,58 34,63 1,22 24,48 10,15 29,31 70,69 

Bajouca 023 023 176,66 57,21 170,42 -6,24 106,87 63,55 37,29 62,71 

Marinha do Engenho 024 024 12,09 69,64 16,66 4,57 11,58 5,09 30,52 69,48 

Casal Novo (Monte 
Redondo) 025 025 32,16 59,43 33,92 1,76 20,85 13,07 38,54 61,46 

Lavegadas 026 026 54,93 60,78 59,87 4,94 39,69 20,18 33,70 66,30 

Lavegadas de Baixo 027 027 4,48 43,96 5,59 1,11 3,02 2,57 45,99 54,01 

Várzeas 028 028 75,54 76,41 53,34 -22,20 42,66 10,68 20,03 79,97 

Vergieira 029 029 16,02 61,74 27,78 11,76 17,72 10,06 36,21 63,79 

Barreiros 030 030 103,77 76,45 110,06 6,29 86,64 23,42 21,28 78,72 

Vale da Arieira 031 
 

8,56 
  

-8,56 
 

0,00 
  

Barosa 032 032 178,25 64,05 178,22 -0,03 118,57 59,65 33,47 66,53 

Vale de Frade 033 033 17,57 50,43 11,08 -6,49 8,10 2,98 26,89 73,11 

Picheleiro 034 034 6,88 89,39 11,25 4,37 10,20 1,05 9,37 90,63 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Mouratos 035 035 25,85 54,09 18,57 -7,28 14,19 4,37 23,55 76,45 

Cavalinhos 036 036 107,06 66,21 110,51 3,45 78,45 32,06 29,01 70,99 

Maceira 037 037 652,68 64,92 672,00 19,32 419,84 252,16 37,52 62,48 

Cerca 038 038 10,23 74,03 21,11 10,88 14,53 6,58 31,18 68,82 

Maceirinha/A-do-barbas 039 039/039a 256,66 65,99 259,69 3,03 187,52 72,17 27,79 72,21 

Porto do Carro 040 040 62,65 66,89 49,41 -13,24 39,54 9,87 19,98 80,02 

Casal dos Gaios 041 
 

2,42 
  

-2,42 
 

0,00 
  

Vale Salgueiro 042 042 64,00 52,82 40,78 -23,22 29,29 11,49 28,18 71,82 

Costa de Cima 043 043 82,54 64,11 64,62 -17,92 48,04 16,58 25,66 74,34 

Alcogulhe de Cima 044 044 53,96 60,59 64,26 10,30 42,40 21,86 34,01 65,99 

Vale do Horto 045 045 51,54 63,62 40,64 -10,90 28,82 11,82 29,08 70,92 

Cabeças da Azoia 046 046 40,10 54,82 33,67 -6,43 22,60 11,07 32,88 67,12 

Carreira 047 047 165,98 64,90 133,80 -32,18 100,81 32,98 24,65 75,35 

Vale Gracioso 048 048 4,35 86,49 19,39 15,04 17,92 1,46 7,54 92,46 

Casal da Cortiça 049 049 24,10 33,16 16,25 -7,85 9,51 6,74 41,48 58,52 

Mourã 050 050 25,69 49,63 25,12 -0,57 14,04 11,08 44,11 55,89 

Longra 051 051 31,44 57,31 23,58 -7,86 16,67 6,91 29,31 70,69 

Ponte da Pedra/Chãs 052 052 78,44 78,62 121,37 42,93 85,88 35,49 29,24 70,76 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Casais 053 053 13,05 42,68 7,59 -5,46 5,75 1,83 24,17 75,83 

Assenha 054 054 22,44 47,15 20,84 -1,60 11,22 9,62 46,18 53,82 

Regueira de Pontes 055 055 72,02 68,36 101,81 29,79 64,61 27,76 45,99 62,31 

Riba D'Aves 056 056 38,64 67,96 41,59 2,95 28,27 13,32 32,03 67,97 

Lameiria 057 057 74,09 57,69 64,13 -9,96 43,96 20,17 31,45 68,55 

Moita da Roda 058 058 89,41 68,20 99,28 9,87 70,71 28,57 28,77 71,23 

Souto da Carpalhosa 059 059 31,54 63,50 35,42 3,88 24,27 11,14 31,46 68,54 

Chã da Laranjeira/ S. 
Miguel 060 060 91,61 52,07 86,71 -4,90 55,53 31,19 35,96 64,04 

Penedo 061 061 8,78 53,53 8,81 0,03 5,75 3,06 34,73 65,27 

Camarneira 062 062 16,86 54,42 9,12 -7,74 5,62 3,51 38,42 61,58 

Pêga 063 
 

7,44 
  

-7,44 
 

0,00 
  

Jã da Rua 064 064 54,28 46,81 44,73 -9,55 24,90 19,83 44,33 55,67 

Marinha da Carpalhosa 065 065 17,46 65,05 15,66 -1,80 11,50 4,17 26,60 73,40 

Sargaçal 066 
 

14,00 
  

-14,00 
 

0,00 
  

Bouça de Cá 067 067 23,27 62,78 27,55 4,28 17,28 10,26 37,26 62,74 

Estremadouro 068 068 34,02 55,38 33,69 -0,33 19,81 13,88 41,20 58,80 

Casais da Bidoeira 069 069/069a 17,90 60,90 16,51 -1,39 11,36 5,15 31,20 68,80 

Martim Godim 070 070 14,11 53,28 14,48 0,37 8,29 6,20 42,78 57,22 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Vale da Bajouca 071 071 29,24 64,33 32,71 3,47 22,30 10,42 31,84 68,16 

Bouça de Lá 072 072 21,94 50,55 15,84 -6,10 10,16 5,67 35,82 64,18 

Graveto 073 073 13,34 41,54 8,59 -4,75 5,72 2,87 33,38 66,62 

Pinheiro 074 
 

14,91 
  

-14,91 
 

0,00 
  

Bidoeira de cima 075 075 183,39 60,74 172,01 -11,38 116,16 55,85 32,47 67,53 

Picoto 076 076 31,66 68,26 65,48 33,82 45,69 19,79 30,22 69,78 

Amieira 078 078 22,67 63,43 25,97 3,30 18,00 7,97 30,70 69,30 

Triste Feia 079 079 9,21 44,18 9,62 0,41 5,85 3,77 39,19 60,81 

Milagres 080 080 105,99 64,94 108,79 2,80 76,23 32,56 29,93 70,07 

Colónia Agrícola 081 
 

2,05 
  

-2,05 
 

0,00 
  

Charneca do Souto 082 
 

5,09 
  

-5,09 
 

0,00 
  

Alcaidaria 083 083 64,12 59,86 64,30 0,18 41,82 22,48 34,96 65,04 

Mata 084 084 89,97 63,68 96,79 6,82 64,42 32,37 33,44 66,56 

Janardo 085 085 63,37 60,94 56,18 -7,19 37,71 18,47 32,87 67,13 

Outeiro das Barrocas 086 086 15,44 41,64 9,57 -5,87 6,32 3,26 34,02 65,98 

Figueiras 087 087 78,26 63,32 63,06 -15,20 41,83 21,23 33,67 66,33 

Vale Pereiro 088 
 

4,43 
  

-4,43 
 

0,00 
  

Pingarelhos 089 089 5,72 77,22 5,96 0,24 4,85 1,12 18,71 81,29 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Ínsua 090 
 

2,81 
  

-2,81 
 

0,00 
  

Texugueira 091 091 27,32 58,25 26,47 -0,85 16,18 10,29 38,87 61,13 

Casal da Quinta 092 092 61,75 60,47 55,07 -6,68 35,95 19,12 34,73 65,27 

Bidoeira de Baixo 093 093 100,16 59,14 101,83 1,67 63,82 38,01 37,33 62,67 

Barracão 094 094/093a 59,26 67,91 81,33 22,07 49,00 32,33 39,75 60,25 

Colmeias 095 095/095a 211,65 67,23 206,25 -5,40 144,65 61,60 29,87 70,13 

Cabeço Redondo 096 
 

7,18 
  

-7,18 
 

0,00 
  

Vale do Grou 097 
 

7,44 
  

-7,44 
 

0,00 
  

Raposeira 098 098 35,56 59,43 29,41 -6,15 18,52 10,89 37,04 62,96 

Vale da Raposeira 099 
 

2,02 
  

-2,02 
 

0,00 
  

Leão 100 100 50,22 50,22 38,64 -11,58 24,11 14,53 37,60 62,40 

Fonte do Oleiro 101 101 5,90 56,14 6,68 0,78 3,48 3,20 47,90 52,10 

Santa Eufémia 102 102 186,60 51,11 157,44 -29,16 85,95 71,48 45,40 54,60 

Quintas do Sirol 103 103 128,76 50,62 91,11 -37,65 62,76 28,35 31,12 68,88 

Azabucho/ Campo 
Amarelo 104 104 50,34 59,50 42,66 -7,68 29,05 13,60 31,89 68,11 

Vale da Garcia 105 105 22,71 64,76 18,17 -4,54 12,14 6,03 33,20 66,80 

Soutos/Apariços 106 106 276,62 54,57 209,84 -66,78 137,90 71,94 34,28 65,72 

Caldelas 107 107 141,82 60,40 123,46 -18,36 93,20 30,26 24,51 75,49 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Azoia/ Codiceira 108 108 143,78 69,42 127,69 -16,09 96,41 31,28 24,50 75,50 

Pereiras/Vale Sumo 109 109 79,78 49,92 80,01 0,23 56,44 23,57 29,46 70,54 

Cercal/Gordaria 110 110 45,00 59,57 39,80 -5,20 26,98 12,82 32,21 67,79 

Vale da Pedra 111 111/111a/111b 110,85 68,97 92,53 -18,32 60,93 31,60 34,15 65,85 

Cardosos 112 112 27,32 58,38 26,27 -1,05 17,18 9,08 34,59 65,41 

Parracheira 113 113 6,42 82,60 11,98 5,56 9,67 2,31 19,30 80,70 

Casal dos Ferreiros 114 114 90,91 65,40 95,71 4,80 69,44 26,27 27,45 72,55 

Freiria 115 115 19,99 51,17 16,47 -3,52 11,17 5,30 32,16 67,84 

Vale de Santa Margarida 116 116 39,14 52,17 34,86 -4,28 21,12 13,74 39,41 60,59 

Martinela 117 117/117a 55,51 54,06 44,65 -10,86 28,64 16,01 35,86 64,14 

Touria/Padrão 118 118 127,09 61,19 123,91 -3,18 88,75 35,15 28,37 71,63 

Vidigal 119 119 69,78 62,06 74,99 5,21 53,70 21,29 28,39 71,61 

Zambujo 120 120 20,48 77,11 26,83 6,35 22,70 4,13 15,40 84,60 

Ponte Cavaleiro 121 121 33,71 73,42 42,89 9,18 32,12 10,77 25,10 74,90 

Abadia 122 122 29,77 59,42 15,40 -14,37 12,73 2,67 17,32 82,68 

Barreira 123 123 52,35 70,01 56,18 3,83 38,08 18,11 32,23 67,77 

Andreus, Marvila 124 124 104,16 62,63 95,58 -8,58 68,44 27,14 28,40 71,60 

Portelas 125 125 11,13 80,20 15,88 4,75 12,74 3,14 19,79 80,21 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Reixida, Amoreira 126 126 43,61 75,58 44,00 0,39 33,61 10,40 23,63 76,37 

Fontes 127 127 29,02 55,17 22,35 -6,67 16,88 5,47 24,46 75,54 

Vale Maior 128 
 

8,56 
  

-8,56 
 

0,00 
  

Chaínça 129 129 107,14 62,51 95,82 -11,32 65,86 29,96 31,27 68,73 

Santa Catarina da Serra 130 130 88,03 58,81 84,47 -3,56 54,34 30,13 35,67 64,33 

Cova Alta 131 131 25,90 43,05 15,79 -10,11 10,24 5,55 35,16 64,84 

Casal do Estortiga 132 
 

10,73 
  

-10,73 
 

0,00 
  

Sobral 133 133/133a/133b 45,32 44,88 33,16 -12,16 21,98 11,18 33,70 66,30 

Vale Tacão 134 134 28,95 45,07 18,19 -10,76 12,79 5,40 29,69 70,31 

Loureira/Quinta da 
Sardinha 135 135 373,31 59,54 341,52 -31,79 224,45 117,07 34,28 65,72 

Casal da Fartaria 136 
 

3,20 
  

-3,20 
 

0,00 
  

Pernelhas 137 137/137a 132,31 67,64 138,18 5,87 97,95 40,23 29,11 70,89 

Casal do Além 138 138 10,09 58,18 10,83 0,74 7,50 3,33 30,71 69,29 

Confraria 139 139 22,95 74,20 23,33 0,38 18,20 5,13 21,98 78,02 

Bouça 140 140 49,30 62,03 38,61 -10,69 29,89 8,72 22,58 77,42 

Chumbaria 141 
 

4,70 46,22 
 

-4,70 
 

0,00 
  

Serra do Branco 142 142 20,50 59,65 19,02 -1,48 12,14 6,89 36,21 63,79 

Crasto 143 143 61,60 54,65 54,56 -7,04 33,41 21,15 38,77 61,23 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Barreiro 144 144 72,93 46,72 42,39 -30,54 24,12 18,27 43,11 56,89 

Lagares 145 
 

12,56 49,86 
 

-12,56 
 

0,00 
  

Ruge Água, Coucões 146 146 30,66 64,52 24,48 -6,18 18,59 5,89 24,05 75,95 

Memória 147 147/147a 112,30 54,15 92,82 -19,48 62,68 30,14 32,47 67,53 

Farraposa 148 148 18,22 56,53 13,53 -4,69 9,26 4,27 31,56 68,44 

Outeiro da Lameira 149 
 

4,56 
  

-4,56 
 

0,00 
  

Valongo 150 150 22,30 67,44 19,21 -3,09 15,07 4,14 21,53 78,47 

Casal do Monte 151 151 25,62 58,58 23,48 -2,14 16,92 6,56 27,95 72,05 

Lagoa da Pedra 152 152 34,31 53,56 21,88 -12,43 15,42 6,47 29,54 70,46 

Boa Vista 153 153 279,62 60,99 294,16 14,54 183,66 110,50 37,56 62,44 

Caranguejeira 154 154 276,37 68,34 241,84 -34,53 181,05 60,79 25,14 74,86 

Cortes 155 155 123,47 71,46 103,99 -19,48 83,30 20,69 19,90 80,10 

Arrabal 156 156/156a/156b 193,52 65,69 189,10 -4,42 120,38 68,72 36,34 63,66 

Fonte Fria  157 
 

11,88 49,58 
 

-11,88 
 

0,00 
  Casal Mil Homens 

(contiguo ao concelho da 
Batalha) 

 
PU157 0,00 

 
0,83 0,83 0,71 0,12 14,76 85,24 

Fartaria (contiguo ao 
concelho de Ourém) 

 
PU158 0,00 

 
1,10 1,10 1,06 0,04 3,73 96,27 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

PERÍMETRO 
URBANO 

PROPOSTO 

PERIMETROS 
URBANOS EM 
VIGOR - ÁREA 

TOTAL (ha) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

DOS 
PERIMETROS 
URBANOS EM 

VIGOR (%) 

PERIMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
- ÁREA 

TOTAL (ha) 

VARIAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA 
OCUPADA DOS 
PERIMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

(ha) 

ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 
(ha) 

% ÁREA LIVRE 
DOS 

PERÍMETROS 
URBANOS 

PROPOSTOS 

% ÁREA 
OCUPADA 

DOS 
PERÍMETROS 

URBANOS 
PROPOSTOS 

          (3)    (1) (2) (4) (5) 

Ribeira de Escoura  
(contiguo ao concelho da 
Marinha Grande) 

 
PU160 0,00 

 
2,11 2,11 1,36 0,75 35,35 64,65 

Lezíria dos Paus 

 
PU161 0,00 

 
4,71 4,71 3,69 1,03 21,76 78,24 

Fonte Cova 

 
PU162 0,00 

 
1,95 1,95 1,29 0,67 34,02 65,98 

Quintas   

 
PU163 0,00 

 
7,20 7,20 2,26 4,94 68,63 31,37 

Campo Amarelo 

 
PU164 0,00 

 
13,36 13,36 4,48 8,88 66,47 33,53 

Ortigosa 

 
PU166 0,00 

 
7,14 7,14 4,65 2,49 34,84 65,16 

Barracão 

 
PU167 0,00 

 
11,51 11,51 7,10 4,41 38,33 61,67 

Canhestro 

 
PU168 0,00 

 
17,46 17,46 5,30 12,16 69,64 30,36 

Outeiro 

 
PU169 0,00 

 
7,32 7,32 7,32 0,00 0,00 100,00 

Colónia agrícola ZV Milagres 
 

95,00 
  

-95,00 
 

0,00 
  

  
TOTAIS 

 
14 535,15 

 
13 080,38 -1 454,77 9 133,40 3 946,98 30,17 69,83 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

(1) ÁREA OCUPADA DOS PERÍMETROS URBANOS PROPOSTOS           

  Integra áreas urbanas consolidadas e legalmente comprometidas, e a estrutura ecológica municipal 

         

C1 Áreas consolidadas legalmente comprometidas do perímetro urbano em vigor      

C2 Áreas consolidadas e legalmente comprometidas da área de expansão     

EEM1 Áreas da estrutura ecológica municipal do perímetro urbano em vigor     

EEM2 Áreas da estrutura ecológica municipal da área de expansão     
         

 
(1) = C1 + C2 + EEM1 + EEM2 

      

         

(2) ÁREA LIVRE DOS PERÍMETROS URBANOS PROPOSTOS           

  Integra áreas livres do perímetro urbano em vigor e áreas livres das áreas de expansão 

         

L1 Áreas livres do perímetro urbano em vigor       

L2 Áreas livres da área de expansão       

         

 
(2) = L1 + L2 

      

   
 
      

(3) ÁREA TOTAL DOS PERÍMETROS URBANOS PROPOSTOS           

  
Integra as áreas ocupadas e áreas livres dos perímetros urbanos propostos. Para o cálculo destas áreas foram excluídas, logo à partida, as zonas industriais 
inseridas nos perímetros urbanos em vigor e as áreas reclassificadas de solo urbano para rural. 

         

(1) Áreas ocupadas dos perímetros urbanos propostos      

(2) Áreas livres dos perímetros urbanos propostos   
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

 
(3) = (1) + (2) 

      

         

(4) CRITÉRIO PROT-C - % ÁREAS LIVRES DOS PERÍMETROS URBANOS PROPOSTOS - SITUAÇÕES EM QUE SE VERIFICA REDEFINIÇÃO DE PERÍMETRO 

  
INFERIOR OU IGUAL A 40% DAS ÁREAS DOS PERÍMETROS URBANOS 
PROPOSTOS         

         

 
(4) = (2) / (3) X 100 

      

   

 
 
 
      

(5) CRITÉRIO PROT-C - % ÁREA OCUPADA DOS PERÍMETROS URBANOS PROPOSTOS         

  
SUPERIOR OU IGUAL A 70% DAS ÁREAS DOS PERÍMETROS URBANOS 
PROPOSTOS         

         

 
(5) = (1) / (3) X 100 

      

 

CUMPRE CRITÉRIO DO PROT-C       
 

TAXA DE EXECUÇÃO > 70% 

NÃO CUMPRE CRITÉRIO DO PROT-C       
 

TAXA DE EXECUÇÃO < 65% 

NÃO CUMPRE CRITÉRIO DO PROT-C (POR UM DIFERENCIAL DE 5%)   
 

TAXA DE EXECUÇÃO <65% E < 70% 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

Pese embora, no presente volume se encontrem sustentadas as opções tomadas na estruturação e 

ordenamento do município de Leiria, como se pode aferir em ponto posterior, a redução dos perímetros 

urbanos em vigor (-9,3%), a proposta de ordenamento da revisão do PDM de Leiria, classificação e 

reclassificação do solo, cumpre, no cômputo dos Perímetros Urbanos, os critérios estabelecidos no PROT-

Centro, com a área ocupada dos perímetros urbanos propostos – áreas urbanas consolidadas e 

legalmente comprometidas, incluindo a estrutura ecológica municipal – de 70%, à qual, acresce o critério 

cumulativo do somatório das áreas livres dos atuais perímetros urbanos, mais a ampliação proposta, não 

exceder os 40% dos perímetros urbanos atuais (não contabilizando as áreas de estrutura ecológica 

municipal e as zonas industriais empresariais). 

 

Ainda que numa análise singular de novas áreas urbanas e expansão dos perímetros urbanos existentes 

se identifiquem aglomerados que não cumprem os valores das áreas ocupadas e áreas livres apontadas 

pelo PROT-Centro, verifica-se que os valores afetos à área ocupada dos perímetros urbanos propostos 

que não cumprem se situam, na sua maioria, acima dos 60%, e os valores das áreas livres dos perímetros 

urbanos propostos que não cumprem se situam, na sua maioria, abaixo dos 50%, que no entanto, e 

conforme referida na alínea v) do PROT-Centro ‘Nos aglomerados urbanos que o justifiquem, poder-se-á 

exceder o valor previsto, desde que seja efetuada a respetiva compensação noutros aglomerados, 

assegurando dessa forma que não é ultrapassado o valor acumulado das áreas de expansão para a 

totalidade do território municipal’ verifica-se, como referido no parágrafo anterior que a proposta da revisão 

do PDM de Leiria cumpre, no cômputo dos Perímetros Urbanos, os critérios estabelecidos no PROT-

Centro. 

 

Tabela 21. Verificação do cumprimento do PROT-Centro | TG9 – Solo Rural / Aglomerados Rurais  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 

ÁREA DOS 
AGLOMERADOS 

RURAIS (ha) 

AFASTAMENTO 
ENTRE AS 

CONSTRUÇÕES 
(m) 

PROFUNDIDADE 
MÁXIMA (m) 

        (1) (2) 

Cavadas   AR24 5,08 < ou = 50m < 50m 

Braçal   AR25 1,55 < ou = 50m < 50m 

Braçal   AR26 1,55 < ou = 50m < 50m 

Água Formosa   AR27 1,08 < ou = 50m < 50m 

Brejo dos Matos   AR28 2,10 < ou = 50m < 50m 

Tenda   AR29 1,73 < ou = 50m < 50m 

Moinhos de Carvide   AR30 2,63 < ou = 50m < 50m 

Mata da Bidoeira   AR31 1,22 < ou = 50m < 50m 

Água Formosa   AR32 2,54 < ou = 50m < 50m 

Arieiros   AR33 2,55 < ou = 50m < 50m 

Outeiro da Pastora   AR34 1,44 < ou = 50m < 50m 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 

ÁREA DOS 
AGLOMERADOS 

RURAIS (ha) 

AFASTAMENTO 
ENTRE AS 

CONSTRUÇÕES 
(m) 

PROFUNDIDADE 
MÁXIMA (m) 

Arneiro   AR35 2,07 < ou = 50m < 50m 

Colónia Agrícola   AR36 2,16 < ou = 50m < 50m 

Ribeira da Escoura   AR37 1,20 < ou = 50m < 50m 

Vale D'Agua   AR38 2,96 < ou = 50m < 50m 

Barreira do Sardão   AR39 1,64 < ou = 50m < 50m 

Fonte do Oleiro   AR40 1,23 < ou = 50m < 50m 

Carrapital   AR42 5,00 < ou = 50m < 50m 

Bogalho   AR43 1,45 < ou = 50m < 50m 

Várzeas   AR44 0,35 < ou = 50m < 50m 

Casal Leitão   AR45 3,71 < ou = 50m < 50m 

Vale Faria   AR46 2,50 < ou = 50m < 50m 

Alqueidão   AR47 1,44 < ou = 50m < 50m 

Vale Verde   AR48 1,64 < ou = 50m < 50m 

Reixida   AR49 0,97 < ou = 50m < 50m 

Lameiria   AR50 1,79 < ou = 50m < 50m 

Carpalhosa 
 

AR51 1,20 < ou = 50m < 50m 

Carreira 
 

AR52 0,85 < ou = 50m < 50m 

Chã 
 

AR53 1,50 < ou = 50m < 50m 

Vale da Arieira 31 AR031 6,83 < ou = 50m < 50m 

Quinta do Moinho 40 AR040 5,12 < ou = 50m < 50m 

Casal dos Gaios 41 AR041 3,13 < ou = 50m < 50m 

São Bento 62 AR062 2,14 < ou = 50m < 50m 

São Bento 62 AR062a 2,99 < ou = 50m < 50m 

Pêga 63 AR063 5,91 < ou = 50m < 50m 

Arneiro do Sargaçal 66 AR066 4,21 < ou = 50m < 50m 

Martin Godim 70 AR070 2,13 < ou = 50m < 50m 

Cabeço 73 AR073 2,84 < ou = 50m < 50m 

Pinheiro 74 AR074 6,81 < ou = 50m < 50m 

Breijinho 74 AR074a 4,43 < ou = 50m < 50m 

Vale Pereiro 88 AR088 4,77 < ou = 50m < 50m 

Tubareira 90 AR090 1,15 < ou = 50m < 50m 

Cabeço das Matas 96 AR096 4,27 < ou = 50m < 50m 

Raposeira 98 AR098 2,97 < ou = 50m < 50m 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 
URBANO EM 

VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 

ÁREA DOS 
AGLOMERADOS 

RURAIS (ha) 

AFASTAMENTO 
ENTRE AS 

CONSTRUÇÕES 
(m) 

PROFUNDIDADE 
MÁXIMA (m) 

Raposeira 99 AR099 2,09 < ou = 50m < 50m 

Casal do Telheiro 111 AR111 1,54 < ou = 50m < 50m 

Pé da Serra 122 AR122 1,27 < ou = 50m < 50m 

Vale Maior 128 AR128 1,33 < ou = 50m < 50m 

Casal da Estortiga 132 AR132 6,13 < ou = 50m < 50m 

Balancho 136 AR136 2,78 < ou = 50m < 50m 

Bouça 140 AR140 1,36 < ou = 50m < 50m 

São Martinho 144 AR144 4,20 < ou = 50m < 50m 

Cabeças de Laqares 144 AR144a 2,78 < ou = 50m < 50m 

Murtórios 153 AR153 3,06 < ou = 50m < 50m 

Alqueidão 155 AR155 2,54 < ou = 50m < 50m 

Fonte Fria 157 AR157 8,35 < ou = 50m < 50m 

TOTAL     154,26     

 

 

(1) CONTIGUIDADE DO EDIFICADO       

 Afastamento entre as construções menor ou igual a 50m   

      

(2) FAIXA ENVOLVENTE COM UMA PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 50 m   

  
Medida a partir do exterior das últimas edificações e ajustada à expressão edificada existente 
e às características biofísicas de cada local 

      
 

CUMPRE CRITÉRIO DO PROT-C 

NÃO CUMPRE CRITÉRIO DO PROT-C 
 

Verifica-se, a partir da tabela acima, que a proposta de ordenamento da revisão do PDM de Leiria, 

nomeadamente os espaços afetos a Aglomerados Rurais cumprem os critérios constituídos no PROT-

Centro com base na contiguidade do edificado – afastamento entre construções menor ou igual a 50 

metros -, incluindo uma faixa envolvente com a profundidade máxima de 50 metros. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 22. Verificação do cumprimento do PROT-Centro | TG9 – Solo Rural / Áreas de Edificação Dispersa  
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 

URBANO 
EM VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 

ÁREA DAS 
ÁREAS DE 

EDIFICAÇÃO 
DISPERSA 

(ha) 

NÚMERO 
TOTAL DE 
EDIFÍCIOS 

DENSIDADE 
(EDIFÍCIOS / 

ha)  

PROFUNDIDADE 
MÁXIMA (m) 

      (2) (2) (1) (3) 

Amieira 14 AED.014 5,00 28 6 < 100m 

Casal da Boticardas 14 AED.014a 4,38 27 8 < 100m 

Vale Salgueiro 42 AED.042 4,03 31 8 < 100m 

Salto do Lobo 43 AED.043 3,28 11 3 < 100m 

Sargaçal 66 AED.066 6,04 44 7 < 100m 

Martin Godim 70 AED.070 2,19 15 7 < 100m 

Casais da Colónia agrícola 81 AED.081 4,59 33 7 < 100m 

Portela da Mata 82 AED.082 3,62 34 9 < 100m 

Portela da Mata 82 AED.082a 2,62 18 7 < 100m 

Casal dos Martos 87 AED.087 3,05 27 9 < 100m 

Vale do Grou 97 AED.097 8,43 70 8 < 100m 

Charneca do Covão 102 AED.102 11,56 20 2 < 100m 

Casal das Abertas 104 AED.104 8,59 47 5 < 100m 

Trabulheira 106 AED.106 8,47 58 7 < 100m 

Vale Sumo 109 AED.109 2,98 18 6 < 100m 

Serrada 122 AED.122 5,49 15 3 < 100m 

Fontes 127 AED.127 1,74 15 9 < 100m 

Regueira do Freixo 144 AED.144 10,23 84 10 < 100m 

Ladeiras 145 AED.145 5,26 33 6 < 100m 

Vale da Maia 146 AED.146 2,24 24 11 < 100m 

Outeiro da Lameira 149 AED.149 4,76 38 8 < 100m 

Quinta do Cónego 155 AED.155 10,78 55 6 <100m 

Casal Branco 155 AED.155a 2,32 13 6 < 100m 

Reguengo   AED.42 5,08 26 5 < 100m 

Brejeira   AED.20 2,74 16 6 < 100m 

Marco   AED.22 9,06 59 6 < 100m 

Cavadas da Bouça   AED.24 1,31 4 3 < 100m 

Valinho   AED.25 6,26 35 6 < 100m 

Casais da Colónia agrícola   AED.26 4,11 39 9 < 100m 

Barrosa   AED.28 2,59 22 8 < 100m 

Fonte   AED.29 4,40 20 8 < 100m 

Cova do Pinheiro   AED.30 1,61 22 14 < 100m 

Quinta das Caldelas   AED.31 6,06 22 5 < 100m 
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RELATÓRIO DO PLANO 
plano diretor municipal 

Leiria VOLUME V. PROPOSTA  

DESIGNAÇÃO 

CÓDIGO 
PERÍMETRO 

URBANO 
EM VIGOR 

CÓDIGO - 
EQUIVALÊNCIA 

(PROPOSTA) 

ÁREA DAS 
ÁREAS DE 

EDIFICAÇÃO 
DISPERSA 

(ha) 

NÚMERO 
TOTAL DE 
EDIFÍCIOS 

DENSIDADE 
(EDIFÍCIOS / 

ha)  

PROFUNDIDADE 
MÁXIMA (m) 

Fonte da Póvoa   AED.32 4,70 25 5 < 100m 

Casal da Mourã   AED.33 6,18 39 6 < 100m 

Vale da Ribeira   AED.34 3,48 28 8 < 100m 

Vale da Horta Velha   AED.35 6,44 34 5 < 100m 

Quinta da Cortiça   AED.37 4,63 34 7 < 100m 

Cantomilo   AED.38 5,29 46 10 < 100m 

Casal Vale Pereiro   AED.39 2,44 13 5 < 100m 

Ribeira   AED.40 2,62 30 11 < 100m 

Hortas   AED.41 2,11 16 8 < 100m 

Salgueiros   AED44 2,66 9 3 < 100m 

Quinta da Bidoeira   AED45 3,35 6 2 < 100m 

Souto de Cima   AED46 3,30 10 3 < 100m 

Carrapital   AED47 7,74 8 1 < 100m 

TOTAL     219,80       

 

 

(1) DENSIDADE SUPERIOR A 1 EDIFÍCIO/ha      

      

      

(2) 
DIMENSÃO MÍNIMA PARA A DELIMITAÇÃO DESTAS 
ÁREAS     

 Superior a 5 ha      

 Admite-se que o valor se reduza a 2,50 ha desde que inclua pelo menos 5 edifícios 

      

(3) FAIXA ENVOLVENTE COM UMA PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 100 m   

  Medida a partir do extradorso das últimas edificações     
 

CUMPRE CRITÉRIO DO PROT-C 

NÃO CUMPRE CRITÉRIO DO PROT-C 
 

Através da tabela acima verifica-se que a proposta de ordenamento da revisão do PDM de Leiria, no que 

respeita aos espaços afetos a Áreas de Edificação Dispersa cumpre os critérios do PROT-Centro, com 

exceção das áreas de Martim Godim, Fontes, Vale da Maia, Casal Branco, Cavadas da Bouça, Cova do 

Pinheiro, Casal Vale Pereiro e Hortas, por não apresentarem a dimensão mínima de 5 ha ou em alternativa 

a dimensão mínima de 2,5 ha cumulativamente com um número total de edifícios superior a 5. Cavadas da 

Bouça é a única área a apresentar um total de edifícios inferior a 5. Nestas situações, a área mínima foi 

comprometida pelo conflito com as condicionantes, RAN e REN, na área envolvente, caso específico de 
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Fontes, Vale da Maia, Cova do Pinheiro e pelo corte imposto pelo limite de concelho, caso específico de 

Martim Godim, Vale da Maia, Hortas e Cavadas da Bouça, em que nesta última se verifica continuidade da 

Área de Edificação Dispersa no concelho limítrofe. 

 
 
 

10. COMPROMISSOS 

 

A alínea c) do ponto 1.º da Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro, determina que os Planos Diretores 

Municipais são acompanhados por relatório e ou planta com a indicação das licenças ou autorizações de 

operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor, substituível por 

declaração de câmara municipal comprovativa da inexistência dos referidos compromissos urbanísticos na 

área do Plano.  

 

A informação relativa a licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, a loteamentos e a 

informações prévias favoráveis em vigor, encontra-se representada na peça desenhada ‘Planta de 

Licenças ou Autorizações de Operações Urbanísticas emitidas, e Informações Prévias Favoráveis em 

vigor’. 

 

Pese embora estes incidam de forma global por todo o território, particularmente no que refere às outras 

operações urbanísticas, associadas a construções novas, ampliações e alterações de uso geral e 

habitação familiar, verifica-se que os compromissos urbanísticos emitidos pelo município de Leiria 

associado aos loteamentos bem como as informações prévias detêm maior expressão na área envolvente 

ao perímetro urbano alargado da cidade de Leiria, nomeadamente nas freguesias de Leiria, Marrazes, 

Pousos e Parceiros, justificado pelas suas características mais urbanas e de maior densificação.  
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Figura 125. Localização geográfica das licenças ou autorizações de operações urbanísticas emitidas, 

informações prévias favoráveis em vigor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO. QUADRO DE SERVIDÕES DAS VIAS 

CLASSIFICADAS 

 

 



 

Estradas do Plano Rodoviário Nacional 
(Decreto-Lei 13/94) 

Estradas Desclassificadas 
(Decreto-Lei 13/71) 

Estradas Municipais 
(Lei 2110, 19/08/1961) 

Caminhos Municipais 
(Lei 2110, 19/08/1961) 

IP 
(Salvo se disposições contrárias no 

Contrato de Concessão) 

IC 
(Salvo se disposições contrárias no 

Contrato de Concessão) 
OE ED EM CM 

Zona non aedificandi 
50 m do eixo e nunca a menos de 
20 m da zona da estrada

(1)
 

(a) do art.º 5.º) 

35 m do eixo e nunca a menos de 
15 m da zona da estrada

(1)
 

(b) do art.º 5.º) 

20 m do eixo e nunca a menos de 5 
m da zona da estrada

(1)
 

(c) do art.º 5.º) 

20 m da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas internacionais; 15 m da 
plataforma da estrada

(2)
 para estradas 

de 1.ª; 12 m da plataforma da 
estrada

(2)
 para estradas de 2.ª e 10 m 

da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas de 3.ª 
(d) do art.º 8.º)

(3)
 

6 m do eixo, podendo ser alargada 
pela Câmara Municipal até 8 m do 
eixo da via, na totalidade ou 
apenas em algumas vias 
(n.º 1 do art.º 58.º) 

(4)
 

4,5 m do eixo, podendo ser 
alargada pela Câmara Municipal 
até 6 m do eixo da via, na 
totalidade ou apenas em algumas 
vias 
(n.º 1 do art.º 58.º) 

(4)
 

Construção, reconstrução ou reparação de 
edifícios e vedações ou execução de trabalhos 
de qualquer natureza 

    
8 m da zona da estrada 
(a) do art.º 79.º) 

6 m da zona do caminho 
(a) do art.º 79.º) 

Fornos, forjas, fábricas ou outras instalações que 
possam causar danos, estorvo ou perigo 

   

70 m da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas internacionais e 50 m da 
plataforma da estrada

(2)
 para as outras 

(e) do art.º 8.º)
 (3)

 

50 m da zona da estrada 
(art.º 48.º) 

30 m da zona do caminho 
(art.º 48.º) 

Igrejas, recintos de espetáculos, matadouros, 
quartéis de bombeiros, restaurantes, hotéis e 
garagens 

   

70 m da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas internacionais e 50 m da 
plataforma da estrada

(2)
 para as outras 

(e) do art.º 8.º) 

  

Construções simples, especialmente de 
interesse agrícola, como tanques, eiras, 
ramadas, pérgulas terraços, ou outras obras 
congéneres 

   

6,5 m da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas de 1.ª e 4 m da plataforma da 
estrada

(2)
 para estradas de 2.ª e 3.ª 

(b) do art.º 8.º) 

  

Poços, minas, espigueiros, alpendres    

5,5 m da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas de 1.ª e 3 m da plataforma da 
estrada

(2) 
para estradas de 2.ª e 3.ª 

(c) do art.º 8.º) 

  

Vedações à margem das vias 
7 m da zona de estrada

(1)
 

(a) do art.º 7.º) 
7 m da zona de estrada

(1)
 

(a) do art.º 7.º) 
5 m da zona de estrada

(1)
 

(a) do art.º 7.º) 

6,5 m da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas de 1.ª e 4 m da plataforma da 
estrada

(2) 
para estradas de 2.ª e 3.ª. 

(a) do art.º 8.º)
 (3)

 

5 m do eixo da via 
(art.º 60) 

4 m do eixo da via 
(art.º 60) 

Vedações de terrenos abertos, confinantes com 
as estradas e caminhos municipais, com sebes 
vivas, muros e grades 

    
Limite do lote 
(art.º 59.º e parágrafo 2 do art.º 
60) 

Limite do lote 
(art.º 59.º e parágrafo 2 do art.º 
60) 

Depósito de materiais para venda    

50 m da plataforma da estrada
(2)

 para 
estradas internacionais e 30 m da 
plataforma da estrada

(2)
 

(h) do art.º 8.º) 

  

Depósitos de sucata    
200 m da plataforma da estrada

(2)
 

(g) do art.º 8.º) 
  

Depósitos de lixo ou lançamento de águas em 
valas ou outras condutas 

   
100 m da zona de estrada

(2)
 

(l) do art.º 8.º) 
  

Infraestruturas ou equipamentos 
7 m da zona de estrada

(1)
 

(n.º 2 do art.º 8.º) 
7 m da zona de estrada

(1)
 

(n.º 2 do art.º 8.º) 
Fora da plataforma da estrada

(1)
 

(art.º 9.º) 
   

Estabelecimento de inscrições, tabuletas, 
anúncios ou outros meios de publicidade 

Proibida fora dos aglomerados urbanos - Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 105/98 
Permitido para as Estradas Regionais pelas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 166/99 

50 m da plataforma da estrada
(2)

 
(f) do art.º 8.º) 

100 m da zona da estrada 
(b) do art.º 79.º) 

100 m da zona do caminho 
(b) do art.º 79.º) 

Anúncios ou outros meios de publicidade, 
quando isolados 

    
25 m da zona da estrada 
(n.º 2 do art.º 68.º) 

20 m da zona do caminho 
(n.º 2 do art.º 68.º) 

Toldos      
Não devem exceder a aresta 
exterior da berma 
(art.º 46.º, parágrafo único) 

Não devem exceder a aresta 
exterior da berma 
(art.º 46.º, parágrafo único) 

Árvores ou arbustos    
1m da zona de estrada

(2)
 

(j) do art.º 8.º) 
  

Feiras ou mercados    
200 m da zona de estrada

(2)
 via 

(m) do art.º 8.º) 
30 m da zona da estrada 
(art.º 50.º) 

20 m da zona do caminho 
(art.º 50.º) 

 
 
 
 
 



(1) De acordo com o art.º 2.º, entende-se por: 

b)  Zona de estrada – o solo ocupado pela estrada, abrangendo a faixa de rodagem, as bermas, as pontes e os viadutos nela incorporados e, quando existiam, as valetas, os passeios, as banquetas e os taludes; 
c) Plataforma da estrada – o conjunto constituído pela faixa de rodagem e pelas bermas. 

 
(2) De acordo com o art.º 2.º: 

1) Constitui zona da estrada: 
a) O terreno por ela ocupado, abrangendo a faixa de rodagem, as bermas e, quando existem, as valetas, passeios, banquetas ou taludes; 
b) As pontes e viadutos nela incorporados e os terrenos adquiridos por expropriação ou qualquer título para alargamento da plataforma da estrada ou acessórios, tais como parques de estacionamento e miradouros. 

2) A plataforma da estrada abrange a faixa de rodagem e as bermas. 

 
(3) De acordo com o n.º 2 do art.º 8.º, a proibição não abrange: 

a) O estabelecimento de sebes vivas a distância de 0,5 m da via; vedações precárias em rede ou fio de arame liso no limite da via; 
b) As construções a efetuar dentro dos centros populacionais quando para os mesmos existam anteplanos ou planos de urbanização ou de alinhamentos; 
c) As edificações ao longo das estradas, nos troços que constituam ruas de aglomerados populacionais com, pelo menos 150 m de comprimento; 
d) O estabelecimento de pequenas oficinas, salvaguardados os limites fixados na alínea d) do n.º 1. 

 
(4) de acordo com o primeiro parágrafo do art.º 58.º, excetuam-se do disposto neste artigo: 

a) As vedações; 
b) As construções a efetuar dentro dos centros populacionais, quando para os mesmos existam planos ou anteplanos de urbanização geral ou parcial ou planos de alinhamentos aprovados aos quais essas construções deverão ficar subordinadas; 
c) As construções simples, especialmente de interesse agrícola, como tanques, poços minas, eiras, espigueiros, ramadas, alpendres, pérgulas terraços, ou outras obras congéneres, que poderão ser autorizadas pelas câmaras municipais, não devendo os alinhamentos a fixar 

aproximar-se mais do eixo da via do que as vedações cujos alinhamentos são estabelecidos no presente regulamento. 
d) As construções junto de estradas e caminhos municipais com condições especiais de traçado em encostas de grande declive; 
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