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ENCNB Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

ERAE Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas 

FA Fatores Ambientais 

FCD Fatores Críticos para a Decisão 

INE Instituto Nacional de Estatística  

PBH do Lis Plano de Bacia Hidrográfica do Lis 

PCIP Prevenção e Controlo Integrado da Poluição 

PDM Plano Diretor Municipal  

PEAASAR II Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 

PENT Plano Estratégico Nacional para o Turismo 

PERSU II Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 

PNA Plano Nacional da Água 

PNDR Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

PNUEA Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 

PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PMOT Plano Municipal de Ordenamento do Território 

PRN Plano Rodoviário Nacional 

PROF-CL Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral 

PROT-C Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

QE Questões Estratégicas 

QRE Quadro de Referência Estratégico 

RA Relatório Ambiental 

RDA Relatório de Definição de Âmbito 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

REN Reserva Ecológica Nacional 

UOPG Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica – Versão 

preliminar para a Conferência de Serviços (AAE) da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) 

de Leiria, onde se pretende identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos significativos 

(positivos ou negativos) no ambiente resultante da proposta preliminar da RPDM de Leria, já 

passíveis de serem avaliados de modo a poder influenciar as decisões finais sobre essas 

propostas.  

A AAE tornou-se obrigatória com a publicação do DL n.º 232/2007, de 15 de junho alterado 

pelo DL n.º 58/2011, de 4 de maio que, transpõe para o ordenamento jurídico nacional os 

requisitos estabelecidos pela Diretiva n.º 2001/42/CE, de 25 de junho vindo confirmar a 

necessidade de avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente.  

Ao nível dos planos municipais de ordenamento do território a AAE deve considerar as 

premissas definidas no DL n.º 380/99, de 22 de setembro, com nova redação no DL n.º 

46/2009, de 20 de fevereiro. Este diploma define que os PDM têm de ser acompanhados por 

um Relatório Ambiental, no qual são identificados, descritos e avaliados os eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes da sua aplicação e as suas alternativas razoáveis que 

tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos (ponto 2, artigo 

86.º).Neste sentido, o objetivo da presente AAE consiste em incorporar valores ambientais e 

de sustentabilidade no processo de decisão associado à revisão do PDM de Leiria contribuindo, 

assim, para a “adoção de soluções inovadoras mais eficazes e sustentáveis e de medidas de 

controlo que evitem ou reduzam efeitos negativos significativos no ambiente decorrentes da 

execução do plano” (PARTIDÁRIO, 2007). 

Na fase anterior à elaboração deste relatório, foi elaborado e sujeito a apreciação das 

entidades com responsabilidade ambientais específicas (ERAE) o Relatório de Definição de 

Âmbito da AAE da RPDM de Leria, bem como o Relatório de Efeitos Significativos, apresentado 

apenas ao Município, e tendo em consideração os pareceres decorrentes das reuniões da 

Comissão de Acompanhamento. O Relatório Ambiental irá dar continuidade à caracterização 

da situação atual, através da realização de uma análise tendencial das diferentes alternativas, 

com a finalidade de selecionar a solução preferencial. Após a avaliação dos efeitos ambientais 
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do Plano, serão definidas medidas de minimização dos efeitos negativos e maximização dos 

efeitos positivos significativos no ambiente. 
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2. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

2.1. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

A AAE é entendida como a “identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos 

significativos no ambiente resultantes de um plano ou programa” (art.º 2⁰, DL n.º 232/2007, 

de 15 de junho). É um processo integrado no procedimento de tomada de decisão, oferecendo 

uma perspetiva transversal e promovendo uma abordagem estratégica, que se destina a 

incorporar uma série de valores ambientais, sociais e económicos nessa mesma decisão. Tem 

um carácter contínuo e sistemático, contribuindo para a “adoção de soluções inovadoras mais 

eficazes e sustentáveis e de medidas de controlo que evitem ou reduzam efeitos negativos 

significativos no ambiente decorrente da execução do plano” (DL n.º 232/2007, de 15 de 

junho). 

No caso concreto da AAE da revisão do PDM de Leiria, esta pretende reforçar a incorporação 

das questões ambientais, sociais e económicas na estratégia da revisão do PDM, potenciando 

os impactes positivos e minimizando os negativos, através da definição de recomendações e 

estabelecendo medidas de monitorização, que permitam aferir e reajustar os efeitos 

resultantes da implementação do PDM. 

Considerando que o processo de AAE é um procedimento abrangente, contínuo e sistemático, 

que deve garantir que os efeitos ambientais das soluções adotadas no plano são tomadas em 

consideração durante a sua elaboração, no sentido de dar resposta à integração da AAE no seu 

processo, é definido um esquema metodológico de acordo com as orientações do “Guia da 

Avaliação Ambiental dos Planos Municipais de Ordenamento do Território”, publicado pela 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), 

correspondendo o presente documento à terceira fase do processo de AAE (Relatório 

Ambiental e RNT). Assim, é apresentada na Figura 1 a metodologia de trabalho proposta. 
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Figura 1: Metodologia do Processo de AAE da Revisão do PDM de Leiria 

  

 

 

ETAPA A: 

DEFINIÇÃO DE ÂMBITO 

 

Definição dos Fatores Críticos para a Decisão, identificação dos Critérios e seleção dos 

Indicadores; 

Proposta de lista de Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas. 

 

Definição do 

Objeto de 

Avaliação 

Construção do QRE relativo a outros 

instrumentos de gestão territorial 

europeus e nacionais 

Definição das Questões 

Estratégicas e Seleção dos 

Fatores Ambientais 
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FASE I: Relatório de Definição de Âmbito (RDA) 

FASE IV: Declaração Ambiental 

  

ETAPA D: 

CONSULTA PÚBLICA AO RA 

E DECLARAÇÃO AMBIENTAL 
Elaboração da Declaração Ambiental 

Relatório Ambiental Final (Incorporação dos Resultados da Consulta Pública) 

  

 

ETAPA C: 

RELATÓRIO AMBIENTAL 

Avaliação dos Efeitos Ambientais do Plano e definição de medidas de minimização dos efeitos 

negativos e maximização dos efeitos positivos significativos no ambiente. 

 

Definição do Programa de Gestão e Monitorização Ambiental 

 

FASE III: Relatório Ambiental e RNT 

Caracterização da Situação Atual e Análise Tendencial das diferentes Alternativas 

Seleção da solução preferencial. 

 

 
Caracterização da situação atual e análise das tendências de evolução e de desenvolvimento da 

área territorial do plano 

 

 

ETAPA B: 

EFEITOS SIGNIFICATIVOS E 

OPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

Avaliação das compatibilidades, incompatibilidades e sinergias entre os objetivos do plano e os 

objetivos da AAE 

Identificação dos efeitos significativos no ambiente das ações ou intervenções propostas 

 

FASE II: Relatório de Identificação dos Efeitos 

Significativos e Opções Alternativas 
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Para o processo de AAE da revisão do PDM de Leira propunha-se a distinção de quatro etapas 

(Etapa A: Definição de Âmbito; Etapa B: Relatório de Avaliação dos Efeitos Significativos e 

Opções Alternativas; Etapa C: Relatório Ambiental; Etapa D: Consulta Pública do RA e 

Declaração Ambiental), de modo, a estabelecer-se uma programação articulada com o 

procedimento de elaboração do plano. 

Na Etapa A "Definição do Âmbito" seriam definidos os Fatores Críticos para a Decisão (FCD), 

identificaram-se os critérios e selecionados os indicadores que estabeleceram o alcance e o 

nível de pormenorização a incluir no RA. Os FCD “constituem os temas fundamentais para a 

decisão sobre os quais a AAE se deve debruçar, uma vez que identificam os aspetos que devem 

ser considerados pela decisão na conceção da sua estratégia e das ações que a implementam, 

para melhor satisfazer objetivos ambientais e um futuro mais sustentável” (Partidário, 

2007,pp.18). Estes surgem pela intersecção dos seguintes elementos: 

 Quadro de Referência Estratégico (QRE): objetivos/metas de longo prazo 

estabelecidos em matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável a nível 

internacional, europeu e nacional com os quais o plano estabelece relações; 

 Questões Estratégicas (QE): traduzem os objetivos estratégicos a que se propõem o 

plano; 

 Fatores Ambientais (FA): Definem o âmbito ambiental relevante, orientado pelos FA 

legalmente definidos e sendo ajustados para o alcance e escala do plano. Os Fatores 

Ambientais estão estipulados no DL n.º 232/2007, de 15 de junho. 

Nesta fase a equipa procedeu à recolha, sistematização e organização da informação de base e 

a elaboração de cartografia de apoio necessária para o processo de AAE.  

Esta fase assumiu particular importância no processo uma vez que correspondeu à etapa em 

que se identificou o âmbito e os objetivos da avaliação, considerando a 

minimização/maximização dos efeitos ambientais significativos. Como tal, em conjunto com a 

definição dos FCD, foram estipulados um conjunto de critérios tendo em consideração as 

especificidades da área de intervenção e o âmbito do plano. Os FCD e respetivos critérios 

foram associados a objetivos que representavam a resposta a problemas ambientais e 

procuraram garantir um desenvolvimento sustentável, como definido na Diretiva 2001/42/CE.  
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Conforme antevisto, a definição dos objetivos da avaliação ambiental foi um momento 

importante, pois julgamos que contribui para a concretização dos próprios objetivos da revisão 

do PDM de Leiria e, caso isto aconteça, orientar o estabelecimento de novas alternativas. 

Foram ainda determinados um conjunto de indicadores mensuráveis que determinaram o 

alcance e o nível da informação incluída no RA e, posteriormente, a monitorizar a execução do 

plano. 

A concretização desta etapa ocorreu durante o primeiro semestre de 2012e concretizou-se em 

julho do mesmo ano, com a apresentação do Relatório de Definição de Âmbito da Avaliação 

Ambiental Estratégica. 

Na Etapa B “Identificação dos efeitos significativos e das opções alternativas” procedeu-se à 

verificação das compatibilidades, incompatibilidades e sinergias entre os termos de referência 

e os objetivos do PDM e dos objetivos da avaliação ambiental, para análise das opções e 

alternativas num quadro legível e participado. Foram analisadas tendências de evolução de 

desenvolvimento territorial na área de intervenção do plano, identificaram-se ações que 

possam ter efeitos significativos no ambiente, identificaram-se estratégias e soluções 

alternativas de desenvolvimento e recomendaram-se estratégias ou soluções alternativas.  

Esta etapa do processo teve lugar durante o segundo semestre do ano de 2012 e traduziu-se 

na apresentação do Relatório Ambiental de Identificação dos Efeitos Significativos e Avaliação 

das Alternativas, em janeiro de 2013. 

Na Etapa C “Relatório Ambiental” procedeu-se a uma abordagem dos FCD, avaliando-se os 

diferentes cenários propostos na elaboração da revisão do PDM de Leiria e identificaram-se as 

oportunidades e os riscos resultantes no âmbito da futura implementação do plano. Foram 

verificadas as compatibilidades, incompatibilidades e sinergias entre as propostas do plano e 

as questões ambientais, procedendo-se à avaliação das várias opções e alternativas. Foram 

identificadas as ações do plano que apresentam efeitos significativos no ambiente, através do 

cruzamento das questões ambientais e as propostas do plano, verificando assim 

compatibilidades e incompatibilidades, permitindo identificar estratégias e soluções 

alternativas a aplicar. 

Após a avaliação ambiental dos potenciais efeitos resultantes da introdução das propostas de 

alteração ao plano e da definição de medidas de minimização dos efeitos negativos e de 

maximização dos efeitos positivos foi estipulado um Programa de Gestão e Monitorização 
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Ambiental que pretende garantir a avaliação e o controlo dos efeitos que a implementação do 

plano terá no ambiente e no desenvolvimento local/regional. Este programa identifica um 

conjunto de indicadores mensuráveis enquanto ferramenta essencial na gestão e avaliação dos 

resultados das opções tomadas, permitindo monitorizar os impactes estratégicos definidos por 

FCD, resultantes da implementação das opções estratégicas da revisão do PDM. A definição 

dos indicadores teve em consideração a necessidade de estes serem quantificáveis, permitindo 

o controlo ambiental da execução do plano.  

Os trabalhos conducentes à conclusão desta etapa ocorreram durante o segundo semestre de 

2012 e o primeiro semestre de 2013 e foram concretizados com a apresentação do Relatório 

Ambiental, apresentado em junho de 2013. 

Na Etapa D “Consulta Pública do Relatório Ambiental e Declaração Ambiental” legitima-se a 

proposta de plano e o Relatório Ambiental a submissão de consulta pública, onde serão 

também incluídos os resultados da ponderação da consulta, seguido de aprovação e 

publicação do plano. A Declaração Ambiental é elaborada na fase posterior à aprovação da 

proposta de revisão do plano e sua publicação no Diário da República. A Câmara Municipal de 

Leiria envia a DA para a Agência Portuguesa do Ambiente, na qual deve constar a maneira 

como as considerações ambientais do Relatório Ambiental foram integradas na revisão do 

PDM de Leiria, as observações apresentadas pelas ERAE e pela discussão pública e os 

resultados da respetiva ponderação. Tem ainda de ficar explícito como é que as observações 

foram integradas no processo e, caso não se tenha procedido à sua integração, a respetiva 

justificação. Cumulativamente, também deve referir as razões que fundamentaram a 

aprovação da revisão do PDM e as medidas de controlo dos efeitos significativos no ambiente 

decorrente da aplicação do plano, ou seja, deve conter o plano de seguimento e 

monitorização. 

Em todo o processo de AAE a participação institucional e pública tem um papel bastante 

importante, devendo este ser acompanhado pelas ERAE às quais interessem os efeitos 

ambientais resultantes da aplicação do plano, podendo ainda incluir a consulta a outras 

entidades relevantes.  

Muito embora não esteja contratado com a GeoAtributo, a prossecução de uma fase de 

Seguimento e Monitorização, posterior á aprovação do plano e da respetiva AAE, é obrigatória 

e parte integrante do processo de avaliação contínuo do plano. 
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2.2. ENVOLVIMENTO PÚBLICO E INSTITUCIONAL 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, a AAE requer que antes da aprovação do plano e 

do respetivo relatório ambiental, a entidade responsável pela sua elaboração promova a 

consulta institucional a consulta das entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades 

ambientais especificas, seja suscetível de interessar os efeitos ambientais resultantes da sua 

aplicação. 

Na globalidade do processo de AAE realizam-se três momentos de envolvimento público e/ou 

institucional, que se esquematizam na Figura 2. A participação das ERAE sobre a proposta do 

plano e sobre o processo de AAE, bem como a auscultação da comunidade sobre a proposta 

apresentada, é de toda a importância e valor para a avaliação ambiental da proposta da 

Revisão do PDM de Leiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Ambiental Estratégica 

Fase 1: Definição de Âmbito 

Fase 2: Avaliação Estratégica dos Efeitos 

Significativos e das Alternativas 

Fase 3: Seguimento e Monitorização 

Relatório de Definição de Âmbito 

Relatório Ambiental 

 

Consulta Institucional ao 

Relatório de Definição de 

Âmbito (15 dias) 

Consulta Institucional ao 

Relatório Ambiental (22 dias) 

Consulta Pública ao RA e à 

proposta do PDM (30 dias) 

Disponibilização anual ao 

Público da informação sobre os 

resultados da monitorização 

ambiental. 

Envolvimento Institucional e/ou 

Público 

Figura 2: Esquema dos Momentos de Envolvimento Público e Institucional 
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A consulta pública, ainda que obrigatória apenas na etapa D, juntamente com a 

disponibilização do Plano, permite a informação da população, favorece a transparência e 

valida as decisões estratégicas consideradas.  

Após a primeira fase (Relatório de Definição de Âmbito) ocorreu a primeira consulta 

institucional, realizada no âmbito da 2ª reunião da Comissão de Acompanhamento, tendo sido 

consultadas as entidades definidas no n.º 3, do art.º 3º, do DL n.º 232/2007, de 15 de junho, 

designadamente: 

 Agência Portuguesa do Ambiente; 

 Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade; 

 Instituto da Água; 

 Administração da Região Hidrográfica do Centro 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

 Administração Regional de Saúde do Centro. 

 

Para além das entidades exigidas legalmente foram ainda consultadas as seguintes entidades 

ambientalmente responsáveis: 

 Autoridade Florestal Nacional; 

 Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas; 

 Direção Regional da Economia; 

 Turismo de Portugal, I.P. 

 Estradas de Portugal, E.P. 

 

Da consulta institucional ocorrida no âmbito da 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento 

(CA), em julho de 2012, resultam parecer das seguintes entidades (Quadro 1): 
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ENTIDADE RESPOSTA 

Agência Portuguesa do Ambiente Sim 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade Não 

Administração da Região Hidrográfica  Sim 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro Sim 

Administração Regional de Saúde do Centro Não 

Autoridade Florestal Nacional Sim 

Autoridade Nacional de Proteção Civil Não 

Direção Regional de Agricultura e Pescas Sim 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sim 

Direção Regional da Economia do Centro Sim 

Direção Geral do Património Cultural  Sim 

Turismo de Portugal, I.P. Sim 

Estradas de Portugal, E.P. Sim 

Câmara Municipal da Batalha Sim 

Câmara Municipal de Pombal Sim 

Câmara Municipal de Porto de Mós Sim 

Câmara Municipal da Marinha Grande Sim 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana Sim 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres Sim 

Instituto Nacional de Infraestruturas Rodoviárias, IP (INIR) Sim 

Rede Ferroviária Nacional (REFER) Sim 

Instituto Português do Desporto e Juventude Sim 

 

No quadro seguinte (Quadro 2) são apresentados os resumos dos pareceres emitidos pelas 

entidades que se pronunciaram no âmbito da consulta institucional ao RDA e que 

apresentaram sugestões para serem incluídas no Relatório Ambiental, apresentando-se no 

Anexo B todos os pareceres recebidos.  

 

 

Quadro 1: Entidades consultadas no âmbito da 2ª reunião da CA 
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ENTIDADE PARECER Nº PONDERAÇÃO 

APA 

Identifica 3 estabelecimentos enquadrados com o DL n.º 254/2007: 

Repsol; Vitoriagás; Perfitec. 
1 Será considerado no RA. 

“De um modo geral concorda-se com os indicadores apresentados 

para ao critério "riscos tecnológicos" (…) considera-se, contudo, que 

a sua redação pudesse ser melhorada. 

Sugere-se que os indicadores sejam reformulados da seguinte 

forma: 

- N.º de estabelecimentos enquadrados no Decreto-Lei n.º 

254/2007, de 12 de julho; 

- Nº de acidentes em estabelecimentos envolvendo substâncias 

perigosas;  

- Nº de pessoas expostas aos cenários de acidente em 

estabelecimentos envolvendo substâncias perigosas.” 

2 

Concorda-se com o exposto  

Os indicadores de avaliação foram 

reformulados tendo em consideração a 

sugestão. 

”Considera-se que a informação apresentada ao nível dos recursos 

hídricos é insuficiente para caraterizar o território, não sendo 

efetuada qualquer referência aos principais constrangimentos 

existentes, situação que se reflete desde já no processo de Avaliação 

Ambiental Estratégica, concretamente no Relatório de Fatores 

Críticos apresentado.” 

3 
Será considerado o melhor 

enquadramento dos recursos hídricos.   

“Não é apresentado um diagnóstico preliminar da situação do 

concelho, onde se identifiquem as inter-relações positivas e 

negativas com o ambiente, e onde constem um conjunto de 

estratégias de intervenção que visem, de certa forma, minimizar os 

pontos fracos e as ameaças detetados para os diferentes domínios 

de análise (embora conste no documento uma análise SWOT geral).” 

4 

Não se concorda com o exposto. A 

análise swot identifica um conjunto de 

questões positivas e negativas que serão 

tidas em conta a quando da avaliação das 

propostas do plano, contudo a 

caracterização do objeto poderá sempre 

ser melhorada. 

“São propostos indicadores relacionados com temáticas para as 

quais não é apresentada a caracterização do concelho, 

nomeadamente no que respeita a áreas sujeitas a risco de cheias ou 

inundação.” 

5 

A avaliação ambiental não tem por 

objetivo a caracterização, sendo esta 

realizada no âmbito da revisão do plano e 

sobre a qual a AAE se debruça e analisa.  

Independentemente de os riscos de 

cheias ou inundações serem 

caracterizados nos documentos 

apresentados pela equipa do plano, 

devem ser sempre considerados no 

âmbito da avaliação de riscos com dois 

possíveis acontecimentos: o concelho 

não tem áreas de risco de cheias ou o 

concelho tem áreas de risco de cheias e 

estas foram, ou não, consideradas no 

plano.  

“No Quadro de Referência Estratégico (QRE) não consta qualquer 

menção ao Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

(PNUEA), nem aos PBH do Rio Mondego e do Rio Tejo, os quais 

devem ser tidos em conta.” 

6 

Será incluído no QRE o PNUEA. 

Não se fez referência ao PBH do Rio 

Mondego e do Rio Tejo, por estas bacias 

representarem uma área residual no 

concelho. 

“Tendo em conta as metas previstas no PNUEA, considera-se de 

toda a importância que sejam previstos indicadores relacionados 

com esta temática e que permitam avaliar o contributo das medidas 

e ações a adotar com a implantação do Plano para atingir essas 

mesmas metas.” 

7 Concorda-se com o exposto. 

Quadro 2: Avaliação dos contributos das entidades referentes à 2ª reunião da CA 
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CCDR 

“Do ponto de vista metodológico, o documento coaduna-se com as 

orientações estabelecidas nos guias metodológicos. Porém, o seu 

conteúdo saí prejudicado pelas fragilidades apontadas aos estudos 

de caracterização e falta de clareza dos objetivos estratégicos, pelo 

se considera que o mesmo deve ser reavaliado em função da 

reformulação e complemento que vier a ser efetuada nos referidos 

estudos.” 

8 - 

Relativamente aos indicadores: 

- Na qualificação ambiental não se deteta qualquer indicador que 

reflita a problemática da poluição dos aquíferos decorrente da 

atividade pecuária;  

- No uso do solo importa avaliar no número das explorações dos 

recursos geológicos e as áreas de explorações;  

- Quanto à rede viária não deve cingir-se à "evolução da rede 

viária..." medida em km, o que pressupõe apenas a construção de 

novas extensões (não aborda a conservação e o conforto da rede 

existente). 

9 Concorda-se com o exposto. 

DGEG 
Dever-se-á corrigir a fonte do indicador "N.º de explorações de 

recursos geológicos" - incluir a DRE-Centro e a DGEG. 
10 Será corrigido em conformidade. 

Turismo 

”Poderão estar mais presentes outras preocupações, 

nomeadamente a garantia de elevados padrões de qualidade em 

novos projetos de empreendimentos turísticos, em especial em solo 

rural, preocupações essas que poderão ser contempladas na 

proposta de plano a apresentar futuramente.” 

11 Concorda-se com o exposto. 

Sugerem que em relação ao FCD “Turismo e Valorização do 

Património” sejam revistos os seguintes indicadores: 

- O indicador "capacidade de alojamento turístico por categoria de 

estabelecimento hoteleiro" deverá ser substituído por 

"capacidade (n.º de camas fixas) por tipologia de 

empreendimento turístico; 

- O indicador "percentagem de ocupação hoteleira" deverá ser 

substituído por "taxa de ocupação por tipologia de 

empreendimentos turísticos; 

- Deverá ser clarificado o que se pretende aferir com o indicador 

"empreendimentos turísticos do tipo: turismo rural, turismo de 

habitação, aldeamento turístico, hotel rural ou casa de campo". 

Caso se pretenda (como se pressupõe) aferir o n.º de 

empreendimentos turísticos em solo rural, deverão os mesmos 

ser contabilizados por tipologia. Propõe-se que o indicador seja, 

simplesmente: "n.º de empreendimentos turísticos, por tipologia, 

em solo rural; 

- Deverá ainda ser adicionado um indicador que permita aferir a 

qualidade dos empreendimentos turísticos (por exemplo, n.º de 

empreendimentos turísticos com categoria => 4*). 

12 

Concorda-se com o exposto. 

Os indicadores de avaliação foram 

reformulados tendo em consideração a 

sugestão. 

CM 

Batalha 

Parecer favorável ao relatório de fatores críticos relativo à Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) da Revisão do Plano Diretor Municipal 

de Leiria. 

13 -- 

Sugestões:  

- Para o FCD Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável 

sugere-se incluir/adicionar um critério que englobe a população e 

as dinâmicas associadas; 

- Para o FCD Estruturação Urbana e Requalificação Territorial 

propõe-se como indicadores no critério "uso ao solo” o n.º de 

14 

Concorda-se parcialmente com o 

exposto.  

No FCD Desenvolvimento 

Socioeconómico Sustentável a população 

e as suas dinâmicas são considerados em 

todos os critérios, em especial no critério 
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edifícios em ruínas/mau estado de conservação que permite 

monitorizar o estado de conservação do parque habitacional; 

- FCD Qualificação Ambiental e Recursos Naturais: sugere-se 

introduzir indicadores que permitam aferir as áreas ocupadas em 

risco de movimentos de vertentes; 

- No âmbito do processo de monitorização propõe-se a 

discriminação das variáveis utilizadas no sistema de indicadores 

proposto como garantia de uma maior credibilidade e fiabilidade 

da informação. 

Empregabilidade, pelo que não se aceita 

a sugestão.  

No FCD Estruturação Urbana e 

Requalificação Territorial será 

considerado o indicador sugerido.  

No FCD Qualificação Ambiental e 

Recursos Naturais serão incluídos 

indicadores permitam avaliar os riscos de 

movimento de vertentes ou risco de 

erosão. 

 

As recomendações resultantes da consulta institucional da 2ª reunião da Comissão de 

Acompanhamento foram acolhidas de acordo com o entendimento da sua pertinência, 

traduzidas sobretudo em alterações na configuração do FCD, nos seus critérios e indicadores, 

sendo o resultado apresentado no presente relatório. 

Relativamente à consulta institucional correspondente à 3ª Reunião da CA, ocorrida em 

fevereiro de 2013, foram emitidos pareceres pelas entidades que se seguem (Quadro 3). 

 

ENTIDADE RESPOSTA 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Centro Sim 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. Não 

Autoridade Nacional de Proteção Civil Sim 

Câmara Municipal de Alcobaça Não 

Câmara Municipal da Batalha Não 

Câmara Municipal da Marinha Grande Sim 

Câmara Municipal de Ourém Sim 

Câmara Municipal de Pombal Sim 

Câmara Municipal de Porto de Mós Sim 

Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural Sim 

Direção Regional de Cultura do Centro  Não 

Direção Regional da Economia do Centro Sim 

Direção Geral de Armazenamento e Infraestruturas de Defesa Não 

Direção Geral do Território Sim 

Estradas de Portugal, SA Sim 

Guarda Nacional Republicana Não 

Quadro 3: Entidades consultadas no âmbito da 3ª reunião da CA 
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ICP - Autoridade Nacional de Comunicações  Não 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. Não 

Instituto Português do Desporto e Juventude  Não 

Polícia de Segurança Pública Não 

Rede Ferroviária Nacional (REFER), E. P. E. Sim 

Turismo de Portugal, I.P. Sim 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. Sim 

Instituto Nacional de Infraestruturas Rodoviárias, IP (INIR) Sim 

Agência Portuguesa do Ambiente Sim 

Direção Geral de Energia e Geologia Sim  

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares  Sim 

 

No âmbito da 3ª consulta institucional não foi apresentada à comissão o Relatório Ambiental 

de Identificação dos Efeitos Significativos, tendo sido este documento apenas objeto de 

avaliação por parte do Município de Leiria. Por esta razão, as entidades presentes não se 

pronunciaram acerca deste relatório e os pareceres por estas emitidos não contemplam a 

reflexão sobre os Efeitos Significativos. Assim, irá destacar-se apenas a entidade que, no 

respetivo parecer emitido, apresentou comentários relativos à Avaliação Ambiental (Quadro 

4), cujo parecer poderá ser consultado no Anexo C. 

 

ENTIDADE PARECER Nº PONDERAÇÃO 

EP 

"Deverá fazer-se uma distinção clara entre Estradas Desclassificadas 

já transferidas para o Município, portanto, Estradas Municipais, e 

Estradas Desclassificadas ainda sob jurisdição da EP.” 

1 Será considerado no RA. 

"Ambos os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) "Desenvolvimento 

socioeconómico sustentável" e "Estruturação Urbana e 

Requalificação Territorial" incluem o critério de "acessibilidade e 

mobilidade" orientado para a temática do sistema de transportes 

como fator de sustentabilidade. Contudo, uma análise preliminar 

dos indicadores utilizados no referido critério "acessibilidade e 

mobilidade" sugere que este dispositivo da AAE será aprofundado 

em sede de Relatório Ambiental, uma vez que foram considerados 

poucos parâmetros relacionados com a "conectividade modal" (por 

ex. nada é referido a propósito do estacionamento, perceção da 

atividade da rede de TC, capacidade dos interfaces modais, 

corredores BUS, etc.) e, em relação a estes, também ficaram de fora 

indicadores mais diretamente relacionados com a rede de 

infraestruturas rodoviárias (evolução do volume de tráfego, nível de 

2 

Não se concorda com o exposto. Crê-se 

que os parâmetros considerados 

relativamente ao critério "acessibilidade 

e mobilidade" são satisfatórios, não 

sendo preditivos os restantes indicadores 

sugeridos. 

Quadro 4: Avaliação dos contributos das entidades referentes à 3ª reunião da CA 
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serviço, capacidade e segurança). 

"A proposta de qualificação do solo a inscrever na Planta de 

Ordenamento do PDM-L deverá ser avaliada, em sede de 

planeamento e de AAE, de modo a não se obter um nível de serviço 

inferior a C nas estradas de Concessão EP (...). A referida proposta 

deve, igualmente, demonstrar preocupações relacionadas com a 

contenção do desenvolvimento urbano na proximidade de estradas 

da rede rodoviária nacional, designadamente tendo em 

consideração as competências dos municípios em matéria de 

proteção acústica (...) e o respeito pelas zonas de servidão non 

aedificandi das estradas." 

3 Concorda-se com o exposto. 

 
 
 
No que concerne à consulta institucional relativa à 4ª Reunião da CA, ocorrida em agosto de 

2013, foram emitidos pareceres pelas seguintes entidades (Quadro 5). 

 
 

ENTIDADE RESPOSTA 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro Sim  

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sim  

Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa  Sim  

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro  Sim  

Direção Regional de Cultura do Centro Sim  

Direção Regional de Economia do Centro Sim  

Estradas de Portugal, S.A. Sim  

Direção Geral do Território  Sim  

Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. Sim  

Instituto de Mobilidade e Transportes, I.P. Sim  

Polícia de Segurança Pública Sim  

Câmara Municipal de Alcobaça Sim  

Câmara Municipal da Batalha Sim  

Câmara Municipal de Ourém  Sim  

Câmara Municipal de Pombal  Sim  

Câmara Municipal da Marinha Grande  Sim  

Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.  Sim  

Autoridade Nacional de Proteção Civil Sim  

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Sim  

Autoridade Nacional de Comunicações  Sim  

Quadro 5: Entidades consultadas no âmbito da 4ª reunião da CA 
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Direção-Geral de Energia e Geologia Sim  

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de 

Serviços da Região Centro  
Sim  

Turismo de Portugal, I.P. Sim  

REFER – Refe Ferroviária Nacional E.P.E  Sim  

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas  Não  

Direção Geral do Ensino Superior  Não  

Câmara Municipal de Porto de Mós  Não  

 

No Quadro 6 são expostos os resumos dos pareceres emitidos pelas entidades que se 

pronunciaram, no âmbito da consulta institucional relativa à 4ª CA, sobre o Relatório 

Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do PDM de Leiria. Estes pareceres 

poderão ser alvo de consulta no Anexo D do presente documento. 

 

ENTIDADE PARECER Nº PONDERAÇÃO 

EP 

“No âmbito do ponto 3.3 Caracterização do Concelho de Leiria, 

considera-se que a identificação da Rede Rodoviária Nacional, tal 

como se apresenta no Quadro 8: Principais Acessibilidades do 

Concelho de Leiria (p. 40, 41) deve ser revista, tendo em conta as 

seguintes observações: 

 A Rede Rodoviária Nacional (RRN) compreende a Rede 

Nacional Fundamental, composta pelos Itinerários Principais, 

e a Rede Nacional Complementar, composta pelos Itinerários 

Complementares e pelas Estradas Nacionais, tal como 

definida no Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de Outubro, e 

alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei 

n.º 182/2003, de 16 de Agosto). 

 No que respeita à distinção entre Estradas Desclassificadas já 

transferidas para o Município, portanto, Estradas Municipais, 

e Estradas Desclassificadas ainda sob jurisdição da EP, SA 

salientamos que as EN 109, EN 242, EN 350 e EN 113 no 

troço entre Leiria (Km 0+000) e Pousos, na proximidade da 

COL, não se encontram classificadas no PRN, embora se 

mantenham sobre a jurisdição da EP (convirá ter presente 

que a EN 113, entre o IC2 e o IC9 é uma estrada classificada, 

integrante da concessão da EP, SA). O antigo IC2, substituído 

pela atual A19, também se mantém na esfera de atuação 

direta da EP, SA. Em contrapartida, as EN 109-9, EN 242 

(antiga), EN 349, EN 349-1, EN 349-2, EN 356, EN 356-1 e EN 

356-2 já foram transferidas para o património municipal. 

 O IC 6, no concelho de Leiria, desenvolve-se entre o Nó do 

1 

Concorda-se com o exposto. Contudo, 

parte da informação dada nas 

observações (ex. concessões e 

concessionários) não foi utilizada, já 

que o objetivo do quadro não passa por 

descrever essa informação. 

Quadro 6: Avaliação dos contributos das entidades referentes à 4ª reunião da Comissão de Acompanhamento 
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IC1 (nó A8/A17) e o Nó de Ligação IP1/A1, encontrando-se 

classificado como A8 em toda a sua extensão, sendo que 

entre o Nó do IC 1 e o Nó de Pousos trata-se de uma via 

portajada. O IC 36 integra a Subconcessão do Litoral Oeste. 

 O IC2, entre o limite do concelho (sul) e o Nó com a EN 109 

integra a Subconcessão do Litoral Oeste e encontra-se 

classificado como A19, constituindo um lanço portajado, com 

exceção do troço entre o Nó do IC36 e o Nó da EN109. A 

partir daquele ponto até ao limite do concelho (norte), 

desenvolve-se a antiga EN1, estrada que desempenha as 

funções de IC2, razão pela qual, apesar de não contemplada 

no PRN, se mantém sob a jurisdição desta empresa. 

 No que concerne às Estradas Regionais (349, 350 e 357), 

estradas que de acordo com o PRN, têm a função de 

complementar a RRN (artigo 12.° e Lista V do Decreto-Lei 

n.º222/98, de 17 de Julho), as mesmas encontram-se, no 

caso do município de Leiria, na jurisdição da EP. 

 O IC9, recentemente construído, e que atualmente integra a 

Subconcessão do Litoral Oeste regressará à esfera de 

atuação direta da EP em 2014. 

 Importa, também, referir que quer a COL quer a Via de 

Penetração de Leiria (VPL), ligações rodoviárias que, 

enquanto tal não têm tradução no PRN, também integram a 

Subconcessão do Litoral Oeste, regressando à esfera de 

atuação direta da EP em 2014. 

 Por fim, chama-se a atenção de que, para efeitos de 

caracterização e diagnóstico, o IP1/A1, o IC1/A8 e o IC1/A17 

correspondem a Concessões do Estado, respetivamente 

BRISA, Oeste e Litoral Centro, sendo tutelada pelo IMT. A 

Subconcessão do Litoral Oeste é tutelada pela EP.” 

“De seguida, na página 42, é feita referência à VPL e à Variante Sul 

de Monte Real, valendo a pena referir que em ambos os casos se 

trata de estradas integradas na Concessão EP, SA, correspondendo 

a última à ER349.” 

2 Alterado em conformidade.  

“No que respeita ao Quadro de referência estratégico (QRE) 

chama-se a atenção para a referência ao Plano Rodoviário 

Nacional (PRN), dado que a mesma não se encontra correta, no 

quadro 13 da página 62.” 

3 Alterado em conformidade.  

“No que respeita à convergência entre os instrumentos do QRE e 

as QE do PDM de Leiria, e reiterando o referido no parecer 

anterior, questiona-se a fundamentação para a ausência de 

relação do PRN com a QE “Valorização e qualificação do 

património cultural, material e imaterial, aumentando a 

atratividade turística" e para a fraca relação do Plano com a QE 

"Promoção dos parâmetros associados à qualidade urbana e 

ambiental, potenciando a atratividade a novos residentes" 

(Quadro 14, p. 64), tratando-se de dois aspetos que deverão ser 

reavaliados.” 

4 

A relação entre o PRN e a QE 

"Promoção dos parâmetros associados 

à qualidade urbana e ambiental, 

potenciando a atratividade a novos 

residentes" é uma questão mais aberta, 

e que pode ser encarada de maior 

relevância (negativa) para as 

acessibilidades. O quadro 14 da pp. 64 

foi alterado em conformidade.  

“Contudo, da análise aos indicadores utilizados no referido Critério 

“acessibilidade e mobilidade” considera-se que este dispositivo da 

AAE deverá ser aprofundado, uma vez que foram considerados 

poucos parâmetros relacionados com a "conectividade modal" 

(por ex. nada é referido a propósito de estacionamento, perceção 

da atratividade da rede de TC, capacidade dos interfaces modais, 

5 

Crê-se que os parâmetros considerados 

relativamente ao critério 

“acessibilidade e mobilidade” são 

satisfatórios, não sendo preditivos os 

restantes indicadores sugeridos. Por 

outro lado, a natureza, finalidade e 
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corredores BUS, etc.) e, em relação com estes, também ficaram de 

fora indicadores mais diretamente relacionados com a rede de 

infraestruturas rodoviárias (evolução do volume de tráfego, nível 

de serviço, capacidade e segurança). 

escala do Plano não aconselha outra 

análise, além daquela que já é 

efetuada.  

“ (...) a proposta de qualificação do solo a inscrever na Planta de 

Ordenamento do PDM-L deverá ser avaliada, em sede de Plano e 

de AAE, de modo a não se obter um nível de serviço inferior a C 

nas estradas da Concessão EP, nos termos do disposto no art.º 6.º 

do DL n.º 222/98, de 17 de Julho (PRN) e na alínea a) do n.º 4 da 

Base 2 das Bases da Concessão EP, aprovadas pelo DL n.º 

380/2007 de 13 de Novembro, com as alterações introduzidas 

pelo DL n.º110/2009, de 18 de Maio, que republica as Bases, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 44-A/2010, de 5 de Maio.” 

6 
Não foi considerada a sugestão da 

entidade.  

“A referida proposta deve, igualmente, demonstrar preocupações 

relacionadas com a contenção do desenvolvimento urbano na 

proximidade de estradas da rede rodoviária nacional, 

designadamente tendo em consideração as competências dos 

municípios em matéria de proteção acústica (ponto 4 do art.º 6.º 

do Regulamento Geral do Ruído, publicado pelo DL 9/2007, de 17 

de janeiro) e o respeito pelas zonas de servidão non aedificandi 

das estradas.” 

7 

Já foram consideradas no RA, 

nomeadamente na pág. 72 (Quadro 

17), pp. 75 e 76 (Quadro 20), p. 80 

(Quadro 22) e p. 105 (recomendações 

para a fase de implementação do 

plano). 

CCDR-Centro  

“ (...) ao longo do Relatório, parece que ainda estamos numa fase 

de discussão de alternativas e não na fase final do processo de 

elaboração e aprovação da revisão do Plano. Só assim se 

entendem propostas de alteração/simplificação das Questões 

Estratégicas ou das próprias opções da revisão.” 

8 

Trata-se de uma forma de abordagem. 

O RA, em particular a sua redação, tem 

o objetivo de informar o decisor. 

Julgamos que este e o ficam melhor 

servidos se forem evidenciadas as 

alterações, sofridas ao longo do 

processo. Recorda-se que o documento 

(proposta) ainda não teve avaliação do 

órgão político e nem consulta pública. 

“ (...) não parece que faça sentido que, sobre cada FCD, se 

enumerem as "observações críticas da avaliação intermédia 

ultrapassadas com a atual proposta do Plano" e "recomendações 

para ajustamento da proposta de revisão do PDM". Considera-se 

que as questões que acarretam aparentes divergências de 

posições, devem ser debatidas e articuladas, com eventual arbítrio 

do Município (como se sugere, aliás, nas páginas 108 e 109).” 

9 
Concorda-se parcialmente com o 

exposto.  

“ (...) não parece aceitável que o Relatório Ambiental seja uma 

espécie de parecer crítico, na ótica ambiental estratégica, das 

soluções de ordenamento territorial plasmadas na proposta de 

Plano.” 

10 

Concorda-se que o RA não seja uma 

espécie de parecer crítico, no entanto, 

e apesar de se reconhecer que são 

referidos problemas associados com a 

proposta de ordenamento territorial, 

estes estão relacionados e fazem todo 

o sentido no âmbito da AAE e dos seus 

objetivos específicos. 

“ (...) a avaliação de cada FCD deve ter em conta os critérios de 

avaliação, os objetivos de sustentabilidade e indicadores que 

permitam descrever a situação existente e analisar as tendências 

das alternativas de planeamento. Esta metodologia, ainda que 

enunciada, nem sempre resulta clara no Relatório, com prejuízo 

para os fins pretendidos.” 

11 Não se concorda com o exposto.  

“Para cada FCD, o Relatório apresenta o objetivo, os problemas, as 

tendências e as oportunidades, passando depois a analisar os 

efeitos de cada uma das principais propostas da revisão do PDML 

12 

Da análise efetuada não existem "áreas 

de sensibilidade ecológica" 

coincidentes com áreas industriais 
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segundo cada critério de avaliação, tendo como referência os 

objetivos de sustentabilidade. Neste capítulo, a proposta e a 

consequente avaliação dos seus efeitos no que diz respeito às 

áreas de atividades económicas, não reflete, na realidade a 

proposta, sobretudo por não ter em conta as áreas de indústria e 

armazéns a programar, em áreas de sensibilidade ecológica.” 

propostas. Como áreas de sensibilidade 

ecológica consideraram-se a Rede 

Natura 2000, a RAN proposta e a REN 

proposta. 

“O Plano de Monitorização proposto apresenta alguns indicadores 

cuja recolha pode ser difícil e que podem não traduzir com rigor os 

objetivos que se pretendem. A título de exemplo, a 

sustentabilidade ao nível da acessibilidade e da mobilidade (que 

deveria ser mensurada no âmbito da monitorização do FCD 1) não 

transparece dos indicadores propostos, bem como o "uso e 

ocupação da EEM", medido em %.” 

13 

Os indicadores considerados espelham 

com rigor os objetivos pretendidos.  

Não se concorda que o indicador 

relativo ao "uso e ocupação da EEM" 

seja de difícil recolha. 

“Parece ainda faltar um plano de controlo, no qual, face aos 

indicadores de sustentabilidade e à situação atual, estabeleça 

metas e indique como se monitorizam as medidas tendentes ao 

alcance dessas metas.” 

14 

Foi considerado no RA.  

Nos quadros relativos ao plano de 

monitorização foi incluída uma coluna 

relativa à "Tendência/Meta de vigência 

do Plano" e ainda uma coluna 

relacionada com a "Periodicidade" de 

monitorização dos vários indicadores. 

“ (...) articulação com o regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial: parece haver alguma confusão entre 

acompanhamento da revisão do PDM e conferência de serviços; a 

consulta pública não é obrigatória na Etapa B, mas na Etapa D 

(pág. 15).” 

15 Foi retificado no RA. 

“ (...) valeria a pena referir a transformação da ACCRU em ARU - 

Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Leiria; o Plano 

de Pormenor de S. Romão/Olhalvas, que foi publicado em 24 de 

Julho de 2012 e retificado em Novembro de 2012 (pág. 25).” 

16 Concorda-se com o exposto.  

“Referência ao nível satisfatório dos equipamentos (págs. 43-44): 

esta referência deverá ser ponderada, dado que não está 

fundamentada e poderá vir a prejudicar/inibir alguns 

investimentos futuros.” 

17 

Foi acrescentada uma salvaguarda a 

esta afirmação, que enquadra a atual 

situação demográfica, ressalvando a 

possibilidade de evolução dessa 

situação. 

“ (...) Questões estratégicas: deveria ser esclarecido que o Centro 

Nacional de Lançamentos é um equipamento desportivo na área 

do atletismo (pág. 56); a menção ao associativismo (pág. 56) 

deveria explicitar de que tipo de associações se trata (de natureza 

cultural, recreativa, desportiva, de assistência social ou de caráter 

empresarial). 

18 Concorda-se com o exposto.  

Administração 

da Região 

Hidrográfica 

do Centro  

“ (...) não é efetuada a caracterização da situação de referência do 

concelho relativamente a esta matéria nem se encontram 

previstos quaisquer indicadores que permitam avaliar o contributo 

das medidas e ações a adotar com a implantação do Plano para 

atingir as metas preconizadas no documento estratégico, o que se 

considera ser de rever.” 

19 Não se concorda com o referido.  

“ (...) considera-se ser de incluir como indicadores de seguimento, 

para além dos apresentados, os seguintes: 

 Consumo de água por habitante (l/hab./dia); 

 Percentagem do n.º total de análises realizadas à água 

tratada cujos resultados estão conforme com a legislação: 

Valor de referência ≥ 99%; 

20 

Concorda-se com o exposto. 

Os indicadores sugeridos que ainda não 

haviam sido considerados, foram 

incluídos no Quadro 40. 
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ENTIDADE PARECER Nº PONDERAÇÃO 

 Percentagem de água captada que é efetivamente utilizada e 

não perdida: Valor de referência ≥ 80% (PEAASAR II). De 

acordo com Plano Nacional da Água a meta a atingir em 2020 

é de 15%; 

 Percentagem de água captada que provém de captações com 

perímetro de proteção ou de albufeiras de águas públicas 

com plano de ordenamento definido: Valor de referência ≥ 

95%; 

 Percentagem da população equivalente servida por sistema 

público de saneamento de águas residuais que asseguram o 

cumprimento da legislação em termos de descargas de 

acordo com a respetiva Licença: Valor de referência ≥ 80%; 

 Percentagem de reutilização de águas residuais tratadas: 

Valor de referência ≥ 10%; 

 Percentagem de águas pluviais e de infiltração afluentes aos 

sistemas de drenagem – Valor de referência ≤ 20%; 

 Percentagem da população servida por sistema público de 

drenagem de águas residuais. 

 Percentagem da população servida por sistema público de 

tratamento de águas residuais; 

 Percentagem de água residual tratada proveniente de 

estações de tratamento de águas residuais urbanas utilizadas 

em usos compatíveis; 

 Variação da quantidade de água gasta na rega de espaços 

verdes (por vezes, mesmo com o recurso a regas 

programadas, as mesmas são efetuadas nos períodos de 

maior calor, com o consequente aumento das perdas.” 

“Relativamente ao critério de avaliação “riscos naturais e mistos” 

sugere-se a inclusão do indicador: “Áreas inundadas (ha)”.” 
21 

Concorda-se com o exposto.  

Este indicador foi incluído. 

“ (...) os indicadores de seguimento não se encontram associados 

aos valores de base correspondentes ao posicionamento do 

município relativamente às metas a atingir, as quais também não 

são mencionadas, o que pode comprometer a avaliação de 

desempenho do município na fase se seguimento, carecendo por 

isso de revisão.” 

22 
Foram estabelecidas metas para os 

indicadores.  

“Em função dos objetivos estratégicos definidos na revisão do 

Plano, da caracterização da situação de referência, da necessidade 

e da programação do município para a implementação das 

diferentes ações e do estabelecimento das metas definidas nos 

documentos estratégicos hierarquicamente superiores, torna-se 

necessário concretizar onde intervir e priorizar as ações a levar a 

efeito.” 

23 A ser respondido no âmbito do 

Programa de Execução (Equipa do 

Plano).  

“Considera-se importante que o planeamento das intervenções 

seja adequadamente referenciado no espaço e no tempo.” 
24 

 
 

As recomendações resultantes da consulta institucional da 4ª reunião da Comissão de 

Acompanhamento foram acolhidas, na sua generalidade, estando já traduzidas no presente 
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relatório ambiental. Contudo, algumas observações expostas no Quadro 6 não se entendem 

pertinentes, não tendo, por isso, sido acolhidas e consideradas.    

A equipa considera que, das observações/comentários apresentados pelas entidades, em sede 

de parecer, destacam-se duas que, ao não terem sido acolhidas no presente RA, merecem 

agora uma fundamentação mais aprofundada que permitam justificar tal opção.  

Neste sentido, o comentário n.º 6 do Quadro 6, resultante do parecer da EP, não foi 

considerado no RA. Em primeiro lugar, as vias de jurisdição do Estado têm regimes legais 

próprios, bem estabelecidos e vinculativos para os Municípios. Estes não podem, de qualquer 

modo, ultrapassar o que é definido na legislação em vigor. Os Municípios têm atribuições e 

competências ao nível do Ordenamento do Território, que lhes foram emitidas pelo Estado 

Português e que se desenvolvem dentro dos limites de um regime jurídico próprio. É no 

respeito das competências de cada entidade, no quadro da lei vigente, que se fundamenta o 

Estado de Direito. 

Por seu lado, o comentário n.º 9 do Quadro 6, resultante do parecer da CCDR, apenas foi 

acolhido, em parte, no RA. Assim, as "observações críticas da avaliação intermédia 

ultrapassadas com a atual proposta do Plano" foram retiradas, uma vez que, de facto, foram 

ultrapassadas. Apesar disso, a equipa continua a considerar que a utilidade e a validade da sua 

presença passava por informar o público e os decisores da própria evolução positiva 

(relativamente às questões levantadas pelo processo da AAE) que a consideração das 

observações realizada surtiu (histórico do processo). Contudo, não foi retirada a parte relativa 

às recomendações, pois estas fazem parte dos RA. Estas são, de facto, questões que a equipa 

da AAE quer colocar, sendo natural que equipas diferentes apresentem pontos de vista 

distintos. 

Por sua vez, relativamente ao comentário n.º 19, relativo ao parecer da Administração da 

Região Hidrográfica do Centro, entende-se que as medidas preconizadas no PNUEA, e que 

podem ter tradução no PDM, prendem-se com a melhoria da eficiência da utilização da água, a 

redução da poluição das massas de água e a minimização dos riscos de escassez de água. Estas 

estão traduzidas na referência ao abastecimento de água público assegurado à totalidade da 

população, que garante, por um lado, a melhoria da eficiência de utilização da água e ainda 

contribui para evitar a ocorrência de situações de "escassez". O facto da rede de saneamento e 

águas residuais abranger 72% da população, percentagem que supera o valor mínimo 
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estabelecido pelo PEAASAR II, contribui positivamente para evitar a poluição das massas de 

água. Relativamente aos outros objetivos preconizados no PNUEA, designadamente a 

minimização dos riscos de rotura devido à carência de água, o desenvolvimento de uma nova 

cultura de água em Portugal e a redução dos consumos de energia, julgamos que não são do 

âmbito do PDM. 

O RA da AAE da RPDM de Leiria foi sujeito, conjuntamente com os elementos que constituem 

e acompanham o Plano, e nos termos do n.º 3 do artigo 77.º do RJIGT (publicado pelo Decreto-

Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação conferida 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), a Consulta Pública, que decorreu entre 30 de 

maio de 2014 e 11 de julho de 2014, nos termos do Aviso n.º 6259/2014, publicado em Diário 

da República, II Série, de 21 de maio. Durante este período resultaram um total de 1050 

participações, das quais 11 foram anuladas, resultando assim um total de 1039 participações 

válidas. Do total das 1039 participações apresentadas, 42 reportam-se a questões relacionadas 

com o regulamento e 1017 têm localizações específicas, sendo que 20 incidem sobre o 

regulamento.  

Considerando que algumas participações apresentam diversas localizações, nomeadamente as 

apresentadas pelas juntas de freguesia, verificou-se que as participações válidas referentes ao 

território deram origem a 1090 localizações específicas.  

 

Dos dados acima apresentados resulta um total de 1114 participações para análise e 

ponderação. 

 

Após a ponderação das várias participações, realizaram-se as alterações decorrentes nas várias 

peças do plano, sendo que, no que concerne ao RA, as reclamações, observações ou sugestões 

efetuadas nas peças do Plano incidiram fundamentalmente no ajuste de áreas afetas às 

categorias operativas do uso do solo.  
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3. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Segundo Partidário (2007, pp. 38), o “objeto de avaliação em AAE deve-se identificar com os 

objetivos e as grandes opções estratégicas consideradas num processo de planeamento ou 

programação”. No presente processo de AAE o objeto de avaliação é o Plano Diretor Municipal 

de Leiria, mais concretamente a sua proposta de revisão, sendo avaliadas as estratégias de 

desenvolvimento e as opções que traduzem os objetivos consideradas para o plano. 

O PDM tem como objetivo estabelecer a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas e 

estabelece o modelo de organização espacial do território municipal, garantindo a necessária 

integração e articulação com orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional e regional. O modelo de organização espacial do território 

municipal tem tradução, em concreto, na classificação e a qualificação do solo e respetivas 

normas regulamentares. 

Neste contexto a AAE da revisão do PDM de Leiria para além de considerar os objetivos 

estratégicos delimitados em diversos documentos, baseia-se nos estudos de caracterização 

elaborados para o efeito1, no documento de “Avaliação do Grau de Execução do PDM em 

Vigor”, no documento “Quadro Estratégico Municipal: Hipóteses de Atuação: Plano de 

Desenvolvimento Estratégico - Parte I” e nos estudos setoriais elaborados para o efeito, 

designadamente, proposta de delimitação da REN e RAN, Avaliação dos Perigosidade e Riscos 

Naturais, Tecnológicos e Mistos e Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

                                                           
1
Município de Leiria, Lugar do Plano (2012) “Caracterização Sócio Territorial: Bases para o Desenvolvimento Sustentável e 

Propostas de Plano” 
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3.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ENQUADRAMENTO 

Com uma área de aproximadamente 565 km², o município de Leiria encontra-se dividido em 

vinte e nove freguesias, designadamente: Amor, Arrabal, Azoia, 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 (Relatório Revisão PDM-CML). 

O município de Leiria, capital do Distrito de Leiria, insere-se na NUT II – Centro, mais 

concretamente na NUT III – Pinhal Litoral, encontrando-se limitado a norte/nordeste pelo 

município de Pombal, a este por Ourém, a sul pela Batalha e Porto de Mós, a sudoeste por 

Alcobaça e, por último, a oeste pelo município da Marinha Grande (Figura 3). 

 

 

De referir que o município de Leiria tem, também, uma faixa costeira com o Oceano Atlântico, 

que se situa a oeste, correspondendo à freguesia de Coimbrão [Plano Operacional Municipal 

de Leiria (POM), 2010].  

Figura 3: Enquadramento administrativo do concelho de Leiria 
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3.2. ANTECEDENTES 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, atualmente em vigor, viu aprovada a sua publicação 

em Diário da República a 4 de setembro de 1995, através da Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 84/95. Desde a sua entrada em vigor, foi sujeito a sete alterações a nível 

regulamentar: 

 1.ª Alteração de Pormenor, DR 283 IIS de6 dezembro 1999 - Alteração à subalínea 2), 

da alínea a), do n.º 3, do artigo 25.º n.º 3; 

 2.ª Alteração Regime Simplificado, DR 130 IIS de5 junho 2001 – Introdução no artigo 

50º do n.º 5 (admissão da mudança de instalações industriais e armazéns 

abandonados ou obsoletas para qualquer uso compatível com a atividade residencial); 

 3.ª Alteração Regime Simplificado, DR 193 IIS de21 agosto 2001 – Alteração ao n.º 1 do 

artigo 49º (permitir nas áreas industriais a implantação de armazéns de retém ou 

destinados a venda ou revenda); 

 4.ª Alteração por Adaptação, DR 50 IIS de11 março 2008 – Adaptações do plano ao 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN) e Regime de Exercício da 

Atividade Industrial (REAI); 

 5.ª Alteração, DR 149 IIS de4 agosto 2011- Alterações ao artigo 3º (Definições), artigo 

61º (Espaços Agrícolas) e artigo 62.º (Espaço Florestal); 

 6.ª Alteração, DR 149 IIS de 4 agosto 2011 - Alterações a diferentes artigos do 

regulamento, nas quais se destaca a adaptação ao Regime do Exercício da Atividade 

Pecuária (REAP); 

 7.ª Alteração, DR nº 116 IIS de 18 de junho – Alterações a diferentes artigos do 

regulamento, nas quais se destaca a adaptação ao Regime de Exercício da Atividade 

Industrial (REAI) e respetiva republicação do Regulamento do PDM em vigor. 

Para além do PDM, estão em vigor mais quatro instrumentos de ordenamento municipal: 

 Plano de Pormenor de Almuinha Grande – Aprovado pela Declaração 19-10-92 (DR 

266, II-S, 1992/11/17) com alterações no regulamento e planta de síntese através da 



 

 

A A E  I  V e r s ã o  F i n a l  A b r i l  d e  2 0 1 5   3 3  |  P á g i n a  

RCM 85/2002 (DR 92, I-B, 2002.04.19) e retificação do regulamento pelo Aviso 

9524/2008 (DR 62, II-S, 2008.03.28); 

 Plano de Pormenor de Santo Agostinho – Aprovado pela RCM 84/2006 (DR 125, I-B, 

2006/06/30), surgiu no âmbito do programa POLIS; 

 Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas – Publicado em 24 de julho de 2012 e 

retificado em novembro de 2012; 

  Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte, aprovado em Assembleia. 

O Plano de Pormenor de Santo Agostinho foi elaborado no âmbito do Programa Polis e tem 

como principais objetivos a requalificação urbana e a valorização ambiental da frente 

ribeirinha do Rio Lis, integrada na zona genericamente denominada por Sistema Rio, 

compreendendo: 

 Criação de espaços públicos e o enquadramento dos arranjos paisagísticos; 

 Reformulação e completamento da rede de infraestruturas, nomeadamente da rede 

viária e de atravessamento do rio Lis; 

 Criação de percursos pedonais e de ciclovias que assegurem uma melhor fruição das 

áreas livres; 

 Criação de uma rede de equipamentos de cultura, lazer e desporto; 

 Reconversão e construção de edifícios destinados a equipamentos e à funções 

habitacional, comercial e de serviços, de qualidade elevada e paisagisticamente 

enquadrados. 

O Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte procurou responder às pressões urbanísticas 

provocadas pela abertura da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro e à necessidade de realizar uma 

ligação imediatamente no início desta via, junto ao Rio Lis, até à zona de expansão que decorre 

do PP de Almuinha Grande, permitindo concretizar um eixo de circulação até ao nó do IC 2 e 

EN 109. A proposta de elaboração do plano foi apresentada à Câmara Municipal de Leiria e a 

deliberação foi objeto de publicação no DR, 2ª série – nº 92, de 12 de maio de 2010. 

O Plano de Pormenor de S. Romão está integrado na zona de intervenção do Programa Polis 

para Leria. As diversas ações a desenvolver neste concelho, no âmbito deste programa, são 

entendidas como uma intervenção integrada de requalificação urbana com uma forte 
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componente de valorização ambiental com a finalidade de melhorar a qualidade do ambiente 

urbano e valorizar a presença de elementos ambientais estruturantes e s sua interligação com 

a zona histórica.  

Para além dos supracitados instrumentos, importa também referir a conversão da Área Crítica 

de Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro Histórico da Cidade de Leiria (ACRRU) 

em Área de Reabilitação Urbana (ARU), alterada por deliberação da Assembleia Municipal de 

15 de dezembro de 2012, publicada em Diário da República, 2.ª série de 14 de fevereiro, Aviso 

n.º 2282/2013.  

De forma a dar cumprimentos ao n.º 1 do artigo 78.º do regulamento do PDM em vigor, foram 

ainda aprovados os seguintes Estudos de Conjunto:  

- Estudo Conjunto de Sampão / Espinheira / Cerveira;  

- Estudo Conjunto Quinta do Rei - 1.ª Fase;  

- Projeto de Intervenção da Av. General Humberto Delgado - 1.ª Fase;  

- Projeto de Intervenção Urbana de Capucho/Porto Moniz.  

 

No presente momento o PDM de Leiria encontra-se em revisão, pretensão assumida em 

Assembleia Municipal realizada a 25 de março 1998, 3 anos depois da aprovação do plano. Na 

génese da necessidade de revisão do PDM de Leiria esteve a necessidade de acompanhar o 

desenvolvimento das atividades económicas por uma política de acolhimento e ordenamento 

capaz de dar resposta às necessidades do tecido empresarial em expansão. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE LEIRIA 

Caracterização Física 

Com uma altitude que varia entre os 0 metros e os 450 metros no extremo sul do concelho, o 

município de Leiria apresenta, em termos gerais, uma orografia plana com cerca de 2/3 do seu 

território com cotas inferiores a 200 metros de altitude. Contudo, o setor sul do concelho 

apresenta uma topografia ligeiramente acidentada, sendo neste setor onde se verifica a 

altitude mais elevada do território concelhio (aproximadamente 419 metros) [Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) – Caderno II, 2009].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Em termos de declives, cerca de 80% do território concelhio apresenta declives inferiores a 

15%, sendo que destes, 44,6% são inferiores a 5%. O Quadro 7 mostra a distribuição da área 

do concelho por classes de declives (PMDFCI – Caderno II, 2009). 

Figura 4: Carta Hipsométrica do concelho de Leiria 
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CLASSE DE DECLIVES (%) ÁREA (HECTARES) ÁREA (%) 

0.0 – 7.5 39.536,3 69,9 

7.6 – 15.0 12.322,0 21,8 

15.1 – 22.5 3.124,8 5,5 

22.6 – 30.0 942,6 1,7 

Fonte: PMDFCI – Caderno II, 2009.  

A quantidade de calor recebida pelo solo é fortemente influenciada pela orientação das 

vertentes, assim, no que diz respeito à distribuição da área do concelho por exposição, 

verifica-se que existe uma distribuição uniforme das exposições norte, sul e oeste (cerca de 

25% cada). As vertentes expostas a este são menos frequentes, representando cerca de 20% 

(PMDFCI – Caderno II, 2009). 

 

EXPOSIÇÃO ÁREA (HECTARES) ÁREA (%) 

Norte 14434 25,5 

Sul 14.319,3 25,3 

Este 11.298,5 20,0 

Oeste 14.489,1 25,6 

Sem Exposição 1.990,1 3,5 

Fonte: PMDFCI – Caderno II, 2009.  

Em termos hidrográficos, o território do município de Leiria enquadra-se quase na sua 

totalidade na bacia do Lis, com exceção de uma pequena área a Noroeste do concelho que 

integra a bacia hidrográfica do Mondego, de uma pequena área a Sueste pertencente à bacia 

hidrográfica do Tejo e uma pequena área junto da costa pertencente às bacias de drenagem 

das ribeiras da costa (PMDFCI – Caderno II, 2009). O Rio Lis, com mais de 39 km de extensão, 

tem as suas cabeceiras no Lugar das Fontes, sob o Maciço Calcário Estremenho, na freguesia 

de Cortes, e desagua fora do concelho de Leiria em Vieira de Leiria (concelho da Marinha 

Grande), encontrando-se representada na Figura 5 seguinte a sua localização pelo território 

Quadro 7: Distribuição da área do concelho por classes de declives 

Quadro 8: Distribuição da área do concelho por exposição 
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concelhio. Os principais cursos de água do concelho são o rio Lis, o rio Lena, rio de Fora e a 

ribeira do Rio Seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

A Bacia do Lis possui duas estações que controlam a qualidade da água superficial (Monte Real 

e Ponte de Arrabalde). Os valores apresentados pelas duas estações no período entre 1995 a 

2011 classificam a qualidade da água como má ou muito má invariavelmente. Os parâmetros 

responsáveis por essa classificação estão na maioria relacionados com carência química de 

oxigénio (CQO), Azoto Amoniacal e Fosfatos, Coliformes Totais e Coliformes Fecais. A principal 

fonte de poluição atribuída aos maus resultados é urbana e proveniente de ETAR. 

A bacia do Lis possui alguns sistemas aquíferos com formatações calcárias e detríticas cujas 

características se particularizam pela elevada permeabilidade. As principais fontes de poluição 

Figura 5: Carta Hidrográfica do Concelho de Leiria 
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dos aquíferos e cursos de água na bacia do Lis são a atividade agropecuária, em particular as 

suiniculturas, a ocupação urbana e a ocupação industrial. 

Caracterização Climática 

No que se refere à temperatura média, verifica-se que esta varia entre os 9,5 C e os 19,4 C, 

sendo os meses de julho e agosto aqueles que registam as temperaturas médias mais elevadas 

e, em oposição é no mês de dezembro onde se registam as temperaturas mais baixas. No que 

diz respeito à amplitude térmica anual, esta é relativamente baixa (aproximadamente 10 C), o 

que reflete já alguns efeitos de continentalidade (Relatório Revisão PDM-CML – TOMO V. Ambiente). 

Relativamente à oscilação térmica, a temperatura máxima absoluta registada foide 41,1 C e a 

mínima absoluta foi de -8,5 C (PMDFCI – Caderno II, 2009). 

 

 

Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Os meses de junho, julho, agosto e setembro são considerados como o período seco do ano, 

uma vez que o quantitativo de precipitação é duas vezes inferior ao da temperatura [P<2t, isto 

é, em que a precipitação (P), expressa em mm é inferior ao dobro da temperatura média (t)]. 

No que se refere à precipitação, verifica-se que os meses com maior precipitação são os meses 

de inverno, sendo janeiro o mês mais chuvoso, com uma precipitação média de cerca de 136 

mm (Relatório Revisão PDM-CML – TOMO V. Ambiente). 

 

Figura 6: Temperatura média, média das máximas e valores máximos (1960-1980) 
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Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Os meses mais secos, conforme referido anteriormente, são julho e agosto, com uma 

precipitação média de 4,8 mm e 10,5 mm, respetivamente (Relatório Revisão PDM-CML – TOMO V. 

Ambiente). 

Quanto à humidade relativa, atendendo à Figura 8verifica-se que os valores mais baixos 

ocorrem nos meses de verão, enquanto os valores mais elevados se registam nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro, em que o estado higrométrico do ar é mais elevado (Relatório 

Revisão PDM-CML). Em termos de distribuição os valores da humidade relativa ao longo do dia 

verifica-se que durante o outono e inverno é registada uma maior percentagem durante as 9h 

e durante o resto do ano observam-se maiores valores de humidade relativa durante a noite 

(às 21h) (PMDFCI – Caderno II, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Precipitação Mensal no concelho de Leiria (1952-1980) 

 

Figura 8: Humidade Relativa Mensal na estação de Monte Real/Base Aérea às 9h, 15h e 21h 
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Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Por último, no que diz respeito ao vento, verifica-se no concelho de Leiria um predomínio dos 

ventos dos quadrantes norte e noroeste, particularmente durante os meses de Verão. Em 

termos de velocidade dos ventos por rumos é possível verificar que o vento na primavera e 

verão tem predomínio no quadrante norte e no outono e inverno os quadrantes noroeste e 

sudoeste. Por último, relativamente à frequência dos ventos por rumos, é possível identificar 

uma maior frequência no quadrante norte em todo o ano (Relatório Revisão PDM-CML – TOMO V. 

Ambiente).  

Caracterização do Uso e Ocupação do Solo 

Em termos de distribuição das classes de ocupação do solo (Quadro 9), com base nos dados 

fornecidos pela Carta de Ocupação do Solo de 1995verifica-se que o uso florestal representa 

mais de metade da área do concelho (52,7%), seguido pelo uso agrícola (31,5%). Os meios 

seminaturais ocupam 5% da superfície do concelho e o uso agroflorestal apenas representa 1% 

da área total. Os restantes 10% do território concelhio estão ocupados por tecido urbano, 

infraestruturas, equipamentos, zonas industriais e comerciais, espaços verdes urbanos e águas 

continentais (Relatório Revisão PDM-CML). 

 

CLASSE DE OCUPAÇÃO DE SOLO % NO CONCELHO DE LEIRIA 

Uso florestal 52,7% 

Uso agroflorestal 1% 

Uso agrícola 31,5% 

Uso urbano 7% 

Improdutivos 0,3% 

Infraestruturas e Equipamentos 2,5% 

Meios Seminaturais 4,8% 

Águas Continentais 0,1% 

Espaços Verdes Urbanos 0,1% 

Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Quadro 9: Distribuição das classes de ocupação de solo no concelho (COS 1995) 
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Apesar dos dados estatísticos serem apresentados tendo como referencia a COS de 1995, a 

representação gráfica da ocupação do solo (Figura 9) apresentada corresponde à COS de 2007. 

Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

 

Como se verifica pela Figura 10, o tecido urbano caracteriza-se, à exceção do núcleo urbano de 

Leiria, por povoamentos dispersos/lineares e localização industrial difusa assentes nos 

traçados viários. Por sua vez a Cidade de Leiria exerce uma forte centralidade, possivelmente 

pela concertação de equipamento s e serviços de especial relevância, levando a que 44% da 

população se concentre nas freguesias do perímetro urbano de Leiria (Leiria, Marrazes, 

Parceiros e Pousos). Embora por razões distintas, destacam-se ainda 3 núcleos urbanos: 

Maceira, Monte Real e Pedrógão. Maceira é o segundo lugar com mais residentes e concentra 

um número considerável de indústria estabelecendo ainda pela sua localização uma forte 

Figura 9: Carta de Ocupação do Solo (COS 2007) 
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relação com a marinha Grande. Monte Real pelas suas características naturais e culturais que, 

conjugadas com a existência das termas potenciam o seu desenvolvimento turístico. Por fim 

Pedrógão, sendo um aglomerado localizado junto à praia, está sujeito a enormes pressões 

urbanísticas e de ocupação sazonal.  

 

 

Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Caracterização Socioeconómica 

À semelhança do verificado em toda a sub-região do Pinhal Litoral (3,96%), o concelho de 

Leiria registou um aumento populacional de 5,87% no último período intercensitário (2001-

2011), residindo no concelho, em 2011, 126.879 indivíduos. 

Figura 10: Tipo de Povoamento no concelho de Leria 
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Segundo os resultados do último recenseamento da população, em 2011, o concelho de Leiria 

apresentava uma densidade populacional de 224,5 habitantes por km2. Contudo, ao nível das 

freguesias, esta densidade populacional não é uniforme, sendo que as freguesias com maior 

densidade populacional são aquelas com características mais urbanas, designadamente, Leiria, 

Marrazes, Pousos, Parceiros, Barreira e Santa Eufémia.  

No que diz respeito à repartição da população por grupos etários, importa referir que nos 

últimos anos o concelho de Leiria tem assistido a um duplo envelhecimento da população, com 

o grupo etário dos 65 e mais anos a aumentar e o grupo dos jovens (0 aos 14 anos) a diminuir. 

Neste sentido, a análise dos grupos etários entre 2001 e 2011 confirma esta tendência para o 

envelhecimento da população, verificando-se uma diminuição de -6% do número de indivíduos 

com idades compreendidas entre o 0 e os 14 anos e de -16,8% no grupo etário dos 15 aos 24 

anos. Em oposição registou-se um aumento da população idosa (65 ou mais anos), aumento 

este que foi de cerca de 33,3% (Figura 11). 

 

Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Por último, no que diz respeito à distribuição da população empregada, por sectores de 

atividade, verifica-se que em 2001, o setor terciário era aquele que empregava um maior 

número de indivíduos no concelho de Leiria (55,67% da população empregada). Segue-se o 

setor secundário (41,33% da população empregada) e, por último, o setor primário que, em 

2001 apenas empregava 3% da população empregada. 

Figura 11: Peso da população por grupos etários 
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Fonte: Relatório de Caracterização – Tomo II. Economia, junho de 2013. 

Relativamente à variação da população empregada por setor de atividade entre 1991 e 2001, 

apenas o setor primário registou uma diminuição da população empregada, tendo esta 

diminuição sido de -35,93%. O setor secundário e setor terciário registaram um aumento da 

população empregada de 17,31% e 53,6%, respetivamente. Dos números apresentados 

ressalva-se que a importância da agricultura no concelho não é diretamente proporcional ao 

emprego registado, tendo em conta também outras variáveis, verifica-se que a crescente 

mecanização contribui para a libertação de encargos com trabalhadores e por outro lado 

permite o recrutamento de trabalhadores de outros setores em alturas específicas ou em 

contexto pós laboral.  

Analisando a atividade económica, verifica-se que dentro do setor secundário as indústrias 

transformadoras e de construção albergam a maior percentagem de trabalhadores e no setor 

terciário são o comércio e a prestação de serviços relacionados com a educação, saúde e apoio 

social.  

O tecido empresarial tem uma distribuição territorial difusa com maior incidência ao longo da 

rede viária principal. Apesar de o PDM em vigor classificar cerca de 45 núcleos entre zonas 

industriais, unidades industriais e zonas industriais extrativas, o que representa 71.778,5 ha, 

apenas 57,8% desse território se encontra ocupado com atividade industrial/empresarial. 

O PDM em vigor identifica duas zonas de indústria extrativa, para as quais a DGGE definiu 

áreas de reserva e áreas cativas para exploração de inertes, uma localizada na freguesia de 

Figura 12: População empregada por setor de atividade económica em 2011 
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Colmeias e outra na freguesia de Maceira. Estas áreas perfazem uma área total de 281,16 ha 

dos quais 77,8% estão executados. Contudo a exploração dos recursos geológicos no concelho 

de Leiria não se resume a estas duas áreas, existindo no concelho cerca de 100 pedreiras, das 

quais 40 não se encontram licenciadas. Do total de pedreiras licenciadas a grande maioria 

destina-se à extração de Argila (18), Calcário (9), Areias (6), Gesso (2), e mista de Argila/Areias 

(1). Das explorações não licenciadas a maioria dedica-se à extração da Areias (19), Argilas (17), 

Calcários (2) e Gesso (1). 

Relativamente à indústria considerada perigosa, ao abrigo do DL n.º 254/2007, de 12 de julho, 

identifica-se no concelho uma indústria com nível superior de perigosidade e tês com nível 

inferior de perigosidade. Para estas indústrias o referido decreto prevê que a revisão do PDM 

fixe as distâncias de segurança entre os estabelecimentos e as zonas residenciais, vias de 

comunicação e zonas ambientalmente sensíveis, de modo a assegurar da melhor forma 

populações e bens em caso de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. 

Estão abrangidas pela Diretiva n.º 96/61/CE, do Concelho, de 24 de setembro, relativa à 

Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP),certas atividades económicas a que se 

associa uma potencial poluição considerada significativa e definida de acordo com a natureza 

e/ou capacidade de produção das instalações identificadas. Desta forma de acordo como o DL 

n.º 173/2008, de 26 de agosto, a instalação de atividades PCIP está condicionada à obtenção 

de uma Licença Ambiental. A consulta da informação disponibilizada pela APA2 permitiu 

identificar no concelho de Leria 27 empresas com Licença Ambiental, das quais 17 estão 

relacionadas com a atividade agropecuária. 

Apesar da baixa percentagem de empregabilidade do setor primário, a agricultura e a 

agropecuária, quando praticadas de forma intensiva, representam uma grande pressão no 

território. Segundo o Recenseamento Geral Agrícola de 2009, enquanto a SAU e as instalações 

agropecuárias diminuem, aumenta o número de animais efetivos por exploração, sobretudo 

na suinicultura e avicultura. Segundo estudos da SIMLIS (empresa multimunicipal, Saneamento 

Integrado dos Municípios do Lis) a atividade agropecuária representa um peso forte na 

economia regional, representando cerca de 600 milhões de euros de volume de negócios e 2 

mil trabalhadores (Relatório Revisão PDM-CML – TOMO III. Economia). 

                                                           
2
http://sniamb.apambiente.pt/LAdigital/ 
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A atividade agropecuária tem impactes ambientais negativos associados ao deficiente 

tratamento dos efluentes, sobretudo quando as explorações não estão ligadas a qualquer 

ETAR ou outro tipo de sistema. Segundo os dados apresentados no relatório de caracterização 

existem no concelho cerca de 679 explorações pecuárias, das quais 52% se inserem em solo 

rural e 48% em solo urbano. Do total de explorações apenas 67 se encontra Licenciadas de 

acordo com o Regime de Exercício da Atividade Pecuária (REAP), Decreto-Lei n.º 214/2008, de 

10 novembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 78/2010, de 25 de junho e DL n.º 

45/2011 de 25 de março. 

Além dos impactes ambientais que se registam sobretudo ao nível dos recursos hídricos, 

muitas destas unidades são anteriores à data de entrada do PDM em vigor e grande parte não 

estão adequadas às novas exigências urbanísticas, ambientais e de saúde pública. Como se 

verifica na Figura 13, concentra-se um maior número de explorações, sobretudo suiniculturas, 

na zona norte e nascente do concelho.  
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Fonte: Relatório Revisão PDM-CML. 

Será portanto fundamental o tratamento desta problemática, através da implementação de 

um sistema integrado de tratamento de efluentes das explorações, incluindo rede de 

saneamento e estação de tratamento adequadas e proceder à legalização das mesmas de 

acordo com o REAP.  

São reconhecidas as dificuldades que levam a uma taxa de licenciamento tão diminuta, 

nomeadamente os entraves entre as exigências do REAP e o regulamento do PDM em vigor. 

São identificados os seguintes obstáculos: 

 Instalações pecuárias inseridas em perímetros urbanos que não encontram no PDM 

possibilidade de licenciamento; 

Figura 13: Localização das indústrias agropecuárias, no concelho de Leiria 
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 Instalações pecuárias localizadas em solo rural, que não encontram no PDM 

parâmetros urbanísticos satisfatórios por forma a dar cumprimento às novas 

exigências legais; 

 Instalações pecuárias integradas em terrenos sujeitos a condicionantes e restrições de 

utilidade pública; 

 Necessidade de relocalização dada a insuficiência de áreas necessárias para a sua 

expansão. 

Efetivamente o PDM em vigor ao ter incluído no solo urbano as atividades pecuárias, permitiu 

indiretamente que estas ficassem reféns de limitações urbanísticas que prejudicariam, a médio 

ou longo prazo, o seu desenvolvimento (Relatório Revisão PDM-CML – TOMO III. Economia). 

 

Rede Viária e Acessibilidades 

A rede viária assume um papel importante como meio de comunicação e aproximador entre 

populações e bens e serviços. Ao nível da rede viária, o município de Leiria é atravessado pela 

A1, A8, A17, principais eixos viários que estabelecem a ligação para norte e para sul, sendo 

ainda servido pela EN1 e pela EN109 que fazem a ligação aos concelhos do litoral (Relatório 

Revisão PDM-CML – TOMO I. Regional). No Quadro 10 encontram-se identificadas as principais 

acessibilidades do concelho de Leiria. 

 

REDE VIÁRIA DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO 

Itinerários Principais IP 1 (A1) 
Liga as duas maiores áreas metropolitanas do país, tendo no concelho de 

Leiria um comprimento de 49,75 km.  

Itinerários 

Complementares 

IC 1 (A17 e A8) 

Desenvolve-se para sul do concelho sob a designação de A8, ligando a 

Lisboa. Na sua continuidade para norte, sob a designação de A17, liga a 

Marinha Grande a Aveiro passando pela Figueira da Foz. 

IC 2 

Entre o limite sul do concelho e o nó com a EN 109 esta via encontra-se 

classificada como A 19, constituindo um lanço portajado, com exceção para 

o troço entre o nó do IC 36 e o nó da EN 109. A partir daquele ponto e até 

ao limite norte do concelho desenvolve-se a antiga EN 1. 

IC 9 
Liga o IC2 ao IC13, do concelho da Batalha a Tomar, tem um papel 

fundamental na ligação a este do concelho.  

IC 36 (A8) 

Desenvolve-se entre o nó do IC1 (nó A8/A17) e o nó de ligação IP1/A1, 

encontrando-se classificado como A8 em toda a sua extensão. Entre o nó do 

IC1 e o nó de Pousos, trata-se de uma via portajada.  

Estradas Nacionais EN 1 (IC2) Liga Lisboa ao Porto. Relativamente ao concelho de Leiria serve sobretudo o 

Quadro 10: Principais acessibilidades do concelho de Leiria 
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REDE VIÁRIA DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO 

eixo sul -norte, ligando as cidades da Batalha, Leiria e Pombal. 

EN 113 

Permite a interligação entre os concelhos de Leiria e Ourém assegurando 

também a ligação de uma parte significativa do concelho à rede 

estruturante nacional [IP1 (A1) e IC2 (EN1)]. Tem um papel estruturante 

para as freguesias de Leiria, Pousos, Arrabal e Santa Catarina da Serra. 

Estradas Regionais 

ER 349 

Tem início na EN109 e desenvolve-se para sul em direção à Praia de Vieira 

de Leiria no concelho da Marinha Grande. As freguesias de Souto da 

Carpalhosa, Carreira, Monte Real, e Carvide são atravessadas por esta via. 

ER 350 

Liga os concelhos de Leiria, Ourém e Pombal, servindo as freguesias de 

Memória e Caranguejeira. Garante a ligação a outras vias fundamentais, tal 

como a EN 350 e a EN 113. 

ER 357 
Tem início na EN113 e desenvolve-se para norte/nordeste da Caranguejeira 

em direção à freguesia da Memória ligando à EN 350.  

Estradas Desclassificadas 

ED 109 

Tem início no IC2 junto à cidade de Leiria seguindo para norte em direção 

ao concelho da Figueira da Foz. Desempenha um papel importante de 

ligação entre as freguesias a oeste, Marrazes, Regueira de Pontes, Ortigosa, 

Souto da Carpalhosa, Carreira e Monte Redondo. 

ED 350 

Tem início na Rua Paulo VI (antigo troço da EN 113) confinando com a 

ER350, desempenhando um importante papel de interligação entre as 

freguesias de Leiria, Santa Eufémia e Caranguejeira. 

Estradas Municipais  

EN 109-9 
Tem início na EN 109 junto a Monte Real e assegura a ligação à Praia de 

Pedrógão. 

EN 242 
Inicia-se no IC2 seguindo para oeste em direção ao concelho de Marinha 

Grande. Trata-se de uma ligação entre os dois concelhos. 

EN 349-1 
Esta via tem início na ER 349 na freguesia de Monte Real e desenvolve-se 

para sul em direção à freguesia de Amor. 

EN 349-2 
Tem início na ER 349 na freguesia de Monte Real e desenvolve-se para 

norte paralelamente ao CM 1200. 

EN 356 
Esta via tem início no Concelho, atravessando transversalmente a freguesia 

de Maceira ligando à EN 356-1 na freguesia de Azoia.  

EN 356-1 
Esta via tem início no IC2, nó de Azoia, e efetua a ligação entre o concelho 

de Leiria e Marinha Grande, atravessando as freguesias de Maceira e Azoia. 

EN 356-2 
Faz ligação com os concelhos da Batalha e Fátima e assegura também a 

ligação à freguesia de Cortes. 

Fonte: Adaptado do Relatório de Caracterização da Revisão PDM- Leiria – Tomo I. Regional - Local, junho de 2013. 
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Fonte: Plano Rodoviário Nacional 2000, http://www.estradasdeportugal.pt/. 

A Via de Penetração de Leiria e a Variante Sul de Monte Real (ambas integradas na Concessão 

da EP, S.A.), variantes das áreas urbanas de Leiria e Monte Real respetivamente, 

desempenham um papel importante na gestão do tráfego destes centros urbanos permitindo 

uma maior fluidez no trânsito para as principais vias distribuidoras (no caso, a A1 e a ER 349).  

O concelho de Leiria apresenta um densa rede viária local, cujos principais problemas são 

referentes a:  

 Falta de coerência nos pefies transversais (largura variável da via); 

 Ausência de segurança na deslocação pedonal dentro das povoações; 

 Elevado trafego de veículos pesados no atravessamento dos aglomerados; 

O município de Leiria é servido pelo sistema ferroviário nacional, nomeadamente pela Linha 

do Oeste. Este meio de transporte é de importância relevante na acessibilidade aos principais 

centros urbanos regionais (Caldas da Rainha e Figueira da Foz) e nacionais (Lisboa, Coimbra e 

Porto), podendo ser feita de forma mais cómoda e económica. Esta infraestrutura possui um 

Figura 14: Rede Viária Principal do Concelho de Leiria 
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conjunto de 2 estações (Leiria e Monte Real) e 1 apeadeiro (Monte Redondo) que servem o 

município. 

É concensual que a mobilidade de pessoase bens constitui um importante fator de 

competitividade, no entanto,  está depende de um conjunto de condições que a organização 

do território proporciona à deslocação. A análise da mobilidade no concelho de Leiria 

apresentaum tempo médio de deslocações (para trabalho e estudo) até aos 15 minutos e um 

tempo de deslocaçãomáximo, de automóvel, entre a sede concelhia e a sede de cada freguesia 

de 26 min, num percurso máximo de 31 km. O meio de transporte mais utilizado é o 

automóvel (61%), seguido das deslocações a pé (19%) e de autocarro (9,1%).  

Ao nível de oferta de transportes públicos, conclui-se que existe uma boa oferta nas 

interligações regionais, através da rede de expressos, assim como uma razoável oferta do 

transporte público dentro de concelho, onde pelo menos os aglomerados com maior 

densidade populacional (135 hab/km2) são servidos por percursos de linhas interurbanas. Este 

serviço vai igualmente de encontro à localização dos equipamentos escolares e de saúde.  

A mobilidade é ainda influenciável pelas relações intermodais e, nesse sentido, o impacto da 

rede ferroviária no contexto da mobilidade da cidade de Leiria é prejudicado pela localização 

da estação que serve a cidade. Esta estação localiza-se a cerca de 2 km do centro, sendo as 

ligações ao mesmo asseguradas por transporte público com frequência de 20 a 40 minutos 

entre as 7:00 h e as 20:00 h. No transporte ferroviário são efetuadas 5 ligações diárias na Linha 

Oeste, entre Caldas da Rainhas e Figueira da Foz. Os estudos de caracterização concluem que 

efetivamente o sistema ferroviário, no seu estado atual, não é competitivo com os modos de 

deslocação rodoviário.  

Infraestruturas e Equipamentos 

A taxa de execução das infraestruturas se saneamento e abastecimento público são um 

indicador de desenvolvimento e de bem-estar das populações muito importante, sendo aliás 

um dos objetivos do PNPOT, 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 territorial. 

A taxa de cobertura do sistema de abastecimento de água do Município de Leiria atinge em 

2001 os 100%, o que representa que toda a população do concelho tem acesso à rede pública 
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de abastecimento de água. Segundo os dados apresentados pela SIMLIS, empresa 

intermunicipal responsável pelo abastecimento do concelho, existe em Leiria 4 subsistemas de 

abastecimento: Norte, Olhalvas, Praia de Pedrógão e Vieira de Leiria. Destes destaca-se o 

subsistema da Praia de Pedrógão por servir apenas esta localidade, está dimensionado para 

servir uma população de 16.000 hab3.  

A captação da água para abastecimento público no município de Leiria é realizada pela 

captação superficial do Rio Lis no lugar de São Romão e por entre 30 a 40 captações 

subterrâneas distribuídas pelo restante Município. 

No que respeita ao saneamento básico, a taxa de cobertura do concelho é de 72%. Existem no 

município de Leiria três Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) localizadas em 

Leiria, Olhalvas, Pedrogão e Coimbrão. A concessão e gestão deste sistema são da 

responsabilidade da SIMLIS, a empresa intermunicipal criada na tentativa de uma resolução 

integrada dos problemas de poluição da bacia do rio Lis e a sua requalificação ambiental. 

Sendo a descarga direta dos efluentes das suiniculturas um dos principais problemas 

apontados para a degradação da qualidade da água na bacia do rio Lis, é objetivo da SIMLIS a 

construção, reparação e renovação das infraestruturas e equipamentos necessários à recolha, 

tratamento e rejeição de efluentes agroindustriais e pré tratamento em estações próprias dos 

esgotos das suiniculturas. 

A recolha e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são executados pela empresa 

Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. No concelho de Leiria localizam-

se o Aterro Sanitário da área de abrangência da Valorlis (Pombal, Leiria, Ourém, Batalha, Porto 

de Mós e Marinha Grande), na quinta do Banco, freguesia de Parceiros, a Estação de Triagem e 

um dos quatro Ecocentros da empresa.  

O aumento populacional no concelho de Leiria é de facto um aspeto positivo tendo em conta o 

contexto nacional, revela a sua atratividade quer na oferta de emprego quer na qualidade de 

vida que proporciona aos seus residentes através da oferta de equipamentos e serviços. 

Alguns equipamentos são considerados estruturantes do território, por isso devem ser 

considerados aos vários níveis de planeamento. Como capital de distrito Leiria alberga 

equipamentos de importância regional como o Instituto Politécnico de Leira, a Base Aérea de 

                                                           
3 http://www.simlis.pt, acedido em janeiro de 2013 



 

 

A A E  I  V e r s ã o  F i n a l  A b r i l  d e  2 0 1 5   5 3  |  P á g i n a  

Monte Real ou mesmo o Estádio Municipal. Face à atual situação demográfica do concelho de 

Leiria, considera-se que os números de equipamentos educativos e desportivos apresentados 

são satisfatórios, assim como os equipamentos de administração, saúde e apoio social. 

Contudo, face a um cenário de evolução do número de indivíduos residentes neste concelho, 

considera-se pertinente o aumento do número de equipamentos existentes (equipamentos de 

saúde, de apoio social, administrativos, educativos, desportivos e culturais).  

Recursos Naturais 

Do ponto de vista da preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, o 

concelho de Leiria regista uma área pertencente à Rede Natura 2000, o Lugar do Azabucho, 

classificado como Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0046 e uma área classificada 

no âmbito do projeto Biótipo Corine, a Lagoa da Ervideira.  

O Lugar do Azabucho situa-se na freguesia de Pousos, ocupa uma área de 136 hectares (0,2% 

do concelho) sobretudo por floresta (47%), áreas agrícolas arvenses (27,13%) e formações 

arbóreo-arbustiva (20,49%), ocorrendo ainda residualmente matos e pastagens naturais 

(0,84%). Esta área evidencia-se sobretudo pelas galerias ripícolas bem conservadas que 

rodeiam áreas de cultivo abandonadas, hoje ocupadas por prados de espécies herbáceas 

vivazes ricos em táxones pouco frequentes. Por outro lado, ao nível de potenciais ameaças, 

estão a sua pequena dimensão e a proximidade ao núcleo urbano de Leiria, existindo uma 

pequena parte, 4,52%, inserida em perímetro urbano e ocupado por áreas urbanas e 

industriais e/ou áreas sem coberto vegetal.  

A Lagoa da Ervideira localiza-se na freguesia de Coimbrão, ocupa uma área de 25 hectares cuja 

ocupação do solo é predominantemente florestal. As suas características particulares decorem 

do seu substrato geológico e da sua posição relativamente ao litoral. A sua fauna aquática é 

constituída por Carpas (Cyprinuscarpio), Percas Sol (Lepomisgibbosus) e Achigãs 

(Micropterussalmonoides), pato-real (Anãs platyrhynchos) e a Galinha de água 

(Gallinulachloropus). As suas principais ameaças são a degradação das linhas e cursos de água 

e a deposição de lodos de matéria orgânica. 

Numa abordagem global são identificados como principais ameaças à manutenção e 

conservação dos valores naturais os incêndios florestais, a degradação das linhas de água, a 

intensificação da agricultura com abandono das práticas tradicionais, a pressão da caça, a 
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diminuição da área de povoamentos florestais de folhosas e perturbações causadas por 

atividades humanas sobretudo em períodos de nidificação. 

O conjunto de características biofísicas do território do concelho de Leiria proporcionam uma 

paisagem diversificada, onde se podem identificar 5 eco zonas: Orla Costeira Dunar, Colinas 

Suaves Arenosas, Colinas Greso-argilosas, Maciço Calcário, Vales do Lis e Lena. (Relatório Revisão 

PDM-CML – TOMO V. Ambiente) 

Além dos valores naturais referidos, Leiria conta ainda com outros valores culturais e 

paisagísticos como o Vale de Lapedo, uma área com cerca de 1,5 km de extensão situada nas 

freguesias de Caranguejeira e Santa Eufémia de importância geomorfológica e com destaque 

para a fauna e flora, as Termas de Monte Real localizadas na freguesia de Monte Real, a Praia 

de Pedrogão e zonas de recreio florestal com equipamentos de apoio associados. 

Do ponto de vista dos recursos florestais, um dos recursos naturais mais valiosos do concelho 

de Leiria não só do ponto de vista da preservação do equilíbrio ecológico mas também ao nível 

do aproveitamento económico, o concelho é ocupado de uma forma geral por uma vasta área 

de floresta de produção, (53,1% do território), sendo as espécies mais representativas o 

pinheiro bravo, cerca de 60% da área florestal municipal, e o eucalipto. A área de folhosas é 

residual, representam cerca de 2% e são compostas basicamente por povoamentos de 

castanheiro, carvalho-cerquinho e espécies ripícolas.  

No concelho de Leiria, existem quatro áreas sujeitas a regime florestal4 (Mata Nacional do 

Urso, Mata Nacional do Pedrógão, Mata Nacional do Ravasco, Perímetro Florestal da Charneca 

do Nicho, Perímetro Florestal da Mata das Quintãs e Perímetro Florestal de Pinhal da Galga). 

Estão ainda abrangidos pelo regime florestal os leitos, taludes e uma faixa das margens dos 

ribeiros tributários do rio Lis, submetidos por decretos dos anos de 1936, 1946 e 1954. 

No que respeita ao ordenamento florestal o concelho de Leiria insere-se no Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-CL), aprovado pelo DR n.º 11/2006, de 21 de 

julho. O PROF-CL distingue oito sub-regiões homogéneas cujas características pressupõem 

objetivos específicos para cada uma delas. O concelho de Leiria encontra-se integrado em três 

sub-regiões: Gândara do Sul (34%), Dunas Litorais e Baixo Mondego (3%) e Porto de Mós e 

Mendiga (1%).  

                                                           
4
http://www.icnf.pt/portal/florestas/gf/regflo 
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Fonte: Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs). 

As principais funções definidas para a sub-região Gândaras Sul são: produção; recreio, 

enquadramento e estética da paisagem; e proteção. Esta sub-região tem como objetivos 

diversificar a ocupação dos espaços florestais com espécies que apresentem bons potenciais 

produtivos, adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de 

espaços de interesse paisagístico, adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de 

proteção da rede hidrográfica, ambiental, microclimática e contra a erosão eólica e por fim 

recuperar os troços fluviais degradados. 

Dada a importância económica e ambiental dos recursos florestais no concelho de Leiria é 

preocupante a ocorrência de fogos florestais registados nos últimos anos, segundo o PMDFCI 

(2009) existem zonas com maior incidência de incêndios como a Senhora do Monte, ou a 

freguesia de Souto da Carpalhosa, definidas como áreas críticas. A análise efetuada do 

histórico de incêndios florestais entre 1980 e 2008 identifica o ano de 2007 com maiores 

ocorrências (331), seguido dos anos de 1994, 1995, 2005 e 2008. Relativamente à área ardida 

o ano de 2005 registou cerca de 4.429 ha, tornando-se um ano anormal de valores demasiado 

elevados, seguido de 1995 com 507 ha e mais recentemente 2007 com 177 ha. 

Figura 15: Enquadramento das Sub-regiões do PROF-CL no Concelho de Leiria 
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Fonte: PMDFCI – Caderno II, 2009. 

A avaliação do risco de incêndio (carta de perigosidade de incêndio, Lugar do Plano 2013) no 

concelho de Leiria mostra uma “distribuição generalizada” de área com perigosidade de 

incêndio alta e muito alta, embora com maior relevância em Santa Catarina da Serra, Arrabal, 

Colmeias, Bidoeira de Cima e Souto da Carpalhosa. Para tal classificação contribui em grande 

parte a ocupação florestal intensiva de eucalipto e pinheiro bravo e o declive acentuado do 

terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Distribuição anual da área ardida e do nº de ocorrências (1998 - 2008) 
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Fonte: “Perigosidade de incêndios florestais", Lugar do Plano e CML, junho de 2013. 

 

Fonte: “Perigosidade de incêndios florestais", Lugar do Plano e CML, junho de 2013. 

 

 

Figura 17: Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal – Zona Norte 

Figura 18: Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal – Zona Sul 
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A Reserva Ecológica Nacional (REN) constitui regime jurídico importantíssimo na defesa dos 

valores ecológicos fundamentais para o equilíbrio ambiental do território, preservação dos 

recursos naturais e prevenção dos riscos naturais. A REN do concelho de Leiria, aprovada em 

1996,ocupa cerca de 266 km2, o que representa cerca de 47% do território municipal, 

contendo os sistemas identificados no Quadro 11.  

 

SISTEMAS DA REN EM VIGOR 
5
 ÁREA (HA) 

Praias 244 

Formações Dunares 3695 

Zona Delimitada entre a Batimétrica de 30 metros e Linhas de 

Água Vivas e Equinociais 
3946 

Rios e Leitos Normais dos Cursos de Água - 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias  2359 

Lagoas 76 

Cabeceiras de Cursos de Água 651 

Áreas de Máxima Infiltração 2625 

Áreas de Risco de Erosão 12689 

Escarpas 174 

Fonte: Município de Leiria. 

A Figura 19 mostra que a REN de Leiria enquadra-se sobretudo nos espaços florestais, em 

particular os sistemas mais sensíveis relativamente ao risco de erosão. 

 

 

 

  

                                                           
5
Sistemas a integrar na REN de acordo com o art.º 3º do DL n.º 93/90, de 19 março. 

Quadro 11: Contabilização da área dos sistemas de REN em vigor do concelho de Leira 
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Por sua vez a Reserva Agrícola Nacional (RAN), que tem como objetivo a preservação dos solos 

com maior aptidão agrícola indispensáveis ao adequado desenvolvimento da agricultura, 

ocupa no concelho de Leira uma área de 79,6 km2, cerca de 14% do território municipal, 

abrangendo sobretudo zonas de vales de formações aluvionares do rio Lis e Lena. 

Como se verifica na Figura 20, as grandes manchas de RAN do concelho de Leiria 

correspondem a espaços de ocupação agrícola segundo a carta de ocupação do solo de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Enquadramento da REN em vigor com a ocupação do solo (COS 2007) 
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Riscos Naturais e Tecnológicos 

No contexto da presente revisão do PDM de Leiria foram apresentados e avaliados os riscos 

presentes no concelho, resultando tal estudo no relatório “Perigosidade e riscos naturais, 

tecnológicos e mistos no concelho “, RTGEO – Planeamento e Ordenamento do Território e 

CM-Leiria, dezembro de 2012.  

Os riscos naturais designam-se pelos acontecimentos em que o acidente grave ou catástrofe 

tem origem em causa naturais. O processo de determinação dos riscos presentes no concelho 

teve em consideração as suas características geográficas e físicas. Para a presente avaliação 

importa verificar os riscos com maior suscetibilidade de ocorrência ou de maior impacto 

territorial, neste caso o risco de cheias e inundações, instabilidade de vertentes e risco de 

erosão (hídrica e costeira). 

De acordo com a metodologia adotada, no concelho de Leiria as áreas de maior risco de 

ocorrência de cheias e inundações localizam-se na cidade de Leiria, principalmente associada à 

margem esquerda do rio Lis e a montante da cidade, junto ao Cais de São Romão. Identifica-se 

ainda risco elevado junto à povoação de Cortes, devido ao troço do rio Lis que atravessa a 

localidade, nas povoações de Caranguejeira, Azoia e Correia. Por fim de referir que embora 

Figura 20: Enquadramento da RAN em vigor no concelho de Leiria 
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não interfira com nenhuma povoação ao longo do rio Lena e ribeiras dos Milagres e da Igreja 

Velha verificam-se ocorrência de cheias em locais onde se existem algumas edificações.  

A avaliação de instabilidade de vertentes identifica apenas perigosidade elevada no vale da 

Ribeira de Sirol, junto a Caranguejeira e Santa Eufémia, não existindo contudo risco para 

pessoas e bens, sendo aconselhado contudo a monitorização e limpeza dos cursos de água.  

A avaliação das áreas de risco de erosão hídrica identificou como áreas de maior 

suscetibilidade as áreas mais declivosas do concelho declive >25%), sensivelmente entre 

Barreira e Santa Catarina, junto a Memória e Souto da Carpalhosa.  

A erosão costeira “consiste num processo de evolução dos sistemas litorais, normalmente 

acelerado pelas atividades antrópicas e que é visível sobretudo nas praia e sistemas dunares, 

mas também nos estuários e em lagunas litorais”. No caso de Leiria a área de maior 

perigosidade compreende-se à localidade de Pedrogão.  

Os acidentes tecnológicos são causados por atividade antrópicas e por norma estão 

relacionados com armazenamento ou transporte de matérias consideradas perigosas, 

podendo também estar relacionados com utilização de meios de transporte ou com meios de 

distribuição. No concelho de Leiria foram considerados cinco tipo de acidentes tecnológicos 

perigosos: acidentes industriais; transporte e armazenamento de mercadorias perigosas; 

acidentes aéreos; acidentes ferroviários e acidentes rodoviários.  

Como áreas de risco elevado de potenciais ocorrências de acidentes industriais, então as sedes 

das freguesias de Leiria, Pousos, Marrazes, Amor ou Maceira e a área compreendida entre 

Regueira de Pontes – Boa Vista – Colmeias – Bidoeira de Cima pela elevada concentração de 

suiniculturas constituindo um ponto crítico do ponto de vista ambiental. Relativamente às 

áreas de risco elevado de transporte e armazenamento de mercadorias perigosas, considerou-

se a cidade de Leiria pelo elevado número de postos de abastecimento de combustível e 

concentração de vias com perigosidade elevada e os seus arredores (Marrazes e Parceiros).  

No caso dos acidentes aéreos, as áreas de risco elevado consideradas dizem respeito a áreas 

construídas localizadas na área de proteção do corredor principal de proteção da pista da base 

Aérea de Monte Real, nomeadamente os aglomerados de Carvide e de Coimbrão. No que 

respeita a acidentes ferroviários foi considerada com perigosidade elevada as estações e 

apeadeiros da linha do oeste, assim como é apontado um fator de risco acrescido o elevado 
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número de passagens de nível. Por fim o risco inerente aos acidentes rodoviários é classificado 

pela hierarquia da rede viária e pelo volume de tráfego, sendo os IC e IP considerados vias com 

perigosidade elevada. Este tipo de avaliação não permite contudo percecionar os pontos de 

maior sinistralidade do concelho nem permite adotar medidas de prevenção dos pontos 

críticos. 
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3.4. QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

A análise SWOT elaborada pela equipa do plano permite percecionar de uma forma geral os 

elementos de maior relevância a ter em conta no planeamento estratégico. Tendo por base o 

âmbito dos trabalhos de revisão do PDM de Leiria, apresenta-se nos quadros seguintes a 

análise SWOT, elaborada pela equipa do plano transcrita no Quadro Estratégico Municipal6, 

distinguindo as forças e as fraquezas, as oportunidades e ameaças que se colocam ao 

desenvolvimento do concelho de Leiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Lugar do Plano, “Quadro Estratégico Municipal – Hipóteses de Atuação”, Câmara Municipal de Leiria, junho de 2013, pp. 53 e 54. 
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FO
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 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 param a localização das atividades 

económicas; 

 Capacidade de atracão 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; 

 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 (equipamento desportivo na área do 

atletismo); 

 Forte movimento de associativismo (associações de natureza cultural, recreativa, desportiva, de 

assistência social ou de caráter empresarial); 

 Centro histórico de elevado valor patrimonial e qualificação da zona consolidada da cidade; 

 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 – antigo pinhal de Leiria, Vale do 

Lapedo, Lagoa da Ervideira, 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. 

 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 é 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 carácter 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. 
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Quadro 12: Análise SWOT – Forças/Fraquezas (Quadro Estratégico Municipal, Revisão do PDM de Leira) 
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 Fonte: Quadro Estratégico Municipal, Revisão do PDM - Leira. 
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 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.º 5 (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. 

A
M

EA
Ç

A
S 

Quadro 13: Análise SWOT – Oportunidades/Ameaças (Quadro Estratégico Municipal, Revisão do PDM de Leira) 
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A identificação das questões estratégicas tem como objetivo definir as intenções e o alcance 

do plano e perceber qual o seu potencial estratégico e as suas implicações ambientais. Estas 

são consideradas elementos estruturantes, permitindo descrever quais os principais objetivos 

da revisão do PDM de Leiria e a sua contribuição para a definição dos FCD. Esta identificação 

foi realizada atendendo aos objetivos para a revisão do PDM de Leiria e apoiada no 

documento “Quadro Estratégico Municipal – Hipóteses de atuação”, elaborado pelo município 

e equipa do plano.  

A revisão do PDM de Leira decorre da necessidade de adequação deste instrumento às 

perspetivas de evolução e de desenvolvimento económico e social do concelho de Leiria, assim 

como da adequação aos demais instrumentos de ordenamento e gestão do território. Nesse 

sentido, o município pretende com a revisão do PDM: 

 Redefinição do zonamento do PDM adequando às novas realidades; 

 Alteração do regulamento adequando-o ao regime jurídico atual; 

 Revisão dos processos de RAN e REN; 

 Adequação a elementos cartográficos mais atuais; 

 Adequação dos planos em vigor aos normativos do PDM; 

 Reformulação dos espaços destinados a equipamentos e infraestruturas; 

 Atualização da planta de servidões e restrições de utilidade pública.  

Atendendo à leitura estrita do que se encontra no “Quadro Estratégico Municipal – Hipóteses 

de Atuação” o município de Leiria deverá valer-se da sua localização geográfica e 

acessibilidades como alavanca para o seu desenvolvimento, tendo como objetivo global 

“Afirmar definitivamente a centralidade de Leiria”, através de 3 ideias chave: 

 “Leiria Centro Geoestratégico de Portugal – potenciar a localização central no 

país e rentabilizar as infraestruturas existentes; 

 Leiria Município Aberto – procurar inscrever parâmetros de sociabilidade, 

urbanidade e qualidade ambiental; 

 Leiria da História e do Futuro valoriza a história como forma de cativar o 

futuro – potenciar através da ciência e do conhecimento a empregabilidade 

nos diversos sectores de atividade.“ 
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Dentro destas três ideias chave são propostas no documento “Quadro Estratégico Municipal – 

Hipóteses de Atuação” estratégias de atuação para o desenvolvimento municipal. No quadro 

seguinte (Quadro 14) serão apresentadas estas estratégicas, desenvolvidas em “sub-

estratégias” e apresentada resumidamente a linha de desenvolvimento principal que se 

pretende. 

 

ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUB-ESTRATÉGIAS LINHA DE DESENVOLVIMENTO 
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ESTRATÉGIA A.  

Aproveitar a geografia 
física e administrativa 

A.1 Aproveitar a localização 
Central no País Reforçar o papel da cidade de Leiria na rede urbana do 

País, em particular na Região Centro e Litoral. A.2. Aproveitar as funções centrais 
de Capital de Distrito 

ESTRATÉGIA B.  

Redefinir a infraestrutura 
aeronáutica para o 
serviço do País a partir de 
Leiria 

B.1. Utilizar a Base Aérea n.º 5 
para a aeronáutica civil 

Transformação do Aeródromo da Base Aérea de Monte 
Real em Aeroporto tanto para valências turísticas como 
de negócio. 

ESTRATÉGIA C.  

Aproveitar o sistema de 
acessibilidades e 
transportes 

C.1. Aproveitar os nós das 
autoestradas como ‘hubs’ do 
desenvolvimento económico Valorizar Leiria no novo quadro de acessibilidades 

resultante dos investimentos de construção, 
melhoramento e conclusão de infraestruturas 
rodoviárias. 

C.2. Recuperar a Linha do Oeste 
para transporte de passageiros e 
mercadorias 
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ESTRATÉGIA A.  

Leiria amigável e atrativa 

A.1. Acessibilidades para Todos 
Qualificar o espaço urbano a partir do conceito de 
mobilidade para todos. Implementar o Plano Municipal 
de Acessibilidades. 

A.2. Ampliar a qualificação iniciada 
no programa Polis 

Intervenção integrada de requalificação urbana e 
valorização ambiental, com o objetivo máximo a 
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. 

ESTRATÉGIA B.  

Leiria cosmopolita, 
turística e cultural 

B.1. Investimento Turístico e 
Cultural 

Beneficiar do vasto património existente ao nível 
paisagístico e ambiental, e ao nível arquitetónico. Assim 
como da forte componente que a Cultura detém no 
Município, através dos vários museus e centros culturais 
existentes. 

B.2. Qualificação Urbana e Praia 
do Pedrógão 

Valorizar e qualificar a Praia do Pedrógão. 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. 

B.3. Reforço do polo de 
desenvolvimento turístico Leiria - 
Fátima 

Potenciar, ao nível dos serviços e logística, a 
proximidade a Fátima. 

B.4. Criar formas de aproximação 
com o Património da Humanidade 

Valorizar Leiria pela sua proximidade aos roteiros 
turísticos do Património Mundial, nomeadamente, 
Alcobaça - Mosteiro de Alcobaça, Batalha - Mosteiro da 
Batalha e Tomar - Convento de Cristo.  

Quadro 14: Quadro Estratégico Municipal 
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B.5. Integração em Redes 
Internacionais como a Rota das 
Judiarias de Portugal  

Integrar Redes nacionais e internacionais onde Leiria 
beneficie de visibilidade e efeitos multiplicadores da 
circulação de informação e potenciar Leiria como 
destino prioritário para o Touring Cultural. 

B.6. Desenvolvimento das Termas 
de Monte Real 

Aumentar a competitividade do turismo de Saúde e 
Bem-estar no Município e Região, e ao mesmo tempo 
dinamizar as Termas de Monte Real na criação de 
riqueza e emprego. 
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ESTRATÉGIA A.  

Ciência e conhecimento 

A.1. Potenciar a permanência dos 
quadros do Instituto Politécnico de 
Leiria 

Fomentar o desenvolvimento do ensino, ciência e 
inovação tecnológica integrado no eixo Aveiro – 
Coimbra – Leiria. 

Usufruir do desenvolvimento de competências nos 
diversos domínios das atividades económica, 
tecnológica e científica como condição para a fixação de 
investimento. 

A.2. Escolas e negócios 

Aumentar a produtividade e a competitividade 
empresarial. 

Qualificar a atividade empresarial e a mão-de-obra 
técnica especializada. 

ESTRATÉGIA B. 

 Emprego 

B.1. Atividades económicas 
Afirmar estrategicamente Leiria como destino potencial 
para a localização das atividades industriais através do 
fomento à investigação científica e tecnológica. 

B.2. Novas áreas empresariais  

Favorecer o reordenamento industrial no Município 
através da consolidação das principais manchas 
industriais e harmonização da industrialização difusa 
existente em Espaços de Atividades Económicas. 

ESTRATÉGIA C. 

Município Plurissectorial 

C.1. Diversidade da Base 
Económica 

Potenciar todos os recursos existentes no concelho, 
promover ações em todos os sectores de atividade.  

C.2. Aproveitamento Hidroagrícola 
do Vale do Lis e da Ribeira do Sirol 

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. 

Modernizar e reabilitar o Aproveitamento Hidroagrícola 
do Vale do Lis, associada a uma ação de reestruturação 
fundiária. 

 C.3. Logística 

Disponibilizar serviços e condições de suporte às 
atividades de armazenamento, serviços e logística.  
Potenciar as acessibilidades existentes e tirar partido do 
caráter geográfico central de Leiria. 

C.4. Serviços terciários de ponta 

Potenciar a existência de um forte setor industrial para 
promover serviços de apoio de base tecnológica 
aproveitando a existência de Ensino Superior para 
promover o empreendedorismo e inovação. 

C.5. Centro de Congressos Potenciar o turismo de congressos, proporcionando 
condições de realização de eventos e encontros de 
negócios. C.6. Parque de Feiras e Exposições 

ESTRATÉGIA D. 

Sustentabilidade e 
Ambiente 

D.1. Rio Lis e Rio Lena 

Valorizar e proteger a forte presença dos recursos 
hídricos no Município. 

Promover o potencial endógeno do Município / Região, 
articulando os planos de água com o território 
envolvente. 

D.2. Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 

Conservar a natureza e a diversidade biológica. 
Promover a utilização sustentável dos recursos 
biológicos presentes no Município. 

D.3. Diminuir os constrangimentos 
da atividade industrial e 
agropecuária 

Adotar soluções para o tratamento de efluentes, 
domésticos, agrícolas e industriais. 

Responsabilizar e envolver dos sectores económicos. 
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ESTRATÉGIA E. 
Urbanidade 

E.1. 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 
atracão, articulando-o com a envolvente a partir da 
integração dos tecidos urbanos a novas formas de 
ocupação e de apropriação do território. 

E.2. Leiria Cidade Alargada 

Dar coerência urbana ao território de ocupação alargada 
para a promoção da qualidade de vida e da potenciação 
das sociabilidades. 
Qualificar o espaço urbano de forma a estimular a 
função residencial e terciário em áreas urbanas 
consolidadas. 

Atenuar a fronteira centro-periferia promovendo a 
infraestruturação e equipamentos de uso publico. 

E.3. Marketing Territorial de 
Cidade 

Dotar Leiria de maior aprazibilidade social e cultural. 

Criar um ambiente de maior identificação entre a 
população residente e o seu território. 

E.4. Valorização da imagem de 
Leiria 

Valorizar o enquadramento de vistas em relação ao 
Castelo e sua envolvente. 

Garantir a qualidade dos serviços prestados à população 
qualificando os equipamentos existentes. 

ESTRATÉGIA F. 

 Relações Estruturais 

Ainda que numa perspetiva policêntrica, Leiria deve 
assumir, pela hierarquia de equipamentos e serviços 
que possui em face da sua natureza de capital de 
Distrito, a capacidade mobilizadora da Comunidade 
Intermunicipal e Associação de Municípios em que se 
insere e liderar a condição reivindicativa para a Região. 

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. 

Fonte: Quadro Estratégico Municipal – Hipóteses de Atuação, Câmara Municipal de Leiria, junho de 2013. 

Da leitura realizada pela equipa da AAE aos objetivos estratégicos propostos no supracitado 

documento, e considerando o âmbito estrito do plano em questão, procedeu-se à 

reformulação das questões estratégicas, as quais o plano deve responder com a revisão que 

aqui se propõem. Assim foram identificadas 4 questões estratégicas: 

a. Explorar a localização do concelho em contexto nacional conjuntamente com a 

rede de infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) que o servem, potenciando o seu 

desenvolvimento económico à escala regional e nacional; 

b. Promoção dos parâmetros associados à qualidade urbana e ambiental, potenciando 

a atratividade a novos residentes; 

c. Potenciar, através da ciência e conhecimento, a empregabilidade; 

d. Valorização e qualificação do património cultural, material e imaterial, promovendo 

a atratividade turística.  
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4. DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

4.1. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

Para a AAE da revisão do PDM de Leiria foram identificados e analisados os instrumentos de 

ordenamento do território, de âmbito nacional, regional e local, que estabelecem objetivos 

e/ou metas de sustentabilidade e que enquadram estrategicamente o plano (Anexo A). O 

Quadro 15 apresenta a lista dos instrumentos de planeamento identificados, ressalvando-se 

que não se pretende listar exaustivamente todos os planos e/ou programas que enquadram 

potencialmente o PDM de Leiria, mas apenas aqueles que efetivamente apresentam objetivos 

e/ou metas relevantes para a área de intervenção e que são adequados à escala e ao âmbito 

de um plano de urbanização. 

 

ÂMBITO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

NACIONAL 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e de Biodiversidade (ENCNB) 

Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 2007-2013 (ENEAPI) 

Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 

Plano Nacional da Água (PNA) 

Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)  

Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC) 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 

Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II) 

Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Rural 2007-2013 (PENDR) 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-CL) 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Ovar – Marinha Grande 

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Lis 

REGIONAL 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-C) 

Plano Operacional Regional do Centro (PORC) 

Plano Estratégico e de Ação para o território do Pinhal Litoral 2007-2013 (PEATPL) 

Quadro 15: Quadro de Referência Estratégico do PDM de Leiria 
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Desta forma, após a análise refletida dos objetivos dos Planos e Programas selecionados para o 

Quadro de Referência Estratégico, procedeu-se a uma análise de convergência entre estes e as 

QE identificadas. Os resultados desta análise encontram-se listados no quadro seguinte. 
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QRE 

QUESTÕES ESTRATÉGICAS DO PDM - LEIRIA 

Explorar a localização do concelho em 
contexto nacional conjuntamente com a 
rede de infraestruturas (rodoviárias e 
ferroviárias) que o servem, potenciando o 
seu desenvolvimento económico à escala 
regional 

Promoção dos parâmetros associados à 
qualidade urbana e ambiental, 
potenciando a atratividade a novos 
residentes 

Potenciar, através da ciência e 
conhecimento, a empregabilidade  

Valorização e qualificação do património 
cultural, material e imaterial, aumentando 
a atratividade turística 

PNPOT ★★★ ★★★ ★★★ ★ 

ENDS ★ ★★★ ★★ ★★★ 

ENCNB  ★★★  ★★ 

ENEAPI  ★★ ★★  

PENT ★★ ★★ ★★★ ★★★ 

PNA  ★★★ ★★  

PNUEA (Comentário 6)  ★★★ ★  

PNEPC ★    

PNDFCI  ★★★   

PRN ★★★ ★ ★★ ★★ 

PEAASAR II ★★ ★★★ ★★  

PENDR ★ ★★★ ★★ ★★ 

PSRN2000  ★★  ★ 

PROF-CL  ★★  ★★ 

POOC (Ovar – Marinha Grande)  ★★★ ★ ★★ 

PBH do Rio Lis   ★★★  ★★ 

PROT-C ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 

PORC ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

PEATPL ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 

Legenda: Forte relação ★★★ - Média relação ★★  - Fraca Relação ★ - Sem Relação  

Quadro 16: Convergência entre os instrumentos do QRE e as QE do PDM de Leiria 
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4.2. FATORES AMBIENTAIS 

Após a identificação do QRE e da definição das QE foram analisados os Fatores Ambientais. 

Estes definem o âmbito ambiental relevante e estabelecem o contexto e a escala do objeto de 

avaliação. Segundo o art.º 6º do DL n.º 232/2007, de 15 de junho, os FA a considerar no 

processo de AAE são a Biodiversidade, População, Saúde Humana, Fauna, Flora, Solo, Água, 

Atmosfera, Fatores Climáticos, Bens Materiais, Património cultural, incluindo o património 

arquitetónico e arqueológico e a Paisagem. 

Seguidamente serão apresentados os Fatores Críticos para a Decisão selecionados para a AAE 

da Revisão do PDM de Leiria, sendo apresentados os Fatores Ambientais relevantes por FCD, 

de modo a que o processo seja focalizado. 

 

4.3. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO 

Os FCD identificados para o presente processo de AAE resultam da análise da interação do 

QRE, das QE preconizadas na elaboração do PDM e dos FA. Os FCD considerados são aqueles 

que podem causar eventuais efeitos significativos (positivos e/ou negativos) resultantes da 

aplicação do plano e sobre os quais a AAE se deve debruçar e asseguram o tratamento das 

Questões Ambientais exigidas no Decreto-Lei 232/2007, de 15 de junho. 

Assim, para o caso da Revisão do PDM de Leiria são propostos os seguintes FCD com os seus 

respetivos objetivos. 
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QRE QE FA FCD OBJETIVOS 

PNPOT 

ENDS 

PENT 

PNEPC 

PRN 

PROT-C 

PORC 

PEATPL 

 Explorar a localização do concelho em 

contexto nacional conjuntamente com 

a rede de infraestruturas (rodoviárias e 

ferroviárias) que o servem, 

potenciando o seu desenvolvimento 

económico à escala regional. 

 Potenciar, através da ciência e 

conhecimento, a empregabilidade 

População 

Bens Materiais  

Solo 

Saúde Humana 

Atmosfera 

Fatores Climáticos 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÓMICO 

SUSTENTÁVEL 

 Estudar as soluções apresentadas, dentro da lógica do modelo de 

desenvolvimento apoiado na capitalização do posicionamento geográfico e 

das infraestruturas supramunicipais (rodoviárias e ferroviárias) existentes, 

avaliando as previsíveis alterações ao nível da ocupação, uso e transformação 

do solo, aferindo se estas (soluções) asseguram a sustentabilidade e o 

equilíbrio territorial, em particular no que diz respeito aos potenciais efeitos 

ao nível da saúde humana, paisagem, da atmosfera, da população e dos riscos 

tecnológicos. 

PNPOT 

ENDS 

ENCNB 

ENEAPI 

PENT 

PNA 

PEAASAR II 

PENDR 

PROT-C 

POOC 

PORC 

PEATPL 

PBH Lis 

 Promoção dos parâmetros associados à 

qualidade urbana e ambiental, 

potenciando a atratividade a novos 

residentes.  

População 

Bens Materiais  

Água 

Atmosfera 

ESTRUTURAÇÃO URBANA 

E REQUALIFICAÇÃO 

TERRITORIAL 

 Aferir se as propostas que visam promover um sistema urbano equilibrado, 

coerente e de qualidade, consideram a perspetiva de otimização das 

infraestruturas (redes de água, saneamento, viária) e da acessibilidade e a 

diversidade do espaço urbano. Verificará se as propostas enquadram a 

necessidade de evitar a “coabitação” de situações tipo de ocupação 

“incompatíveis”, garantindo, por outro lado, que estas mesmas minimizam os 

impactes negativos relacionados com a ocupação urbana na população, a 

saúde humana, a água, a atmosfera e o património cultural. 

Quadro 17: Definição dos FCD e seus objetivos 
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PNPOT 

ENDS 

ENCNB 

ENEAPI 

PENT 

PNA 

PNDFCI 

PEAASAR II 

PENDR 

PSRN2000 

PROT-C 

PROF-CL 

POOC 

PORC 

PEATPL 

PBH Lis 

 Promoção dos parâmetros associados à 

qualidade urbana e ambiental, 

potenciando a atratividade a novos 

residentes. 

Biodiversidade 

Fauna 

Flora 

Paisagem 

Património cultural 

Solo 

Água 

QUALIFICAÇÃO 

AMBIENTAL E RECURSOS 

NATURAIS 

 Avaliar as questões associadas as propostas que visão a melhoria da qualidade 

urbana e ambiental no sentido de contribuir para que não afetem 

negativamente os valores associados à biodiversidade, paisagens, património 

cultural (entre outros). Avaliando, ainda, se as propostas apresentadas 

contribuem para a minimização de disfunções ambientais e/ou riscos para a 

saúde humana, nomeadamente no que diz respeito aos recursos hídricos 

(água) e solo e mitigação de riscos naturais e mistos. 

ENDS 

ENCNB 

PENT 

PENDR 

PROT-C 

POOC 

PORC 

PEATPL 

PBH Lis 

 Valorização e qualificação do 

património cultural, material e 

imaterial, aumentando a atratividade 

turística. 

Bens Materiais 

Paisagem 

Património 

TURISMO E VALORIZAÇÃO 

DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL 

 Garantir que as opções que visem concretizar o modelo de crescimento 

socioeconómico ancorado na atratividade turística e cultural (que terá por 

base a qualificação territorial e o acolhimento de atividades que assegurem 

uma dinamização local), não coloca em causa o próprio do património cultural 

e a paisagem. 
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4.4. IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

Associados a cada FCD definiram-se um conjunto de critérios e seus objetivos de 

sustentabilidade que vão permitir que na próxima fase do processo de AAE, se perspetive uma 

tendência de evolução associada a cada FCD. 
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FATOR CRÍTICO PARA A DECISÃO CRITÉRIO OBJETIVO DE SUSTENTABILIDADE 

FCD 1 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO 

SUSTENTÁVEL 

Acessibilidade e mobilidade 

Favorecer a utilização de transportes públicos (entre as áreas residenciais e as áreas empresariais) 

minimizando os efeitos de poluição atmosférica e sonora. 

Otimização das localizações das novas áreas industriais no sentido de diminuir as distâncias percorridas, pelos 

transportes (rodoviário) e diminuindo as emissões de gases poluentes. 

Empregabilidade Aumentar a capacidade de atração de empresas e geração de emprego. 

Uso do solo  

Assegurar a localização dos novos parques empresariais em área “ótima” face as infraestruturas rodoviárias e 

ferroviárias. Garantir o correto dimensionamento destas zonas para as potenciais necessidades em termos de 

futuros utilizadores. 

Garantir medidas de minimização de impactos ambientais dos setores económicos com maior relevância no 

concelho. 

Risco tecnológicos 

Prevenir e reduzir os riscos tecnológicos em particular os relacionados com acidentes no transporte de 

matérias perigosas e acidentes em estabelecimentos industriais perigosos, garantindo a segurança de pessoas 

e bens. 

FCD 2 

ESTRUTURAÇÃO URBANA E 

REQUALIFICAÇÃO TERRITORIAL 

Uso do solo 
Assegurar a compactação (consolidação/colmatação) dos espaços urbanos, garantir a sua multifuncionalidade 

e o acesso aos serviços de proximidade e evitar a “coabitação” de situações tipo de ocupação “incompatíveis”. 

Acessibilidade e mobilidade 

Garantir um bom nível de cobertura de Rede de Transportes, com qualidade e diversidade nas relações 

intermodais. 

Favorecer a utilização de transportes públicos minimizando os efeitos de poluição do ar e sonora. 

Racionalização das infraestruturas 

Garantir que as áreas urbanas estão servidas pela rede básica de infraestruturas (água, saneamento, 

eletricidade e telecomunicações). 

Privilegiar as eventuais expansões urbanas para áreas já servidas pela infraestruturas básicas. 

Garantir que as propostas do plano integram a estratégia municipal para a gestão de resíduos e efluentes. 

Paisagem, modelos e padrões de povoamento 
Conter a dispersão urbana e reforçar as centralidades promovendo uma estruturação hierárquica que 

contribua para um maior equilíbrio territorial. 

Requalificação dos espaços urbanos 

Requalificar o tecido urbano e em particular o espaço público com a definição de instrumentos (PP e PU) e 

respetivos programas, que possam responder a necessidades identificadas. 

Definir de regras específicas ao nível da colmatação dos espaços urbanos que garantam a não descaraterização 

dos mesmos. 

Quadro 18: Identificação dos Critérios e seus objetivos, por FCD 
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FCD 3 

QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS 

NATURAIS 

Estrutura Ecológica Municipal Preservaras estruturas fundamentais da paisagem que asseguram o correto funcionamento ecológico. 

Garantia de existência de um continuum naturale 
Garantir a existência de um continuum naturale entre as áreas classificadas, os corredores ecológicos previstos 

no PROF, a reserva agrícola nacional e a reserva ecológica nacional.  

Áreas florestais  

Ordenar e qualificar o espaço florestal garantindo que os usos complementares e compatíveis são os 

adequados e o risco de incêndio é devidamente considerado nesta seleção (usos complementares e 

compatíveis), assim como na definição de critérios de edificação. 

Riscos naturais e mistos 
Prevenir e reduzir os riscos naturais e mistos em particular os relacionados com incêndios florestais e risco de 

cheias, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

FCD 4 

TURISMO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL 

Enquadramento das atividades turísticas  
Promover a eventual instalação de equipamentos turísticos, através da devida consideração, nas propostas do 

plano, das diferentes tipologias possíveis de serem suportadas no território. 

Identidade cultural 
Promoção e qualificação dos elementos arquitetónicos e arqueológicos garantindo a sua salvaguarda ao nível 

da proposta do plano. 

Atividades económicas no espaço rural 
Promover a atividade turística em espaço rural e a captação de produtos turísticos sustentáveis e proteção e 

valorização da paisagem rural. 
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5. ANÁLISE E AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA POR 

FATOR CRÍTICO DE DECISÃO 

Neste capítulo será feita a análise e a avaliação ambiental estratégica correspondente aos 

fatores críticos definidos no Relatório de Definição de Âmbito, da AAE da revisão do PDM de 

Leiria, tendo por base a proposta de classificação e qualificação do uso do solo e respetivo 

enquadramento regulamentar, concretizado nas cartas de ordenamento, condicionantes, 

regulamento e acompanhado do relatório da proposta completa do plano, de junho de 2013. 

Para melhor compreensão deste processo de avaliação terá de ser consultado o relatório 

relativo à etapa B do processo da AAE "Identificação dos efeitos significativos e das opções 

alternativas" (Relatório de Identificação dos Efeitos Significativos e Avaliação das Alternativas, 

janeiro de 2013). Para cada FCD começou-se por apresentar um quadro introdutório onde está 

definido o objetivo específico desse fator crítico e onde se apresentam os problemas 

detetados, as tendências instaladas no terreno e se identificam as oportunidades que se 

geram. É com base nestes três tipos de elementos, problemas, tendências e oportunidades, 

que se tem de interpretar a avaliação que é feita por FCD. Para cada um são identificadas as 

propostas que se pretendem relevantes, os efeitos previstos da sua identificação e as 

observações que se entendem importantes, sejam elas meras constatações de factos ou 

sugestões de melhoria. 

A presente avaliação constitui um desenvolvimento da que foi realizada na fase anterior 

(Relatório de Identificação dos Efeitos Significativos e Avaliação das Alternativas, janeiro de 

2013), sobre a proposta preliminar do plano, que naturalmente deixava questões não 

suficientemente tratadas. Assim, alguns dos comentários críticos aí formulados deixaram de 

constar na presente avaliação, porque a proposta do plano agora apresentada deu 

acolhimento aquelas observações e/ou fundamentou devidamente as suas opções. No final da 

avaliação segundo cada FCD, apresenta-se um quadro onde constam os referidos comentários 

críticos, que perdem pertinência com a atual proposta do plano.  

Em relação às propostas que se considera que deixam em aberto potenciais efeitos 

insuficientes ou negativos, essa apreciação é objeto de uma fundamentação mais 

circunstanciada no final de cada FCD. 
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5.1. FCD 1 – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO 

SUSTENTÁVEL 

 

Objetivo: Potenciar o crescimento e empregabilidade, assegurando a sustentabilidade e o equilíbrio do território, em particular no 

que diz respeito aos potenciais efeitos ao nível da saúde humana, paisagem, da atmosfera, da população e dos riscos tecnológicos. 

Problemas Tendências Oportunidades 

 Nº de passageiros do sistema 

ferroviário diminuto.  

 Elevado tráfego de veículos pesados no 

atravessamento de aglomerados. 

 Registo de níveis de ruído acima do 

permitido pelo RGR, ao longo de rede 

viária principal (A1 e IC2), em algumas 

zonas industriais, nomeadamente 

industria extrativa e indústria 

transformados (cimenteiras e 

metalomecânica). 

 Inúmeras áreas de extração de inertes 

sem licenças. 

 Existência de atividades pecuárias e 

atividades industriais em solo urbano.  

 Atividade pecuária sem controlo de 

emissão de fluentes e sem condições 

que permita o seu licenciamento de 

acordo com o REAP. 

 Carência de ordenamento das áreas 

industriais, elevada dispersão 

geográfica ao longo da EN1. 

 Carência em atividades de ID e de 

centros tecnológicos.  

 Crescimento e desordenamento de 

explorações de recursos minerais.  

 Dispersão de indústrias ao longo das 

principais vias (rede viária nacional). 

 Aumento de situações de conflito 

(ruído e emissão de poluentes 

atmosféricos) entre atividade 

industrial e povoamentos na sua 

proximidade.  

 Decréscimo das atividades agrícolas.  

 Incumprimento das agropecuárias sem 

possibilidade de licenciamento de 

acordo com o REAP. 

  Continuação da libertação de 

efluentes não tratados para as linhas 

de água.   

  Bons acessos rodoviários a nível 

nacional e regional. 

 Boa cobertura da rede de transportes 

públicos (regional e municipal). 

 Aumento da população residencial 

(capacidade de fixação da população). 

 Atividades económicas com relevância 

nacional e grande volume de negócios 

(industria transformadora 

metalomecânica, pecuária e extração 

de inertes).  

 Localização geográfica privilegiada no 

acesso aos polos de maior 

desenvolvimento nacional (Porto e 

Lisboa). 

 Presença do Ensino Superior 

Politécnico e de Centros de Formação 

Profissional. 

 Benefício de serviços e funções de 

Capital de Distrito. 

 A área do AHVL é a maior mancha 

contínua agrícola do concelho, com 

elevado potencial agrícola.  

Quadro 19: FCD "Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável" – Avaliação do estado atual e tendencial e 

identificação de oportunidades 
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5.1.1. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE                                             

 

  

                                                           
7
ID.P – Identificação da Proposta 

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

Objetivo de sustentabilidade: Favorecer a utilização de transportes públicos, minimizando os efeitos de poluição atmosférica e 
sonora. Assegurar a localização das parques empresariais face as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P71.1.1 A hierarquização funcional da rede viária em 4 tipos: 

Rede Estruturante; Rede Distribuição Principal; Rede 

de Distribuição Secundária e Vias de Acesso Local. 

Efeitos positivos, 

médio prazo, 

permanentes e 

sinérgicos.  

A hierarquização das vias permite 

maior clareza na planificação da sua 

articulação e definição de prioridades 

de atuação na sua gestão.  

ID.P 1.1.2 Melhoramento da rede estruturante através de 3 

nós de ligação à rede de distribuição principal e a 

conclusão do troço do IC2 (que atravessa cidade de 

Leiria). Complemento da rede de distribuição 

principal através de 7 vias de ligação ou variantes. 

Como complemento à rede de distribuição 

secundária são propostas 6 novas vias. 

Efeitos positivos 

significativos, a 

curto prazo, 

permanentes e 

cumulativos. 

As propostas apresentadas cumprem o 

objetivo de articular a potencialidade 

das redes nacionais que atravessam o 

concelho com a sua rede principal e 

secundária de distribuição. 

ID.P 1.1.3 Vias propostas para consolidação dos acessos entre a 

Cidade de Leiria e a Rede Nacional e o reforço das 

dinâmicas industriais.  

 

Efeitos positivos 

significativos, a 

médio prazo e 

longo prazo, 

permanentes e 

sinérgicos. 

As vias propostas melhoram a 

acessibilidade às zonas industriais em 

particular na ligação ao IC2, A1 e A8. 

Este reforço das acessibilidades às 

zonas industriais reflete-se no 

melhoramento das condições das 

unidades industriais, estimulado a sua 

ocupação. 

ID.P 1.1.4 Oposição à iniciativa do Governo de fechar a Linha 

ferroviária do Oeste a passageiros e promoção de 

iniciativas de debate para o investimento e 

melhoramento da Linha para uma maior 

competitividade. 

Efeitos positivos, 

temporários a 

curto prazo. 

Se a linha ferroviária do Oeste fechar 

ao transporte de passageiros, ou não 

sofrer de melhoramentos na oferta 

terá um impacto negativo na 

mobilidade da população 

principalmente quando esta procura 

uma forma mais ecológica e 

económica de deslocação.  

Quadro 20: FCD "Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "acessibilidade e mobilidade" 
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5.1.2. EMPREGABILIDADE 

 

 

 

EMPREGABILIDADE 

Objetivo de sustentabilidade: Aumentar a capacidade de atração de empresas e geração de emprego. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 1.2.1 Instalação de estabelecimentos industriais em 

espaços centrais e espaços residenciais, embora com 

restrições na sua tipologia, uma vez que apenas são 

permitidos estabelecimentos industriais do tipo 3. 

Possibilidade de 

efeitos negativos 

secundários, a 

médio e longo 

prazo. 

Apesar dos estabelecimentos 

industriais admissíveis serem apenas 

os do tipo 3, a formulação adotada 

continua a perecer insuficiente, não 

garantindo, portanto, que não possam 

ocorrer efeitos negativos. 

A fundamentação desta posição é 

desenvolvida na observação 1.a), 

apresentada no final dos quadros de 

avaliação de critério deste FCD. 

ID.P 1.2.2 Aumento das áreas industriais existentes, em 

particular as que ofereciam melhores condições de 

acessibilidade. 

Efeitos positivos, 

sinergéticos, 

permanentes a 

longo prazo. 

Melhoria das condições para a 

instalação de novas empresas e 

consecutivamente criação de emprego. 

ID.P 1.2.3 Localização dos espaços de atividades económicas 

contígua ou muito próxima dos aglomerados 

urbanos de maior expressão. 

Efeitos positivos, 

sinergéticos, a 

médio prazo. 

A relação de proximidade permite uma 

maior facilidade de acesso ao local de 

trabalho e estimula as trocas 

comerciais com os núcleos urbanos de 

proximidade.   

Quadro 21: FCD "Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "empregabilidade" 
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5.1.3. USO DO SOLO 

 

USO DO SOLO  

Objetivo de sustentabilidade: Garantir o correto dimensionamento das zonas industriais para as potenciais necessidades futuras; 
Garantir medidas de minimização de impactos ambientais nas atividades económicas ligadas à pecuária e à exploração dos recursos 
geológicos. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 1.3.1 Estão delimitadas (na carta de ordenamento) áreas 

de atividade económica, onde se enquadram as 

atividades industriais, comércio e serviços 

subdivididas em 3 subcategorias: área comercial e de 

serviços, área de “estrada mercado” e área industrial 

e armazenagem. 

Efeitos 

genericamente 

positivos 

sinérgicos a longo 

prazo.  

A segregação dos espaços de 

atividades económicas por tipologia de 

atividade predominante ajudará a 

clarificar e a desenvolver os núcleos de 

atividades e os níveis de poluição que 

estas áreas poderão estar sujeitas. A 

consagração da subcategoria “estradas 

mercado”, ao cingir-se no essencial a 

áreas em que este tipo de ocupação é 

já um facto consumado e ao não 

prever a expansão do modelo, não 

acarretará efeitos de agravamento 

relevantes. 

ID.P 1.3.2 As áreas de atividade económica dizem respeito na 

sua maioria ao crescimento e consolidação das zonas 

industriais existentes com o objetivo de favorecer o 

deslocamento de indústrias localizadas em áreas 

residenciais. 

Efeitos positivos 

cumulativos, 

permanentes a 

longo prazo. 

Permite o cumprimento do objetivo de 

organização das atividades económicas 

e redução de fontes de poluição difusa. 

Em contradição é permitida a 

instalação de estabelecimentos 

industriais em espaços centrais e 

espaços residenciais, embora com 

alguns critérios que excluem as 

maiores industrias, opção que se 

afigura inconveniente. 

A fundamentação desta posição é 

desenvolvida na observação 1.b), 

apresentada no final dos quadros de 

avaliação de critério deste FCD. 

ID.P 1.3.3 Delimitação (na carta de ordenamento) de espaços 

afetos à exploração de recursos geológicos com o 

objetivo de identificar e regularizar as atividades de 

extração, garantindo assim que na sua cessão sejam 

executadas medidas de recuperação ambiental. 

Efeitos positivos 

cumulativos, 

permanentes a 

longo prazo. 

Verificam-se casos pontuais de 

contiguidade ou de proximidade destas 

áreas com áreas urbanas ou áreas de 

edificação dispersa, o que pode gerar 

situações de conflito, que devem ser 

acauteladas. 

A fundamentação desta posição é 

desenvolvida na observação 1.c), 

apresentada no final dos quadros de 

avaliação de critério deste FCD. 

ID.P 1.3.4 Estabelece-se (no Regulamento) que as áreas de 

recursos geológicos já exploradas devem ser objeto 

de recuperação paisagística. 

Efeitos positivos 

significativos 

cumulativos, 

permanentes a 

longo prazo. 

Devido ao elevado número de 

explorações a concretização desta 

norma é extremamente relevante para 

a qualidade ambiental e paisagística do 

concelho.  

ID.P 1.3.5 Interdição de ampliações ou abertura de explorações 

de inertes à exceção dos locais indicados e as 

unidades de extração existentes que pretendam a 

ampliação estão condicionados ao distanciamento 

Efeitos negativos. Seria de ponderar uma distância mais 

elevada uma vez que 50 m pode 

relevar-se como uma distância muito 

curta que não estabelece uma área 

Quadro 22: FCD "Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "uso do solo" 
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USO DO SOLO  

Objetivo de sustentabilidade: Garantir o correto dimensionamento das zonas industriais para as potenciais necessidades futuras; 
Garantir medidas de minimização de impactos ambientais nas atividades económicas ligadas à pecuária e à exploração dos recursos 
geológicos. 

mínimo de 50 metros de pré-existências de 

perímetros urbanos, aglomerados rurais, áreas de 

edificação dispersa e espaços naturais (Regulamento 

art.º 66, n.º 5 alínea b). 

suficiente para amortizar os efeitos 

negativos que a exploração pode 

"projetar" para os aglomerados que se 

instalem a essa distância (poeira, ruído, 

entre outros). 

ID.P 1.3.6 Ao nível do ruído, definem-se (no Regulamento) os 

termos do zonamento acústico, identificando-se 

também as zonas de conflito (na carta de 

ordenamento). 

 

Efeitos 

genericamente 

positivos, 

cumulativos a 

curto prazo.  

Convém recordar que a identificação 

de zonas de conflito obriga, segundo o 

RGR, à execução de um Plano de 

Redução de Ruído. Segundo o art.º 8.º 

do DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro, “as 

zonas sensíveis ou mistas com 

ocupação expostas a ruído ambiente 

exterior que exceda os valores limite 

fixados no artigo 11.º devem ser objeto 

de planos municipais de redução de 

ruído, cuja elaboração é da 

responsabilidade das câmaras 

municipais”. 
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5.1.4. RISCOS TECNOLÓGICOS 

 

RISCO TECNOLÓGICOS 

Objetivo de sustentabilidade: Prevenir e reduzir os riscos tecnológicos. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 1.4.1 Os estabelecimentos sujeitos a AIA, PCIP ou SEVESO, 

devem garantir uma distância de segurança com 

mínimo de 100 m ao limite da parcela, quando 

confinantes com perímetros urbanos ou espaços 

naturais. (Regulamento, art.º 96.º, n.º 2, alínea g). 

Efeitos positivos 

significativos 

cumulativos, 

permanentes a 

longo prazo. 

Nada a assinalar. 

ID.P 1.4.2 Identificam-se (na carta de condicionantes) os 

estabelecimentos destinados ao fabrico ou 

armazenagem de produtos explosivos e as respetivas 

zonas de segurança (oficina pirotécnica no lugar de 

Penedos, freguesia de Caranguejeira). 

Efeitos positivos 

cumulativos, 

permanentes a 

curto prazo. 

Nada a assinalar. 

Quadro 23: FCD "Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "riscos tecnológicos" 
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5.1.5. FUNDAMENTAÇÃO DA APRECIAÇÃO CRÍTICA DE 
ALGUMAS OPÇÕES E PROPOSTAS  

Observação 1.a) (ID.P 1.2.1) 

Com a RPDM pretende-se uma maior restrição relativamente à permissividade de 

estabelecimentos industriais em espaços centrais e residenciais do solo urbanizado. A nova 

versão do Regulamento (n.º 2 do artigo 82.º e n.º2 do artigo 89.º), acatando as 

recomendações da Direção Geral da Economia do Centro, possibilita nos espaços centrais a 

implantação de “estabelecimentos industriais do tipo 3 a que se refere a parte 2 A e B do 

anexo I ao diploma que aprova o Sistema da Indústria Responsável ou dos que lhe vierem a 

suceder em alteração legislativa “e nos espaços residenciais estabelecimentos industriais do 

tipo 3. 

No entanto, não veda liminarmente, em espaços centrais e residenciais, indústrias que exijam 

uma gestão de resíduos, o que do ponto de vista ambiental poderá ser gravoso pelos impactos 

originados. Ficou ainda definido que aos 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, bem como aos 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, se aplicam as regras definidas no n.ºs 1 e 2 do 

artigo 135.º da nova versão do Regulamento. 

Considera-se assim que este conjunto de parâmetros não é suficiente para garantir o 

impedimento da instalação de estabelecimentos industriais geradores de atividades 

perniciosas para os usos destinados aos espaços centrais e residenciais.  

Observação 1.b) (ID.P 1.3.2) 

De acordo com a nova versão do relatório do Plano, as áreas de atividade económica dizem 

respeito, na sua maioria, à ampliação e consolidação das zonas industriais existentes, tendo 

como objetivos organizar as atividades económicas, reduzir as fontes de poluição difusa e 

favorecer o deslocamento de indústrias na atualidade inconvenientemente localizadas em 

áreas residenciais. 
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No entanto, a latitude com que o Regulamento admite a instalação de estabelecimentos 

industriais em espaços centrais e espaços residenciais não concorre para atingir os objetivos 

mencionados, ao não realçar o caráter de excecionalidade que tal instalação deve revestir. 

De facto, a integração dos estabelecimentos industriais na enumeração taxativa dos usos 

compatíveis com os espaços centrais e residenciais gera a expectativa de que tais 

estabelecimentos são por norma admissíveis nestes espaços. É do nosso entendimento que os 

usos industriais não devem ser considerados taxativamente como usos compatíveis nestas 

categorias de espaços, antes se aconselhando uma avaliação individual da sua 

compatibilidade. 

Seria mais prudente, nos espaços centrais e residenciais, não os incluir nos usos compatíveis 

mas remeter a sua admissibilidade para uma avaliação casuística por aplicação do artigo 40.º 

do Regulamento (compatibilidade de usos e atividades). Tal constituiria mais um estímulo 

afetivo à almejada progressiva concentração destas atividades nos espaços industriais.  

Pensa-se ainda que não é muito coerente colocar os estabelecimentos industriais no mesmo 

patamar dos equipamentos de utilização coletiva, que são perfeitamente normais e 

enquadrados nos espaços centrais e residenciais.  

Observação 1.c) (ID.P 1.3.3) 

O Regulamento do PDM em vigor, artigo 66.º, estabelece que as atividades de exploração de 

recursos geológicos de domínio privado e as edificações pertencentes à exploração e 

transformação destes recursos devem distanciar-se 50 m dos perímetros urbanos, áreas de 

edificação dispersa, aglomerados rurais e espaços naturais. Esta medida é subsequente do 

parecer emitido pela Direção Regional da Economia do Centro, em que esta entidade refere 

que a distância de 100 m prevista nesta alínea é muito superior aos valores mínimos 

estabelecidos na legislação específica. 

No entanto, pensa-se que potenciais situações de conflito nas franjas de contiguidade ou 

proximidade destas áreas com áreas urbanas ou áreas de edificação dispersa seriam mais 

eficazmente evitadas se se continuasse a adotar valores superiores àqueles mínimos. 

Preconiza-se assim a manutenção da redação original desta norma. 
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5.2. FCD 2 – ESTRUTURAÇÃO URBANA E 

REQUALIFICAÇÃO TERRITORIAL  

 

 

Objetivo: Promoção de um sistema urbano equilibrado, com otimização das infraestruturas instaladas e acessibilidades. Garantir a 

coabitação da ocupação territorial minimizando impactos nas populações. 

Problemas Tendências Oportunidades 

 Constrangimentos na rede clicável 

urbana (incompleta, mal sinalizada, 

interseções com a rede viária não 

concretizadas). 

 Ausência de segurança pedonal 

dentro das povoações. 

 Distância elevada entre as estações 

ferroviárias e as zonas urbanas.  

 Ocorrência de algumas situações de 

exposição de população ao ruído 

(fontes de ruído: tráfego rodoviário, 

aéreo, industrias extrativas e de 

transformação). 

 Tipologia de Povoamento disperso 

 Empresas e atividades pecuárias ou 

industriais localizadas em áreas 

urbanas. 

 Áreas de exploração de inertes 

próximas de zonas habitacionais. 

 Apenas 72% da população abrangida 

por rede de saneamento. 

 Continuação da preferência do uso 

automóvel como meio de deslocação. 

 Continuação de situações de 

incomodidade, (maus cheiros, ruído, 

poluição atmosférica) resultante do 

conflito entre atividades industriais, 

pecuárias e exploração de inertes com 

os aglomerados urbanos.  

 Continuação da dispersão dos 

aglomerados. 

 Descaracterização dos centros urbano 

e das vivências do meio.  

 Existência de 25 km de Ciclovias (12 km 

na cidade de Leiria e 13 km na estrada 

Atlântica). 

 A desclassificação de várias Estradas 

Nacionais permite ao município alterar 

o perfil da via nas áreas urbanas 

promovendo maior segurança para o 

peão. 

 Aumento da população residencial 

(capacidade de fixação da população). 

 Requalificação urbana da aplicação do 

programa POLIS. 

 Grande concertação de serviços, pela 

sua condição de capital de distrito.  

Quadro 24: FCD "Estruturação Urbana e Requalificação Territorial" – Avaliação do estado atual e tendencial e 

identificação de oportunidades 
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5.2.1. USO DO SOLO 

 

 

USO DO SOLO 

Objetivo de sustentabilidade: Assegurar a consolidação/colmatação dos espaços urbanos, garantir a sua multifuncionalidade e 
acesso aos serviços de proximidade. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 2.1.1 Redução dos perímetros urbanos de cerca de 9,3% 

da área em solo urbano, não apostando na 

generalização de novas áreas de expansão. Tal 

denota coerência com o facto de a avaliação dos 

aglomerados propostos revelar que dos 156 

aglomerados do PDM em vigor, apenas 24 estarem 

com uma taxa de execução igual ou superior a 70%. 

Efeitos positivos 

cumulativos, a 

longo prazo. 

O Plano aposta na consolidação do 

meio urbano existente e no combate à 

dispersão do edificado. 

ID.P 2.1.2 O solo representado como urbanizado corresponde a 

cerca de 91,77% da proposta de solo urbano e o solo 

urbanizável a cerca de 8,23%. Do total de solo 

urbanizável, apenas 33,32% dizem respeito a áreas 

habitacionais, sendo a restante área destinada à 

expansão de atividades económicas, a áreas de uso 

especial e a espaços urbanos de baixa densidade.  

Não resultam, porém, claros os critérios que 

presidiram à delimitação entre solo urbanizado e solo 

urbanizável. 

Efeitos 

globalmente 

positivos, 

permanentes a 

longo prazo. 

A proposta responde globalmente aos 

objetivos de contenção de expansão 

urbana e de consolidação dos 

aglomerados urbanos existentes. Não 

obstante, parece não ter sido seguido 

um critério muito homogéneo na 

delimitação entre solo urbanizado e 

solo urbanizável, porquanto se 

observam algumas áreas não dotadas 

de infraestruturas dentro do solo 

urbanizado.  

A fundamentação desta posição é 

desenvolvida na observação 2.a), 

apresentada no final dos quadros de 

avaliação de critério deste FCD. 

ID.P 2.1.3 O solo urbano inclui seis categorias funcionais do uso 

do solo, algumas ainda subdivididas em 

subcategorias. 

A qualificação garante a diversidade e 

multifuncionalidade do uso do solo urbano, 

organizando dentro dos diversos espaços áreas de 

enquadramento específico. 

Efeitos positivos 

sinérgicos a longo 

prazo. 

Não se percebem porém as razões de 

incluir o polígono da Base Aérea em 

solo urbano (e por maioria de razão, 

em solo urbanizado), parecendo mais 

curial que essa área fosse classificada 

como solo rural e incluída numa 

categoria específica, em conformidade 

com o disposto na alínea e) do art.º 

19.º do DR 11/2009, de 29 de maio. Tal 

reclassificação conduziria, por outro 

lado, a uma redução muito mais 

acentuada da área total afeta a solo 

urbano. 

Quadro 25: FCD "Estruturação Urbana e Requalificação Territorial" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "uso do solo" 
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5.2.2. ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

 

 

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 

Objetivo de sustentabilidade: Garantir um bom nível de cobertura de Rede de Transportes, favorecendo a sua utilização. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 2.2.1 Importância de assegurar a adequada mobilidade, 

articulando a estrutura viária e pedonal como duas 

vivências do espaço urbano, nomeadamente nas 

áreas das UOPG definidas.  

Efeitos positivos, 

sinérgicos a médio 

prazo.  

Seria desejável ir mais longe na 

definição de orientações para a 

articulação de percursos pedonais, 

ciclovias e vias dentro dos 

aglomerados urbanos, principalmente 

para aqueles que não serão alvo de 

UOPG. 

ID.P 2.2.2 São propostas variantes aos aglomerados urbanos de 

Coimbrão, Monte Redondo e Azoia, que retirarão 

tráfego intenso ao centros urbanos permitindo uma 

melhoria na qualidade de vida dos mesmos.  

Efeitos positivos 

significativos 

cumulativos, 

permanentes, a 

médio prazo. 

Dá resposta ao problema do 

atravessamento de veículos pesados 

no meio de aglomerados, permitindo 

melhorar a qualidade urbana dos 

mesmos. 

Quadro 26: FCD "Estruturação Urbana e Requalificação Territorial" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "acessibilidade e mobilidade" 
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5.2.3. RACIONALIZAÇÃODAS INFRAESTRUTURAS 

 

RACIONALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS  

Objetivo de sustentabilidade: Garantir que as áreas urbanas estão servidas pela rede básica de infraestruturas. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 2.3.1 O abastecimento de água público é assegurado a 

100% da população, ou seja, todos os aglomerados 

são servidos de rede de abastecimento de água 

público à exceção do espaço urbanizável. 

Efeitos positivos 

permanentes. 

O solo urbanizável corresponde a áreas 

não infraestruturadas, destinadas a 

expansão urbana e no qual a edificação 

é sempre precedida de 

infraestruturação urbanística.  

ID.P 2.3.2 A rede de saneamento abrange apenas 72% da 

população. Apesar das infraestruturas propostas 

para colmatar este défice existem ainda alguns 

aglomerados (espaços de baixa densidade) que não 

dispõem de redes coletoras existentes ou propostas, 

nomeadamente no setor Este do concelho nas 

freguesias de Colmeias e Memória. 

Efeitos negativos a 

curto prazo. 

Apesar da percentagem executada 

corresponder aos mínimos estipulados 

pelo PEAASAR II para a execução da 

rede de saneamento e água residuais 

urbanas ser de 70%, o nível de 

atendimento desejável seria que as 

áreas urbanas estivessem servidas a 

90%.  

 

Quadro 27: FCD "Estruturação Urbana e Requalificação Territorial" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "racionalização das infraestruturas" 
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5.2.4. PAISAGEM, MODELOS E PADRÕES DE POVOAMENTO 

 

PAISAGEM, MODELOS E PADRÕES DE POVOAMENTO 

Objetivo de sustentabilidade: Conter a dispersão urbana e reforçar as centralidades promovendo um maior equilíbrio territorial. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 2.4.1 Hierarquização do aglomerado urbano em 4 níveis. 

Leiria representa o Nível I; Monte Real, Maceira e 

Praia de Pedrógão representam o Nível II; os 

restantes aglomerados são distribuídos pelos 

restantes Níveis III e IV.  

Efeitos positivos 
sinérgicos, 
permanentes, a 
médio prazo. 

A proposta de hierarquização dos 

aglomerados clarifica a estratégia 

territorial para o concelho e o papel de 

cada aglomerado enquanto núcleos de 

atração e relação interna e externa. 

ID.P 2.4.2 As áreas de edificação dispersa (espaços de uso 

misto que deverão ser colmatadas de forma 

sustentável com ocupação predominantemente 

residencial) (na planta de ordenamento) 

correspondem a situações de facto, não conduzindo 

à ampliação deste tipo de ocupação.  

O mesmo acontece com a delimitação dos 

aglomerados rurais. 

Efeitos positivos, a 

longo prazo. 

A proposta cumpre genericamente as 

orientações do PROT-Centro, 

apresentando justificação cabal para 

os casos em que tal não acontece.   

ID.P 2.4.3 Além do núcleo urbano de Leiria destacam-se mais 4: 

Maceira, Monte Real, Monte Redondo e Pedrogão, 

quer pela extensão de área urbana quer pela 

qualificação através da localização das áreas de uso 

especial (equipamento e turismo). 

Efeitos positivos 

sinérgicos, a longo 

prazo. 

A localização de equipamentos e 

infraestruturas são a melhor estratégia 

para a atração da população para os 

núcleos urbanos que se pretende 

reforçar.  

 

Quadro 28: FCD "Estruturação Urbana e Requalificação Territorial" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "paisagem, modelos e padrões de povoamento" 
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5.2.5. REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 

 

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS 

Objetivo de sustentabilidade: Requalificar o tecido urbano e em particular o espaço público e estabelecer. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 2.5.1 Definem-se mais 4 UOPG: 1) Leiria; 2) Maceira; 3) 

Monte Real; 4) Praia de Pedrógão. 

As UOPG têm como objetivo reforçar a imagem dos 

aglomerados promovendo espaços urbanos 

equilibrados e potenciando as suas características. 

Efeitos positivos, 

cumulativos, 

permanentes a 

médio/longo 

prazo.  

A qualificação urbana destes 

aglomerados permitirá o reforço da 

sua importância no desenvolvimento 

urbano policêntrico, reforçando a sua 

posição no concelho. 

ID.P 2.5.2 Os espaços verdes urbanos representarão 3,71% do 

solo urbano. Concentram-se em 8 aglomerados 

urbanos: Leiria, Maceira, Barosa, Caranguejeira, 

Pousos, Monte Redondo, Monte Real e Pedrógão.  

Efeitos positivos, 

cumulativos, 

permanentes a 

médio/longo 

prazo. 

A distribuição de espaços verdes por 

outros espaços urbanos que não a 

sede de concelho representa um 

aspeto positivo na democratização da 

qualidade dos aglomerados urbanos, 

permitindo à população de 

aglomerados menores ter acesso 

direto à fruição do espaço verde 

público.  

 

Quadro 29: FCD "Estruturação Urbana e Requalificação Territorial" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "requalificação dos espaços urbanos" 
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5.2.6. FUNDAMENTAÇÃO DA APRECIAÇÃO CRÍTICA DE 
ALGUMAS OPÇÕES E PROPOSTAS 

Observação 2.a) (ID.P 2.1.2) 

A delimitação entre o solo urbanizado e o solo urbanizável deve seguir critérios rigoroso em 

correspondência estrita com a realidade de facto: o solo qualificado como urbanizado tem de 

o ser de facto, isto é, estar dotado da generalidade ou pelo menos de grande parte das 

infraestruturas urbanísticas básicas. 

Tal deve acontecer desde logo por razões de equidade de tratamento dos proprietários 

afetados: nos termos legais, o solo urbanizado (que, por definição, já reúne todas as condições 

materiais para edificação avulsa - estrutura urbana estabilizada e infraestruturação) está apto 

a ser edificado imediatamente, enquanto o solo urbanizável só é passível de urbanização ao 

abrigo de mecanismos de programação estabelecidos e conduzidos pelo município, e só ganha 

aptidão para edificação após a sua efetiva urbanização. Se houver áreas não dotadas da 

imprescindível infraestruturação urbanística qualificadas como solo urbanizado, os respetivos 

proprietários ficam em vantagem perante os que virem os seus terrenos qualificados em solo 

urbanizável, apesar das condições materiais de uns e de outros terrenos serem as mesmas. 

Mas, principalmente, tal situação será inconveniente porque, se o solo qualificado como 

urbanizado contiver áreas relevantes que na realidade não possuem ainda estrutura urbana 

suficientemente sólida, tal terá como resultado que uma parte significativa de edificação 

avulsa poderá continuar a ocorrer de forma desgarrada e desarticulada, o que, para além de 

contrariar os desejados objetivos de reforço e qualificação dos núcleos e áreas urbanas mais 

consolidadas ou com maior potencial de desempenharem funções de centralidade, produziria 

efeitos ambientais negativos decorrentes do acrescido "consumo" de solo para fins 

urbanísticos e à fraca rentabilização das infraestruturas associados a tal modelo dispersivo de 

edificação. 

Entende-se assim que deve ser revista, à luz de critérios mais consistentes previamente 

definidos, a delimitação entre o solo urbanizado e o solo urbanizável constante da proposta de 

plano. 
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5.3. FCD 3 – QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS 

NATURAIS 

 

Objetivo: Assegurar a melhoria da qualidade urbana e ambiental salvaguardando os valores associados à biodiversidade, 

paisagens, património cultural, contribuindo para a minimização de disfunções ambientais e/ou riscos para a saúde humana. 

Problemas Tendências Oportunidades 

 Elevada percentagem de monocultura 

florestal (Pinheiro Bravo e Eucalipto). 

 Áreas de perigosidade de incêndio alta 

e muito alta em áreas florestais com 

risco de erosão. 

 Vulnerabilidade do Sítio do Lugar de 

Azabucho devido à sua reduzida 

dimensão e face à proximidade a área 

urbana. 

 Existência de enumeras áreas de 

exploração de inertes sem licenças. 

 Elevado número de suiniculturas sem 

controlo de descarga de efluentes. 

(focos de poluição de linhas de água). 

 Vulnerabilidade elevada dos 

aquíferos. 

 Áreas povoadas com risco de cheias e 

inundações (cidade de Leiria, 

povoação de Cortes, Caranguejeira, 

Azoia ou Carreira). 

 Aumento da área florestal de 

monocultura (eucaliptal). 

 Aumento do risco de incêndio. 

 Contaminação das linhas de água por 

descarga de efluentes. 

 Aumento das áreas de exploração de 

recursos minerais sem licença ou 

controlo ambiental.  

 Diminuição de espécies protegidas por 

pressão humana. 

 Agravamento da ocorrência de 

situações de cheias e inundações. 

 Elevada área de manchas florestais de 

produção contínuas.  

 Identificação de áreas de REN 

importantes para a proteção dos 

sistemas naturais. 

 Conservação de galerias ripícolas 

associadas às linhas de água. 

 Conservação das galerias ripícolas. 

 Presença de sítios de conservação da 

natureza de classificados (RN2000). 

 

Quadro 30: FCD "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" – Avaliação do estado atual e tendencial e 

identificação de oportunidades 
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5.3.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 

 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Objetivo de sustentabilidade: Preservação das estruturas fundamentais da paisagem que asseguram o correto funcionamento 
ecológico. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 3.1.1 A configuração proposta para a Estrutura Ecológica 

Municipal corresponde, de uma forma geral, aos 

objetivos que esta figura deve cumprir. 

O regime de ocupação nas áreas pertencentes à EEM 

é remetido para a categoria de espaço em articulação 

com os regimes legais específicos aplicáveis às 

mesmas áreas (RAN, REN, RN2000, DHP…). 

Efeitos positivos 

significativos, 

sinérgicos, a longo 

prazo. 

Nada a assinalar. 

Quadro 31: FCD "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" – Avaliação dos efeitos significativos da proposta 

para o critério "Estrutura Ecológica Municipal" 
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5.3.2. GARANTIA DE EXISTÊNCIA DE UM CONTINUUM 
NATURALE 

 

GARANTIA DE EXISTÊNCIA DE UM CONTINUUM NATURALE 

Objetivo de sustentabilidade: Garantir o fluxo ecológico entre as áreas classificadas, os corredores ecológicos do PROF, RAN e REN. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 3.2.1 A planta de ordenamento define as áreas mais 

sensíveis do ponto de vista biofísico, classificadas 

como espaços naturais, assegurando a sua proteção, 

assim como são revistas as áreas de REN e RAN de 

acordo com os seus regimes legais. A sua inclusão na 

EEM reforça a continuidade de possíveis corredores 

ecológicos e assegura a ligação entre os espaços 

mais sensíveis.  

Efeitos positivos 

significativos, 

sinérgicos, a longo 

prazo. 

Nada a assinalar. 

ID.P 3.2.2 A área classificada do Sítio do Azabucho não está 

integrada por inteiro na categoria de espaços 

naturais, uma vez que em parte está inserida em 

espaços urbanos de baixa densidade e em áreas de 

edificação dispersa. 

 

Efeitos potenciais 

negativos, 

cumulativos a 

médio e longo 

prazo. 

Tratando-se de uma área da tutela do 

ICNF, considera-se que as orientações 

desta entidade quanto à estrutura de 

ocupação proposta serão idóneas para 

garantir a salvaguarda e para evitar 

potenciais conflitos. 

 

Quadro 32: FCD "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" – Avaliação dos efeitos significativos da proposta 

para o critério "garantia de existência de um continuum naturale" 
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5.3.3. ÁREAS FLORESTAIS 

 

ÁREAS FLORESTAIS 

Objetivo de sustentabilidade: Garantir que os usos complementares e compatíveis se coadunam com a preservação dos recursos 
florestais e que o risco de incêndio é devidamente considerado. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 3.3.1 Os espaços florestais são divididos em duas 

categorias: Espaços Florestais de Produção e Espaços 

Florestais de Conservação (regime florestal + áreas 

florestais de características ecológicas específicas). 

Efeitos positivos 

cumulativos, a 

longo prazo. 

A definição destas duas subcategorias 

permite uma gestão dos espaços 

florestais de acordo comas suas 

características e funções 

predominantes.  

ID.P 3.3.2 O uso dominante dos espaços florestais de produção 

é a produção florestal e os usos compatíveis 

coadunam-se genericamente com a preservação dos 

recursos florestais.  

Efeitos positivos, 

sinérgicos a curto e 

médio prazo. 

 

A edificação para habitação nestes 

espaços é apenas permitida quando 

esta se destine “a quem exerça 

atividades florestais ou atividades 

conexas ou complementares” (alínea 

h) do n.º 2 do art.º 65.º do 

Regulamento). 

 

Quadro 33: FCD "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" – Avaliação dos efeitos significativos da proposta 

para o critério "áreas florestais" 
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5.3.4. RISCOS NATURAIS E MISTOS 

 

RISCOS NATURAIS E MISTOS 

Objetivo de sustentabilidade: Prevenir e reduzir os riscos naturais e mistos em particular os relacionados com incêndios florestais e 
risco de cheias, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 3.4.1 As áreas de risco de cheias são identificadas e 

salvaguardas pelos regimes do domínio hídrico e da 

REN, correspondendo a 5,8% da superfície do 

concelho. 

Efeitos positivos 

sinérgicos, 

permanentes a 

curto e médio 

prazo. 

Nada a assinalar. 

ID.P 3.4.2 As áreas de risco de erosão e as áreas de 

instabilidade de vertentes estão salvaguardas pelo 

regime jurídico da REN, as primeiras representam 

11,97% e as segundas 0,01% da superfície do 

concelho.  

Efeitos positivos 

sinérgicos, 

permanentes a 

curto e médio 

prazo. 

A salvaguarda destas áreas pelo regime 

da REN permite assegurar a proteção 

dos mesmos tendo efeito positivo para 

os sistemas naturais e populações.  

ID.P 3.4.3 No que respeita aos principais focos de poluição dos 

recursos hídricos na bacia do Lis, nomeadamente a 

atividade pecuária, é estipulado (no Regulamento) 

que “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.” 

Efeitos positivos 

sinérgicos, 

permanentes a 

longo prazo. 

Desta forma é assegurada a proteção 

da qualidade das águas, evitando a 

descarga de efluentes da atividade 

pecuária diretamente para as linhas de 

água. Uma vez que existe um 

levantamento exaustivo das 

instalações agropecuárias, licenciadas 

e não licenciadas, a fiscalização do 

cumprimento das normas 

apresentadas na revisão do PDM será 

um meio eficaz na requalificação 

ambiental das linhas de água.  

 

Quadro 34: FCD "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" – Avaliação dos efeitos significativos da proposta 

para o critério "riscos naturais e mistos" 
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5.4. FCD 4 – TURISMO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL 

 

Objetivo: Garantir o desenvolvimento da atratividade turística e cultural, salvaguardando o património cultural e paisagístico.  

Problemas Tendências Oportunidades 

 Proliferação de áreas de exploração 

de inertes que descaracterizam a 

paisagem.  

 Dificuldade de promoção no contexto 

regional, tendo atrações “de destaque 

nacional” nos concelhos vizinhos: 

Batalha, Fátima e Nazaré. 

 Fraca oferta de alojamento de 

categoria superior (4 e 5*). Em 17 

empreendimentos turísticos 

classificados, apenas 2 são de 

categorias 4* e, dos 5 

empreendimentos previstos, apenas 1 

é de categorias de 4*. 

 Desaproveitamento das 

potencialidades naturais.  

 O desenvolvimento turístico está 

demasiado concertado na cidade de 

Leiria, existe fraca promoção do 

turismo noutras zonas do concelho.  

 Continuidade da incapacidade de 

promoção no contexto regional. 

 Existência de recursos turísticos como 

as Termas de Monte Real ou a Praia de 

Pedrógão. 

 Existência de diversos locais de 

interesse cultural e paisagístico. 

 3 Elementos do património classificados 

como Monumentos Nacionais. 

 9 Elementos de património classificados 

como Imóveis de Interesse Público. 

 Registo dos elementos de património 

arquitetónico, arqueológico e 

paisagístico. 

 7 Roteiros turísticos identificados. 

 6 Percursos pedestres identificados. 

Quadro 35: FCD "Turismo e Valorização do Património Cultural" – Avaliação do estado atual e tendencial e 

identificação de oportunidades 
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5.4.1 ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 

 

 

ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 

Objetivo de sustentabilidade: Promover a dinamizar a atividade turística com valorização dos recursos endógenos. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 4.1.1 Os objetivos de qualificação urbana, criação de 

espaços verdes e salvaguarda do património 

arquitetónico das UOPG definidas, articulados com 

os valores locais contribuirão para atração turística. 

Efeitos positivos 

sinérgico, a longo 

prazo. 

Nada a assinalar. 

ID.P 4.1.2 São definidos Espaços de Uso Especial, que se 

subdividem em duas subcategorias: áreas afetas a 

equipamentos e áreas de atividade turística. Estas 

últimas destinam-se à implantação de 

empreendimentos turísticos, podendo ainda ser 

admitidos estabelecimentos comerciais ou de 

prestação de serviços. 

Efeitos positivos 

sinérgico, 

permanente a 

longo prazo. 

A definição de espaços de uso especial 

localizados junto dos 4 núcleos 

urbanos principais, com maior 

capacidade de desenvolvimento 

turístico poderá ser uma aspeto 

positivo para o desenvolvimento do 

turismo. 

Quadro 36: FCD "Turismo e Valorização do Património Cultural" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "enquadramento das atividades turísticas" 
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5.4.2 IDENTIDADE CULTURAL 

 

IDENTIDADE CULTURAL 

Objetivo de sustentabilidade: Promoção e qualificação dos elementos arquitetónicos e arqueológicos. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 4.2.1 São estipuladas regras de salvaguarda na proposta 

de regulamento a aplicar ao património 

arquitetónico e arqueológico (artigos 21º a 26º do 

Regulamento). 

Efeitos positivos 

cumulativos, 

permanente a 

longo prazo. 

Nada a assinalar. 

ID.P 4.2.2 Distinção das zonas históricas da Cidade de Leiria e 

Monte real classificando-as na subcategoria de 

“História e Património” contribui para a manutenção 

do caráter e valores culturais destas áreas. Nestas 

áreas estão restringidos os estabelecimentos 

industriais.  

Efeitos positivos 

sinérgicos, 

permanente a 

longo prazo. 

Nada a assinalar. 

 

Quadro 37: FCD "Turismo e Valorização do Património Cultural" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "identidade cultural" 
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5.4.3 ATIVIDADES ECONÓMICAS NO ESPAÇO RURAL 

 

ATIVIDADES ECONÓMICAS NO ESPAÇO RURAL 

Objetivo de sustentabilidade: Promover a atividade turística em espaço rural e a captação de produtos turísticos sustentáveis, 
tendo em conte a proteção e valorização da paisagem rural. 

 Proposta Efeitos Observações 

ID.P 4.3.1 São permitidos em solo rural as seguintes tipologias 

de empreendimentos turísticos: hotéis, desde que 

associados a temáticas específicas (saúde, 

desporto...), empreendimentos de turismo no 

espaço rural, empreendimentos de turismo de 

habitação, parques de campismo e caravanismo e 

empreendimentos turísticos de natureza.   

Efeitos positivos, 

cumulativo 

permanente, a 

médio/ longo 

prazo. 

A não ser delimitado objetivamente o 

universo das temáticas específicas 

admissíveis, a norma restritiva não tem 

efeito prático, porque qualquer 

empreendimento pode estabelecer 

uma temática própria para justificar a 

sua aceitação. 

ID.P 4.3.2 As tipologias de empreendimentos turísticos em solo 

rural são distribuídas da seguinte forma:  

 Espaços agrícolas: turismo espaço rural; turismo 

de habitação; parques de campismo áreas de lazer 

e campos de férias; 

 Espaços florestais de produção: parques de 

campismo e caravanismo, áreas de recreio e lazer 

e campos de férias, empreendimentos turísticos; 

 Espaços florestais de conservação: parques de 

campismo e caravanismo, áreas de recreio e lazer; 

 Aglomerados rurais: turismo espaço rural; 

alojamento local. 

Efeitos positivos, 

cumulativo 

permanente, a 

médio/ longo 

prazo. 

Nada a assinalar. 

ID.P 4.3.3 São identificados aglomerados rurais, caracterizados 

como formas tradicionais de povoamentos rural que 

devem ser preservados, o que permite valorizar estas 

áreas de acordo com as suas características. 

Efeitos positivos, 

cumulativo 

permanente, a 

longo prazo. 

Nada a assinalar. 

 

Quadro 38: FCD "Turismo e Valorização do Património Cultural" – Avaliação dos efeitos significativos da 

proposta para o critério "atividades económicas no espaço rural" 
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6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

É estabelecido no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, que “as entidades responsáveis pela elaboração dos 

planos e programas avaliam e controlam os efeitos significativos no ambiente decorrentes da 

respetiva aplicação e execução, verificando a adoção das medidas previstas na declaração 

ambiental, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos previstos”. 

Na monitorização do plano (Fase de Seguimento), a utilização de indicadores é uma 

ferramenta essencial na gestão e avaliação das opções tomadas, permitindo monitorizar os 

impactes estratégicos resultantes da implementação das opções estratégicas e das medidas do 

Plano Diretor Municipal de Leiria. A definição dos indicadores teve em consideração a 

necessidade de estes serem quantificáveis, permitindo o controlo ambiental da execução do 

plano. Este define, igualmente, um Programa de Monitorização no qual estipula um conjunto 

de indicadores que pretendem avaliar o grau de implementação das medidas. Deste modo, o 

Plano de Monitorização da AAE pretende complementar o do Plano, assegurando o 

envolvimento de todos no acompanhamento da implementação do Plano Diretor Municipal de 

Leiria. Fica assim estabelecido o acompanhamento permanente da execução do plano, tão 

importante para “trabalhar as múltiplas dimensões de incerteza que caracterizam qualquer 

processo de decisão estratégico, e para poder continuar a assegurar o contributo da AAE na 

integração das questões de ambiente e sustentabilidade no processo de decisão” (Partidário, 

M., 2007, pp. 25). 

O Plano de Monitorização estrutura-se num conjunto de indicadores que asseguram a 

avaliação da evolução da implementação do plano, como se pode observar nos quadros que se 

seguem. 
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6.1. FCD 1 – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO SUSTENTÁVEL 

 

CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA PERIODICIDADE FONTE 
TENDÊNCIA/META 

VIGÊNCIA PDM 

Acessibilidade e 

mobilidade 

Tempo de deslocações por tipo de meio de transporte público/privado Minuto Anual INE Reduzir 

Rede viária requalificada e/ou construída, por tipo de via8  km de via Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Nº de ligações da rede viária secundária à rede viária principal  N.º Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Nº de pontos de articulação da rede de transportes públicos N.º Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Empregabilidade 

Taxa de desemprego % Anual INE Reduzir/Anular  

Nº de empregos qualificados N.º Anual INE Aumentar/Intensificar 

Distribuição do emprego por setor de atividade % Anual INE Aumentar/Intensificar 

Número de novas empresas por ramo de atividade N.º Anual INE Aumentar/Intensificar 

Uso do solo 

Área de espaços afetos a atividade industrial ha Anual CML Aumentar/Intensificar 

Taxa de ocupação dos espaços destinados as atividades industriais/empresariais % Anual CML Aumentar/Intensificar 

Nº de indústrias fora das áreas industriais N.º Anual CML Reduzir/Anular  

Nº e áreas de explorações dos recursos geológicos N.º e m2 Anual CML/DRE-C /DGEG Manter/Aumentar 

      

      

      

                                                           
8
 Ver comentário n.º 9 do Quadro 3 – Parecer da CCDR. 

Quadro 39: Descrição dos Indicadores para o FCD 1 "Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável" 
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CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA PERIODICIDADE FONTE 
TENDÊNCIA/META 

VIGÊNCIA PDM 

Risco tecnológicos 

Número de pessoas e bens expostas aos cenários de acidente em estabelecimentos 

envolvendo substâncias perigosas9  
N.º Anual CML/APA Reduzir/Anular 

Número de acidentes em estabelecimentos envolvendo substâncias perigosas9 N.º Anual CML Reduzir/Anular 

Número de estabelecimentos enquadrados no Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de 

julho, e Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de agosto (PCIP)10 N.º Anual APA Reduzir/Anular  

 

 

                                                           
9 Ver comentário n.º 2 do Quadro 3 – Parecer da APA 
10 Ver comentário n.º 9 do Quadro 3 – Parecer da CCDR 
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6.2. FCD 2 – ESTRUTURAÇÃO URBANA E REQUALIFICAÇÃO TERRITORIAL 

 

CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA PERIODICIDADE FONTE 
TENDÊNCIA/META 

VIGÊNCIA PDM 

Uso do solo 

Relação das áreas de edificação consolidada em perímetro urbano % Quinquenal CML Aumentar/Intensificar 

Licenciamentos de novas habitações vs. ampliações % Quinquenal CML Não aplicável 

Quantificação das classes de ocupação e uso do solo  % Bianual CML Não aplicável 

Acessibilidade e 

mobilidade 

Relação oferta/procura de TP (rodoviário e ferroviário) N.º Anual IMTT/CML Aumentar/Intensificar 

Extensão de vias pedonais e ciclovias km2 Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Áreas urbanas servidas por transportes públicos % Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Racionalizar as 

infraestruturas 

Volume de RSU tratados e separados Tonelada ou m3 Anual CML Aumentar/Intensificar 

População servida por infraestruturas de abastecimento de água  % Anual  CML/INE 100%  

Consumo de água por habitante11  l/hab/dia Anual CML Não aplicável  

Percentagem do número total de análises realizadas à água tratada, cujos 

resultados estão conforme a legislação11  
% Anual CML ≥ 99% 

Percentagem de água captada que é efetivamente utilizada e não perdida11  % Anual CML ≥ 95% 

Percentagem de água captada que provém de captações com perímetros de 

proteção ou de albufeiras de águas públicas com plano de ordenamento definido11  
% Anual CML 100% 

      

      

                                                           
11 Ver comentário n.º 20 do Quadro 6 – Parecer da Administração da Região Hidrográfica do Centro 

Quadro 40: Descrição dos Indicadores para o FCD 2 "Estruturação Urbana e Requalificação Territorial" 
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CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA PERIODICIDADE FONTE 
TENDÊNCIA/META 

VIGÊNCIA PDM 

Racionalizar as 

infraestruturas 

Percentagem de reutilização de águas residuais tratadas12  % Anual CML Aumentar/Intensificar  

População servida por infraestruturas de drenagem e tratamento de águas 

residuais 
% Anual CML/INE 100% 

Percentagem de área urbana servida por redes de infraestruturas  % Anual CML 100% 

Percentagem da população equivalente servida por sistema público de saneamento 

de águas residuais que asseguram o cumprimento da legislação em termos de 

descargas, de acordo com a respetiva licença 

% Anual  CML  ≥ 80% 

Percentagem de águas pluviais e de infiltração afluentes ao sistema de drenagem12  % Anual CML Não aplicável  

Percentagem de água residual tratada proveniente de estações de tratamento de 

águas residuais urbanas utilizadas em usos compatíveis12 % Anual CML Aumentar/Intensificar  

Variação da quantidade de água gasta na rega de espaços verdes12  % Anual CML Não aplicável  

Paisagem, modelos 

e padrões de 

povoamento 

Licenciamento de edifícios em solo rural N.º Anual  CML Reduzir/Anular 

Áreas urbanas expectantes m2 Bianual  CML Não aplicável 

Densidade populacional Hab/ha Anual  INE Não aplicável 

Requalificação dos 

espaços urbanos 

Áreas abrangidas por PU ou PP (aprovado durante a vigência do PDM) m2 Anual  CML Aumentar/Intensificar 

Percentagem de execução de áreas abrangidas por UOPG % Anual  CML Aumentar/Intensificar 

Percentagem de espaço verde público no solo urbano % Anual  CML Aumentar/Intensificar 

Percentagem de espaço público no solo urbano % Anual  CML Aumentar/Intensificar 

 

 

                                                           
12 Ver comentário n.º 20 do Quadro 6 – Parecer da Administração da Região Hidrográfica do Centro 
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6.3. FCD 3 – REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS NATURAIS 

                                                           
13 Ver comentário n.º 21 do Quadro 6 – Parecer da Administração da Região Hidrográfica do Centro 
14 Ver comentário n.º 14 do Quadro 3 – Parecer da CM da Batalha  

CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA PERIODICIDADE FONTE 
TENDÊNCIA/META 

VIGÊNCIA PDM 

Estrutura Ecológica 

Municipal (EEM) 

Uso e ocupação das áreas da EEM (usos do solo favoráveis à conservação da 

natureza)   
% Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Percursos pedestres e de interpretação da natureza integrados na EEM N.º e km2 Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Garantir a 

existência de um 

continuum naturale 

Áreas de RAN e REN ha Anual CML Não aplicável  

Áreas florestais 

Número de incêndios florestais N.º Anual CML Reduzir/Anular 

Área florestal ardida m2 Anual CML Reduzir/Anular 

Área de Povoamentos Florestais por tipologia ha Anual CML Não aplicável 

Percentagem de área florestal no território % Anual CML Manter/Aumentar 

Riscos naturais e 

mistos 

Elementos expostos e ou sensíveis localizados em áreas em risco de cheia e 

inundações 
N.º Bianual CML Reduzir/Anular 

População residente em áreas de risco de cheia % Anual CML Reduzir/Anular 

Áreas inundadas13  ha Anual CML Reduzir/Anular 

Elementos expostos e ou sensíveis localizados em áreas de risco de movimento de 

vertentes14 
N.º Bianual CML Reduzir/Anular 

Áreas de risco de incêndio florestal (perigosidade) m2 Anual CML Reduzir/Anular 

Potenciais focos de poluição/ Contaminação dos aquíferos N.º Anual CML Reduzir/Anular 

Quadro 41: Descrição dos Indicadores para o FCD 3 "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" 
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6.4. FCD 4 – TURISMO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL  

 

CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA PERIODICIDADE FONTE 
TENDÊNCIA/META 

VIGÊNCIA PDM 

Enquadramento das 

atividades turísticas 

Intensidade turística (n.º de dormidas/n.º de residentes)  Dormidas/hab Anual 
Turismo de 

Portugal/INE 
Aumentar/Intensificar 

Capacidade alojamento por tipologia de empreendimentos turístico15  N.º Anual 
Turismo de 

Portugal/INE 
Não aplicável 

Empreendimentos turísticos com categoria igual ou superior a 4*15 N.º Anual 
Turismo de 

Portugal/CML 
Aumentar/Intensificar 

Taxa de ocupação por tipologia de empreendimento turístico15  % Anual 
Turismo de 

Portugal/INE 
Não aplicável 

Identidade Cultural 

Diversidade da Oferta Cultural/Produtos turísticos N.º Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Elementos patrimoniais arqueológicos e arquitetónicos classificado ou em vias de 

classificação 
N.º Bianual CML Aumentar/Intensificar 

Imoveis ou conjuntos com interesse patrimonial alvo de operações urbanísticas 

com vista a sua valorização e recuperação 
N.º Anual CML Aumentar/Intensificar 

Atividades 

económicas no 

espaço rural 

Áreas e Infra estruturas de recreio e lazer (incluindo percursos pedestres e 

caminhos requalificados) 
m2 ou  N.º Anual CML Aumentar/Intensificar 

Nº de empresas de promoção de atividades turísticas em espaço rural N.º Anual CML Aumentar/Intensificar 

Empreendimentos turísticos em espaço rural, por tipologia15 N.º Anual 
CML/Turismo de 

Portugal 
Aumentar/Intensificar 

                                                           
15 Ver comentário n.º 12 do Quadro 2 – Parecer do Turismo de Portugal 

Quadro 42: Descrição dos Indicadores para o FCD 4 "Turismo e Valorização do Património Cultural" 
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7. CONCLUSÕES 

7.1. RECOMENDAÇÕES 

Identificados e avaliados os efeitos significativos da proposta de revisão do PDM de Leiria à luz 

dos Fatores Críticos para a Decisão (Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável; 

Estruturação Urbana e Requalificação Territorial; Qualificação Ambiental e Recursos Naturais; 

Turismo e Valorização do Património Cultural) e dos critérios em que cada um deles foi 

desdobrado, extrai-se como conclusão global que, apesar de se terem identificado alguns 

efeitos negativos, estes não são suficientemente relevantes para pôr em causa a 

sustentabilidade da proposta apresentada, para além de eles ainda poderem ser minimizados 

através das seguintes recomendações, organizadas por Fator Crítico para a Decisão. 

Começa-se por enumerar as recomendações que apontam ainda para ajustamentos da própria 

proposta de revisão do PDM e colocando à cabeça (a negrito) as que se consideram de maior 

relevância; seguem-se as recomendações dirigidas à fase de seguimento/implementação do 

plano; finalmente, apresentam-se ainda recomendações relativas a ações em campos de 

atuação menos diretamente relacionados com o PDM, mas cuja concretização contribuirá para 

reforçar os efeitos positivos das propostas do plano. 

 

  FCD 1 – "DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO SUSTENTÁVEL" 

  A) Recomendações para ajustamento da proposta de revisão do PDM 

 [Regulamento] Adoção de condições mais restritivas para os estabelecimentos 

industriais com possibilidade de instalação em espaços centrais e residenciais 

[Observação 1.a)]. 

 [Regulamento] Exclusão dos "estabelecimentos industriais" da enumeração dos usos 

compatíveis com os usos dominantes dos espaços centrais e residenciais [Observação 

1.b)]. 

 [Planta de ordenamento/Regulamento] Reavaliação de algumas áreas de exploração 

de recursos geológicos demasiado próximas de aglomerados urbanos, nomeadamente 
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na zona Nordeste do concelho, e/ou a reposição da exigência de um maior 

afastamento daquelas áreas relativamente aos perímetros urbanos, áreas de 

edificação dispersa, aglomerados rurais e espaços naturais [Observação 1.c)]. 

 [Planta de ordenamento/Regulamento] Estabelecimento de UOPG para as áreas 

industriais urbanizáveis com área superior a 20 ha, de forma a programar e coordenar o 

estabelecimento das unidades industriais, a garantia de um sistema conjunto de 

abastecimento e tratamento de águas e promovendo a integração paisagística através 

de criação de cortinas arbóreas de proteção visual, sonora e de melhoria de qualidade 

do ar. 

 [Regulamento] Clarificação do enquadramento da pecuária existente, das medidas que 

permitem o licenciamento das mesmas e qual a estratégia para aquelas que se 

encontram em solo urbano. 

 

  B) Recomendações para a fase de implementação do plano (seguimento) 

 Controlo rigoroso do cumprimento dos Planos de Recuperação Paisagística das 

Explorações de Recursos Minerais. 

 Identificação das zonas de conflito de ruído e execução do respetivo plano de redução 

de ruído (identificação de medidas a implementar nas referidas zonas para minimizar o 

impacte nas populações afetadas). 

 

  C) Recomendações complementares 

 Continuação e reforço da política de defesa do não encerramento e da requalificação da 

linha ferroviária do Oeste. 

 Promoção do combate às explorações ilegais de recursos minerais, com adoção de 

planos de ação nesta matéria e a constituição de equipas de fiscalização ambiental (que 

poderão igualmente controlar o setor da agropecuária). 
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  FCD 2 – "ESTRUTURAÇÃO URBANA E REQUALIFICAÇÃO TERRITORIAL" 

  A) Recomendações para ajustamento da proposta de revisão do PDM 

 [Planta de ordenamento] Revisão da delimitação entre as áreas de solo urbanizado e 

urbanizável [Observação 2.a)]. 

 [Planta de ordenamento/Regulamento] Reclassificação da área ocupada pela Base Aérea 

como solo rural e sua integração numa categoria específica de solo rural, a criar. 

 [Planta de ordenamento] Demarcação das áreas consolidadas. 

 

 B) Recomendações para a fase de implementação do plano (seguimento) 

 Definição de orientações para a articulação dos percursos pedonais e ciclovias com as 

restantes vias dentro dos aglomerados urbanos. 

 Adoção de sistemas alternativos para os aglomerados urbanos que não dispõem de rede 

de saneamento e para os quais a sua construção não está prevista. 

 

FCD 3 – "QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS NATURAIS" 

A) Recomendações para ajustamento da proposta de revisão do PDM 

  [Relatório] Clarificação das áreas pertencentes aos espaços florestais de conservação, 

nomeadamente o que se entende por “áreas florestais que apresentam características 

ecológicas específicas”. 

 

  B) Recomendações para a fase de implementação do plano (seguimento) 

 Articulação do traçado das ecopistas e percursos pedonais com a EEM e com pontos de 

passagem por aglomerados de maior valor patrimonial e/ou turístico. 

 Monitorização das situações de risco à ocorrência de cheias em solo urbano. 

 Promoção de ações de reabilitação das linhas de água.  
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  FCD 4 – "TURISMO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL" 

  A) Recomendações para a fase de implementação do plano (seguimento) 

 Desenvolvimento de ações conducentes à preservação adequada dos locais de interesse 

cumulativo, natural, paisagístico e cultural. 

 Articulação das áreas e infraestruturas de recreio e lazer com a EEM através de 

percursos pedonais e ciclovias. 
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7.2. NOTAS FINAIS  

A utilidade e as potencialidades do processo de AAE, enquanto instrumento de apoio à tomada 

de decisão, não dependem exclusivamente do próprio processo de avaliação, mas também de 

outros fatores, como a opção dos decisores em sede de elaboração e apreciação do plano. 

Para este caso específico, o presente relatório e o processo que o sustenta terá dado um 

contributo concreto para a solução final encontrada ao nível da proposta do PDM. Assim julga-

se que o processo da AAE representou um contributo substantivo na forma como a proposta 

do plano acaba por ser apresentada e, em particular, nas medidas e ações preconizadas por 

este. 

Verificamos que o processo da AAE permitiu a identificação de objetivos de proteção 

ambiental, de efeitos significativos e de medidas preventivas, e a sua associação às propostas 

do Plano, apontando igualmente um conjunto de recomendações que visam a mitigação dos 

eventuais efeitos negativos e potenciação dos efeitos positivos sobre o ambiente. 

Para além dos contributos apresentados, em sede de RA, foram vários os momentos em que a 

AAE contribui efetivamente no processo de desenvolvimento do PDM. Alguns desses 

momentos foram concretizados em reuniões de acompanhamento, de onde destacamos a 

participação nas reuniões da Comissão de Acompanhamento.  

A equipa da AAE concretizou um conjunto de contributos que influenciaram as caracterizações 

do objeto do Plano, nomeadamente através da problematização da informação usada para 

diagnosticar a situação atual, com a necessária avaliação crítica dos indicadores usados. Foi 

também dado um contributo no sentido de garantir que essa informação, a sua sistematização 

e a uniformização das fontes e datas de referência, seriam consistentes e coerentes com os 

objetivos propostos, quer para a concretização do Plano, quer para a avaliação deste. 

Foi possível alcançar uma comunicação eficaz na interação entre a equipa da AAE, a equipa 

autora da revisão do Plano (Lugar do Plano) e a equipa do Município, assim garantindo a 

disponibilização de documentos e conteúdos à medida que estes iam sendo produzidos e 

possibilitando o seguimento dos diferentes trabalhos. 

Refira-se por último que os momentos de consulta das ERAE, em particular no que diz respeito 

à RDA, também geraram ocasiões/oportunidades que permitiram à equipa da AAE, em 
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conjunto com os demais intervenientes, uma eficaz reflexão conducente à integração dos 

diferentes contributos apresentados, reforçando a abordagem e reposta de conjunto.  
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Quadro 1: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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TRADUÇÃO DOS OBJETIVOS RELEVANTES PARA A AAE DA REVISÃO DO PDM 

Â
M

B
IT

O
 N

A
C

IO
N

A
L PNPOT 

O concelho de Leiria integrado na Região Centro integra o Centro Litoral para o qual se definem as seguintes opções para o desenvolvimento do Território: 

 “Reforçar as dinâmicas industriais que valorizem competências em sectores 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;  

 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 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; 

 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.” 

 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 proteção civil;  

 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;  

 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.  

ENDS 

 Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética. 

 Melhor Ambiente e Valorização do Património.  

 Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social  

 Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território 
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Quadro 2: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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TRADUÇÃO DOS OBJETIVOS RELEVANTES PARA A AAE DA REVISÃO DO PDM 
Â

M
B

IT
O

 N
A

C
IO

N
A

L 

ENCNB 

 Conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia  

 Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos  

 Contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, 

em especialmente a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da 

utilização dos recursos genéticos. 

ENEAPI 

 Adotar um modelo institucional para a conceção, construção, gestão e exploração das soluções de valorização de tratamento de efluentes, através de entidades com 

reconhecida capacidade técnica, que garanta o bom funcionamento das instalações e o controlo das descargas;  

 Adotar soluções coletivas para o tratamento dos efluentes, quando tal se revelar a solução técnica, económica e ambientalmente mais adequada.  

 Aplicar uma tarifa que garanta a aplicação do princípio do utilizador-pagador e que seja sustentável pelos sectores, através da escolha da melhor solução técnica, 

económica e ambiental e de um modelo de gestão e exploração otimizado. 

 Garantir a responsabilidade e o envolvimento dos sectores económicos; 

PENT 

Objetivos Estratégicos para a Região Centro: 

 Criação de um novo pólo turístico para a região Centro, o pólo turístico do Oeste. 

 Promover o crescimento do número de turistas e valor (mais nacional do que internacional); 

 Promover a região para passear e fazer cross-selling com Lisboa (pólo Oeste) e o Porto; 

 Assumir a região centro como destino prioritário para o Touring, Turismo de Natureza e Gastronomia e Vinhos. 

 Promover o turismo de Saúde e Bem-estar: Potenciar uma oferta termal moderna 

 Promover a recuperação e adaptação de edifícios classificados para unidades de alojamento (hotéis de charme); 

 Desenvolver rotas temáticas com os elementos identitários dos concelhos; 

 Recuperar e qualificar edifícios, núcleos históricos e paisagens naturais. 

Os produtos chave para o crescimento da região Centro são: o circuito turístico (touring) cultural e paisagístico (rotas arqueológicas e de património arquitetónico e artístico) e o 

turismo de natureza, completados por quatro produtos – 1) conjuntos turísticos (resorts) integrados e turismo residencial, 2) golfe, 3) saúde e bem-estar e 4) gastronomia e vinhos. 
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Quadro 3: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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PNA 

 Aumento da produtividade da água e promoção do seu uso racional, com o máximo respeito pela integridade territorial das bacias hidrográficas; 

 Proteção, conservação e requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas associados; 

 Satisfação das necessidades das populações e do desenvolvimento económico e social do País; 

 Respeito pela legislação nacional e comunitária relevante e satisfação dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português; 

 Acesso à informação e participação dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos. 

PNEPC 

(em Consulta 

Pública) 

 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 proteção civil;  

 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;  

 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. 

PNDFCI 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

PRN 

Em articulação com os instrumentos de ordenamento do território são previstas variantes e circulares nos principais centros urbanos para acesso aos corredores nacionais de 

grande capacidade, melhorando as condições de circulação, comodidade e segurança do trafego gerado nesses locais: 

 Potenciando o correto e articulado funcionamento do sistema de transportes rodoviários 

 Desenvolvimento de potencialidades regionais 

 Adequação da gestão da rede 

 Aumento da segurança de circulação. 
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Quadro 4: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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 Universalidade, continuidade e qualidade do serviço 

- Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de abastecimento de água 

- Servir cerca de 90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas, sendo que em cada sistema integrado o nível 

de atendimento desejável deve ser de, pelo menos, 70% da população abrangida; 

- Adotar soluções para serviços de pequenos aglomerados com elevado grau de isolamento ou habitats muitodispersos em função de custo e eficiência, tendo em 

consideração os diferentes tipos de soluções e os diferentes modelos de gestão que lhe podem ser aplicados.  

- Obter níveis adequados de qualidade do serviço, mensuráveis pela conformidade dos indicadores de qualidade do serviço 

 Sustentabilidade do Setor 

- Concretização de medidas que conduzam a uma maior eficiência operacional dos serviços (diminuição de custos) e que garantam a sustentabilidade económica e 

financeira através da fixação de tarifas economicamente sustentáveis 

- Contribuir para a criação de emprego sustentável através da dinamização do tecido empresarial privado nacional e regional. 

 Proteção dos valores de saúde pública e ambientais 

- Cumprir os objetivos decorrentes do normativo nacional e comunitário (assegurar uma eficaz proteção dos valores ambientais, contribuir para a eliminação de 

inconformidades e ilícitos ambientais) 

- Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição provocada pela atividade humana e pelos sectores produtivos. 

 Aumentar a produtividade e a competitividade do setor através de soluções que promovam a eco--eficiência 

PENDR 

 Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal: 

 Correto ordenamento do espaço rural e gestão sustentável dos recursos naturais;  

 Revitalizar económica e socialmente as zonas rurais: 

 Melhoria da qualidade de vida e diversificação da economia das zonas rurais; 

 Reforço da coesão territorial e social; 
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Quadro 5: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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PSRN2000 

 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 a distribuição dos habitats presentes no Sítios e ZPE;  

 Estabelecer diretrizes para o zonamento das áreas em função das respetivas características e prioridades de conservação;  

 Definir as medidas que garantam a valorização e a 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 

PROF-CL 

O PROF-CL tem os seguintes objetivos gerais: 

 Otimizar a funcionalidade dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades; 

 Prevenir potenciais constrangimentos e problemas; 

 Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais 

Leiria insere-se na sub-região homogénea Gândaras Sul para a qual são propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Diversificar a ocupação dos espaços florestais arborizados com espécies que apresentem bons potenciais produtivos 

 Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de interesse paisagístico: 

i) Definir as zonas com elevado potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio e com interesse paisagístico e elaborar planos de adequação destes 

espaços ao uso para recreio  

ii) Dotar as zonas com bom potencial para recreio com infraestruturas de apoio; 

iii) Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias à utilização para recreio 

 Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de proteção da rede 

POOC (Ovar – 

Marinha 

Grande) 

Os principais objetivos que estiveram subjacentes à elaboração do Plano são os seguintes: 

 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. 
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Quadro 6: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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PBH do Rio Lis 

No âmbito da revisão do PDM, referem-se os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais estabelecidos para a área temática “articulação do domínio hídrico com o 

ordenamento do território”  

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; 

- 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 para a área temática “articulação do domínio hídrico com o ordenamento do território: 

 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 PDMs, 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 PDMs, 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, nomeadamente nos núcleos 

urbanos. 
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PROT-C (em 

elaboração) 

Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da região Centro, contemplando, designadamente: 

 A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional, no respeito pelos princípios gerais da coesão, da equidade, da 

competitividade, da sustentabilidade dos recursos naturais e da qualificação ambiental, urbanística e paisagística do território; 

 O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a valorização da posição estratégica da região para a articulação do território nacional e deste com o 

espaço europeu;  

 A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais;  

 O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao património natural, cultural e paisagístico; 

 A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes empreendimentos hidroagrícolas; 

 O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;  

 O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica das sub-regiões do interior; 
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Quadro 7: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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Continuação 

Definir o modelo de organização do território regional, tendo em conta a necessidade de:  

 Afirmar estrategicamente os ativos específicos de internacionalização da região, tendo particular relevância para o concelho de Leiria a valorização dos eixos viários de 

conexão da Região com os principais eixos de disseminação de tráfego no território europeu; 

 Visão estratégica territorialmente diferenciada para o mundo rural; 

 Valorizar complementaridades e sinergias entre recursos turísticos suscetíveis de reconhecimento pela procura; 

 Valorizar os recursos culturais e patrimoniais como ativos específicos de afirmação; 

 Valorizar o potencial de energias renováveis da região como fator de diferenciação competitiva; 

 Organizar e valorizar o potencial para o policentrismo; 

 Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais; 

 Implementar políticas de prevenção e mitigação de riscos; 

 Pensar numa estratégia para os territórios de baixa densidade. 

 Reforçar complementaridades e inovar em torno da base económica envolvente; 

 Articular a oferta de equipamentos e serviços de educação, saúde, cultura, lazer e apoio social; 

 Organizar este subsistema integrando o centro urbano regional de Leiria e ainda os centros estruturantes de Marinha Grande e Pombal, associando-se um leque de 

centros urbanos complementares localizados nas proximidades; 

 Valorização da Linha do Oeste. 

 Estruturar a aglomeração urbana Leiria – Marinha Grande, tendo em conta a localização da futura estação e traçado da Rede de Alta Velocidade e o completamento do 

Plano Rodoviário Nacional (IC36);Qualificação Urbana do corredor da EN1; 

 Promover a qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis, controlando a poluição difusa com origem nas suiniculturas e nos efluentes domésticos e industriais; 

 Controlar a pressão urbanística junto aos nós do IC1 e sua relação com a orla costeira; 

 Garantir a concertação intermunicipal para as estratégias de qualificação da urbanização difusa de baixa densidade para a zona agrícola a Sudoeste do Pombal (setor, 

grosso modo, entre a EN1 e o IC8); e para toda a faixa entre o IC1 e o IP1. 

 Afirmar Leiria-Marinha Grande nas redes de articulação com a metrópole de Lisboa designadamente nas áreas da Logística; 

 Garantir redes de articulação com o Oeste e o Médio Tejo nas áreas do património e do turismo (Alcobaça-Batalha-Fátima-Tomar). 
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Quadro 8: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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O Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013 inclui os seguintes eixos prioritários: 

 Competitividade, inovação e conhecimento 

 Valorização do espaço regional 

 Coesão local e Urbana 

 Assistência técnica 

Tendo em conta os eixos prioritários foram desenvolvidos objetivos específico: 

 Promoção do empreendedorismo, da inovação e da competitividade nas pequenas empresas, 

 Desenvolvimento da sociedade do conhecimento, a dinamização do sistema científico e tecnológico,  

 Promoção do ordenamento e qualificação de espaços de localização empresarial e de transferência de tecnologia,  

 Promoção de energias renováveis, a capacitação institucional e a modernização administrativa 

 Apoiar a proteção, gestão e qualificação ambiental, intervindo nas áreas onde assume importância mais sensível e/ou critica, designadamente, a valorização do litoral,  

 Valorização e qualificação ambiental, onde relevam intervenções de qualificação do ambiente urbano e de gestão dos recursos hídricos,  

 Proteção de zonas ambientalmente sensíveis, sobretudo os espaços protegidos e classificados, a prevenção e gestão de riscos naturais e tecnológicos,  

 Otimização da gestão de resíduos e a reabilitação de locais contaminados e zonas extrativas.  

 Promover a valorização e a salvaguarda do património cultural, os equipamentos culturais e o acesso à fruição e participação em atividades culturais;  

 Promoção de ações de reabilitação urbana;  

 Promoção de ações para as redes de infraestruturas, equipamentos e serviços coletivos 
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Quadro 9: Objetivos do QRE do PDM de Leiria 
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Eixos Prioritários de Intervenção: 

 Competitividade Económica 

iv) Modernização e Robustecimento das Atividades Industriais e de Serviços 

v) Afirmação e Valorização das Atividades Turísticas 

vi) Desenvolvimento das Atividades Agrícolas 

 Potencial Humano e Desenvolvimento social 

vii) Valorização dos Recursos Humanos: formação e empregabilidade 

viii) Reforço de Equipamentos e Respostas Sociais 

ix) Valorização e Promoção da Cultura e do Património 

 Valorização e Sustentabilidade do Território  

x) Melhoria da Mobilidade e da Logística 

xi) Qualificação Ambiental 

xii) Requalificação dos Quadros de Vida Urbanos 

 Governança e Capacitação 

xiii) Concertação para o Desenvolvimento  

xiv) Gestão Inovadora e Integrada do território 

Visão estratégica territorializada para Leiria: “Valorizar a capitalidade de Leiria, num quadro de concertação interurbana, de robustecimento da base económica e de qualificação 

urbanístico-patrimonial”, sendo importante: 

 Fortalecer a sua capitalidade regional - Leiria enquanto principal centro urbano do Pinhal Litoral e vértice fundamental do polígono urbano do Centro Litoral, 

assegurando: concertação interurbana com os restantes centros urbanos do Pinhal Litoral, dando ênfase à consolidação do eixo urbano-industrial Leiria/Marinha 

Grande/Batalha, o qual deverá consolidar o seu papel enquanto aglomeração urbana capaz de gerar novas configurações territoriais e de estender toda a sua 

urbanidade aos espaços envolventes. 

 Robustecimento da sua base económica - Leiria tem um tecido empresarial e industrial particularmente dinâmico e com forte pendor para a internacionalização, 

contudo, num quadro de globalização e competitividade exacerbada, o desenvolvimento dos “clusters” produtivos existentes, nomeadamente a cadeia de valor dos 

moldes/plásticos/componentes automóveis e a cadeia de valor dos minerais não metálicos (cimentos e cerâmicas), exige: incorporação de know-how, inovação e 

design e expansão da oferta de áreas infraestruturadas de acolhimento empresarial, num quadro de uma gestão profissionalizada e integrada e de promoção de um 

melhor reordenamento da indústria. 
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 Valorização e a melhoria da funcionalidade do centro histórico e cívico de Leiria (incluindo aqui o corredor de lazer do rio Lis), através de uma política de recuperação e 

reabilitação e de vivificação do património, reforçando a competitividade da cidade. 

 Resolução dos estrangulamentos infraestruturais (das acessibilidades intra e inter-regionais, às questões dos sistemas de água e esgotos, aos equipamentos sociais, à 

eco-eficiência energética). 
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ANEXO B | PARECERES DA CONSULTA INSTITUCIONAL RELATIVA À 2ª REUNIÃO DA 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO  

  

  



AGÊNCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

Exma. Senhora
Eng.ª Maria Francelina Rodrigues Alves Fino
Rua Henrique Sommer, 4, R/C

2410-107 LEIRIA

Sua referência
DSR-Leiria 382/12

Sua comunicação
26/06/2012

Nossa referência
Proc;POT -2010-0016

Ofício
OF-2012-S078

Data

2017 -07- 3 O
Assunto: Revisão do PDM de leiria •2ª Reunião da CA - Parecer sobre os elementos apresentados

Na sequência da reunião supra mencionada e analisados os elementos enviados, emite-se, no âmbito dos
recursos hídricos o seguinte parecer:

1. Estudos de caracterização

Conforme referido no 19. parágrafo da página 18 do Tomo V ..."Sendo a água um recurso escasso e, em
simultâneo, fundamental a todas as formas de vida, é essencial para o ordenamento do território conhecer a
sua distribuição no espaço e no tempo, a sua circulação e as características que apresenta, assim como as
suas medidas de proteção" ....

Neste sentido e tendo conta as hipóteses de atuação e respetivas ações mencionadas no Tomo I _Quadro
Estratégico Municipal (páginas 27, 37, 42 e 44) considera-se que a informação apresentada ao nível dos
recursos hídricos é insuficiente para caraterizar o território, não sendo efetuaaa qualquer referenda aos
principais constrangimentos existentes, situação que se reflete desde já no processo de Avaliação Ambiental
Estratégica, concretamente no Relatório de Fatores Críticos apresentado, o qual se baseou na informação
constante nos estudos de caraterlzação apresentados.

Os estudos de caracterização, que servirão de base para o desenvolvimento dos restantes elementos do
processo de revisão do PDM, nomeadamente o Diagnóstico, devem conter informação sobre os recursos
hídricos existentes quanto aos seus diverso-s aspetos, incluindo sempre que possível, a sua representação
gráfica e/ou cartográfica~ Destaca-se a informação considerada relevante a incluir nos mesmos:

Identificar e caraterizar a rede hldrográfica, com a indicação dos respetivos regimes hidrológicos,
identificação de pontos críticos quanto ao escoamento e áreas a recuperaria preservar;

Identificar as massas de água (albufeiras, lagoas e lagos de águas públicas), especificando a sua
classificação de acordo com o previsto no Decreto-lei n.º 107/2009, de 15 de Maio;

Referir as disponibilidades de água e a eventuais conflitos de usos existentes;

Avaliar a qualidade das massas de água superficiais e identificar as principais fontes de poluição
existentes no território;
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3. Peças desenhadas

Relativamente à cartografia apresentada, o formato em que a mesma nos é enviada (pdf) não permite uma
leitura.adequada nem comparar a informação constante da mesma com a de que dispomos. Neste sentido,
solicita-se que, se possível, as próximas cartas nos sejam fornecidas em formato shape file ou dwg.

Na Carta da Rede Hidrográfica (05) não se encontram contempladas todas as linhas de água constantes da
carta militar à escala 1/25 000 nem a Lagoa da Ervideira. A menos que a Câmara Municipal disponha de
Cartografia mais recente ehornologada pelÕlnstituto Ge-ográfico Português, a rede hidrográfica a constar
nas diferentes plantas deve ser a cartografadãfíá carta militar.

Tendo em consideração a Lei n.Q 54/2005, de 15 de Novembro, tarnbérrua margem das linhas de água não
navegáveis nem flutuáveis;-nomeadamente torrentes, barrancos e córregos--de caudal ~descontínuo, se
encontram sujeitas.a.servldão administrativa do Domínio Hídrico.

Verifica-se ainda que existem algumas incoerências. relativamente aos traçados das linhas de água, que
induzem a situações de descontlnuídads, o que carece de revisão. Sempre que possível, as linhas de água e
outros componentes da rede hidrográfica devem ser identificados com a respetiva toponímia.

Relativamente à Planta de.Jnfraestruturas (06) verifica-se que não se encontram contempladas as ETAR
(estações de tratamento de águas residuais) nem os reservatórios de.água para abastecimento público,
infraestruturas que devem também ser tidas em consideração.

4. Relatório de Fatores Críticos de Decisão

Da análise do Relatório de Fatores Críticos de Decisão (RFCD)apresentado verifica-se que, não é apresentado
um diagnóstico preliminar da situação do concelho, onde se identifiquem as inter-relações positivas e
negativas com o ambiente, e onde constem um conjunto de estratégias de intervenção que visem, de certa
forma, minimizar os pontos fracos e as ameaças detetados para os diferentes domínios de análise (embora
conste no documento uma análise SWOT geral). Inclusive, são propostos indicadores relacionados com
temáticas para as quais não é apresentada a caracterização do concelho, nomeadamente no que respeita a
áreas sujeitas a risco de cheias ou inundação.

É efetuada uma descrição dos principais objetivos da proposta de revisão do PDM, o quadro de referência
estratégico, os fatores ambientais considerados relevantes e os fatores críticos de apoio à decisão, com os
respetivos indicadores.

No Quadro de Referência Estratégico (QRE) não consta qualquer menção ao Programa Nacional para o Uso
Eficiente da Água (PNUEA), nem aos PBHdo Rio Mondego e do Rio Tejo, os quais devem ser tidos em conta.

A água é um fator essencial para o desenvolvimento socioeconómico do país e como tal deve ser encarada
como um recurso estratégico e estruturante, entendendo-se que este recurso natural não só deve ser gerido
como uma das linhas orientadoras da política de gestão da água, como também ser usado de forma eficiente
e racional. Neste sentido e tendo em conta as metas previstas no PNUEA, considera-se de toda a lmportâncta
que sejam previstos indicadores relacionados com esta temática e que permitam avaliar o contributo das
me.didas e ações a adotar com a implanta.ção do Plano para atingir-essas mesmas metas.
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Exma.Senhora
Ora.Maria Francelina Alves Fino
Presidente da Comissão de
Acompanhamento
CCDR-Centro
Rua Bernardim Ribeiro, 80
3000-069 COIMBRA
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VI Reta DSRLeiria 411/12 de
26.06.2012 NI Reta TP/DQO/DOT/2012.SAI.14466

Proc". 14.01.9/110 30. 01. 2012

ASSUNTO: Plano Diretor Municipal de Leiria - 2a reunião da Comissão de
Acompanhamento

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da

Informação de Serviço deste Instituto, com o nODQO/DOT/2012.INT.6049, bem
como dos despachos que sobre a mesma recaíram.

Com os melhores cumprimentos

o Diretor do Departamento de
Empreendimentos e Atividades

~~\~~\~~+)
Luís Boavida-Portugal

Clc C.M. Leiria

Em anexo: o mencionado

lip
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CCORCentro - Revisão do POMde Leiria 2" Reunião da Comissão de acompanhamento.( Oficio 411/12)14.01.9/110(OOT)

Qualificação da Oferta

Reunião

Despachos d 1 Despacho

Despacho:

Concordo. 'Emita-se parecer favorável conforme proposto'
no despacho da Sr" Oiretora Coordenadora.
Por: Teresa Montelro

em: 27-07-20120:55:05

Anexos o Anexos
Unidade Organlzacional

Proposta de Deliberação

Valor da PmllOsta

Qualificação da Oferta

Resumo

Despacho do Director
Faceao exposto na presente Informação de serviço, com a qual concordo, propõe-se a emissão de parecer favorável à
presente proposta de revisão do POMde Lelrla, condicionada às retificações mencionadas no ponto 111.2)da mesma, e
recomendar que a proposta de revisão do plano incorpore as disposições da proposta do Plano Regional de Ordenamento
do Território do Centro, nomeadamente no que se refere às modalidades de Instalação dos empreendimentos turísticos
em solo rural. Nestes termos proponho se remeta o presente parecer à CCORCentro, com conhecimento à Câmara
Municipal de Lelrla. À consideração superior Maria Fernanda Vara Olretora Coordenadora da Dlreção da Qualificação daOferta

Tino de Conteúdo: Proposta
Versão: 1.0
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Informação de Serviço N° DQO/DOT 2012.1.6049
Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria
Processo: 14.01.09/110

Face ao exposto na presente informação de serviço, com a qual concordo, propõe-se a emissão
de parecer favorável à presente proposta de revisão do PDM de Leiria, condicionada às
retificações mencionadas no ponto I1I.2) da mesma, e recomendar que a proposta de revisão do
plano incorpore as disposições da proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território do
Centro, nomeadamente no que se refere às modalidades de instalação dos empreendimentos
turísticos em solo rural.

Nestes termos proponho se remeta o presente parecer à CCDR Centro, com conhecimento à
Çâmara Municipal de Leiria.

A W-a--h: ~ QJ-c-~A...

V(~
Maria Fernanda Vara
Diretora Coordenadora
da Direção da Qualificação da Oferta

Lisboa, 20 de julho de 2012
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Parecer:

Despacho:

Informação de Serviço DQO/DOT N0 2012.INT. 6049

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal de leiria - 2.a reunião da Comissão de
Acompanhamento
Processo n.o 14.01.9/110

Req.: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

Em cumprimento do despacho de 02/07/2012 da Sr.a Diretora do Departamento de
Ordenamento do Território, a presente informação procede à análise dos elementos
remetidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Centro, mediante o ofício n.o DSR_leiria 411/12, de 26/06/2012, correspondente ao registo
de entrada n.o 2012-E-20745, de 29/06/2012.

Estes elementos, referentes ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de
leiria (processo n.? 14.01.9/110, mencionado em epígrafe) correspondem a alguns dos
elementos que acompanham os PDM, conforme definidos no n.o 2 do art." 86.0 do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a saber: estudos de caracterização do
território municipal; quadro estratégico e relatório de avaliação ambiental estratégica
(primeira aproximação ao relatório ambiental); peças desenhadas anexas aos relatórios.
Foi também disponibilizado o relatório de avaliação da execução do PDM, conforme
definido no n.o 2 do art.?3.0 da Portaria n.o 1474/2007, de 16/11.

I. ANTECEDENTES E CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA DE ALOJAMENTO TURíSTICO
Como antecedentes do presente processo, registam-se:

• Constituição da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) - Despacho n.?
20479/98, de 24/11;

• Conversão da CTA em Comissão de Acompanhamento (CA) - Despacho n.?
2729/2011, de 08/01;

• Receção, no Turismo de Portugal, I.P., do Relatório de Fatores Críticos de Decisão
para elaboração do Relatório Ambiental (ofício n.? 13496/2008, de 18/08). Foi
informado que a competência para a emissão deste parecer era apenas cometida
pelas entidades com responsabilidades ambientais específicas (ERAE), não
detendo este Instituto competências para a emissão do parecer solicitado;

• 1.a reunião plenária da CA - 18/05/2011. O Turismo de Portugal, I.P. apresentou o
seu contributo, através através do envio de informação relevante para a
caracterização do sector do turismo: listagem dos empreendimentos classificados e
em funcionamento, listagem dos empreendimentos objeto de parecer favorável por
parte deste Instituto e listagem do inventário dos recursos turísticos. Foi também
dado conhecimento sobre a legislação enquadrante do sector (PENT, RJET e
portarias regulamentares) - ofício n.o 2011.S.9016/DQO/DOT;

Turismo de Portugal, IP
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• Pedido de parecer sobre planta de condicionantes (servidões administrativas e
restrições de utilidade pública) - este Instituto apresentou os seus contributos,
através da Informação de Serviço n.? DQOIDOT.2011.INT.8049, de 15/07/2011,
que incluiu também um enquadramento territorial e a caracterização da oferta de
alojamento turístico do concelho de Leiria.

Relativamente à oferta de alojamento turístico do concelho, atualizam-se as
informações previamente remetidas. De acordo os dados atuais, disponíveis neste
Instituto, encontram-se classificados, no concelho de Leiria, 31 empreendimentos
turísticos, dos quais: 14 estabelecimentos hoteleiros (13 hotéis e 1 hotel-apartamentos), 11
pensões (deverão ser convertidas numa das tipologias de empreendimentos turísticos ou
em alojamento local), 5 empreendimentos de apartamentos turísticos e 1 parque de
campismo. Perfazem-se mais de 2100 camas (para além dos 1500 utentes do parque de
campismo), distribuídas por mais de 300 unidades de alojamento. Não existem
empreendimentos turísticos com categoria máxima (5**) e apenas dois possuem categoria
de 4**. Os empreendimentos turísticos localizam-se preferencialmente em duas zonas:
cidade de Leiria e freguesia de Monte Real.

Este Instituto emitiu pareceres favoráveis sobre o projeto de arquitetura e um pedido de
informação prévia relativos a dois hotéis, de 2** e 4**, perfazendo um acréscimo de 148
camas e 79 unidades de alojamento. De assinalar ainda que foram também emitidos
pareceres favoráveis sobre 3 projetos, relativos a empreendimentos classificados, (2 dos
quais respeitantes a conversões para tipologias do RJET), que resultaram, no global, na
redução de 77 camas e 40 unidades de alojamento.

O Turismo de Portugal, I.P apreciou ainda algumas propostas de Planos de Pormenor (PP)
e um pedido de licenciamento de loteamento (Quinta do Porto Moniz), que previam a
implantação de empreendimentos turísticos, designadamente: 3 lotes para hotéis no PP do
Arrabalde da Ponte; 1 hotel no PP2 de Santo Agostinho (Polis).

11.DESCRiÇÃO DOS ELEMENTOS REMETIDOS I DISPONIBILlZADOS

A análise incidiu em particular sobre os Estudos de caracterização socio-territorial, Quadro
Estratégico Nacional e Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica.

1)Estudos de caracterização

Os Estudos de Caracterização consideram 6 tomos: Regional-Local, Economia,
Sociocultural, Ordenamento e Urbanismo, Ambiente e Património Arquitetónico e
Paisagístico.A presente análise centra-se no tomo Economia, o qual integra um volume
dedicado ao Turismo. Os principais aspetos a realçar são os seguintes:

• É apresentada a caracterização da oferta de alojamento turístico no Pinhal Litoral,
em 2010, com base em Informação do Instituto Nacional de Estatística (Anuário
Estatístico da região Centro). Conclui-se que o concelho de Leiria absorve mais de
50% da "oferta hoteleira" da sub-região, ao nível do n.? de empreendimentos
turísticos, mantendo-se protagonismo idêntico nas taxas de ocupação. No entanto,
ao nível da capacidade, a sua predominância é menos significativa;

• No que diz respeito ao perfil do visitante, é maioritariamente de origem nacional, pelo
que o relatório refere a necessidade de desenvolver uma estratégia para captar
segmentos de visitantes com maior poder de compra, nomeadamente através da
componente cultural;
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• Do lado da procura, constatou-se que o n.o médio dos hóspedes, no concelho de
Leiria, é superior à média da região. No entanto, realça-se que o n.o médio de
hóspedes estrangeiros é inferior a esta média;

• No que se refere aos produtos turísticos, foram selecionados os seguintes:
o Touring cultural e paisagístico - é apresentada uma identificação e descrição

dos monumentos de interesse público, museus, jardins, miradouros,
eventos culturais e roteiros turísticos disponíveis (nomeadamente "Ruas e
Ruelas, Leiria Queirosiana, Miguel Torga e circuito republicano);

o Turismo de Natureza - para além da importância do Pinhal de Leiria e da
Lagoa da Ervedeira, assim como vários percursos pedestres e de natureza;

o Sol & Mar - importância da praia do Pedrógão e de vários itinerários
associados a esta praia;

o Saúde e Bem-Estar - referência às Termas de Monte Real e
empreendimentos turísticos associados;

o Outros produtos com potencialidade: gastronomia e turismo de negócios.
• A caracterização da oferta de alojamento turístico no concelho de Leiria considera a

enumeração dos empreendimentos turísticos do concelho, respetiva categoria, n.o
de unidades de alojamento e n.? de camas. É também efetuada a caracterização de
alguns destes empreendimentos, no respeitante às suas comodidades, concluindo-
se que a maior parte dos estabelecimentos hoteleiros de Leiria apresentam bons
serviços e grande variedade de oferta;

• Na análise SWOT do concelho, ressaltam-se: Forças - atrativos naturais (Pinhal,
praia, e áreas envolventes) e culturais (história e património arquitetónico, cultural e
artístico); Fraquezas - escassos empreendimentos turísticos no espaço rural,
ausência de uma estratégia municipal de desenvolvimento turístico e insuficiente
"oferta hoteleira" de qualidade; Oportunidades - promoção da cidade para o
aumento do turismo e das atividades culturais, dinamização e potencialização de
áreas com características turísticas, incluindo o "turismo rural", assim como a
promoção do turismo científico; Ameaças - concorrência de outras regiões com
maior tradição turística;

• Em Anexo, é apresentado um modelo de "inquérito à hotelaria", para caracterização /
posicionamento das "unidades hoteleiras", embora o mesmo não seja mencionado
no relatório.

2)Quadro estratégico municipal

No quadro estratégico municipal foram definidas três ideias-chave para o futuro do
concelho de Leiria:

• 1 - Leiria, Centro Geoestratégico de Portugal
Destaca-se, sob o ponto de vista do turismo, a estratégia B "Redefinir a infraestrutura
aeronáutica para o serviço do país, a partir de Leiria", sendo que uma das suas linhas de
desenvolvimento consiste no incremento do turismo de negócios.
De salientar ainda a estratégia C "Aproveitar os sistemas de acessibilidades e transportes,
nomeadamente com o objetivo de recuperar a linha do Oeste para transportes de
passageiros e mercadorias, devendo esta linha ser considerada estratégica ao nível do
turismo.
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.2 - Leiria - Município Aberto

Trata-se da ideia-chave com maior importância, no respeitante ao setor do turismo.
Destacam-se a estratégia B (Leiria Cosmopolita, Turística e Cultura!), em particular as
seguintes linhas de desenvolvimento:

o Investimento turístico e cultural. Leiria beneficia de um vasto património cultural e
natural (Pinhal de Leiria, Praia do Pedrógão, Termas de Monte Real, rios Lis e
Lena, castelo de Leiria e herança cultural judaica). Encontra-se prevista a
elaboração e execução de um "programa para o turismo";

o Qualificação da praia do Pedrógão. Os principais objetivos são gerir a pressão
urbanística na faixa litoral/orla costeira, de forma a assegurar a exploração
sustentável dos recursos naturais e a qualificação da paisagem, assim como
reforçar e melhorar as infraestruturas e os equipamentos para promover uma
oferta turística de qualidade;

o Reforço do pólo de turismo Leiria-Fátima, nomeadamente através da promoção
do aumento do n.? de turistas e de dormidas, da diversificação da oferta
turística, da articulação com o Oeste e o Médio Tejo, da complementaridade
entre a oferta religiosa e a cultura, gastronomia e paisagem. Salientam-se
objetivos de qualificação e competitividade da oferta, nomeadamente pela
excelência ambiental e urbanística e pela aposta em fatores diferenciadores
(touring, turismo de natureza, saúde e bem-estar, gastronomia e vinhos);

o Criar formas de aproximação com o património da humanidade, designadamente
pela ligação aos roteiros turísticos do património mundial - Alcobaça, Batalha,
Tomar;

o Integração em redes internacionais como a rota das Judiarias de Portugal;
o Desenvolvimento das Termas de Monte Real, pelo aumento das infraestruturas

de qualidade, associadas à "oferta hoteleira" no município e na região;

•3 - Leiria da História e do Futuro
No âmbito do turismo, destacam-se as estratégias C5 e C6 (Município Plurissetorial -
Centro de Congressos e Parque de Exposições), tendo entre as suas linhas de
desenvolvimento o desenvolvimento do turismo de negócios. Salienta-se também a
estratégia E1 (Urbanidade - Centro Histórico), no respeitante ao reforço da atratividade
turística através da organização de roteiros.
Entre as Opções Estratégicas territoriais do município de Leiria, definidas na revisão do
PDM, salientam-se as seguintes, sob o ponto de vista do turismo:

• Transformação do aeródromo da Base Aérea de Monte Real em aeroporto (para
valências turísticas e de negócios);

• Potenciar a orla atlântica de Leiria com a qualificação de Pedrógão e a possibilidade
de surgimento de resorts turísticos ambientalmente sustentáveis;

• Revitalizar o centro histórico com funções vivificadoras (eventos culturais, medidas
estimuladoras à recuperação de imóveis, organização de roteiros turísticos e
culturais).

3)Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

Apesar de o Turismo de Portugal, I,P. não ser identificado como Entidade com
Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE), no DL n.o 232/2007, de 15/06, este
relatório propôs que fossem também consultadas outras entidades, nomeadamente este
Instituto. Deste modo, procedeu-se à análise sumária do documento.
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Entre as Questões Estratégicas (QE) identificadas, em consequência da análise SWOT do
concelho de Leiria, destaca-se a QRE4: Valorização e qualificação do património cultural,
material e imaterial, promovendo a atratividade turística.

Assinala-se que o Quadro de Referência Estratégico (QRE) inclui o Plano Estratégico
Nacional do Turismo (PENT), sendo o mesmo considerado convergente com todas as QE
(convergência forte com a QRE4, mas também com a QRE3 - Potenciar, através da
ciência e do conhecimento, a empregabilidade).

Os Fatores Ambientais (FA) selecionados para a presente ME foram todos os seguintes:
Biodiversidade, População, Saúde Humana, Fauna, Flora, Solo, Água, Atmosfera, Fatores
Climáticos, Bens Materiais, Património Cultural (incluindo o património arquitetónico e
arqueológico) e Paisagem.

Foram definidos 4 Fatores Críticos de Decisão (FCD), a saber: Desenvolvimento
Socioeconómico Sustentável; Estrutura urbana e requalificação territorial; Qualificação
Ambiental e Recursos Naturais; Turismo e valorização do património cultural.
Relativamente ao FCD Turismo e valorização do património cultural, o quadro abaixo
apresenta os FA relacionados, objetivo geral, critérios, objetivos de sustentabilidade e
indicadores e unidades de medida.

FCD FA Objetivo geral Critérios Objetivos de Indicadoresl Un.medida
sustentabilidade

Enquadramento Promover a eventual • Intensidade turfstica (dormidasdas atividades insteteçé« de Ihab);turfsticas equipamentos turfsticos,
•Capacidade de alojamentoatravés da devida
turfstico por categoria deconskiereçêo, nas
estabelecimento hoteleiro (n."):propostas de plano, das
•Percentagem de ocupaçãodiferentes tipologias
hoteleira durante o período deGarantir que as opções possfveis de serem
análise (%).Bens que visem concretizar o suportadas no território.

materiais modelo de crescimento
Identidade Promoção e qualificaç~o •Diversidade da oferta cultural /o socioeconómico
cultural dos elementos produtos turfsticos (n.");

"C
ancorado na atratividade

arquitetónicos e
•Elementos patrimoniais

0- Paisagem
turlstica e cultural (. ..)'111 ~

arqueológicos, garantindo
arqueológicos e arquitetónicos

c,>. ::I
não coloca em causa o

a sua salvaguarda ao nfvel classificados ou em vias de

~ :!::
'1: ::I Património próprio património

da proposta do plano. classificação (n."):

o u
cultural e a paisagem.- o

• Imóveis ou conjuntos com

111 .-> c

interesse patrimonial alvo de

'0QI E

operações urbanfsticas com

o ._E !:l

vista à valorização e

til 111
'1: C.

recuperação (n.O).

::II-

Atividades Promover a atratividade •Areas e infraestruturas deeconómicas no furfstica em espaço rural e recreio e lazer (m2 ou n.O);espaço rural a captação de produtos • N.o de empresas de promoçãoturfsticos sustentáveis e
de atividades turfsticas emproteção e velottzeçêo da espaço rural (n."):paisagem rural
•Empreendimentos turfsticos do
tipo: Turismo Rural, Turismo de
Habitação, Aldeamento
Turfstico, Hotel Rural ou Casa
de Campo (n."),
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111.APRECIAÇÃO

1)Apreciacão global
O parecer solicitado enquadra-se nas competências do Turismo de Portugal, previstas na
alínea a) do n.? 2 do art.? 21.0 do Decreto-Lei n." 39/2008, de 7 de março, alterado n.?
228/2009, de 14 de setembro.
O concelho de Leiria integra o pólo de desenvolvimento turístico Leiria-Fátima, de acordo
com o Decreto-Lei n.? 67/2008, de 10 de Abril. Aquando da aprovação do Plano
Estratégico Nacional do Turismo (PENT), ainda não tinha sido criado este pólo de
desenvolvimento turístico, estando a sua área incluída na região Centro. Contudo, a
proposta de revisão do PENT contempla já o pólo de desenvolvimento turístico de Leiria-
Fátima, para o qual define um único produto estratégico: touring - turismo cultural e
religioso.
Como se constata, o touring cultural e paisagístico é a principal aposta, em termos de
produtos turísticos, para o concelho de Leiria, pelo que se conclui que existe
enquadramento entre as estratégias do PDM e a proposta de revisão do PENT. Constata-
se que também é atribuída importância a outros produtos turísticos, nomeadamente
turismo de natureza, sol & mar e saúde e bem-estar, que se consideram conformes com as
características do concelho. Pensa-se que a estratégia preconizada para o concelho
também se encontra enquadrada com outras linhas de desenvolvimento do PENT, tais
como: sustentabilidade como modelo de desenvolvimento (preocupações de conservação
de património cultural e paisagem, qualificação do produto sol & mar) e qualidade urbana e
paisagística (por exemplo, através da opção estratégica de revitalização do centro
histórico, que passa por medidas estimuladoras à recuperação de imóveis).

Ainda no seguimento das orientações do PENT, considera-se que poderão estar mais
presentes outras preocupações, nomeadamente a garantia de elevados padrões de
qualidade em novos projetos de empreendimentos turísticos, em especial em solo rural,
preocupações essas que poderão ser contempladas na proposta de plano a apresentar
futuramente (nomeadamente, através da definição de uma categoria mínima para estes
empreendimentos turísticos).

Igualmente deverá a proposta integrar as disposições presentes na proposta do Plano
Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro), adaptando-a às
características específicas do concelho, em especial no que concerne às modalidades de
inserção dos empreendimentos turísticos em solo rural.

Dos elementos analisados, constatou-se que existem questões a retificar ou ponderar, e
que se descrevem nos pontos seguintes.

2) Deverá proceder-se às seguintes retificacões:

a) No relatório de Estudos de caracterização:
i. Na pág. 74 do tomo 111(Economia), é referido que a região Centro se caracteriza

pela ausência de projetos PIN. De acordo com a base de dados deste Instituto,
esta informação está incorreta, pois foram localizados 5 projetos PIN: Bom
Sucesso - Design Resort, Leisure, Golf & SPA (concelho de Óbidos), Falésia
D'EI Rei, Royal Óbidos Golf Resort (concelho de Óbidos), Campo Real (concelho
de Torres Vedras) e Lusolândia (parcialmente no concelho de Alenquer). A
situação deverá ser esclarecida;
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ii. A caracterização do lado da oferta de alojamento turístico da região Pinhal Litoral,
apresentada na tabela 44 (página 74), é baseada em informação do INE.
Considera-se que esta caracterização é muito incompleta, pois não está
desagregada por tipologia de empreendimento, ou por categoria. Será
aconselhável que a caracterização do lado da oferta seja suportada por
informação do Turismo de Portugal, I,P., mais atualizada e conforme com as
atuais tipologias de empreendimentos turísticos definidas no RJET (deverá esta
informação ser solicitada, formalmente, a este Instituto, se se entender
necessário). Quanto à caracterização do lado da procura, deverá ser baseada na
informação disponibilizada pelo INE;

iii. Ainda na página 74, assim como em todo o relatório, deverão ser evitadas
expressões como "oferta hoteleira" ou "capacidade hoteleira", visto que poderá
associar-se unicamente a uma tipologia de empreendimento turístico
(estabelecimento hoteleiro). Será preferível, em substituição destas expressões,
"oferta de alojamento turístico" e "capacidade dos empreendimentos turísticos";

iv. Algumas conclusões, relativas à tabela 48 (pág. 82) são contrárias aos dados da
mesma (constatou-se que Leiria apresenta sempre o primeiro lugar, quer no n."
de dormidas, quer no n.?de hóspedes, contrariamente ao que é referido);

v. Relativamente à tabela 52 (página 116), deverá atender-se às seguintes
retificações:

-O título deverá ser "Empreendimentos Turísticos" no concelho de Leiria e não
"unidades de alojamento";

-A coluna "capacidade" deverá respeitar ao n.° de camas fixas e não ao n.° de
unidades de alojamento (identificadas, na tabela, como quartos). No entanto,
numa outra coluna, poderá também ser indicado o n.° de unidades de
alojamento, para uma melhor caracterização (preferencial à indicação do n.°
de quartos, pois as unidades de alojamento poderão ser de outro tipo: suites,
apartamentos, moradias);

-No Hotel-Apartamentos Eurosol Residence, o valor atribuído ao n.O de quartos
corresponde, de acordo com a nossa base de dados, ao n.ode camas;

-Os haste! não são tipologias de empreendimentos turísticos, de acordo com o
RJET (Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos - DL n.?39/2008, de
07/03. Deverão, deste modo, ser convertidas numa das tipologias previstas
neste diploma ou em alojamento local, pelo que não deverão ser incluídas
nesta tabela. Do mesmo modo, as pensões e hospedarias que,
eventualmente, tenham sido convertidas em alojamento local, não deverão
constar desta tabela;

-Uma vez que foram verificadas várias divergências relativamente à base de
dados deste Instituto, junto se remetem as listagens atualizadas de
empreendimentos turísticos classificados e previstos, que deverá substituir a
que foi incluída no relatório. As conclusões deverão também ser retificadas,
em conformidade com os novos dados. Relativamente aos empreendimentos
turísticos que não constam na nossa listagem, deverão as respetivas
situações ser esclarecidas pela Câmara Municipal (são eles: Hospedaria
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Atlântico do Liz, Hotel Rural Gourmet Casa da Nora, Pensão Santa Rita, Hotel
Cantinho de São Joã01, Hotel São LUís2, Hotel Lagoa do unho"):

vi. Relativamente à tabela 53, uma vez que abrange uma pequena parte dos
empreendimentos turísticos classificados, as suas conclusões poderão ser
enganadoras. Caso se pretenda incluir uma análise fiável, pensa-se que terá que
incidir sobre todos os empreendimentos. Refere-se ainda que o título do capítulo
("Unidades hoteleiras e suas comodidades") e o título da tabela ("Unidades de
alojamento e suas comodidades") deverão ser substituídos por
"Empreendimentos turísticos e suas comodidades";

vii. Na tabela 54 (Análise SWOT - pág. 124 e 125), deverão ser substituídas as
seguintes expressões:
."Insuficiente oferta de hotelaria de qualidade" por "Insuficiente oferta de
alojamento turístico de qualidade";

."Escassos estabelecimentos turísticos no espaço rural" por "reduzido n.? de
empreendimentos turísticos no espaço rural";

."Dinamização e potencialização de áreas com características turísticas,
incluindo o turismo rural" por "dinamização e potencialização de áreas com
características turísticas, incluindo o turismo em espaço rural";

viii. No inquérito à "hotelaria", deverá atender-se aos seguintes aspetos:
.0 relatório deverá mencionar o inquérito, nomeadamente os seus objetivos e
prazos para a sua concretização;
.0 título do inquérito deverá ser substituído por "inquérito aos
empreendimentos turísticos";
.0 ponto 2, designado por "Tipo", deverá ser substituído por "Tipologia". Neste
ponto, deverão ser eliminadas as tipologias "quintas de madeira", "moradias
turísticas" e "alojamento local". Caso se pretenda efetuar um inquérito
relativamente ao alojamento local, deverá ser concretizado à parte do
inquérito aos empreendimentos turísticos;

.No respeitante ao ponto 3, designado por "capacidade", informa-se, tal como
já referido, que a capacidade apenas respeita ao n." de camas fixas ou, no
caso de parques de campismo e caravanismo, à área útil destinada a cada
utilizador. Deverá retificar-se em conformidade com este facto. No entanto,
poderá ser adicionado um novo ponto, designado "unidades de alojamento",
que respeite ao tipo das mesmas (quartos, suites, apartamentos ou
moradias);

.No ponto 9, a expressão "a unidade" deverá ser substituída por "o
empreendimento turístico";
.0 estacionamento poderá ser incluído num ponto próprio, com a identificação
de estacionamento privado, privativo ou de uso comum.

b) No Relatório de avaliação da execução do PDM, constatou-se que não foram
apresentadas quaisquer considerações relativas ao setor do turismo, nomeadamente
planos aprovados ou em elaboração que tenham uma componente turística total ou

1 Consta como Pensão de São João. Deverá ser confirmado se foi solicitada a conversão como hotel, uma vez que não
consta da nossa base de dados.
2 A listagem do relatório integra dois empreendimentos designados "Hotel São Luis". Na nossa listagem, apenas consta um,
com 54 unidades de alojamento.
3 Este hotel, de acordo com a nossa base de dados, localiza-se no concelho de Pombal.
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parcial. Pensa-se que deverão ser integrados alguns comentários a este respeito,
tendo em consideração os planos acompanhados, por este Instituto, que se
encontram identificados na presente informação.

c) No Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica, deverá atender-se às seguintes
retificações:

L Na página 42, no objetivo de sustentabilidade relativo ao critério "Enquadramento
das atividades turísticas", deverá substituir-se a expressão "equipamentos
turísticos" por "empreendimentos turísticos";

ll. No quadro 15, página 47:

.0 indicador "capacidade de alojamento turístico por categoria de
estabelecimento hoteleiro" deverá ser substituído por "capacidade (n.? de
camas fixas) por tipologia de empreendimento turístico";

.0 indicador "percentagem de ocupação hoteleira" deverá ser substituído por
"taxa de ocupação por tipologia de empreendimentos turísticos";

.Deverá ser clarificado o que se pretende aferir com o indicador
"empreendimentos turísticos do tipo: turismo rural, turismo de habitação,
aldeamento turístico, hotel rural ou casa de campo". Caso se pretenda (como
se pressupõe) aferir o n.? de empreendimentos turísticos em solo rural,
deverão os mesmos ser contabilizados por tipologia. Propõe-se que o
indicador seja, simplesmente: "n.? de empreendimentos turísticos, por
tipologia, em solo rural";

=Deverá ainda ser adicionado um indicador que permita aferir a qualidade dos
empreendimentos turlsticos (por exemplo, n.o de empreendimentos turísticos
com categoria => 4**).

3) Deverão ainda ser corrigidos os seguintes lapsos:

a) Na pág. 82 do relatório de estudos de caracterização, deverá ser corrigida a
expressão "a taxa de ocupação / cama é de cerca de 3,0%" para "a taxa de
ocupação / cama é de cerca de 30%";

b) Na tabela 54 do mesmo relatório (Análise SWOT) , deverá ser corrigida a redação
do ponto n.O7 (Oportunidades), uma vez que não é clara.

IV. CONCLUSÃO

Pelo exposto, propõe-se emitir parecer favorável relativamente à presente proposta de
revisão do PDM de Leiria, condicionado às retificações elencadas no ponto 111 da presenteinformação.

A consideração superior,

Lisboa, 17 de julho de 2012 /.~r-</Y /
,/ ." ~< , . .!. ~. " /6:.._

- Mariana Manso ('"
(Téc, Superior)

NOTA: Junto se remetem listagens dos empreendimentos turfsticos classificados e previstos no concelho de Leiria (Julho de2012)
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I Exm? Senhor Presidente

Comissão de Coordenação Região do Centro
Ale. Presidente da CA do PDM de Leiria.

Eng." Maria Franeelina Rodrigues Alves Fino

I

Divisão Sub-regional de Leiria

Rua Henrique Sommer, 4, RlC

L 2410-107 Leiria J

Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência:
DSR LEIRIA 392/12
Proc: PDM-LE.09.00/l-11
ID 47093

2012.06.26 Entr.:GE-ORD-242/2012; e
Entr. :GE-ORD-248/20 12

ASSUNTO: Revisão do Plano Director Municipal de Leiria - 2a reunião da Comissão de
Acompanhamento (CA)
Req.: Câmara Municipal de Leiria
Leiria - Leiria

Na sequência da análise dos elementos de caracterização referentes à Revisão do PDM de Leiria,

apresentados no site da Câmara Municipal de Leiria, junto se envia o parecer desta Direcção-Geral, de

teor favorável condicionado.

I

Desde já se informa que por motivos de agenda não nos será possível comparecer à reunião indicada

em assunto, agendada para o próximo dia 25 de Julho, pelo que desde já agradecemos o envio da

documentação que for distribuída no decorrer da mesma.

Com os melhores cumprimentos

o Subdirector-Geral

L/l-4/:0/J6? t ()\
é

Carlos A.A. Caxaria

()s\\L..--Anexo: Informação DGEG n.O 18/2012/NSN

'\S'\ _ Desenho DAT N" 297/DAT/2012, de 2012.07.03

~ '" ).."'- NSN

~~\.... v Av. S de Outubro, 87

I Jr 1069-039 Lisboa
Tel.:21 792 27 00/800
Fax: 21 793 9S 40
Linha Azul: 21 7922861
www.dggc.pt

2 i JUl 2012
1/1

http://www.dggc.pt
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Informação DGEG Data: Despacho SEEI

(

f,rv'Jó ()J,
)2 v()t.1f

(l/I/Yl {!, rc;
Caf~s caxarta
Subdirector Gere.\

Assunto: Revisão do Plano Director Municipal de Leiria _ 2a

reunião da Comissão de Acompanhamento (CA).
Req.: Câmara Municipal de Leiria
Leiria 1Leiria

Informação N°: 18/2012/NsN

Entr.: GE-ORD-248/2012

Data: 2012.07.18

1~
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1 - Introdução

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) - Divisão

Sub-RegiQ_n~Ld~J_e!rJC3'_atravé~_cl.c::>_~~_~ício_-.ge~Q!~g?_~??_(s/Rera: DSR_Leiria 392/12;

Proc.:PDM-LE.09.00/1-11; ID 47093), solicita a presença do representante desta Direcção-

Geral para a 2a reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) do processo de Revisão do

Plano Director Municipal de Leiria, agendada para o próximo dia 25 de Julho, tendo a

informação referente a este PMOT sido disponibilizada em site do Município de Leiria.

o ofício em causa deu entrada na DGEG em 2012.06.28, com a ref." 20120628A1611,

2- Antecedentes

Na sequência dos elementos agora apresentados foi solicitado, junto da Divisão de Apoio

Transversal, informação atualizada sobre o concelho de Leiria, sendo relevante a

disponibilizada no desenho n.o318/DAT/2012, de 2012.07,13, à escala 1:125,000, que se

junta em anexo.

3- Análise e Apreciação dos elementos

Da análise dos elementos apresentados, refere-se o seguinte:

a) De um modo geral os elementos apresentados não refletem o significado que o sector

dos Recursos Geológicos representa em termos socioeconómicos para o concelho.

Neste sentido seria relevante que os "documentos", nomeadamente os designados por

"TOMO lRegional-Locaf' e o "Quadro Estratégico Municipal - Hipóteses de Actuação",

abordassem e refletissem a importância que este setor apresenta e poderá representar

(em função de se tratar de um sector que se perspetiva crescente) em termos

concelhios e as suas consequências em termos de estratégia política, económica e de

ordenamento do território.

b) Alerta-se para a necessidade de retificar o "Quadro 12-Descrição dos Indicadores para

o FCD Desenvolvimento Socioeconómico Sustentável" (página 44) da "Avaliação

Ambiental Estratégica", nomeadamente quanto à "Fonte" do "N o de explorações de recursos

2/3R.s
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geológicos" de modo a incluir também a Direcção Regional de Economia do Centro

(ORE-Centro) e a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

4- Conclusão
Não obstante o exposto e tendo presente que estam os ainda numa face inicial deste

processo de revisão considera-se que, de um modo geral, os elementos apresentados se

encontram em condições de ser aceites por parte desta Direcção-Geral, devendo ter-se em

consideração o mencionado no ponto 3 da presente informação.

À consideração superior

Lisboa, 17 de Julho de 2012

~

Nuno Sousa Neves
(Arquiteto)

Anexo: Desenho n.297/DAT/2012 de 2012.07.03, à escala 1:125.000.
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2.a reunião plenária
Date: Wed, 18 Jul 2012 10:25:46 +0100
X-MS-Has-Attach:
X-MS- TNEF-Correlator:
Thread-Topic: PDM de Leiria - Revisão Comissão de Acompanhamento

2.a reunião plenária
Thread-Index: Ac1 kxO/dRVfkmx4rSSe/7PUCxssPNA==
Priority: Urgent
From: Patricia Nascimento - Município da Batalha <patricia.nascimento@cm-batalha.pt>
To: "Maria Francelina Fino" <francelina.fino@ccdrc.pt>
Cc: Raquel Dias - Município da Batalha <raquel.dias@cm-batalha.pt>,

<graca.gabriel@ccdrc.pt>
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Bom dia
Eng.ll Francelina Fino

No seguimento do v/ ofício 9832 de 20/6/2012 e por despacho do Sr. Vereador de 6/7/2012, emite-se
parecer favorável aos Estudos de Caracterização e Modelo Estratégico de Desenvolvimento do PDM tecendo
sobre os documentos as seguintes considerações:

I - Quadro Estratégico Municipal

• Relativamente à Estratégia B Emprego (B2 Novas Áreas Empresariais) indicada na pp. 35 e em

termos de estratégia industrial importa salientar que no concelho da Batalha (IP1, A1) está

prevista a execução de uma Zona Industrial (ZI de São Mamede) próxima desta nova área

empresarial, contribuindo para a promoção da sustentabilidade e coesão económica da
região.

• No que se refere à Estratégia D - Sustentabilidade e Ambiente importa reforçar a

necessidade de resolução e articulação intermunicipal dos problemas ambientais que afectam

a região, nomeadamente no que diz respeito à despoluição dos recursos hídricos e

tratamento dos efluentes das suiniculturas.

I> Na planta 02 - Enquadramento Estratégico e atendendo à Estratégia B - Leiria Cosmopolita,

Turística e Cultural sugere-se incluir os monumentos classificados como Património da

Humanidade (Roteiro Turístico do Património Mundial: Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da

Batalha e Convento de Cristo de Tomar).

/I - Caracterização Sócio Territorial

Tomo I - Regionall Local

I ~') S\;t~\Rte Completar importa frisar que o IC2 (Variante da Batalha e Azoia) indicado na pp. 32 se refere

~62-j;u.'" 2 4 JUL2012
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ao ICVB (A19).

Em relação às Estradas Nacionais e em relação à EN 356-2 esclarece-se que no concelho da Batalha

ainda não existe homologação desta estrada para a jurisdição do Município.

As estradas municipais identificadas na pp.42 que se prolongam pelo concelho da Batalha são a EM

543 e a EN 356 desclassificada (troço de Casal do Arqueiro à Jardoeira).

Tomo 11Economia

Na planta 05 Planta Actividades Económicas propõe-se a representação espacial de outras actividades

além da indústria e agro-pecuária, tais como comércio e serviços.

Tomo IV - Ordenamento do Território

Neste capítulo propõe-se uma breve abordagem aos vários instrumentos de gestão territorial de

âmbito nacional, regional e local em vigor (ex: Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território

- PNPOT, Plano Sectorial de Rede Natura) com incidência no território mormente no que se refere à

compatibilização e articulação entre os vários planos e a revisão do PDM de Leiria.

111- Avaliação do Grau de Execução do PDM em vigor

No que concerne às servidões e restrições de utilizada pública reiteram-se as indicações referidas na

n/ comunicação com a referência DOT-946 de 14/6/2011, nomeadamente das seguintes condicionantes:

• Perímetros de Protecção das Captações de Água Subterrânea do Pólo de Calvaria de Baixo e

Pólo da Golpilheira. Acresce a publicação da portaria 56/2012 que Altera a portaria n.2

688/2008, de 22 de julho (V~ série), que aprova a delimitação dos perímetros de proteção das

captações de água subterrânea nos denominados pólo da Golpilheira e pólo da Calvaria de

Baixo, no concelho da Batalha;

• Linha de Muita Alta Tensão Batalha - Lavos a 400KV;

• Representação do Itinerário Complementar n.29;

• Continuidade Territorial das condicionantes de Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola

Nacional;

• Condicionantes referentes á Defesa da Floresta Contra Incêndios nomeadamente as áreas

florestais percorridas por incêndios, redes secundárias das faixas de gestão de combustível e

perigosidade de incêndio (alta e muito alta).

Atenta mente,
Patrícia Nascimento
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ANEXO C | PARECERES DA CONSULTA INSTITUCIONAL RELATIVA À 3.ª REUNIÃO DA 
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REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA 

PARECER FINAL 

DA 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e treze, reuniu-se, nas instalações da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra, e 
nos termos do artigo 17.0 da Portaria n. 0 1474/2007, de 16 de Novembro, a Comissão 

de Acompanhamento (CA) da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, para 

emissão do parecer à Proposta Final do Plano. 

1. PRESENÇAS 

Estiveram presentes as seguintes entidades 

- Câmara Municipal de Leiria; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

- Assembleia Municipal de Leiria; 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.; 

- Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

- Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa; 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

- Direção Regional de Cultura do Centro; 

- Direção Regional da Economia do Centro; 

"" EP """Estradas de Portugal, S.A.; 
Guarda Nacional Republicana; 

- Direção Geral do Território; 

- Instituto do Desporto e da Juventude, L P.; 

Instituto de Mobilidade e Transportes, I.P.; 

- Polícia de Segurança Pública; 

- Câmara Municipal de Alcobaça; 

- Câmara Municipal da Batalha; 

- Câmara Municipal de Ourém; 

-- Câmara Municipal de Pombal; 

~ Cêmara Municipal da Marinha Grande; 
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Não estiveram presentes as seguintes entidades, que remeteram previamente o seu :g~., 
parecer para integrar esta ata: / Jfl:' 

Instituto Nacional de Aviação Civil, LP.; n-,1;;1> 
- Autoridade Nacional de Proteção Civil; /f~/T 

~ Agência Portuguesa do Ambiente, LP, ; 

- Autoridade Nacional de Comunicações; 

Direção-Geral de Energia e Geologia; 

- Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região 

Centro; ; 
r 

- Turismo de Portugal, LP.; "1 
- REFER- Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. 

Não estiveram presentes. nem remeteram parecer as seguintes entidades: 

-- Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; 

Direção Geral do Ensino Superior; 

-·- Câmara Municipal de Porto de Mós. 

2. ELEMENTOS DO PLANO 

A proposta de Plano encontra-se instruída com os seguintes elementos: 

Elementos que constituem o Plano 

-- Regulamento; 

""" Planta de Ordenamento, desdobrada nas seguintes plantas: 

~ Classificação e qualificação do solo 

);> Zonamento Acústico 

';;>- Valores Patrimoniais (arquitetónico, paisagístico e arqueológico) 

Planta de Condicionantes, desdobrada nas seguintes cartas: 

Y Reserva Ecológica Nacional 

).>- Reserva Agrícola Nacional 

> Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 

).- Perigosidade de Incêndios Florestais 

:..- Outras Condicionantes 
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Elementos que acompanham o Plano 

Estudos de caracterização e diagnóstico 

Relatório do Plano 

Planta de enquadramento regional 

Planta da situação existente 

Planta da hierarquia viária 

Planta de equipamentos 

Rede elétrica, Gasoduto e Redes de Distribuição 

Rede de Abastecimento de Águas e Rede de Águas Residuais 

Planta de licenças ou Autorizações de Operações Urbanísticas emitidas, bem 

como das informações prévias favoráveis em vigor 

Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

Planta das Âncoras Estratégicas 

Nota: No regulamento apresentado esta planta não apresenta a mesma designação. Deve, por ísso, 

ser corrigido este lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma 

designação 

Planta dos Recursos Geológicos e Infraestruturas Energéticas 

Nota: No índice do dossier apresentado esta planta não apresenta a mesma designação, tendo sido 

omitido o conteúdo relativo aos "Recursos Geológicos". Deve, por lsso, ser corrigido este 

lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma designação. 

Planta das Zonas Inundáveis em Perímetros Urbanos 

Relatório Ambiental e Resumo não Técnico 

Programa de Execução e Plano de Financiamento 

Mapa de Ruído 

Carta Educativa 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Plano Municipal de Emergência 

Para além dos elementos referidos foram entregues outros elementos para 

apreciação e fundamentação das propostas do plano: 

Relatório de Avaliação da execução do PDM em vigor 

Planta de reclassificação do solo 

Processo da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

Proposta de exclusão e inclusão da Reserva Agrícola Nacional 
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Proposta de Exclusão do Aproveitamento H'ldroagrícola do Vale do Lis 

3. ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria foi ratificado pela Resolução de Conselho 

de Ministros n° 84/95, de 13 de Julho de 1995, publicada no Diário da República n.0 

204, I Série- B, de 4 de Setembro de 1995, tendo sido objeto de várias alterações, a 

saber: 

- Declaração n.0 398/99, publicada no Diário da República n. 0 283, !IS, de 06/12; 

- Declaração n.0 180/2001, publicada no Diário da República n. 0 130, !IS, de 05/06; 

- Declaração n.0 254/2001, publicada no Diário da República n.0 193, IIS, de 21/08; 

- Edital n.0 228/2008, publicado no Diário da República, 2.a série, n. 0 50, de 11/03; 

- Edital n.0 762/2011, publicada no Diário da República n.0 149, 2.a Série, de 04/08; 

·- Edital n.0 763/2011, publicada no Diário da República n.0 149, 2.a Série, de 04/08; 

-· Aviso n. 0 8229/2012, publicada no Diário da República n.0 116, 2.a Série, de 18/06; 

-·- Declaração de ratificação n.0 1526/2012, publicada no Diário da República n.0 226, 

2.' Série, de 22/11; 

3.1. Aspetos procedimentais 

A revisão do PDM foi determinada 

(CML), em reunião de 25.03.98, 
estratégicos: 

por deliberação da Câmara Municipal de Leiria 

na qual se traçavam os seguintes objetivos 

Reforço do papel de Leiria na rede urbana do País, em particular na Região Centro 

e no seu litoral; 

- Qualificação do ambiente construido e do ambiente natural do concelho; 

Diversificação da base económica do concelho, com reforço do setor terciário e 

modernização dos processos produtivos; 

Desenvolvimento da formação profissional e da cultura; 

- Valorização da imagem do concelho e da sua gestão; 

Foram explicitados ainda alguns fundamentos que constituíam uma avaliação crítica 

prévia que a aplicação do PDM suscitava: 
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- Utilização de cartografia desatualizada; ;1~~~,!'~ 
- Consequentemente conduziu a imprecisões e erros na delimitação da Reserva , ' ~ 

Ecológica Municipal (REN), da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e do ··;yl'//7 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL) e nas diversas classes de ~ , 

espaços; p-~~?V 

-- Falta de contemplação e ponderaçao das atividades económicas existentes em -:."f</ 
REN; I ;:.1( /t Favorecimento das zonas urbanas e suburbanas em desfavor das freguesias 

rurais; 

-" Falta de clarificação em relação aos limites entre os espaços urbanos e 
urbanizáveis e respetivos Indicas; 

- Regulamento muito extenso e pouco flexivel; 

A respetiva Comissão Técnica (CT) foi aprovada por Despacho n. 0 20 479/98 do 

Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, publicado 

no Diário da República n. 0 272, 11 Série, de 24 de Novembro de 1998, constitulda pelas 

seguintes entidades: 

Comissão de Coordenação da Região Centro; 

- Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; 

- Direção Regional do Ambiente ~ Centro; 

- Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral; 

- Delegação Regional da Economia do Centro do Ministério da Economia; 

- Instituto Português do Património Arquitetónico; 

- Instituto da Água; 

Direção Geral das Florestas; 

- Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais; 

- Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente; 

Junta Autónoma de Estradas. 

Face à entrada em vigor do Decreto~Lei n. o 380/99, de 22 de Setembro, com a 

redacção do Decreto~Lei n. 0 316/2007, de 19 de Setembro, a Câmara Municipal de 

Leiria optou por converter a CT em Comissão de Acompanhamento (CA), de acordo 

com o previsto no n.0 2 do artigo 22.0 da Portaria n.0 1474/2007, de 16 de Novembro, a 

qual foi publicada no Diário da República n.0 27, 2.3 Série, de 8 de Fevereiro de 2011, 

com a seguinte composição: 

- Câmara Municipal de Leiria; 

··- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

- Assembleia Municipal de Leiria; 

- Autoridade Florestal Nacional; 

- Autoridade Nacional de Comunicações; 
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-- Autoridade Nacional de Proteção Civil; 
- Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P_; 

- Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.; 

- Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.; 

-- Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa; 

·- Dlreção-Geral de Energia e Geologia; 

- Direção Geral do Ensino Superior; 

- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

- Direção Regional de Cultura do Centro; 

Direção Regional da Economia do Centro; 

Direção Regional de Educação do Centro; 

-· EP- Estradas de Portugal, SA; 
- GNR; 

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, LP.; 

-- Instituto Geográfico Português; 

- Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico; 

- Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I.P.; 

·- Instituto Nacional de Aviação Civil, I.P.; 

- Instituto do Desporto de Portugal, L P.; 

- Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, LP.; 

- Instituto de Mobí!idade e Transportes Terrestres, LP.; 

- PSP; 

- REFER- Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.; 

-- Turismo de Portugal, I.P.; 

- Câmara Municipal de Alcobaça; 

- Câmara Municipal da Batalha; 

- Câmara Municipal de Ourém; 

- Câmara Municipal de Pombal; 

- Câmara Municipal da Marinha Grande; 

- Câmara Municipal de Porto de Mós. 

Face às alterações orgânicas ocorridas em algumas das entidades citadas, quer em 

resultado de fusões, quer de alteração de competências, quer ainda das respetivas 

designações integram a CA, para efeitos do parecer final, as seguintes entidades: 

Câmara Municipal de Leiria; 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

- Assembleia Municipal de Leiria; 

- Autoridade Nacional de Comunicações; 

- Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

- Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (assume as competências da 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.) 

- Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.; 
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-- Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

- Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa; 

- Direção-Geral de Energia e Geologia; 

- Direção Geral do Ensino Superior; 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; 

- Direção Regional de Cultura do Centro (assume as competências do Instituto de 

Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico); 

- Direção Regional da Economia do Centro; 

- Direção Regional de Educação do Centro; 

EP- Estradas de Portugal, S.A.; 

- GNR; 

- Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF} (resultante da fusão 

da Autoridade Florestal Nacional e do Instituto de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, !,P,); 

-" Direção Geral do Território (ex-Instituto Geográfico Português); 
- Instituto Nacional de Aviação Civil, LP,; 

- Instituto do Desporto e da Juventude, LP.; 

- Instituto de Mobilidade e Transportes, LP. (ex - Instituto de Mobilidade e 

Transportes Terrestres, I.P., que integra o extinto Instituto de Infra-Estruturas 

Rodoviárias, LP.); 

- Polícia de Segurança Pública; 

- REFER- Rede Ferroviária Nacional, E.P.E.; 

- Turismo de Portugal, LP.; 

- Câmara Municipal de Alcobaça; 

- Câmara Municipal da Batalha; 

- Câmara Municipal de Ourém; 

- Câmara Municipal de Pombal; 

- Câmara Municipal da Marinha Grande; 

- Câmara Municipal de Porto de Mós. 

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., informou, através dos ofícios 

n.' 490207, de 28/06/2013, e n.' 429938, de 04/07/2012, que não possui interesses 

patrimoniais no Município de Leiria e, como tal, não se irá pronunciar sobre a proposta 

de revisão do PDM, nem comparecer à reuniao em questao, 

3.2. Reuniões plenárias e Reuniões setoriais 

No decurso da elaboração da revisão do PDM foram realizadas as seguintes reuniões 

plenárias: 

1.a reunião- aos dezoito dias do mês de Maio de 2011; 

2.a reunião- aos vinte e cinco dias do mês de Julho de 2012; 
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3.a reunião- no primeiro dia do mês de Fevereiro de 2013; 

4.a reunião- aos sete dias do mês de Agosto de 2013; 

Foram ainda emitidos diversos pareceres setoriais, realizadas diversas reuniões de 

trabalho e ainda as seguintes reuniões setoriais: 

CML e CCDRC- dois de Fevereiro de 2012 

CML e CCDRC- vinte e cinco de Janeiro de 2013 

CML e CCDRC- três dias de Julho de 2013 

No decurso do processo foram ainda emitidos diversos pareceres e elaboradas 

diversas reuniões de trabalho para ponderação de diversos aspetos que deveriam ser 

considerados no desenvolvimento dos trabalhos 

A proposta agora apresentada resulta, assim, da ponderação efetuada pela Câmara 

Mun·lcipal quanto aos aspetos abordados, verificando-se que, nalgumas situações 

foram acolhidas os pareceres das entidades, noutros casos a Câmara Municipal optou 

por manter as soluções apresentadas anteriormente. 

4. PARECERES DAS ENTIDADES 

4.1. Pareceres das entidades presentes 

Assembleia Municipal de Leiria, o representante desta entidade, Dr. Paulo Pedro, 
transmitiu que tendo em conta a natureza do organismo que representa, não pode 

emitir parecer acerca da desta versão final do Plano, em devido tempo a Assembleia 

Municipal de Leiria terá que se pronunciar acerca do mesmo. No entanto manifestou a 

sua preocupação por constatar que alguns dos problemas que foram identificados nos 

últimos vinte anos ao PDM actualmente em vigor se mantêm, nomeadamente alguns 

aglomerados rurais retalhados com manchas de RAN e REN e demasiadas 

construções, algumas bastante antigas, que acabam por f1car implantadas em áreas 

de reserva. Referiu ainda que esperava que depois de 18 anos de espera por um novo 

Plano tivesse sido possível a todos 

Oirecão Regional de Saúde do Centro, o representante desta entidade, Dr. Jorge 

Cordeiro da Costa, informou que tendo presente as considerações e recomendações 

efectuadas por esta Autoridade de Saúde ao longo do processo de Revisão do PDM 

de Leiria, entende~se nada haver a opor, em termos genéricos, à proposta agora 

apresentada, salientando as preocupações de salvaguarda de saúde pública, 

designadamente contemplando a análise caso a caso das situações de eventual 

regularização de explorações pecuárias ou outros potenciais focos de insalubridade. 
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Direção Geral de Armamento e Infraestruturas da Defesa, o representante desta 
entidade, Dr. Pedro Ramalhete, informou o seguinte: 

A Defesa Nacional salienta que atento ao referido no ponto 4. do art. 93.do 
regulamento do PDM de Leiria, não se prevê deforma alguma a possibilidade de 
desativação da BA5, pelo que se entende desnecessária a sua inclusão e ou 
referência no articulado do mencionado artigo. 

Informa ainda que relativamente ao PM/002 "Carreira de Tiro de Marrazes", de acordo 

com a despacho n.13319/2012 de 11 de Outubro, o mesmo foi desafetado do dominio 

público militar, fazendo ao abrigo da lei caducar a servidão militar em causa, mas 
continuando o mesmo afeto á Defesa Nacional. 

Assim, a Defesa Nacional emite parecer favorável á rev1sao do PDM Leiria 

salvaguardando no entanto que todos os pedidos de construção ou de viabilidade, 

para as áreas sujeitas a servidão militar, deverão ser submetidos a parecer ou 

autorização da Defesa Nacional, nos termos da legislação respetiva e em vigor. 

Dlreção Regional de Cultura do Centr.Q, a representante desta entidade, Eng. a Glória 

Fernandes, transmitiu o seguinte parecer: 

REGULAMENTO 

Artigo 6° ~ No ponto 2 importa também incluir os diplomas relativos á classificação e 

indicar também as respetivas zonas gerais e especiais de proteção. Para o efeito atualiza

se situação do património cultural classificado e em vias de classificação: 

Bens Imóveis classificados 

Monumento Nacional 

. Castelo e Capela de S. Pedro- Decreto de 16-06-1910, DG n.0 136, de 23-06-1910. 

Dispõe de ZEP que inclui ZNA- Portaria publicada no DG, 11 Série, n.0 134, de 8-06-1967; 

. Abrigo do Lagar Velho (toda a área classificada é ZNA)- Decreto n.0 17/2013, DR, 1.a 

série, n.0 119, de 24-06-2013; 

Dispõe de zona geral de proteção de 50m, até á publicação da Portaria que fixe a ZEP 

objeto do projeto de decisão constante do Anúncio n. o 13723/2012, com a d6claração de 

retificação n.0 79/2013, publicada em DR, 211serie, n. 0 14 de 21 de janeiro de 2013. 

De Interesse Público 
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cft:}-
. Capela de Nossa Senhora da Encarnação~ Decreto n.0 28/82, DR, 1 Série, n.0 47, de 26- -m!#ll,r 
02-1982. Dispõe de zona geral de proteção de 50 m; / ~· 

• Convento de Santo Agostinho e antigo Seminário M Decreto n.0 28/82, DR, I Série, n.O 47, 
de 26-02-1982. Dispõe de ZEP- Portaria n." 300/87, DR, I Série, N." 84, de 10-04-1987; 

. Convento de Santo António dos Capuchos- Decreto n.0 28/82, DR, I Série, n.0 47, de 26-

02-1982. Dispõe de ZEP- Portaria n.0 646/85, DR, I Série, n.0 198, de 29-08-1985, corrigida 

pela Portaria n.0 316/94, DR, 1.a Série-S, n.0 121, de 25-05-1994; 

. Mercado de Santana- Portaria n.0 581/2011, DR, z.a Série, n.0 113, de 14-06-2011, de 

classificação e fixação de ZEP; 

• Igreja de Nossa Senhora da Luz, paroquial de Maceira - Decreto n.0 29/84, DR, ! Série, 

n.0 145, de 25-06-1984. Dispõe de zona geral de proteção de 50 m; 

• Igreja e Convento de S. Francisco ~ Decreto n.0 29/84, DR, I Série, n.0 145, de 25-06-

1984. Dispõe de zona geral de proteção de 50 m; 

. Imóvel onde estava Instalado o colégio "Dr. Correia Mateus" - Decreto n.0 28/82, DR, I 

Série, n.0 47, de 26-02-1982; 

Refere-se que se encontra em curso a desclassificação deste imóvel, tendo já sido objeto 

de despacho de homologação. 

-Pelourinho de Monte Real- Decreto n.0 23 122, DG, I Série, n.0 231, de 11-10-1933. 

Dispõe de zona geral de proteção de 50 m. 

Q!Unteresse Municipal 

-Casa da Câmara de Monte Real- Decreto 29/84, DR, I Série, n.0 145, de 25-06-1984 

Bens imóveis em vias de classificação 

- Igreja da Misericórdia de Leiria- Anúncio n.0 189/2013, DR, 2.8 série, n.0 100, de 24-05-

2013; 

Dispõe de zona geral de proteção de 50 m; 

- Sé Catedral de Leiria- Dispõe de zona geral de proteção de 50m, até que seja publicada 

a Portaria que fixe a ZEP e a classificação, objeto do projeto de decisão constante do 

Anúncio n.0 1215/2012, DR, 2.6 série, n.0 15, de 20-01-2012. 

Na identificação dos bens imóveis classificados e em vias de classificação deve ser 

retirada a referência ao IGESPAR. 

Importa ainda que se diferencie o Património Cultural Classificado, em vias de 

Classificação e respetivas Zonas de Proteção, do Património aí deslgnado por 
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"Outros/Edifícios Públicos, tendo em atenção que não tem enquadramento jurídico na Lei ~-~!/:~ 
n.0 107/2001 de 8 de Setembro. Assim o item iv. Deverá ser integrado na alínea c). ~}:~ 
ARTIG021.' " ~. 
Nos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, 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: 

I)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; 

ii) O pedido de informação prévia, de licença ou a consulta prévia relativos a obras 

ou intervenções em bens imóveis classificados, ou em vias de classificação, inclui 

obrigatoriamente um relatório prévio elaborado nos termos previstos na legislação 

em vigor neste âmbito; 

iii) Nas zonas de proteção de bens imóveis em vias de classificação ou classificados 

como de interesse nacional ou de interesse público, as operações urbanísticas 

admissão de comunicação prévia ou autorização de utilização previstas no regime 

jurídico da urbanização e da edificação, carecem de prévio parecer favorável do 

órgão legalmente competente da administração do património cultural; 

lv) 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. 

v) Nos bens imóveis classificados, de interesse nacional, público ou municipal, ou 

em vias de classificação, 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. 

ARTIGO 24.' 

Propõe-se que, onde se lê ( ... ) Massinalados na Planta de Ordenamento - Valores 

Patrimoniais os sítios arqueológicos de interesse patrimonial por parte do Município de 

Leiria e como tal sujeitos a medidas especiais de proteção e valorização.", se leia, ( ... ) 

"assinalados na Planta de Ordenamento- Valores Patrimoniais, os sftios arqueológicos de 

interesse patrimonial, inventariados e descritos por parte do Município de Leiria, na Carta 

Arqueológica e, como tal, sujeitos a medidas especiais de proteção e valorização.". 

ARTIGO 25." 
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arqueológicos efetuados nos termos da legislação em vigot:" 

ARTIGO 112.• 

Propõe-se a seguinte redação para o ponto 2: 

- Os parâmetros urbanfsticos a adotar nesta área são os definidos no presente 

regulamento para as categorias e subcategorias que se encontram delimitadas na Planta 

de Ordenamento, sem prelufzo do cummimento da legislação em vigor no âmbito do 

património cultural classificado e em vias de classificação; 

PLANTA DE CONDICIONANTES 

Nesta planta importa atua!lzar situação do património class'rficado e em vias de 

classificação, conforme acima referido. 

Devem ser aferidas as delimitações dos bens imóveis, classificados e em vias de 

classificação, e as delimitações das zonas gerais de proteção e zonas especiais de 

proteção. 

Importa também aqui retirar referência ao IGESPAR e diferenciar o património cultural 

classificado, em vias de classificação e respetivas Zonas de Proteção, do património ai 

designado por "Outros/Ediflcios Públicos", quer em legenda, quer identificando-o com 

trama/cor diversa, tendo em atenção que não tem enquadramento jurídico na Lei n.0 

107/2001 de 8 de Setembro. 

PLANTA DE ORDENAMENTO- VALORES PATRIMONIAIS 

Nesta planta encontram-se cartografados os s!t!os arqueológicos, os bens imóveis 

classificados e em vias de classificação, os edifícios públicos e o património inventariado. 

A grande quantidade de informação contida neste documento torna difícil a sua leitura, 

pelo que se propõe o seu desdobramento ou o desdobramento da informação nela contida 

por vários documentos. 

No que se refere ao património cultural classificado e em vias de classificação, devem aqui 

ser delimitados os bens imóveis e as zonas gerais de proteção e zonas especlals de 

proteção, com a atualização já referida. 

Bem como no caso do património arqueológico os sítios ou as ocorrências arqueológicas 

devem ser cartografadas com um ponto a partir do qual, será demarcada em forma de 

polígono, uma área de salvaguarda radiocêntrica de 50 metros, onde se aplica o n° 1 do 

artigo 25 do referido regulamento. 
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Pela cartografia apresentada não é percetível se os círculos são simbolos ou já 

representam polígonos. 

RELATÓRIO 

Volume IH -Condicionantes 

No ponto 2. Património Edificado, 2.1 e 2.2 - Importa atua!izar situação do património 

classificado, em vias de classificação, respetivas zonas gerais e especiais de proteção, 

conforme referido anterionnente. 

No último parágrafo do ponto 2.2.- a designação ... "IGESPAR" .... Deve ser substituída 

por ... "órgão competente no âmbito do património cultural" ... 

Relativamente à Igreja de Santa Eufémia, deve ser considerada no ponto 2.3., pelos 

motivos acima mencionados. 

CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SÓCIO TERRITORIAL· Tomo VI- Património 

Vol. 1- Património arquitetónico e Paisagistico e anexo I 

Importa atualizar situação dos bens imóveis classificados e em vias de classificação 

conforme consta no ponto referente ao regulamento. 

Peças Gráficas - Planta de Património arqultetónico e paisagístico ~ Importaria também 

identificar e delimitar bens imóveis classificados, em vias de classificação, respetivas 

zonas gerais e especiais de proteção. 

Vol. 11 ~Património arqueológico 

Carta arqueológica 

Documento anexo ao PDM de Leiria, onde é inventariado o património arqueológico de 

cada freguesia, seguindo um critério metodológico de apresentação comum a todos os 

sítios ou ocorrências com interesse arqueológico. 

Nela se encontram inventariadas e localizadas, aproximadamente, duas centenas de sítios 

ou ocorrências arqueológicas. Na carta arqueológica é ainda apresentado, um conjunto de 

ocorrências arqueológicas, que se encontram inventariadas na base de dados Endovélico, 

mas que, ou por referência toponímica inexistente ou por georreferenciação incorreta não 

foram incluídas nas fichas descritivas, 

No entanto, analisada a informação contida na Carta Arqueológica de Leiria datada de 

2008, verifica-se a ausência de alguns vestígios de património arqueológico registados na 

base de dados da DGPC (Endové!ico), pelo que se propõe a sua revisão e atualização. 

Plantas 11 A e 11 B- Sítios arqueológicos. 
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- Nas plantas de Património Arqueológico foram localizados todos os sitias ou ocorrências cfú:,. < ~0f 
arqueológicas inventariadas e descritas na Carta Arqueológica do Concelho de Leiria. '. ,-... /·" .. . ' 
w Os sítios ou ocorrências arqueológicas devem, tal como descrito no regulamento, ser r" ~ 
cartografados com um ponto a partir do qual, será demarcada em forma de polígono, uma 

área de salvaguarda radiocêntrica de 50 metros, onde se aplica o n° 1 do artigo 25 do 

referido regulamento. 

Peta cartografia apresentada não é percetlvel se os circulas são símbolos ou já 

representam polígonos. 

~ A cartografia dos sítios arqueológicos deverá ser revista e atualizada em conformidade 

com a revisão e atualização da Carta Arqueológica. 

~ Na legenda, a identificação poderá ser: sítio arqueológico e área de sensibilidade 

arqueológica. 

Face ao acima exposto, corrigidos os aspetos referidos não se vê inconveniente no 

prosseguimento do processo para a fase seguinte. 

Direção Regional de Economia do Centro, o representante desta entidade, Eng.0 Paulo 

Jorge da Silva, infonnou que nada tem a opor ao conteúdo dos elementos que integram a 

revisão do PDM, nomeadamente no que se refere às alterações efetuadas ao 

Regulamento, as quais vão de encontro às sugestões efetuadas aquando da 3.a reunião 

da Comissão de Acompanhamento, pelo que se reitera o anteriormente indicado emitindo 

esta Direção Regional parecer favorável à Proposta Final do Plano. 

Guarda Nacional Bepublicana, o representante desta entidade, Tenente Coronel Carlos 

Ramos, referiu que nada tem a opor à proposta de Plano, pelo que emitem parecer 

favorável à proposta de Plano. 

Estradas de Portugal1 SA, a representante desta entidade, Eng. a Isabel Sousa, emitiu 

o seguinte parecer: 

1. Enquadramento Rodoviário da Área Abrangida pelo PDM de Leiria 

> Rede Concessionada 

• IP1/A1 Concessão Brisa 45 km em exploração desde 1991 

• IC1/A8 Concessão Oeste 19.7 km em exploração desde 1997 

• IC1/A17/ Concessão Litoral Centro 124 km em exploração desde 2007 
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A zona de servidão é a definida no respetivo contrato de concessão. 

? Rede SubConcessionada 

• Subconcessão Litoral Oeste 

• IC2/A19 - Variante da Batalha, 13,0 km, entrada ao serviço em 

2011.11.18 

• IC2/A19- Nó do IC36/A8- Nó da EN109, 3,0 km. 

• IC36/A8- Leiria Sul I Leiria Nascente, 7,0 km, entrada ao serviço em 

2011.11.16. 

• IC9 EN1/Fatima/Ourém (Aiburitel) 

• COL (Cintura Oriente de Leiria) e VPL (Via de Penetração em Leiria), 

6,0km 

? Vias classificadas na jurisdição da EP 

Estradas Nacionais 

• EN113 (Leiria I L. C. Ourém) 

Estradas Regionais 

• ER349 (L. C. Marinha Grande/EN109) 

• ER350 (ER350/ L. C. Ourém) 

• ER357 (EN1131 ER350) 

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no DL N°13/94, de 15 de Janeiro. 

Y Rede Desclassificada 

• EN1- (EN1/IC2) 

• EN350 (Leiria/ER350) 

• EN113 (Leiria/COL) 

• EN109 (Via Longitudinal ao Concelho Monte Redondo/L.C. Pombal) 

• EN242 Variante da Barosa 

As zonas de servidão aplicáveis são as definidas no DL. N°13/71, de 23 de Janeiro. 

Y Estudos e Projetos (a definir em função das opções do P12013) 
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• EN109. Km 165+550 AO Km 164+430, Requalificação - Obra prevista no 

P!2012. Projeto de Execução em curso 

• Outros a definir em função das opções do PI 2013. 

);> Empreitadas em Curso 

• Conservação corrente por contrato- 2010 I 2013- Centro Operacional Centro 

Sul/ Distrito de Leiria. 

• EN109- Km 155+900 ao Km 157+500 Melhoria das Condições de Segurança. 

)>- Protocolos 

Não existem protocolos ativos com o Município de Leiria. 

2. PDM Leiria 4a Reunião da Comissão de Acompanhamento 

a. Enquadramento 

Encontra-se a decorrer o processo de revisão do PDM de Leiria, atualmente na última 

reunião da Comissão Acompanhamento com vista a elaboração do parecer final. 

No decorrer do processo de revisão foram apresentados e analisados 
elementos e estudos de caracterização que foram alvo de parecer da EP. 

diversos 

b. Elementos Disponibilizados para a elaboração do Parecer Final. 

L Elementos que Acompanham 

ii. I Quadro Estratégico Municipal 

iii. li Caracterização e Diagnóstico socio territorial 

iv. III Relatório avaliação execução PDM em vigor 

v. IV Regulamento 

vi. Peças Gráficas 

viL Processos autónomos 

V Relatório do Plano vi ii. 
ix. VI Programa de Execução e Plano Financiamento 

x. VIl Relatório Ambiental 

xL VIII Mapa do ruído 

Analisados os documentos relativos à revisão do PDM de Leiria apresentados 48 

versão, saHentam~se os seguintes aspetos: 

Relatório Plano Vol. V 

Neste documento é realizada uma caraterização da rede rodoviária presente na área 

do Município de Leiria, constatando-se que a identificação das vias incluídas na Rede 

Rodoviária Desclassificada inclui vias que já foram transferidas para a Autarquia, 

situação que deve ser corrigida, sugerindo a integração das vias já transferidas para a 
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categoria das Estradas Municipais. (a mesma sugestão para o Volume ~~~~,.. 
Condicionantes pag.44) 

1
.:J /,./ i 

Esta correção deve ser repercutida na planta de condicionantes e respetiva legenda. / ~--
Refira~se que esta situação já foi identificada em versões anteriores do Plano. 

É apresentada uma tabela identificada como Tabela n° 5 com o intuito de descrever a 

correspondência entre o Tipo de vias e as suas funções; esta tabela serve como base 

teórica para uma rede concreta, não estando, no entanto, incluídas as estradas 
desclassificadas. 

É mencionada, a título de exemplo, a EN349-1 como sendo uma via desclassificada; 

no entanto em função da informação disponível esta foi transferida para a jurisdição 
Municipal. 

Nível li Rede de Distribuição Principal e Regional Desclassificada 

Nível 1\ * Rudu de Distribuição Principal- Vias Distribu!cloms Principais 

EN 113; 

Es!mdas Regionais: ER 349; ER 350; ER 357; 

Estradas da Rodo Nacional e Regional Desdasl'líhcada: EN 109; EN 10tHl; EN 113 (zona wharlll}; 

EN 242 (variante da BarosaJ; EN 349·01; EN 34g._02; EN 350; EN 356; EN 356-01; EN 356-02; 

Bxos Municipais Estruturanles: 

Avenida da Comurtdad9 Europela (Varlant{l Sul); 

Avenida 22 ®Maio; 

Avenida Sá Carneiro; 

Rua das Olhalvas; 

Rua Dom Atvaro Abranches do Noronha; 

Var!ante da Carangueje\ra. 

Não se entende a categoria de Regional Desclassificada, categoria repercutida na 

legenda da Planta de Ordenamento, nesta categoria muito abrangente, são incluídas 

estradas Desclassificadas (EN242 Variante da Barosa) e vias já transferidas para a 

Autarquia. 

3. Considerações Gerais - Plano Rodoviário Nacional (PRN) e Concessão 
EP,SA 

No âmbito da Rede Viária, reiterando os pareceres anteriormente emitidos, 

consideramos ser de esclarecer que as referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN} 

deverão respeitar a identificação, hierarquização e nomeação exposta no Ptano 

Rodoviário Nacional (PRN), aprovado pelo Decreto-Lei n°222/98, de 17 de julho, 

alterado pela Lei n' 98199, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n' 182/2003, de 16 de 
Agosto, no âmbito do qual a RRN é constituída pela rede nacional fundamental e pela 

rede nacional complementar. 
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Para além da RRN, o PRN integra uma nova categoria de estradas, as "estradas ( trr/_ __ 
regionais", as quais, de acordo com o artigo 12.0 do DL n° 222198, de 17 de julho, Íi./,[ 
asseguram as comunicações públicas rodoviárias do continente com interesse ''tl!P_çji> 
supramunicipal e complementar à RRN, de acordo com a Lista V anexa ao DL, não ?'~-
constituindo estas qualquer rede. /' 

Para além das estradas da RRN integradas na Concessão EP, SA há ainda a referir 
as estradas não incluidas no PRN, "estradas desclassificadas", as quais manter-se-ão 

sob jurisdição da EP, SA até integração na rede municipal, mediante celebração de 
protocolos entre a EP, SA e as Câmaras Municipais. Esta distinção entre as estradas 

que se encontram desclassificadas pelo PRN mas que se mantêm sob jurisdição da 
EP, SA e as que já se encontram entregues ao respetivo município deve ser explícita 
nos elementos constantes da revisão dos PDM. 

4. Considerações Gerais 

Genericamente considera~se ser de reiterar o referido nos pareceres emitidos 
anteriormente dado que a caracterização da Rede Viária do Concelho de Leiria deverá 
encontrar-se de acordo com o estabelecido no Plano Rodoviário Nacional (PRN), 

aprovado pelo Decreto-Lei n°222/98, de 17 de julho, alterado pela Lei n° 98/99, de 26 
de julho e pelo Decreto-Lei n' 182/2003, de 16 de Agosto. 

No âmbito das estradas desclassificadas, algumas das referências nos diversos 
elementos apresentados, deverão ser ratificadas, uma vez que não existe a categoria 
"estrada nacionat desclassificada" ou "estrada regional desclassificada", devendo 
igualmente ser referida de forma clara a jurisdição das estradas desclassificadas, 
conforme se encontrem ainda sob jurisdição desta empresa, apesar de 
desclassificadas pelo PRN, ou se encontrem já entregues ao respetivo município. 

No que respeita à identificação, no Regulamento, das servidões rodoviárias, devem 
observar-se, no caso em presença, três categorias de estradas (rede rodoviária 
nacional de acordo com o disposto no PRN, estradas regionais e estradas 
desclassificadas) e remeter-se para a legislação em vigor os seus condicionalismos 
específicos, nomeadamente as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis. 

Ainda no âmbito do Regulamento consideramos ser de retificar as referências à Rede 
Viária nos artigos ao, 7°, 99° e 101°, considerando que a referência à "Rede Rodoviária 

Nacional e Regional" deverá, de acordo com o PRN, passar a ter a seguinte redação: 
"Rede Rodoviária Nacional e Estradas Regionais" dado que as Estradas Regionais, 
como já referido anteriormente, não constituem qualquer rede. Será igualmente de 
retificar nos artigos ao, 8°, 99° e 101° a referência às Estradas Desclassificadas, 
devendo estas ser mencionadas apenas como Estradas Desclassificadas e não como 

"Estradas Nacionais e Regionais Desclassificadas" ou "Rede Rodoviária Nacional e 
Regional desclassificada". 
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5. Rede Rodoviária Prevista 1 {1(':.·;,~ 
São apresentadas propostas de intervenções ao nível da rede rodoviária presente nl 11 ,~~~~ _ 

Município de Leiria, nomeadamente para as vias das redes nacionais fundamental e ~ 
complementar: Jllhj' 

• Reperfilamento para perfil de autoestrada da EN1 entre o Nó da A!muinha ~-:::1__ 

Grande e o Nó da ZICOFA; ~ . 

• Ligação IP1 (A 1 )/IC2 (EN1 ). projeto intermunicipal com Pombal; êJ'bl'' .b/:7 
• Ligação da Circular Oriente de Leiria com a Circular Interna de Leiria; 

• Via de fecho da Circular Interna de Leiria; 

• Variante Norte à Zona Urbana de Leiria- Ligação A8M1 à EN 109; 

• Variante Norte à Zona Urbana de Leiria- Ligação EN 109 à EN 242; 

• Via ligação Marrazes à Variante Norte à Zona Urbana de Leiria; 

• Via intermunicipal de Ligação A1-EN109, que integra a ligação do IP1 (A1)/IC2 
(EN1 ), a via de ligação deste nó ao CM 1038 e o CM 1038 

• Variante de Coimbrão (variante à EN 1 09-9); 

• Variante de Monte Redondo (variante à EN 109); 
• Vias na Zona Industrial do Casal do Cego: 

• Via em Colmeias (ligação do IC2 ás zonas de exploração de inertes); 

• Via em Casal Pereira; 

• Vias de ligação da Zona Industrial de Azóia; 

• Variante dos Capuchos; 

• Via de ligação Telheiro~Guimarota 

Associados às vias previstas, são também propostos alguns nós de ligação, alguns 

dos quais em vias de jurisdição da EP. 

Não será de mais realçar que esta empresa, não tem presentemente, prevista a 

elaboração de quaisquer estudos/projetas da natureza dos referidos, nem a 

consequente execução das empreitadas correspondentes. Salientando, no entanto, a 

necessidade de aprovação de qualquer projeto que tenha interferência com a rede sob 

a jurisdição da EP, suportado em estudos, nomeadamente, de tráfego. 

6. Planta de Ordenamento 

São apresentadas propostas de implantação de novas áreas destinadas a espaços de 

atividades económicas, a alteração da classificação do uso da classe do solo, deve ser 

alvo de particular atenção em virtude de poder constituir novos polos de geração de 

tráfego, cuja necessidade de novas ligações à RRN, por acarretar implicações nos 

níveis de serviço das vias existentes, desaconselhando-se, grosso modo, quer a 

qualificação operativa de "Solo Urbanizável" na proximidade das estradas da RRN, 

quer, no âmbito desta qualificação, as categorias correspondentes a "espaços 

residenciais" e "espaços de equipamentos coletivos". 
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Ainda no âmbito das propostas de qualificação funcional do solo, devem ser _/~.~ . 
ponderadas as consequências que poderão advir das alterações à orografia do terreno &'D---
e níveis de impermeabilização previstos, nomeadamente ao nível dos impactes na 

rede de drenagem natural e, consequentemente, nos sistemas de drenagem 
associados às vias, de modo a não prejudicar o bom funcionamento destes. 

Deve ainda, em nossa opinião, ser inclufdo um número ou artigo no Regulamento que 

refira que "As estradas e ligações que pertencem à rede rodoviária nacional aplicam-

se as disposições legais em vigor, nomeadamente as que sujeitam qualquer 
intmvençlío direta e indireta nestas vias a parecer e aprovação das entidades 
competentes", Efetivamente, qualquer proposta de intervenção na RRN, Estradas 

Regionais e Estradas Desclassificadas, sob jurisdição da EP, SA, deve ser objeto de 
estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetes 
cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente 
submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, 
designadamente da EP, SA, enquanto concessionária geral da RRN, 

Salientamos mais uma vez, que no âmbito da Proposta de Plano, toda a informação 
referente ao sistema rodoviário deverá ser devidamente sistematizada e sustentada no 
respetivo Relatório, sendo imprescindível que seja{m) apresentado(s) desenho(s) 
relativo(s) à rede viária existente e proposta no Plano, 

Assim sendo, cumpre referir que nos casos, em que por um lado se prevê a alteração 
da rede rodoviária existente ou prevista na jurisdição da EP, existe a necessidade de 
salvaguardar que quaisquer projetes elaborados sejam compatibilizados com os 
estudos/projetes que estejam a decorrer nesta empresa. Por outro lado, salvaguarda
se, ainda, a eventual necessidade de elaboração de um Estudo de Tráfego que 
cumpra as normas em vigor na EP, e que permita avaliar não só o impacte das novas 
acessibilidades urbanas municipais previstas no PDM na rede rodoviária na jurisdição 
da EP como, também, as modificações/alterações na rede viária que possam advir da 
introdução dos novos equipamentos, Este estudo deverá, ainda, ser orientado para 
que, sempre que possível, não sejam criados mais acessos à rede rodoviária nacional, 
promovendo, simultaneamente, o encerramento dos redundantes. 

7. Planta de Condicionantes 

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.0 1 do artigo 8(30 do Decreto~ Lei 

n.0 380/99, de 22 de Setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n. 0 46/2009, 
de 20 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.0 181/2009, de 7 de Agosto, a Planta 
de Condicionantes deverá contemplar a representação cartográfica das zonas de 
servidão non aedificandi das estradas, devendo a respetiva legenda estar adequada 
ao articulado e ao conteúdo do Regulamento. De facto, a Planta de Condicionantes a 

apresentar deverá deixar perceber imediatamente as estradas da RRN e as que se 
encontram sob a jurisdição da EP, consoante a sua classificação e zona non 
aedificandi aplicável, 
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Em complemento, refere-se que quaisquer alterações à rede rodoviária na jurisdição ~t 
desta empresa, carece sempre de projeto aprovado pela EP, estando a sua ;-1-r * 
materialização dependente da sua autorização. 

Quanto à rede subconcessionada consideramos nada haver a acrescentar além do já 

referido nos pareceres anteriores: 

"No que refere à rede viária SubConcessionada, que integra o concelho de Lelra, 

temos a referir a Subconcessão do Litoral Oeste que foi objeto da assinatura de 

contrato em 26 de Fevereiro de 2009 entre a EP - Estradas de Portugal, SA 
(concessionária gera! do Estado e subconcedente) e a Subconcessionária (AELO -

Autoestradas do Litoral Oeste, SA). 

Com incidência no concelho de Leiria, a Subconcessão, por um perfodo de 30 anos: 

• Tem por objeto a conceção, construção, aumento do n.0 de vias, financiamento, 

manutenção e exploração, com cobrança de portagem aos utentes, dos lanços 

de autoestrada "IC36 - Leiria Sul (IC2)/Leiria Nascente" e "IC2 - Variante da 

Batalha". Ambos os lanços apresentam um Perfil Transversal Tipo (PTI) de 

2x2 vias, sendo que o fina! do traçado do IC2 - Variante da Batalha possui, 

entre o nó da Azóia e o nó com o IC 36, vias coletoras de ambos os lados da 

plena via da autoestrada. 

• Tem por objeto a conceção, construção, aumento do n.0 de vias, financiamento, 

manutenção e exploração, sem cobrança de portagem aos utentes, dos lanços 

de autoestrada "IC9 - EN1/Fátima (A1)" e "IC9 - Fátima (A1)/0urém 

(Aiburitel)". Ambos os lanços possuem um PTT de 1x2 vias. 

• Tem por objeto a exploração e manutenção, sem cobrança de portagem aos 

utentes dos lanços em serviço 'Via de Penetração de Leiria (VPL)" e Circular 

Oriental de Leiria (COL)". Estes lanços apresentam um PTT de 2x2 vias. 

• Tem por objeto a operação, manutenção e alargamento, sem cobrança de 

portagem aos utentes do lanço em serviço "IC2- Nó do IC36/Nó da EN109". 

Contudo esta Subconcessão será objeto de uma redução, pelo que prevê-se que em 

2014 regresse à esfera de atuação direta da EP, SA, a operação e manutenção da 

Circular Oriente de Leiria, da Via de Penetração de Leiria, do IC9 entre Alburitel 
{Vale de Ovos) e Tomar, assim como da EN242 -Variante da Nazaré construída 
pela subconcessionária." 

8. Ambiente Sonoro 

A análise do ambiente sonoro integrou o parecer emitido pela Estradas de Portugal, 

S.A., regra geral, foi dada resposta ao solicitado neste parecer, no entanto, algumas 

situações deverão ainda ser analisadas. 
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As questões expostas neste parecer tiveram em 
subconcessionária do Litoral Oeste, a qual a EP, SA 

~} 
conta a contribuição da~ 
consultou no âmbito deste /~ 

processo. 

A cartografia relativa à classificação de zonas sensíveis e mistas está incompleta no 

que diz respeito à representação de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente no que 

diz respeito às novas estrada pertencentes à subconcessão do Litoral Oeste. 

~-fy 

~ r". "'r 
Tendo em conta as plantas de Ordenamento, os mapas de ruído e as cartas de ~:"7 '} 

I ~, zonamento acústico, foram identificadas zonas marginais a infraestruturas rodoviárias 

da EP para as quais está prevista a sua urbanização. Tal como referido no anterior 
parecer da EP, nos focais onde o Mapa de Ruido mostre incumprimento dos valores 

legislados, deverá ser definida uma zona tampão. Neste âmbito, considera-se que nas 

zonas abaixo listadas, as quais correspondem a zonas de incumprimento identificadas 

na carta de zonamento acústicos, deverá ser revisto o uso de solo previsto de modo a 

evitar zonas de uso sensfvel em locais onde os valores de ruido estão em 

incumprimento: 

• Junto à EN242, perto de Vale de Frades (km 2+500) está prevista uma zona 

urbanizável classificada como Espaço Residencial. 

• Junto à EN109 na zona de Outeiro da Gandara está prevista uma zona 

urbanlzável classificada como Espaço Residencial. 

Dada a ausência de representação das infraestruturas da Subconcessão nalgumas 

das cartas apresentadas, refere-se apenas genericamente que deverá ser evitada a 

instalação e classificação de zonas sensíveis junto a vias com tráfego significativo. 

Salienta~se ainda que deverá ser acautelada e evitada, a instalação de recetores 

sensíveis junto a infraestruturas rodoviárias com tráfego significativo, devendo nestes 

casos, à semelhança do já referido anteriormente, ser definidas zonas-tampão. 

Nas considerações efetuadas pela subconcessionária ressalva-se ainda a análise do 

tráfego referente às vias que integram a Subconcessão Litoral Oeste. Esta entidade 

considera que, de um modo geral, o tráfego que serviu de base à elaboração dos 

mapas de ruído está sobrestimado relativamente ao tráfego efetivamente verificado em 

2012 e no inicio de 2013, pelo que os níveis de ruído simulados e que se apresentam 

nos mapas de ruído serão muito provavelmente mais elevados do que os que 

efetivamente são percetiveis junto aos recetores sensíveis. Para efeitos de verificação 

desta última constatação, e eventual correção dos mapas de ruído, d·1sponibillzam-se, 

em anexo, os dados de tráfego relativos ao ano 2012. Deixa-se à consideração da 

Câmara Municipal de Leiria a atualização imediata do Mapa de Ruído tendo em 

consideração estes dados de tráfego, sendo no entanto, extremamente importante que 

esta atualização seja feita pelo menos antes da elaboração dos Planos Municipais de 

Redução de ruído. 
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Por ultimo, reforçamos o já referido no anterior parecer, que todas as medidas de r "1{ 
minimização de ruído que forem tidas como necessárias para que os usas sensíveis / f~ 
propostos para a envolvente de uma dada via sejam compativeis com os níveis de 

ruído ambiente aí registados, serão da inteira responsabilidade do seu promotor, não 

se responsabilizando a EP, SA por qualquer tipo de conflitos e/ou reclamações que dai 

resultem. 

1i7 
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Igualmente reforça-se que qualquer proposta de intervenção a efetuar nos lanços da 
Rede Rodoviária Nacional, para efeitos de Plano de Redução de Ruído, deverá ser , ,;;

7 
/(-

1.1/\~· objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos -' 

projetas cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser 
previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o 
efeito, designadamente da EP, SA. 

9. Avaliação Ambiental Estratégica 

O Relatório Ambiental (RA) da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da revisão do 

PDM de Leiria constitui um dos elementos remetidos para apreciação. 

No que respeita à representação da EP, SA., como já referido em pareceres 

anteriores, é entendimento desta empresa que a pronúncia sobre o sentido da decisão 

quanto à estrutura e conteúdo do RA deve ser avocada às entidades que efetivamente 

desempenham o papel de ''entidade com responsabilidade ambiental específica" 

(ERAE). 

Por conseguinte, a pertinência do contributo desta empresa decorre da sua qualidade 

como "entidade representativa de interesse a ponderar" (ERIP), ou seja, como 

entidade com competências específicas no sector rodoviário (a sua atividade é 

regulada por um contrato de concessão com o Estado e o seu objeto - as 
infraestruturas rodoviárias - são um elemento estruturante do ordenamento do 

território) e não propriamente nas componentes ambientais (como ar, água, cllma, 

biodiversidade, solo e subsolo), as quais correspondem, de uma forma geral, aos 

critérios que permitem qualificar um plano como suscetível de ter efeitos significativos 

no ambiente e aos impactes no ambiente que devem constar do Relatório Ambiental. 

As preocupações da EP, SA, embora não descurando o papel da avaliação ambiental 

da revisão do PDM e do princípio da transversalidade, encontram-se, assim, 

consideradas nos estudos complementares que acompanham a Proposta de Plano, 

nomeadamente no Estudo Acústico e no Estudo de Acessibilidades e, por 

conseguinte, encontrarem~se refletidas nos seus Elementos Constituintes (Planta de 

Ordenamento, Planta de Condicionantes e Regulamento). 

É dentro desta linha de orientação que se elabora a seguinte apreciação ao Relatório 

Ambiental (junho2013), reiterando alguns pontos referidos no parecer anterior no que 

respeita à Rede Viária: 
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No âmbito do ponto 3.3. Caracterização do Concelho de Leira, considera-se que ~ 
identificação da Rede Rodoviária Nacional, tal como se apresenta no Quadro 8: "J,d..~ 
Principais Acessibilidades do Concelho de Leiria (p, 40, 41) deve ser revista, tendo em &--
conta as seguintes obsetvações: 

~Tj? 
Nacional ~-·:·{__....-

Fundamental, composta pelos Itinerários Principais, e a Rede Nacional -J.:.~ __ L. 
Complementar, composta pelos Itinerários Complementares e pelas Estradas d -"'- í(~' 

• A Rede Rodoviária Nacional (RRN) compreende a Rede 

Nacionais, tal como definida no Plano Rodoviário Nacional (PRN), aprovado /~-" /('" pelo Decreto-Lei n° 222/98, de 17 de Julho, ratificado pela Declaração de 

Ratificação n° 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n° 98/99, de 26 

de Julho e pelo Decreto-Lei n' 18212003, de 16 de Agosto). 

• No que respeita à distinção entre Estradas Desclassificadas já transferidas 
para o Município, portanto, Estradas Municipais, e Estradas Desclassificadas 

ainda sob jurisdição da EP, SA salientamos que as EN 109, EN 242, EN 350 e 

EN 113 no troço entre Leiria (Km 0+000) e Pousas, na proximidade da COL, 

não se encontram classificadas no PRN, embora se mantenham sobre a ;::J}' 
jurisdição da EP (convirá ter presente que a EN 113, entre o IC2 e o IC9 é uma l)j 
estrada classificada, integrante da concessão EP, SA). O antigo IC2, ~ 
substituído pela atual A19, também se mantém na esfera de atuação direta ~-;);à . 

da EP, SA. Em contrapartida, as EN 109-9, EN 242 (antiga), EN 349, EN 349- ,!JtYj' 
1, EN 349-2, EN 356, EN 356-1 e EN 356-2 já foram transferidas para o 

património municipal. 

• O IC36, no concelho de Leiria, desenvolve~se entre o Nó do IC1 (nó A8/A17) e 

o Nó de Ligação IP1/A1, encontrando~se classificado como A8 em toda a sua 

extensão, sendo que entre o Nó do IC1 e o Nó de Pousas trata~se de uma via 

portajada. O IC36 integra a Subconcessão do Litoral Oeste. 

• O IC2, entre o limite do concelho (sul) e o Nó com a EN 109 integra a 

Subconcessão do Litoral Oeste e encontra-se classificado como A19, 

constituindo um lanço portajado, com exceção do troço entre o Nó do IC36 e o 

Nó da EN109. A partir daquele ponto até ao limite do concelho {norte), 

desenvolve-se a antiga EN1, estrada que desempenha as funções de IC2, 

razão pela qual, apesar de não contemplada no PRN, se mantém sob a 

jurisdição desta empresa. 

• No que concerne às Estradas Regionais (349, 350 e 357), estradas que de 

acordo com o PRN, têm a função de complementar a RRN {artigo 12~0 e Lista V 

do Decreto-Lei n.0 222/98, de 17 de Julho), as mesmas encontram-se, no caso 

do município de Leiria, na jurisdição da EP. 

• O IC9, recentemente construído, e que atua!mente integra a Subconcessão do 

Litoral Oeste regressará à esfera de atuação direta da EP em 2014. 
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• ""-· ~Mm, "'''' ooo '""' • O~ o•m • "'' 00 ~~""'" 00 """ í!Ct): 
(VPL), ligações rodoviárias que, enquanto tal não têm tradução no PRN, /~ 
também integram a Subconcessão do Litoral Oeste, regressando à esfera de _ 

• 

atuação direta da EP em 2014. 

Por fim, chama-se a atenção de que, para efeitos de caraterização e 
diagnóstico, o IP1/A1, o IC1/A8 e o IC1/A17 correspondem a Concessões do 

Estado, respetivamente BRISA, Oeste e litoral Centro, sendo tuteladas pelo 

!MT. A Subconcessão do Litoral Oeste é tutelada pela EP. 

De seguida, na página 42, é feita referência à VPL e à Variante Sul de Monte Real, 

valendo a pena referir que em ambos os casos se trata de estradas integradas na 

Concessão EP, SA, correspondendo a última à ER349. 

No que respeita ao Quadro de referência estratégico (ORE) chama-se a atenção para 

a referência ao Plano Rodoviário Nacional (PRN), dado que a mesma não se encontra 

correta, no quadro 13 da página 62. 

No que respeita à convergência entre os instrumentos do ORE e as QE do PDM de 

Leiria, e reiterando o referido no parecer anterior, questiona-se a fundamentação para 

a ausência de relação do PRN com a QE uvatorização e qualificação do património 
cultural, material e imaterial, aumentando a atratividade turistica" e para a fraca 

relação do Plano com a OE "Promoção dos parâmetros associados à qualidade 
urbana e ambiental, potenciando a atratividade a novos residentes"(Quadro 14, p. 64), 

tratando-se de dois aspetos que deverão ser reavaliados. 

Contudo, da análise aos indicadores utilizados no referido Critério "acessibilidade e 

mobilidaden considera-se que este dispositivo da AAE deverá ser aprofundado, uma 

vez que foram considerados poucos parâmetros relacionados com a "conectividade 

modal" (por ex. nada é referido a propósito de estacionamento, perceção da 

atratividade da rede de TC, capacidade dos interfaces modais, corredores BUS, etc.) 

e, em relação com estes, também ficaram de fora indicadores mais diretamente 

relacionados com a rede de infraestruturas rodoviárias (evolução do volume de 

tráfego, nível de serviço, capacidade e segurança). 

Salientamos ainda que a proposta de qualificação do solo a inscrever na Planta de 

Ordenamento do PDM-L deverá ser avaliada, em sede de Plano e de AAE, de molde a 

não se obter um nível de serviço inferior a C nas estradas da Concessão EP, nos 

termos do disposto no art.0 6.0 do DL n.0 222/98, de 17 de Julho (PRN) e na alínea a) 

do n. 0 4 da Base 2 das Bases da Concessão EP, aprovadas pelo DL n.0 380/2007 de 

13 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo DL n,0 110/2009, de 18 de Maio, 

que republica as Bases, alterado pelo Decreto-Lei n. 0 44-A/2010, de 5 de Maio. A 

referida proposta deve, igualmente, demonstrar preocupações relacionadas com a 

contenção do desenvolvimento urbano na proximidade de estradas da rede rodoviária 

nacional, designadamente tendo em consideração as competências dos municípios 

em matéria de proteção acústica (ponto 4 do art.0 6.0 do Regulamento Geral do Ruído, 
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publicado pelo DL 9/2007, de 17 de Janeiro) e o respeito pelas zonas de servidão non cf6ii 
aedificandi das estradas. /'

1 r~*-

Em complemento salvaguarda-se, caso haja lugar a pretensão de alterações na rede 
rodoviária na jurisdição desta empresa, as mesmas carecem de projeto aprovado pela 

EP, SA, e a sua materialização carece, igualmente, de autorização. 

10. Conclusão 

Face ao descrito nos pontos anteriores é emitido parecer favorável condicionado ao 

estrito cumprimento dos pontos anteriormente expostos. 

Instituto Português do Desporto e da Juventude, lP, a representante desta entidade, 

Dr:'~ Celeste Moura, transmitiu o seguinte parecer: 

Na sequência do parecer emitido a através do ofício OE_SC_DIED_0029/2013 de 
14/01 para ser presente na 3"- reunião da Comissão de Acompanhamento, foram 

agora presentes novos elementos (Caracterização e Diagnóstico Sócio Territorial -

Tomo III) que além de conter o estudo da evolução demográfica do Concelho, inclui 

uma análise da situação dos equipamentos existentes, nomeadamente dos 

desportivos com base nos critérios contidos nas Normas para a Programação e 

Caracterização dos Equipamentos Coletivos, publicadas pela DGOTDU em Maio de 

2002, 

Embora o estudo da evolução demográfica não perspetive a população para meta 

temporal do plano, admite~se que a tendência do duplo envelhecimento da população 

se mantém pelo que o seu crescimento, a existir, não será significativo, devendo 

igualmente manter-se a tendência da sua concentração em determinadas freguesias 

em detrimento das outras. 

A análise da situação das instalações desportivas. seria mais rigorosa se partisse de 

um levantamento das existências de forma nominal que as caracterizasse do ponto de 

vista qualitativo e indicasse a respetiva área útil desportiva, pois suspeita-se que 

haverá casos em que terão dimensões inferiores à dimensão reduzida indicada nas 

Normas mencionadas. 

No entanto, partindo do princípio que a população se manterá relativamente próxima 

da de 2011, e dos dados apresentados (número de instalações desportivas por 

tipologia em cada freguesia e superfície útil desportiva agregada por tipologia), 

concorda-se com a generalidade das conclusões apresentadas sobre as instalações 

desportivas no Concelho, designadamente no que se refere à existência mais que 

suficiente de grandes campos de jogos e de pavilhões desportivos, e ainda sobre o 

défice relativo a piscinas cobertas e de ar livre, bem como quanto a pistas de 

atletismo, sendo que neste caso em particular, dada a sua dimensão e custo, deve-se 

atender ao estado de desenvolvimento das modalidades do atletismo no Concelho. 
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Para uma apreciação mais aprofundada, chama-se à atenção que apesar de ~e "~ 
considerar que para conjuntos populacionais com dimensões acima das 10 000 / ~ 
habitantes se podem admitir valores inferiores aos 4m2/habitante de área útíl 

desportiva, para um concelho com pouco mais de 125 000 habitantes não se podem 

considerar razoáveis valores inferiores a 2.2m2
, sendo excessivos todos os que 

ultrapassem os 5m2
• 

Refere-se ainda que a programação de qualquer tipologia deve ter por base a sua 
dimensao standard, o que reduz substancialmente os pequenos campos de jogos 

necessários {1500 habitantes e não 800 habitantes de população base), sendo que 

nalgumas freguesias se admite que o défice existente se encontre compensado pelo 

excesso que se verifica em grandes campos de jogos. 

Neste contexto, não se levantam objeções relevantes quanto ao proposto, 

recomendando~se, no entanto, que a proposta de programação seja aprofundada nos 

documentos que se seguem no processo de revisão do plano, ponderando os 

considerandos acima mencionados. 

Direcão Geral do Território, o representante desta entidade, Eng.0 Manuel Reis, 

transmitiu o seguinte parecer: 

1M Rede Geodésica 

1.1 Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e 
todas as marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de 

Alta Precisão (RNGAP) são da responsabifidade do Direção~Geral do Território 

(DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de 

geo~referenciação, realizados em território nacional e encontram~se protegidos pelo 

Decreto-Lei n° 143/82 de 26 de abril. 

1.2 Relativamente à Rede Geodésica Nacional, deverá ser respeitada a zona de 

proteção dos marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sina!, nunca 

inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não 

obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de 

triangulação. 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 !GP um parecer sobre a análise da viabilidade da sua 

remoção. 

1.3 Da análise da informação recebida, verificouHse que esta apresenta as seguintes 

observações: 

• Nas Plantas de Condicionantes encontramHse implantados os vértices geodésicos 

do concelho de Leiria com a topon!mia e simbologia correta, faltando apenas 

implantar o VG Lameira. 
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1.4 

1.5 

~· p.ç .. 

Dentro da área de estudo, existem vértices geodésicos e marcas de nivelamento ~n 
deverão ser salvaguardadas no decorrer deste projeto, cf. os pontos anteriores. L~ /~ 
De forma a fazer a verificação das coordenadas dos vértices geodésicos a qual não ~· 
poderá ser feita em formato pdf, agradece-se o envio da informação em formato 

shapefile. 

2- Cartografia 

No âmbito da cartografia deverão ser tidas em atenção as seguintes situações: 

2.1 A peça gráfica "Planta de Exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola do vale do Us" 

não tem quadricula nem as respetlvas coordenadas associadas; nas outras peças 

gráficas, as coordenadas retangulares devem ser posicionados fora da área 

cartografada. 

2.2 As peças gráficas em suporte analógico, de acordo a alínea a) do n° 2 do artigo 8° do 

Decreto Regulamentar n° 10/2009, de 29 de maio, devem estar representadas a 

escala igual ou superior a 1:25 OOO.As peças pertencentes à pasta "ll.Tomo V-

Ambiente e Riscos", não cumprem este requisito (escala 1 :50000). 

2.3 A entidade IPL, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, não está autorizada para 

produzir cartografia topográfica e/ou temática de base topográfica, pelo que as peças 

gráficas por elas produzidas são ilegais para fins de utilização pública. 

2.4 Persistem, relativamente ao parecer anterior, as seguintes situações: 

• O esclarecimento quanto à existência de ortofotomapas à escala 1: 1 O 000 que 

foram utilizados para demarcações, sem indicação da sua proveniência, não se 

podendo deduzir se são oficiais ou homologados. 

• Na página 13 do ficheiro "Avaliação do grau de execução do PDM em vigor.pdf' é 
referido que a demarcação da RAN "foi executada sobre ortofotomapas à escala 

aproximada de 1:10 000". Este texto deve ser alterado, pois um ortofotomapa 

como produto cartográfico que é, tem escala exata. 

3- Limites Administrativos 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal, e após a análise dos elementos 

constantes no DVD, informa~se o seguinte: 

3.1 Já tinha sido reportado nos pareceres anteriores, que nem todas as peças desenhadas 

onde se encontram representados os !imites administrativos de município contêm a 

referência na legenda à fonte dos limites ou seja à versão da CAOP utilizada, 

nomeadamente as peças gráficas constantes nas seguintes pastas: 

1. ORDENAMENTO 

1.1 Classificação Qualificação solo 
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4. SITUAÇÃO_EXISTENTE 

6. EQUIPAMENTOS 

9. ESTRUTURA ECOLOGICA MUNICIPAL 

3.2 O ficheiro O. NOTA INTRODUTORIA.pdf(V- Relatório do Plano) refere que os !imites 

utilizados no plano são os da CAOP 2012.1. Esta versão da CAOP foi fornecida pela 

DGT à Câmara Municipal de Leiria, mediante solicitação, em Junho do corrente ano, 

dado que o sistema de referência da cartografia utilizada no plano é Hayford-Gauss, 

Datum 73. 

3.3 De acordo com o art.0
• 3° do Decreto Regulamentar n°. 10/2009, de 29 de maio, devem 

ser utilizados os limites administrativos constantes na versão da CAOP disponível à 

data da deliberação do Plano, ou numa versão da CAOP posterior no caso de 

ocorrerem atualizações, no mesmo sistema de referência da cartografia, pelo que 

todas as peças desenhadas onde estejam representados os limites administrativos 

terão que referir na legenda a CAOP 2012.1 como fonte dos mesmos. 

3A Atendendo ao parecer anterior, solicita-se novamente que as peças desenhadas atrás 

referidas onde estejam representados os limites administrativos contenham na legenda 

a fonte dos mesmos- a CAOP 2012.1 que foi solicitada pela Câmara Municipal. 

Nota: 1.3 Valores Patrimoniais- estes ficheiros estão com problemas 

Nestes termos e face às observações anteriormente efetuadas, o parecer da DGT é 

desfavorável, até que sejam corrigidas as anomalias de caráter técnico e legal 

assinaladas . 

• 
(} Instituto de Mobilidade e Transportes. I.P. (ex~INIR), a representante desta 

entidade, Eng.a Rita Candeias, informou que o seu parecer é favorável condicionado à 

correcção dos seguintes aspetos: 

A- Análise 

No Capítulo VIII - Matriz do Plano, na .t?.~.\mt~gjª--~::L::.A.P.~Q~ª!tªL9..!Qçª!t?.~.Ç.~_çu~~mtr:ê?J. 
f!Q.P.ªí~. no ponto referente às ações, deve ser verificado se não está em falta a A 19 e 

a A8 (correspondente ao !C36}, efetuando as correções necessárias. Na ~~>Jn:~t~gi_ÇI_ 

ÇJ .. ~ .. bP.IQY.~t\ªL.9.$ .. rJQ~-~.<il-~.-ªwtº~-~~.r:~.ç!ª~-~ºmº .. áutu~"çJ_Q_QêRêD.Y9J:-.tim~n.tC?..~~ºn9mJ.çg,, 
tomámos nota que continua a constar o nó barracão I Meírinhas (Pombal), pelo que 

importa salientar que a pretensão tem de ser devidamente fundamentada e discutida 

em sede própria, não em sede de revisão de PDM. 

• ~O parecer do ex~IMTT consta em anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. 
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A Planta Ancoras Estratégicas: Hipóteses de Atuação (junho 2013) continua fU 
desatualizada. Conforme já referido no N. ofício S/S/2012/5822 de 31 de outubro: / ~ 

.'A A8 (correspondente ao IC 36) deve ser marcada (incluindo os respetivos nós) ~--/;? 

como autoestrada; ~/ 

./A A19 {troço entre Nó de Gândara e limite no concelho) deve ser introduzida 
(incluindo os respetlvos nós), marcando toda a A19 como autoestrada. 

Acresce que a: 

./ EN109 não deve ser identificada como EN109/IC1, uma vez que atualmente o 

IC1 corresponde à A17 e não à EN109; 

./ EN1, no troço "substituído" pela A19, não deve ser identificada como EN1/IC2, 

uma vez que atualmente o IC2, naquele troço, corresponde à A 19 e não à 
EN1. 

Assim, caso seja opção da CM manter a rede complementar com as estradas 

nacionais EN 109 e EN 1 (ambas desclassificadas), então deve ser introduzida a 
EN113. 

11 ~Caracterização e Diagnóstico Socío Territorial 

Tomo I. Volume I~ Enquadramento Regional 

Relativamente às estradas nacionais desclassificadas que se encontram sob jurisdição 

da EP- Estradas de Portugal SA, na pág. 11 sugerimos a supressão de alguns termos 

(abaixo rasurados) e substituição de outros (abaixo sublinhados) no sentido de conferir 

maior precisão. Assim: 

« • Estrada Naciona/1 (IC 2) Leiria- VHa Nova de Gaia Porto 

Este eixo viário liga Lisboa ao P01to da Rede Nacional Complementar (Estradas 
Nacionais) do Plano Rodoviário Nacional (PRN), parte de Vila Franca de Xira, no 
sentido longitudinal (Sul- Norte), passando em QQI_Leiria num troço já convertido em 
via rápida assumindo-se assim como um dos eixos de ligação intermunicipal/sub

regional. 

• Estrada Naciona/109 (EN 109) Leíria- Vila Nova de Gaia Porto 

A EN 109 é uma estrada nacional que integra a rede nacional de estradas e liga Leiria 
a Vila Nova de Gaia ao Porto». 

Tomo I. Volume 11 ~ Rede Viária, Mobilidade e Transportes 

No Capitulo 2.1 - Plano Rodoviário Nacional, o parágrafo «A rede viária no Concelho 
é constituída por vias que asseguram as lígações externas e internas e que de acordo 
com o Plano Rodoviário Nacional em vigor (PRN 2000), se encontram enquadradas na 
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~~ 
Rede de Autoestradas (AEs), na Rede Rodoviária Nacional Complemen~f1!'ilv 
nomeadamente os ltmerános Complementares (/Cs), as Estradas NaciOnais {ENs) e ~--

as Estradas Regionais (ERs)}) necessita de ser melhorado uma vez que a rede 4v~ 
nacional complementar não inclui as estradas regionais, também julgamos que o 7

1

'/ 

termo «enquadradas>> deveria ser substituído pelo termo «integradas}>. 

A Figura 7 - Rede Viária do Distrito de Leiria Região Centro, não está atua!izada, pois 

a Variante à Batalha (A 19) já está construida assim como o troço do IC36 (AS) que liga 

à A 1. O mesmo para a Figura 9. 

Relativamente à pág. 36 destacamos que a COL e a VPL não integram a rede de 
itinerários complementares definidos no PRN, não obstante poderem possuir 
características geométricas de IC. O posicionamento destas estradas no PRN será 

definido aquando da sua revisão. 

Na pág.42, sugerimos, para conferir precisão, outra redação ao parágrafo «Com a 

construção da A19, o troço de via pertencente à EN1 que lhe é paralela foi 

desclassificada. O troço em causa desenvolve-se do Nó de Azóia até ao Hmite sul do 

Concelho (Batalha)». Este passaria a ser «Com a construção da A19, o troço de via 

pertencente à EN1 que lhe é paralela deixou de exercer funções de IC. O troço em 

causa desenvolve~se do Nó de Azóia até ao limite sul do Concelho (Batalha)>>. 

IV ~ Regulamento 

Artigo 7°. 

Uma vez que o PRN não define uma rede de estradas regionais mas apenas estradas 

regionais, consideramos que deve ser adotado outro título para este artigo, 

nomeadamente «Rede Rodoviária Nacional e Estradas Regionais>>. Em conformidade, 

o conteúdo do mesmo artigo deve ser alterado. O mesmo comentário para a Secção I 

- Infraestruturas Viárias, do Título V- Sistemas de Infraestruturas. 

Questionamos a integração de zonas de conflito no ponto 1 do artigo 17. o uma vez que 

uma zona de conflito é por definição uma «zona contida numa zona sensfvel, mista ou 

com recetor sensível, onde os valores limite de ruído são ultrapassados>> (o sublinhado 

é nosso). 

Neste artigo, sugerimos a introdução de um novo ponto (conforme exposto nos 

comentários ao Volume VIl- Mapa do Ruído) que visa estipular as condições em que 

o licenciamento poderá ser permitido quando se verificarem situações em que os 

valores limite de exposição são excedidos, eventualmente com a seguinte redação 

«Nas situações em que se verifica que os valores limites de exposição para os 

diferentes usos são excedidos, apenas é permitido o licenciamento de novas 

edificaçàes, mesmo que enquadradas no presente plano, desde que seja assegurada 

a satisfação de uma das seguintes condições: a) Mediante a apresentação de um 

31 

::::::<t 
J" L;k,l 

ii 



~~·. 

r~:?} 
plano de redução ou monitorização do ruído e adoção de medidas específicas de tv"".~ · 
minimização de impactes acústicos negativos," b) Mediante apresentação ou nova ~ 
recolha de dados acústicos que comprovem a alteração dos valores de referência; c) ---:-r-J;JÚ 
Após execução do plano de redução de ruído da responsabilidade da Câmara i~ 
Municipab>. 

Artigo 101.' 

Não concordamos que no ponto 4 sejam incluídas as estradas regionais sob jurisdição 

da EP e as estradas nacionais desclassificadas sob jurisdição da EP. As exceções 

admitidas encontram-se definidas na legislação específica. 

Também de referir que não existem estradas regionais desclassificadas, a legislação 

em vigor prevê que uma estrada regional possa estar sob jurisdição da autarquia ou 

sob jurisdição da EP, mantendo~se regional independentemente da jurisdição. Neste 

enquadramento, deve ser revisto o ponto iv da alínea f) do artigo 6.0 e também a 

Secção l -Infraestruturas Viárias, do Título V- Sistemas de Infraestruturas. 

Quanto ao ponto 3, em vez de «Para as vias da Rede Rodoviária Nacional e Regional 

Desclassificada que sejam integradas na rede municipal( ... )» consideramos que deve 

ser conferida outra redação, nomeadamente «Para as vias desclassificadas da Rede 

Rodoviária Nacional integradas na rede municipal e Estradas Regionais integradas na 

rede municipal ( ... )>> 

V - Relatório do Plano 

Volume III- Condicionantes 

No Capitulo 3.6- Rede Rodoviária Nacional e Regional (sugerimos que seja adotado 

outro título, nomeadamente Rede Rodoviária Nacional e Estradas Regionais), na pág. 

45 é apresentada uma tabela com «As distâncias definidoras das faixas "non 

aedificandl'», verificando-se que na mesma constam iguais distâncias para todas as 

autoestradas, o que não está correto. Atualmente aquelas distâncias encontram-se 

definidas nos respetivos contratos de concessão e neste contexto referimos que em 

algumas concessões do Estado foram adotadas zonas de servidão <mon aedificandh> 

próprias, as quais se encontram regulamentadas no respetivo contrato de concessão. 

No concelho de Leiria tal aplica~se à A1/IP1, A17/IC1 e A8/IC1 integradas 

respetivamente na concessão atribuída Brisa (Decreto~Lei n,0 294/97, de 24 de 

outubro}, na concessão atribuída à Brisa! (Decreto- Lei n.0 215-B/2004, de 16 de 

setembro) e na concessão atribuida à Auto-Estradas do Atlântico (Decreto-Lei n.0 393-

A/98, de 4 de dezembro). 

No caso da concessão atribuída EP-Estradas de Portugal e sequentemente às 

respetivas subconcessões aplica-se o n.0 5 do artigo 3.0 do Decreto-Lei n.0 13/94, de 

15 de janeiro. 

VI ~ Programa Execução Plano Financiamento 

32 

~ 
c!"' -tf 

/1 

~ 
/~ 

J; 



~~ 

Algumas intervenções apresentadas no ponto C.6 - Sistema de Acessibilidades e~~ 
Transportes, indicam a EP como entidade participante pelo cumpre salientar que as r·~ 
propostas em causa não se encontram previstas por aquela concessionária . 

-4;;-P 
VIl - Relatório Ambiental ~/ 

Quanto ao Relatório Ambiental, entendemos que a pertinência do contributo deste 

Instituto decorre da sua qualidade como entidade representativa de interesse a 
ponderar ou seja, como entidade com competências específicas no sector rodoviário e 

não propriamente nas componentes ambientais (como ar, agua, clima, biodiversidade, 

solo e subsolo), as quais correspondem, de uma forma geral, aos critérios que 
permitem qualificar um plano como suscetível de ter efeitos significativos no ambiente 

e aos impactes no ambiente que devem constar do Relatório Ambiental. 

As preocupações deste Instituto, embora não descurando o papel da avaliação 

ambiental da revisão do PDM de Leiria e do principio da transversalidade, encontram

se, assim, consideradas nos estudos complementares que acompanham a Proposta 

de Plano e, por conseguinte, encontram-se refletidas nos seus Elementos 

Constituintes. 

Volume VIl- Mapa do Ruído 

No contexto da presença de infraestruturas rodoviárias/ ruído do tráfego rodoviário que 

aí circula, permitimo-nos apresentar alguns comentários sobre esta temática. 

No que se refere à rede rodoviária concessionada à Brisa, Auto-Estradas do Atlântico 

e Estradas de Portugal temos a referir que no concelho de Leiria encontram-se 

identificadas grandes infraestruturas de transporte rodoviário, na aceção do Decreto

Lei n.0 146/2006, de 31 de julho, que integram a 1.8 e a 2.8 fase de implementação, 

designadamente: 

Estradas 
,---~--·--·---

Fase Concessionária 

A1 1.8 Brisa 

A8 2.8 Auto-Estradas do Atlântico 

IC2 1.' EP 

EN109 (alguns troços) 2.' EP 
_ _L__ ·----·--·-

As estradas atrás e!encadas que integram a 1.a fase de implementação do Decreto-Lei 

n.0 146 /2006 têm já os respetivos mapas estratégicos de ruído (MER) aprovados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, sendo que os correspondentes planos de ação se 

encontram em elaboração. As que integram a 2.a fase têm os mapas estratégicos de 

ruído em elaboração. 
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Não conseguimos perceber se os MER, atrás referidos, foram considerados no1 "c-~ ~ 
mapas de ruído da responsabilidade da autarquia, c--

~ De referir que qualquer proposta de íntervençào a efetuar nas estradas 

~:~~:~;~n~~:s·c:;~~0:fe~~ússt~C::I::~:: ;:du;::.:•c~~d:;~~:nç~:)q~:v:;:~.: ~;; 
previamente submetida a parecer e aprovação das respetivas concessionárias. ~ 

De referir, também, que este Instituto considera que na eventualidade de ser verificada 

a necessidade de implementar de medidas de minimização de ruído a 
responsabilidade deve ser atribuída à atividade/recetor que mais tarde se instalou 
tendo em conta 
edificações. 

a data de licenciamento das infraestruturas rodoviárias e das 

Relativamente a esta temática, as nossas preocupações prendem-se sobretudo com a 

qualificação funcional dos solos para a envolvente das estradas da rede rodoviária 

nacional, estradas regionais e de estradas desclassificadas sob jurisdição da EP, na 

medida em que poderá conduzir ao aparecimento de novos recetores sensíveis em 

zonas onde se verificam situações de incumprimento do Regulamento Geral de Ruído. 

Nesse contexto, julgamos relevante que no Regulamento especifique as condições em 

que o licenciamento é possibilitado, quando se verificar a excedência dos valores 

limites de exposição. 

Cartografia 

A par do já referido sobre a cartografia e que deverá ser tido em conta no contexto de 

harmonização das diferentes peças, acresce: 

Planta de Enquadramento Regional Ounho 2013) 

A legenda <<VIAS DE COMUNICAÇÃO; EIXOS VIÁRIOS ESTRUTURANTES;EIXOS 
VIÁRIOS COMPLEMENTARES», deveria ser melhorada no sentido de em vez de 

eixos viários estruturantes constar «eixos viários fundamentais». 

Planta de Ordenamento- Zonamento Acústico {maio 2013} 

Verificar se as zonas de conflito devem constar no mesmo item que as zonas mistas e 

as zonas sensíveis. 

Planta de Condicionantes {maio de 2013) 

A legenda e a parte desenhada devem ser revistas a fím de serem adequadamente 

marcadas a EN113 e as estradas regionais. 

No âmbito das nossas competências, consideramos que deve ser adotada a seguinte 

divisão (legenda/ parte desenhada): 

Rede rodoviária nacional 
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Itinerário principal 

Itinerário complementar 

Estrada nacional 

Estrada regional 

Estrada nacional desclassificada sob jurisdição da EP 

Planta da Situação Existente (junho 2013) 

Entendemos que esta planta deve ser revista de acordo com o exposto para a «A 

Planta Ancoras Estratégicas: Hipóteses de Atuação (junho 2013)» 

B- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A documentação deverá ser revista no sentido da informação ser compatibilizada com 
as alterações que venham a ocorrer, perante o exposto. 

C- CONCLUSÃO 

O nosso parecer é favorável condicionado à resolução das questões referidas nos 
pontos A e B do presente parecer. 

Polícia de Segurança Publica, o representante desta entidade, lnspetor Renato Lopes 
Ramos, referiu que nada tem a opor à proposta de Plano, pelo que emitem parecer 
favorável à proposta de Plano. 

Câmara Municipal de Alcobaça, o representante desta entidade, Arq.° Carlos Manuel 
Ferro, referiu que nada tem a opor à proposta de Plano, pelo que emitem parecer 

favoráveL 

Câmara Municipal da Batalha, a representante desta entidade, Dr.a Rita Carmona, 

informou que em reunião de executivo municipal foi emitido parecer favorável à 

proposta de revisão do PDM de Leiria. 

Câmara Municipal de Pombal, o representante desta entidade, Arq.° Celestino Mota, 
informou que dado que foram contempladas na proposta final da revisão do PDM as 

observações e sugestões transmitidas pela Câmara Municipal de Pombal, através do 
of. com ref.a 5~000008/SU/13, de 31~01~2013, previamente à realização da 3. 8 reunião 

plenária da Comissão de Acompanhamento, nomeadamente no que diz respeito ao 
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ordenamento das zonas de fronteira e ao traçado da rede viária estruturante, ( ~ 
resultante da execução do nó da A 1 Barracão/Meirinhas e à sua interligação com a ((I arl. 
rede viária dos Concelhos de Leiria e Pombal, particularmente com as ligações a l'-t::.._ 

Colmeias, Memória, Bidoeira e Bajouca, da parte da Câmara Municipal de Pombal v-i~ 

emite-se parecer favorável à proposta final de Plano. r/ 
{'~)., 

Câmara Municipal da Marinha Grande, a representante desta entidade, DL a Inês 

Marrazes, transmitiu parecer favorável à proposta de revisão do PDM de Leiria, que 

será formalmente remetido nos próximos dias. 

Câmara Municipal de Ourém, o representante desta entidade Eng.0 José Lopes, 

transmitiu o seguinte parecer: 

A Câmara Municipal de Ourém congratula, mais uma vez, a Câmara Municipal de 

Leiria pela proposta de PDM enviada para apreciação, que entende estar bastante 

bem trabalhada e amadurecida. Agradece ainda o esforço conjunto, do qual se 

destaca a reunião de concertação entre as duas entidades. 

Nesse sentido reitera o parecer favorável, referindo apenas duas questões de 

pormenor, a primeira das quais já invocada aquando da realização da 3.a reunião 

plenária da Comissão de Acompanhamento. 

Refere novamente a existência de descontinuidades na RAN entre o Municípios de 

Leiria e de Ourém. A título de exemplo, o vale da Ribeira de Lagares, encontra-se 

quase na sua totalidade delimitado como RAN, com exceção do seu troço mais 

jusante, curiosamente uma área de Aluviossolos. 

Este troço está classificado como RAN no município de Ourém, não possuindo 

contudo continuidade com o Município de Leiria (vd. Figura abaixo). 
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RAN Lélria 

RAN BRUTA Ourém 

Verificaram-se ainda alguns erros de cartografia nomeadamente na delimitação da 
REN junto aos limites de concelho de Leiria e Ourém. Em certas situações essa 
delimitação de REN {de Leiria) já se encontra dentro do Concelho de Ourém, enquanto 

que noutras situações não segue o limite do concelho criando pequenos interstícios 
(vd. Figura abaixo) 

{B-j RENL"'~ c MUMCIMO nE OUREM 

. ..~ "'~ 

! .............................. ~~"'---~-·---------~-·-·~ •-~·• .. ~ 
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Como referido tratam~se de situações de pormenor que não inviabilizam o parece~t 
favorável, mas que no entanto se considera pertinente a sua correção. ff ~ " ~~ 
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a representante desta 
entidade, Eng. a Beatriz Paz, transmitiu o seguinte parecer: 

1. Planta de Condicionantes- Outras Condicionantes, maio 13 

1.1. Nesta Planta está corretamente cartografado o Limite do AHVL, no Título 
Recursos Agrícolas e Florestais, no Subtítulo: Obras de Aproveitamento 

Hidroagrfcola. 

1.2. Contudo relativamente às infraestruturas do AHVL, cartografadas nesta 
Planta, constata-se que persistem a maior parte dos erros que já havfamos 
referenciado no nosso parecer aos elementos em apreciação para a 38 CA da 
revisão do PDM (telecópia n' 16/DSTAR/DOER/2013, de 2013.01.25) tendo a 

DGADR enviado em anexo um CD contendo as shapes com as correções a 

introduzir. 

1.3. Assim, nos extratos da Planta de Condicionantes- Outras Condicionantes, 

que já foram remetidos à CML, os troços assinalados a cor laranja, atualmente 
cartografados na !ayer "Canais" devem ser corrigidos para a layer "Leitos e 
margens de cursos de água", por corresponderem a valas de drenagem do 
AHVL e não a canais de rega. Note-se que a DGADR acordou que as valas de 
drenagem, eram cartografadas como linhas de água (na anterior versão da 
planta}, atualmente designadas como, leitos e margens de cursos de água. Os 
troços assinalados a cor verde, atualmente cartografados na !ayer "Leitos e 
margens de cursos de água" devem ser cartografados na layer "Canais". 

1.4. Acresce ainda a necessidade de efetuar um acerto no limite do AHVL na zona 
da Carreira, conforme shape que se enviou em tempo à CML, uma vez que o 
!imite atua!mente cartografado não inclui o canal da Carreira e respetiva faixa 
de proteção de 5m. 

1.5. As restantes alterações que havíamos referido no parecer anterior, na zona do 

Soco e de Leiria, foram efetuadas. 

1.6. Nesta Planta foi adotada a mesma simbologia para os Canais Principais do 

Sistema de Rega e para os Coletores de Encosta do Sistema de Defesa 
Contra Cheias. Contudo, por se tratarem de infraestruturas com funções 
distintas, já havia sido consensualizado com a CML que a legenda da Planta 
deveria fazer menção a ambas as infraestruturas e foi acordado para a 
legenda respetiva o seguinte: Canais Principais de Rega e Coletores de 
Defesa. Deverá pois ser feita a correção expressa. 
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1.7. Relativamente ao limite do AHVL, na parte poente da Planta (Folha 2.5.A) foru.~"'1f"' 
cartografado o limite do AHVL coincidente com o limite do concelho de jt 
Leiria/Marinha Grande. Contudo, o AHVL possui área beneficiada e 1/ ~. 
infraestruturas, não só no concelho de Leiria, mas também no de Marinha ·,-h 

Grande. Desta forma, trata-se de uma condicionante de caráter intermunicipal :#')f7 
que ultrapassa o polígono do limite do concelho. 

1.8. Regadio do Sirol - Atendendo a que se trata de uma área condicionada pelo 

RJOAH, tal como está mencionado no Artigo 18° do Regulamento do Plano, 

afigura-se que a área beneficiada deste AH deveria estar cartografada na 

Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes, e regulamentada no Titulo 

I! das Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública em artigo 

próprio, Todavia atendendo à sua classificação {Obra do Grupo IV) nos termos 

do RJOAH, trata-se de uma Obra de AH da competência da DRAPC. 

1,9, Na reunião de trabalho de 31/07/2013, a CML acordou efetuar e introduziu as 

correções atrás mencionadas na Planta e também tratar junto da DRAPC 

sobre o regadio do SiroL Assim, estes comentários somente carecem de uma 

verificação final em reunião de concertação após emissão de parecer final da 

C A. 

2. Planta de Ordenamento üunho 2013) 

O AHVL deve integrar o solo rural, quallficado como espaço agrfco!a de produção, à 
exceção das áreas que se encontram propostas para exclusão do AHVL, na sequência 

de propostas de reclassificação ou requalificação de solo. 

2.1. Na Proposta de Planta de Ordenamento na Folha 1A (Norte) na parte terminal 

do AHVL, no concelho, existem áreas de AHVL que não se encontram 

qualificadas como espaço agricola de produção, o que terá que ser corrigido, 

Trata-se de áreas com ocupação atua!/uso do solo agrícola. 

Na reunião de 31/07/2013 a CML informou que nos estudos para a delimitação do 

espaço natural terão sido usados critérios que não apenas o uso solo. Contudo, 

concordam que sendo áreas de AH deverão ser qualificadas como espaço agrícola de 

produção pelo que a CML irá proceder à correção. 

2.2. Constata-se também que, a simbologia utilizada para identificar o AHVL na 

Planta de Ordenamento (linha continua amarela) apenas !imita as áreas do 

AHVL, qualificadas como espaço agrícola de produção, deixando de fora 

deste limite as restantes áreas do AHVL, reclassificadas em solo urbano, nas 

suas várias qualificações, a excluir do AHVL. Ora, até que ocorra essa 

exclusão as áreas em causa embora detenham aquela qualificação (urbana) 

fazem parte integrante do AHVL, pelo que devem ser incluídas no limite, 
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Na reunião de 31/07/2013 a CML referiu que irá corrigir essa situação, de forma a qr 1 
o limite do AHVL abranja toda a área beneficiada, quer em solo rural, qualificada com / ~ ·-· 
espaço agdco!a de produção, quer em solo urbano. ~ 

2.3. Relativamente ao tema Area Inundáveis em zonas urbanas, representado na 

folha 1.A, julga-se que existe um lapso que importa corrigir, nomeadamente na 

'}li'y 
~ 

dellmitaçao da mancha que cobre a totalidade do aglomerado da Carreira a Z~e' c& k__ 
sul da ribeira da Carreira, dado que esses solos se encontram a cotas (/ ~ . .---)/,; 

significativamente superiores aos da área inundável do vale. Pelos motivos 
1 

;;:;ti 
que a seguir se expõem, julga-se que se justifica uma revisão da delimitação , //)"-' 

da área de solos inundáveis na povoação da Carreira. 

A convicção de que se trata de um lapso decorre do seguinte: 

a. A posição altimétrica dessa parte da área urbanizada da Carreira 
relativamente às cotas de coroamento dos diques adjacentes do 
sistema de defesa contra cheias do Vale do Us, o qual foi dimensionado 
para conter as cheias de 100 anos; 

b. Também se deve considerar o facto do perímetro beneficiado pelo 
AHVL incluir um bloco de rega por gravidade que se desenvolve dentro 
dessa mancha da Carreira, a uma cota 8 a 10m acima da dos solos 
inundáveis -por essa razão é alimentado através da estação elevatória 
da Carreira, na qual é feita a necessária a elevação dos caudais a uma 
altura manamétrica de 15 mca. 

c. Finalmente, o Estudo do Modelo de Gestao da Obra do Lis e 
Viabilídade do Aproveitamento Hidroagrícola, elaborado em 2006 para o 
ex~IDRHa (atual DGADR), pela Prosistemas, Consultores de 
Engenharia SA, uma firma de consultaria com competências 
comprovadas nas áreas de hidrologia, hidráulica agrícola e hidráulica 
fluvial. Neste trabalho foram analisadas 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 à escala 
1 :5000, os solos abrangidos por cheias com essas recorrências, 
revelando que, na zona envolvente da Carreira, a delimitação da área 
inundada (em média uma vez em cada 100 anos) fica relativamente 
afastada de quaisquer construções desse núcleo urbano. A análise das 
cheias está sintetizada na Nota Técnica n. 0 3 do Estudo da 
Proststemas, cujo texto se anexa no sentido de sustentar esta crítica. 

Apenas dispomos da cartografia em papel. 

2.4. Na Planta de Ordenamento ou em alternativa na Planta da Rede Viária, 
questiona-se se não de veriam estar integradas a Ecopista do Lena, referida 
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no Programa de Execução e a Ciclovia na margem do rio Lis, que é do nosso "'>--"' L---

conhecimento a execução de parte. ~ 

2.5. Corrigir a legenda da carta nas áreas para exclusão do AHVL do seguinte 
modo, Áreas a excluir do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, 
em solo urbano. 

3. Regulamento 

3.1. Título 1- Disposições Gerais- Artigo 3°- Composição do Plano 

Neste artigo no ponto 2, deverá ser integrada a referência ao Relatório das 
exclusões do AHVL (ainda nesta data em forma de proposta). Tal deve-se ao facto 

do mesmo ser a base para aprovação da proposta pela Tutela. 

3.2. Titulo 11 - Se!Vidões e Restrições de Utilidade Pública, Capítulo I -
Disposições Gerais, Artigo 6°- Identificação 

Na alínea c) Recursos Agrícolas e Florestais, no ponto i - Obras de Aproveitamento 
Hidroagrícola, tal como, foi solicitada a correção à legenda da Planta de 

Condicionantes - Outras Condicionantes, acrescentar a Canais Principais de rega e 
Coletores de Defesa, e identificar os açudes no plural, Açudes; 

Em nossa opinião deverá ser identificado neste ponto o Regadio do Sirol 

3.3. Capitulo 11- Disposições Especificas, Artigo 9°- Aproveitamento Hidroag!icola 
do Vale do Us (AHVL) 

Alterar o artigo goda seguinte forma: 

1. A área beneficiada pelo AHVL e suas infraestruturas regem-se pelo regime 
jurfdico das obras de aproveitamento hidroagrlcola, carecendo qualquer 
intervençi'io de parecer favorável da entidade competente nos termos da 
legislação em vigor. 

2. A área beneficiada pelo AHVL, em solo rural, faz parte integrante da ReseNa 
Agrícola Nacional. 

3. Dentro do limite do AHVL, carecem de autorização da entidade competente 

nos termos da legislação em vigor, quaisquer intervenções nas faixas de 

proteção das redes de rega, das redes de drenagem, do sistema de defesa 

contra cheias e das infraestruturas associadas. 

4. Na área beneficiada pelo AHVL, em solo urbano, aplica-se o disposto no 

Artigo 69° do presente regulamento. 

3. 4. Secção 1 - Estrutura Ecológica Municipal, Artigo 12°- Regime de Ocupação 

Na alínea e) do ponto 3 deverá acrescentado: 
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Alteração das condições naturais de escoamento par obstáculo li livre circulação da f~ 
água, à exceção das obras hidráulicas, necessárias ao AHVL ,çA;__ 

3. 5. Título III - Sistemas T emtonais e Salvaguardas, Capitulo I - Sistema 
Ambiental, Secção IV- Regadio do Sirol, Artigo 18°- Identificação 

Conforme expresso no corpo deste artigo, a área abrangida pelo Regadio do Sirol e 
suas infraestruturas regem-se pelo regime jurídico das obras de Aproveitamento 
Hidroagrícola, pelo que, salvo melhor opinião da DRAPC, entidade que tutela esta 
Obra de AH, afigura-se que a sua Identificação e regulamentação deveria constar de 

artigo próprio, no título relativo às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 

Pública, no Capitulo das Disposições Especificas, como atrás se referiu. 

Esta Obra de Rega, na hierarquia da classificação das obras está incluída no grupo IV 
- Outras obras de interesse local, enquanto o AHVL está classificado como Obra do 
Grupo H, Obras de interesse regional com elevado interesse para o desenvolvimento 
agrícola da região. 

3. 6. Titulo IV - Uso do Solo, Capítulo li - Disposições comuns aos solos rural e 

urbano, Secção 11 - Situações especiais, 

3. 6. 1. Artigo 32° - Infraestruturas territoriais e urbanas 

No ponto 2 deverão acrescentar: Sem prejuízo dos regimes legais em vigor, a 

implementação das infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de energia a 
partir de fontes renováveis, pode ser viabilizada(.)., uma vez que também estas 
infraestruturas devem estar condicionadas aos regimes legais em vigor, 
nomeadamente ao das obras de AH. 

3.6.2. Artigo 34° Armazenamento de combustfveis e de materiais explosivos 

ou perigosos 

No ponto 1 deverá ser acrescentado, sem prejuízo das disposições legais em 
vigor, à semelhança dos restantes artigos desta secção. 

3.7. Secção III - Empreendimentos de caráter estratégico, Artigo 36° -

Empreendimentos Estratégicos 

No primeiro parágrafo deste artigo deverá ser acrescentado, sem prejuízo das 
disposições legais em vigor, uma vez que terão de ser salvaguardadas as 

disposições legais das condicionantes em vigor na ponderação da instalação deste 
tipo de empreendimentos. 

3. 8. Capítulo III - Solo Rural, Secção 11 ~ Empreendimentos turísticos isolados e 

Secção III- Núcleos de desenvolvimento turístico 
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Nestas secções, respetivamente nos artigos 40' e 43', das Condições Gerais, deve /A~ 
ser acrescentado, sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública em vigor. 

3.9. Secção IV- Espaços Agrlcolas de Produção, Artigo 49'- Usos 

No ponto 2 acrescentar sem prejuizo das servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública em vigor. 

3. 10.Capítulo IV - Solo Urbano - Disposições Comuns, Artigo 69° - Regime 

aplicável às áreas incluídas em solo urbano após exclusão do Aproveitamento 

Hidroagrfcola do Vale do Us. 

O titulo deste artigo deverá passar a ter a seguinte redação Regime aplicável às 
áreas do Aproveitamento Hidroagricola do Vale do Lis, em solo urbano. 
Consequentemente deverá ser corrigida a legenda da Planta de ordenamento, na 

referência a estas áreas, como atrás mencionado. 

Propõe-se ainda a reformulação do texto deste artigo, do seguinte modo: 

1. As áreas do Aproveitamento Hidroagrlcola do Vale do Us, incluldas em solo 
urbano, delimitadas na Planta de Ordenamento, estão sujeitas a exclusão do 

AHVL, nos termos do regime jurldico das obras de aproveitamento 

hidroagrícola. 

2. A exclusão prevista no número anterior só é eficaz após o pagamento do 

montante compensatório. 

3. Não poderá ocorrer qualquer ocupação ou alteração de uso do solo nestas 

áreas, sem que cumulativamente: 

a) Tenha sido previamente excluído o prédio ou parcela do prédio da área 

beneficiada do AHVL 

b) A ocupação dessas áreas não pode pôr em causa o funcionamento, a 

utilização e a gestão das infraestruturas do AHVL. 

4. Após exclusão do AHVL, nestas áreas aplicam-se as regras e condições de 

ocupação previstas para a categoria ou subcategoria de espaço em que se 

inserem. 

3.11. Titulo VI - Programação e execução, Capitulo I - Planeamento e Gestão, 

Artigo 107° Instrumentos de programação e execução 

No ponto 2 deste artigo seria de ponderar também como critério a área de AHVL a 

excluir. 

3. 12. Capitulo 11 - UOPG, Artigo 112' - UOPG de Leiria e Artigo 114' - UOPG de 

Monte Real 
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Acrescentar ao ponto 1 destes artigos, uma nova alínea que promova a exclusão das/ o~k. 
áreas do AHVL, tendo em vista o correto planeamento e execução desta UOPG. ~· 

::Ir 4. Relatório - Propostas de Exclusão do AHVL 

Este relatório diz respeito à identificação e justificação da proposta de exclusão, nas :;r' 4). 
suas diversas qualificações (categorias e subcatego~ia_~~ ~~ esQaçQ) ,ê,~ _d~~Q_~qu~_ /?ç{ 
,.~~st~~~~~~J?IQRÇ,~\ submeter à aprovação da Tutela;i,?!!!:~Jn""\~~L~~~~~ / ~~ 
~~tjt~['l\!!!iJl<lPll!i,bj ' 

Neste documento e conforme transmitido à CML na reumao de trabalho de 
31/07/2013, terão que ser introduzidas várias alterações e correções que já havíamos 

referenciado em parecer anterior, designadamente, à versão enviada aquando da 3a 

CAda Revisão do Plano (Fax n' 16/DSTAR/DOER/2013, 25-01-2013). Assim: 

4.1. Na página 1 da Memória Descritiva e Justificativa, o 3° parágrafo deverá 

passar a ter a seguinte redação, após correção: 

No Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor a área abrangida pelo AHVL encontra-se 
carlografada na Planta de Ordenamento, e na Planta de Delimitação do Aglomerado 
de Leiria e na Planta de Condicionantes- Reserva Agrícola Nacional. 

4,2, No 4° parágrafo corrigir do seguinte modo: 

Tal como estipulado no artigo 95° do PDM em vigor nas áreas (. . .), o disposto no 
artigo 101° do Decreto~lei n" 269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo 
Decreto-lei n" 86/2002, de 6 de abril. 

4.3. Na pág. 6 são apresentadas 3 situações que traduzem genericamente as 

situações de sobreposição de AHVL com solo urbano a excluir do AH. 

Na reunião de trabalho de 31/07/2013, a CML informou que vai melhorar a redação 

dos pontos mencionados, pelo que somente se entende propor que seja suprimida o 

último parágrafo da primeira situação descrita no texto em análise. 

4.4. Na sequência da revisão deste texto ficou naquela reunião acordado que seria 

corrigido o quadro (Areas beneficiadas do AHVL a excluir no âmbito da revisão 
do PDM), incluindo a totalidade das manchas a excluir do AHVL, 

nomeadamente: 

• As do PDM em vigor, que se mantêm inalteradas na atual proposta; 

As do PDM em vigor que regridem parcialmente, por atual proposta da CML; 

As que resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuada no âmbito da 

revisão do Plano; 
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As novas propostas de áreas a exclUir do AHVL, decorrentes do novo mode1V /J~ 
de desenvolvimento territorial apresentado pela CML na revisão do PDM, k. J9 
nomeadamente por requalificação do solo. ?,._. 

4.5. A DGADR acordou com a CML e CCDRC que não serão cartografadas nesta ~ -1. L~ 

proposta de revisão as áreas já excluídas do AHVL, no âmbito da execução do 'iJori Mr 
PDM em vigor, dada a sua dispersão no território e a pequena dimensão das 

mesmas quando vistas caso a caso, sem expressão gráfica à escala deste 

Plano. Contudo ficou também acordado que esta informação deverá ser 
introduzida na presente revisão. Entende-se que o relatório das exclusões é o 

documento indicado para o efeito. 

Desta forma, deverá ser aditado a este relatório a seguinte informação relacionada 

com o tema. 

A área excfuida durante a vigência do alua/ PDM é de 13,4391 ha, dos quais, cerca de 
1 ha no núcleo urbano da Carreira, 7,5 ha na freguesia de Marrazes, 4, 7 ha na 
freguesia de Leiria e 0,23 ha na freguesia de Parceiros, áreas estas dentro do 
perímetro urbano de Leiria. 

No total foram requeridas 48 exclusões de áreas do AHVL, das quais apenas foram 
concluídas 31 que correspondem às áreas atrás mencionadas. 

Os restantes pedidos, não foram concluidos por falta de pagamento do Montante 
Compensatório previsto no RJOAH, tendo caducado, tal ocorreu em maior número na 
freguesia de Marrazes. 

No quadro seguinte resume-se a situação. 

Área N' 
Área excluída 

N" 
Freguesias requerida e processos processos 

concedida 

(ha) (ha) 

Carreira 1,35 17 1,05 15 

Leiria 9,35 9 4,71 8 

Marrazes 15,06 21 7,46 7 

Barosa 0,00 o 0,00 o 
Parceiros 0,23 1 0,23 1 

Total 25,99 48 13,44 31 

Seria também interessante mencionar no texto a totalidade da área do AHVL que é 
objeto de reclassificação para solo ruraL 

,)'11' 
4.6. As Plantas que acompanham o Relatório deverão identificar a totalidade das 

manchas enumeradas no texto. Sugerindo-se que sejam acrescentados 

detalhes de todas as áreas a excluir, para uma melhor leitura da proposta. 
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5. Quadro Estratégico Municipal- hipóteses de atuação 

Neste documento não foram atendidas as considerações efetuadas no nosso parecer 

de 18/10/2012, remetido pelo Fax n" 10/DSTAR/DOER/2012, designadamente as 
efetuadas às Estratégias C2 - Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis e da 

Ribeira do Sírol e 86 - Desenvolvimento das Termas de Monte Real. 

6. Programa de Execução e Plano de Financiamento Uunho 2013) 

• Ficha C.2.1. Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis 

Considera-se que nos Objetivos Operacionais deveria existir uma ação com o objetivo 
de criar condições para o envolvimento de todos os beneficiários do AHVL, incluindo 
os exteriores ao perímetro do AHVL, que direta ou indiretamente utillzam 
infraestruturas desta obra de AH, no sentido da implementação de um novo modelo de 
gestão integrado do AHVL, conferindo-lhe sustentabílidade económica. 

Deveria ainda ser prevista a promoção da concretização das exclusões das áreas do 
AHVL incluídas em solo urbano, de modo a agilizar a libertação dessas áreas da 

condicionante AHVL. 

• Ficha C.5.3.1 -UOPG de Leiria e Ficha 5.3.3- UOPG de Monte Real 

Acrescentar aos objetivos operacionais a promoção da exclusão das áreas de AHVL, 
em solo urbano, incluídas na UOPG, atendendo a que a totalidade da área do AH 
nesta situação terá de ser excluída, de modo a promover o seu uso urbano, em 

qualquer das suas qualificações. 

• Ficha C.6.1.1 - Variante Norte Cidade de Leiria e/ou FichaC.6.1. 7 - Variante 

Norte- A8/EN109 

Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia da Hierarquia Viária prevê o 
atravessamento do vale do lis numa zona com importância marcada no que respeita à 
produção hortícola, considera-se necessário que a DGADR possa pronunciar-se 
desde as primeiras fases de elaboração do projeto, por forma a minimizar os impactos 

na área beneficiada e nas infraestruturas do AHVL 

• Ficha C. 7.1.2- Drenagem e tratamento de águas residuais 

Deveria ser acrescentado um objetivo operacional, de fiscalização e correção das 
afluências indevidas de águas residuais, às redes de infraestruturas do AHVL 

• Ficha C.7.2.6-RioUseRioLena 

Acrescentar nos objetivos operacionais o seguinte: Reabilitar e renaturalizar os leitos e 

margens fora dos troços integrados no AHVL. 

Introduzir um objetivo operacional de monitorização da qualidade da água do rio, em 

pontos relevantes. 
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Acrescentar a ARBVL nas entidades a envolver. 

• Ficha C.7.2. 7- Reabilitação da Ribeira do Amparo e construção do Jardim dali ~ 
Almoínha Grande ~~ 

Acrescentar como objetivo estratégico promover a exclusão das áreas do AHVL em 

sobreposição. ~~ J: 
Avaliar e encontrar soluções para a situação das árvores/cortnin
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localizadas sobre a conduta ou na sua faixa de proteção, /j~I;,1J· 
treinos, na salvaguarda das infraestruturas do AHVL. /j I 

• Ficha C. 7. 3. 1 - Prevenção da poluição da atividade industrial e agropecuária 

No último objetivo operacional acrescentar( ••• ) e respetívo sistema de transporle. 

• Ficha C. 7.3.3- Implementação dos Espaços Verdes 

No que respeita ao último objetivo estratégico temos a referir que, em solo urbano, as 

áreas de AHVL deverão ser excluídas, como previsto na proposta de revisão do PDM, 
pelo que será de todo o interesse que a mesma seja promovida por unidades de 
planeamento e ou de execução que permitam o tratamento em bloco dessas 

situações. 

• Ficha C. 7. 4 - Riscos 

Nesta ficha deveria estar previsto a elaboração de um plano específico para o risco de 
cheias, em articulação com o desenvolvimento do Plano de Emergência Municipal, 

nessa matéria específica. 

7. Relatório do Plano 

7. 1. Volume III- Condicionantes (junlw 2013) 

No ponto 1.3 acrescentar um sub"ponto relativo ao regadio do Sirol. 

No ponto 1.3.1- Obra de Aproveitamento Hidroagrfcofa- Substituir o titulo deste ponto 
por Obra de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL). 

Na descrição desta condicionante deverá ser substituído integralmente o texto, pelo 

seguinte: 

"No concelho de Leiria existe a Obra de Aproveitamento Hidroagricola do Vale do Us, 

de iniciativa estatal, classificada no grupo fi, de interesse regional, com elevado 

interesse para o desenvolvimento agrícola da região. Beneficia 2145 ha no distrito de 

Leiria, dos quais 1800 ha se inserem no concelho de Leiria e os restantes no concelho 

da Marinha Grande. 

47 



A legislação prevlj a criação de faixas de proteção às infraestruturas do AH, tendo por 

objetívo a sua proteção, bem como permitir a sua conservação e exploração. 

As áreas do AHVL integram a RAN. 

A exclusão de prédios ou parcelas de prédios das áreas beneficiadas por obras de AH 

rege-se pelo disposto no RJOAH, nos termos do Artigo 101° do diploma legal e do 

Decreto Regulamentar n° 2193 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 sectorial 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 carlografado o limite do 

AHVL e as seguintes infraestruturas: canais principais de rega e coletores de defesa 

contra clleias, principais açudes, estações elevatórias e valas de drenagem. 

As finl1as de água dentro do limite do AHVL 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. 

A nível do regulamento constituem infraestruturas do AHVL e estão sujeitas ao RJOAH 

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 clleías, 
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coletores dando continuidade às linhas de água da rede hidrográfica exterior ao /
1
Mb

Aproveitamento Hidroagrícola, fazem também parte do domínio público hídrico. As ~

restantes infraestruturas do AHVL, designadamente, açudes e estações elevatórias Vl~l-f.:;7'· 
estão representados com simbologia própria e sujeitos ao RJOAH." F/ 

7.2. Volume V - Rede rodoviária prevista - Variante Norte Cidade de Leiria e --~I L (/0.}( ~~p 

Variante Norte -A8/EN109 

Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia da Hierarquia Viária prevê o 

atravessamento da vale do Lis numa zona com importância marcada no que respeita à 
produção hortícola, considera-se necessário que a DGADR possa pronunciar-se 
desde as primeiras fases de elaboração do projeto, por forma a minimizar os impactos 
na área beneficiada e nas infraestruturas do AHVL, aspeto que deverá ficar 
mencionado neste item do Relatório. 

8. Plano de Emergência Municipal (PEM) 

Entende-se que neste plano não se encontra devidamente tratada a problemática das 
cheias nos vales dos Rios Us e Lena, situação que já foi objeto de vários 
apontamentos da parte da ARBVL, nas instâncias próprias, quando confrontada com 
estes fenómenos de ocorrência frequente. Nesse sentido afigura-se que a Câmara 
Municipal de Leiria deveria promover com as Entidades institucionalmente 
relacionadas com esta problemática, um plano específico para melhor fazer face a 
este risco. Esta situação deveria, em consonância, estar prevista como objetivo na 

ficha dos riscos. 

9. Caracterização e Diagnóstico sócio territorial üunho 2013) 

Neste relatório deverão ser incorporados os comentários e texto remetidos pelo nosso 
parecer de 18/10/2012, remetido pelo Fax n• 10/DSTAR/DOER/2012. 

10. Avaliação do grau de execução do PDM em vigor üunho 2013) 

Neste relatório deverão ser incorporados os comentários e texto remetidos pelo nosso 
parecer de 18/10/2012, remetido pelo Fax n• 10/DSTAR/DOER/2012. 

11. Conclusão. 

Esta Direção-Geral emite parecer favorável condicionado à proposta de revisão do 

PDM de Leira. Este parecer é condicionado: 

• À introdução nos elementos do Plano das propostas atrás efetuadas e correção 
das peças gráficas do PDM, como referenciado neste parecer; 

• Que o parecer final expresse a necessidade de realizar as reuniões de 

concertação necessárias à harmonização da proposta com o presente parecer 
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e ainda contemple a verificação final da proposta, por parte desta 

Geral, previamente à consulta pública do plano; e 
Díreção- /)ii~-

• À aprovação por Sua Excelência a Senhora Ministra da Agricultura e do Mar, 

da proposta de exclusão de áreas do AHVL, por reclassificação e ou 
requalificação de solo, presente na proposta em apreciação na CA para 
emissão de parecer final, (Relatório de Proposta de Exclusão do AHVL, julho 
de 2013), à qual se emite parecer favorável." 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, a representante desta 
entidade, Eng. a Margarida Teixeira, transmitiu o seguinte parecer: 

No âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, da análise dos 

documentos enviados por ofícios, n" 8584 de 2103/07/19, n" DSR_ 425/13 de 
2103/06/18 e DSR_487/13 de 2013/07/02, foi realizada a análise dos seus conteúdos 
em particular do pedido de exclusão e inclusão da RAN, Regulamento do Plano e 
respetivas justificações. 

Da nova análise à proposta de exclusão e inclusão da Reserva Agrícola Nacional 
apresentada em Junho de 2013 e tendo em consideração o parecer já apresentado 
em Janeiro deste mesmo ano, foram de novo percorridas todas as manchas que 
integram a nova proposta tendo sido obtido o parecer que abaixo se identifica a cada 
pedido de exclusão. 

A proposta final está organizada por tipo de solo, exclusões em solo rural e exclusões 
em solo urbano. Dentro de cada tipo de solo estão organizadas por freguesia e 
numeradas com código da mancha. Os pareceres estão organizados por freguesia 
apesar de na proposta a numeração não ser sequencial e existirem alguns códigos 
repetidos (exemplo de números 69,70,71,72 ). 

Verifica~se que na mesma freguesia não há repetições pelo que o número terá que 

estar sempre associado a uma freguesia. 

Nesta relação temos três tipos de pareceres à proposta apresentada, favoráveis, 
favoráveis parciais (propostas que carecem de correção gráfica, redução em área de 
acordo com indicação dada para se tornarem pareceres favoráveis} e desfavoráveis: 

''""~"""~~------~··--"""'~----

~eg~~ia_-
ÀREA A EXCLÜIÍfDO REGIME DA RAN EM SOLO 

.. ----~- ·-
CODIGO PARECER . -------

~~~ra 342 Desaparec_~-u da QIQQQ.~-~gr~fica 

Cortes 310 .fav Pê_~cial às edifi_~ões .. - --------····--1 
Cortes 313 Fav ·- ---·--·- """"-

Maceira 343 Desfav confirmar com o Ordenamento -·--- _, _____ 

...ê§.rreira 94 Fav ,E!t:._Ç,i.§!! pelas edific.êY2es existentes--·-· 
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~-~·~_a _______ _-ª.~ _fav-R~li!:.~_pedido a _n"'o"r"tec___ ----------__ 

Azoia _ _ 67 Fa~parcial re!Jrar a area a nascen!~ não oqupada -------------------- --= Jii>? 
Caranu~~a _ .. ____ _c16"'2· .. Pe.sfav 

Caram:.Ju.~jeir:i!_ 164 ~A'----l"A,,certo a sul ---~ ----=----___ -_---- -r~~ 
-v ,&t .. ..fav parcial- lado direito da via 

~Jiag_r,_ec~'----t --~386 ... 2:.?J?5Jr se man.tem pedid9'------------ ---- ~r' l 
1--~ilajj[el;_ __ ~_B__FF-"a._v -------------------- ________ _ 
Bidoeira de 

r-fl~.~.. 116 ,Desfav pe9!:!_~no acerto aadificaçãf>'-"'a_,s,u,_l ____________ _ 

Mi!ames ........ _ -+3"'8"'8"A"- PeQueno acerto ret1~::3r a area de estufas çi.Q_pedi_~o ___ ( 

Desfav-A!terar proposta incide sobre mancha de ran de grande ~ 
- "1 ---. /'-t. dimensão e importancia na area de Amor 

i Amo2)' 9A 
;;;:;__.. .. _ ... cc~-- hoesfav-desOeCessario o pedido incide apenas sobre 8rea de ~ ..... 
Carvide, ____ t--__ 21 O estufas :~'O 

Cortes 

-----

Freguesia CODIGO 

Amor 1 
2 
3 
6 

?A 
78 
98 
9C 
9D 

9E 

10 
11 
12 
15 

17A 
178 
17C 

18 

;~~- Fa"'v __ - ----------------------- 4{ 

PARECER 

Fav 
Fav 
Fav 
Refazer proposta 
Fav pareia! retirar zona à esquerda 
Fav pareia! retirar zona a sul 
Fav parcial considerar apenas zona sul com edificações 

Fav 
Fav 

Fav parcial retirar area à esquerda não interromper a 
mancha redefinir o pedido 

Reftirar apenas a edificação se não for pecuária 

Fav-pardal acertar pelo camino para norte não 

Fav 
DesfavA area intercepatada não tem existencias 

Oesfav 
Fav 
Pequeno ajuste 
Fav parcial reitrar a zona à direita e a !íação à 17 A 

Localização 
na proposta 
quando não 
sequencial 

pag61 

pag62 
pa65 

pag65 

pag50 
pag50 
pag50 
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~~(/ 

~u_··,··~:~\ 19A Fav pareia! redefinir os !imites a norte pag50 .. 1\ 
198 Fav pareia! retirar exclusivamente a edificação pag51 
19C Mal pedido fica edificio em RAN e retiram area de SAL pag51 

1 

~ 
190 Juntar a mancha com parte da 19C pag51 

19E Fav parcial redefinir limites de acordo com edificação pag51 \·~ 
19F Fav parcial só lado direito pag54 .1!7 

Fav parcial retirar profundidade à mancha respeitar as ~ 

19G edificações pa55 
1
;?--iv L __ ". 

20 Fav-parcial retirar bico a norte poente (j "~' r~ - - . 

23 Fav ( 

I-:~~---2~5~B~~F~av~-------------------------------~~/; 26 Fav 
Arrabal 31A Fav 

31 B Pequeno acerto à edificação 
32 Fav 

não constam 
no doe 33 Oesf 
não constam 
no doe 
não constam 
no doe 

Azo ia 

Bajouca 

34 Fav pareia! 

35 Fav 
37 Fav parcial refedinir os limites pela edificação 

38 Fav parcial acerto à edificação 
39 Fav pareia! acertar pelo !imite do cadastro e da propriedade 
40 Fav parcial 
41 Desfav 
42 Fav 
43 Fav pareia! 

Fav pareia! pequeno ajuste não retirar o !ado esquerda da 
44 via 
45 Fav pequeno ajuste 
46 Fav parcial refed!nir a area de acordo com edificações 
47 Fav 
48 Fav 
49 Fav 
51 Fav 
52 Fav 
53 Oesfav*Pequeno ajuste 
54 Fav 

55A Pequeno ajuste 
558 Fav 
55C Pequeno ajuste 

56 Desfav 
57 Fav 

60A Fav parcial Pequeno acerto à esquerda e retirada de edificação à direita 
608 Fav 
60C Fav 

61 Fav 
62A Fav parcial ratificar proposta 
628 Fav 

61 Deve ser o 618- zona de edificação dispersa 
64A Fav 
648 Fav 

65 Fav 
66 Fav 
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69 Fav parcial limite de concelho ver ligação 
70 Desfav-Pequeno acerto a sul 
71 Fav 
72 Fav parcial 'retirar o lado direito da vla 

73A Desfav- pequeno acerto não há necessidade 
73B desfav rever proposta considerar só parte sul não interromper a mancha 

76 Pedido não inclui todas as edificações existentes serão pecuarias??? 
78 Fav 

Barosa 68 Fav 

69 Fav 
70 Fav 
71 Fav 

72 Fav 
74 Fav parcial confirmar se são pecuarias 

75 Fav 
77 Fav parcial retirar apenas o equipamento pag36 
80 Fav Refazer o limite pequeno acerto oao36 

Barreira 84 Fav 

85 Fav 
88 Fav 

92 Fav 

96 Fav parcial retirar o bico a nascente limite do conc~lho 
Bidoelra de 
Cima 98 Fav 

101A Fav 
1018 Fav 

103 Fav 
104 Fav 
106 Fav 
111 Fav 
112 Fav 
113 Fav 
114 Fav 

115 Fav 
Boavista 119 Fav 

120 Fav 

Caranguejeira 124 Fav 
129 Fav 
130 Fav 
133 FAv 
134 Fav parcial melhorar os limites 

135 Fav parcial redefinir os limites de acordo com as edificações existentes 
138 Fav parcial redefinir os limites 

142 Fav 
143A Fav pareia! acertar pe!o !imite da propriedade à esquerda 

1438 Fav 

146 
Fav pareia! acertar pelos !imites da propriedade não ir além da 
via respeitar o cadastro 

150 Fav pareia! exclusivamente o edificado 

151 Fav pareia! area a sul manter em RAN 
153 Fav parcial pequeno acerto 

154 Fav pareia! não interromper a mancha retirar só edificado 
155 Fav parcial apenas a edificação à esquerda 

157 Fav 
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158 Fav 

159 Fav 
1608 Fav 

599 Fav manter em APE 

Carreira 168 Fav-Parcial acertar pelo !imite do cadastro e da propriedade 

169 A fazer alteração é pelo !imite da propriedade não entrar na parcela a sul 

172 Fav 

173 Fav 

174A Fav 

1748 Fav / 
Carvide 175 Fav 

176 Fav 

177A Fav parcial de acordo com elementos já enviados 
1778 Fav 

182A Fav 

1828 
184A Fav 

1848 Fav 
184C Fav 

190 Fav 
Fav parcial redefinir a mancha pelos !!m!tes das edificações e 
respeitar o cadastro os limites estão a entrar em parcelas 

191 agrlcolas 
199 Fav parcial incluir apenas as edificações 

206 Fav parcial redefinir area a norte 

207 Fav 

Chain"a 212 Fav 

Coimbrão 215 Fav 

216 Fav 

217 Fav parcial acertar pelo !imite/cadastro, pelo edificação a sul 
218A Fav 
2188 Fav 

219 Fav 

220A Pequeno acerto 
2208 Fav parcial excluir só as edificações 

220C Desfav.Parece ser uma pecuária é melhor ficar em solo rural 
para não ter problemas futuros 

2200 Fav.Parcia! acertar limite 

221 Desfav 
222A Fav 
2228 Fav 

223 Fav 
Fav pareia! Dividir a proposta de exclusão retirar a zona 

224 centra! 
225A Fav 
2258 Fav 

225C Fav 
2250 Fav 

226 Fav 

227 Fav parcial 

228 Fav 

229 Fav 

230 Fav 

231 Fav 
237A DesfavRefazer proposta 
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2378 DesfavRefazer proposta 
238 Fav 

239 Fav parcial acertar pelo !imite sul da edificação 

Colmeias 241 Fav 

242A Fav-Àrea a preservar 

2428 Fav-

243 Fav 

244 Fav 

245 Fav 

250 Fav 

255 Fav 

257 Fav 

258 Fav 

259A Fav 

2598 Fav 

261 Fav 

263 Fav parcial acertar pelo limite da edificação apenas do lado esquerdo 

265 Fav parcial acertar pelo limite da edificação considerar o lado 
direito respeitar os limites da propriedade 

266A Fav parcial pelo limite da edificação 
2668 Desfav interrompe mancha agrícola 

266C Fav 
267 Pedido sem sentido no meio da área de RAN 
268 Fav pequeno acerto 
269 Fav pequeno acerto 
270 Parece ser uma pecuária confirmar é melhor estar em solo rural 
271 Fav rever !imites 

273 Fav 

275 Fav 

276 Fav 
277 Fav 

281 Fav 

Cortes 287A Fav 

2878 Fav 
288 Fav 

289 Fav 
291 Fav 
292 Fav pardal retirar pedido a sul 
296 área com parecer da RAN~uso compativel 
297 Fav 
300 Fav 

304A Pedido Mal Identificado 
3048 Fav 

305 área de logradouro-pequeno acerto 
307 Pequeno acerto 

604 Fav 

Leiria 316 Fav 
317 Fav 
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318 Area a preservar articular com REN 
319 Fav 
320 Fav 

321A Desfav 

3218 Desfav 
321C Desfav 

324 Area a preservar, Articular com REN não há edificacões Ucenca??? 

Mace ira 327 Fav 

326 Fav 

329 Fav parcial acertar pelo edificado pag31 
330 Fav 

3318 Fav pag55 
332 Fav 

333 Fav pag31 
337 Fav parcial acertar pelo edificado, confirmar que não é uma pecuária 

339 Fav pag.33 

341 Confirmar Que a area se mantem em REN 

Marrazes 346 Fav pag51 
349 Fav pag51 
350 Fav pag51 
351 Fav pag51 
353 Fav pag51 
360 Fav pag52 
354 Fav pag35 

355A Fav pag56 
3558 Peq acerto pa 55 

356 Fav pao35 

Memória 361 Fav aoenas oelas edificacões- rever orooosta de ordenamento 

Milagres 364 Fav 

365A Não existem quaisquer construções desnecessário 
3658 Não existem quaisquer construções desnecessârio 
365C Fav parcial refazer os !Imites 

366 Fav 

367 Fav parcial redefinir limite à esquerda 
369 Pequeno acerto 
370 Fav 

372 Fav 

373 Fav 
374 Pequeno acerto 
376 Fav 

377 Fav parcial refazer proposta retirar exclusivamente a edficação 
378 Fav parcial refazer proposta retirar exclusivamente a edflcação 
379 Fav parcial retirar area à direita 
380 Fav parcial redefinir área à direita da via 
381 Fav 

382 Fav 

363 Desfav redefinir proposta 
385A Fav 

3858 Fav 
Monte Real 390 Fav 

392 
A area de recreio e lazer e a utilização que esta a ser dada é 
compativel com RAN 

393A Fav 

3938 Fav moradia a norte~ fazer peq acerto 
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Monte 
Redondo 

Ortigosa 

395 
396 
397 

399A 
3998 

400 
401 

409 

410 

411 

413 

Fa' 
Oesfav-sem necessidade 
Fav 
Fav 

Fa' 
Fa' 
Fa' 
Fav-Parclal apenas o limite da edificação não há necessidade 
da correção proposta 

Fav-acertar pelo limita da edificação ter em atenção o 
cadastro, estão a entrar na parcela adjacente 

Desf 

Fav-Parcial ajustar pela edificação à direita não há 
necessidade 

417 Fav 

419A 

4198 

420 
421 

Fav-parcial retirar a zona norte que está completamente 
sdesocupada lim!le pelo cadastro 

Fav-parcial retirar a zona norte que está completamente 
desocupada limite pelo cadastro 

Fa' 
Fa' 

422 Fav 

Fav parcial redefinir os limite norte não há necessidade de ter 

pag 35 
pag 36 

425 
uma faixa tão larga pag36 

428 Fav 
429 Fav 
430 Fav-APE 
432 Fav 

433A Fav 
4338 Fav 

434 Fav 
435 Fav 
436 Desf-não se justifica 
437 Fav 
439 Fav 
444 Fav-parcial acertar pelo límite norte da construção 

445 Favoravel parcial- Acertar pelo limite da via retirar o topo norte direito 

446 Fav 

447 Fav 

448 

449 

451 

454 

455 

Fav 
Fav parcial retirar o lado direito da via area com varias poços e em 
atividade 

Fav parcial retirar o lado direito da estrada area com boa 
uti!ízação e pu não colmatado 

Fav parcial acerto apenas pela edificação, não se justifica o bico a sul 
Oesf- esta area interrompe a mancha agrlcola da ran e a 
proposta não acautela uma edificação inserida em ran à 
direita???? 

456 Fav 
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Parceiros 

Pousas 

Regueira de 
Pontes 

457 Fav 

458 Fav parcial acertar pela edificação a sul 

459 Fav-Parci!a-redefinlr mancha pela edificação 

460 

463 Fav-Parcial-redefinir mancha pela edificação retirar o lado esquerdo da via 

464 

Fav-parcial redefinir pela edificação não há necessidade de ir 
para a mancha de ran a norte que esta com utilização 

465 Fav 

466 Fav refazer o limite proposto não corresponde ao límite doedificado 

467 Fav parcial redefinir limite pelo edificado a sul 

468 Fav parcial redefinir !imite pelo edificado 

472A Fav Pequeno acerto 

4728 Refazer proposta de forma a não interromper a mancha 

472C Fav 

4720 Fav- para APE 

476 Fav parcial Pequeno acerto a norte 

478 Fav 

480 Fav 

481 Área a nreservar articular com REN 

482 Fav 
484A Fav 
4848 Fav 

484C Fav 

485 Fav 
486 Fav 
487 Fav 
488 Fav 
489 Fav 
493 Fav 
494 Fav 
495 Fav 
496 Fav 
497 Fav 

498 Fav 

pag38 

pag38 

pag38 
pag38 

Conftrmar necessidade não há edificações zona baixa e nas traseiras das 
499 moradias 
501 Fav- Uso APE 

502 Fav Uso APE 

503 Fav 
504 Fav 
505 Fav 

507 Fav Álea a preservar com uso APE 
508A Fav 
5088 Fav 

509 Fav 

510 Fav 

511 Fav 

pag38 

512 Desf-Fazer proposta que não interrompa a mancha aricola de RAN 
513 Fav 

514 Fav 
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515 Fav / ~-
516 Fav 

518 Acertar pelas cosntruções pequeno acerto 17 
519 Fava mancha não esta compatival com o ordenamento proposto 
520 Fav · 

~~ I 
526 Fav l{}p' Lo~ 
527 Fav tl" / ;;Ji;f;.-'": 
529 Fav r 

f---::--::----""'"'~-~~-"'~:"'~-------------------1 / r· t 533 Fav 
534A Fav 

5348 Fav 

Santa 
Catarina da 

Serra 538 
539 
540 

5418 
541A 

542 
545 
549 
550 
551 
552 

5528 
553 
554 

555 

Santa 
Eufemia 569 

570 
571 
572 

573 

574 

575 

576 
Souto da 

Carpa!hosa 579A 
5798 

580 
581 

582A 
5828 

582C 
582D 

Fav 
Fav 
Fav 
Fav 
Fav 
Fav 
Fav 
Fav 
FAV APE~Coinc!de com via 

Fav 
Desfav não se justifica 

Fav parcial ajustar pelo caminho a sul 

Fav parcial ajustar pelo caminho a norte 

Fav parcial retirar a ponta sul que corta propriedade com uso 
agrícola. Existe uma casa a sul que deve ser ajustado limite da 
RAN 

Fav 
Fav 
Fav parcial acertar os limites da propriedade cadastro 
Fav 
Fav redefinir os limites configuração menos acentuada 
mancha 572 e 573 
Fav parcial realizar acertos no limite do pavilhão e da 
edificação incluir fB'ca (jue permita a edificação da IPSS mas 
não considerar a profundidade proposta de forma a manter a 
área junto à Unha de água 
Fav parcial acertar pelos limites da edificação não há 
necessidade de dividir propriedade com uso agricola 

Pequeno acerto desm)cessário oedido a poente 

Incluir apenas a edificação não há necessidade da área 
restante 
Desfav 
Fav parcial redefinir limite à esq 

Desfav 
Fav 
Desfav 
Fav 
Desfav·Estufas e pecuárias 
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583 apenas pequeno acerto 
584 apenas pequeno acerto 
585 Fav 

~t::iit 
/0 ill't::. 

586 Fav 

588A Fav pareia! redefinir !imite a norte para lnterar a mancha 58BB 
5888 Fav 
588C Fav 

590 Fav 
591A Fav 
591 B Ver se será uma pecuária 

593 Fav 
596 Fav 
597 Fav 

598 Fav 

Proposta de Regulamento 

O Regadio do Sirol deverá vir mencionado no Titulo 11. Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública, no capitulo 11. Disposições Especificas num artigo à 
seguir ao Aproveitamento Hidroagrícola da Vale do Us (AHVL). 

Deverá vir também considerado na planta de condicionantes, Limite do regadio, canais 

e açudes. 

O texto a considerar neste artigo deverá ser: 

- A área abrangida pelo Regadio do Sirol e as suas infraestruturas regem-se pelo 

regime jurídico das Obras de aproveitamento Hidroagrícola, carecendo qualquer 

intervenção de parecer favorável da entidade competente, nos termos da legislação 

em vigor. 

No Titulo IV da proposta Uso do Solo, Capitulo !~Classificação e Qualificação do solo, 

em função do uso dominante identificam-se as seguintes categorias de qualificação do 

uso do solo: 

Espaços Agrícolas de Produção 

Espaços Florestais de Produção 

Espaços Naturais 

Espaços afetos à exploração de Recursos Geológicos 

Aglomerado Rural 

Área de Edificação Dispersa 
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Em particular na Secção IV-Espaços Agrícolas de Produção área com uso dominante r -~~-·-
e preferencial para o desenvolvimento da produção agro~pecuária. \~ 

No artigo 50' consideramos que, para efeitos de Edificações de apoio às atividades l'k7 
agrícolas, florestais e pecuárias não deve existir área máxima de construção ou índice ~ I 
máximo de utilização do solo, é neste local que devem ser considerados os apoios fv ;tr_ .. 
necessários ao desenvolvimento da atividade. A estrutura fundiária existente não é :(,1 
compatível com o índice indicado e este inviabiliza qualquer apoio necessário. O / _- ·_ 
projeto técnico~económico a desenvolver deverá ser submetido a parecer da entidade I '
competente. 

No que diz respeito às instalações pecuárias à exceção considerada no ponto b) 

deverá ter a seguinte redação: 

Não se aplica às instalações pecuárias cuja atividade seja anterior à data de entrada 

em vigor do plano diretor municipal ocorrida em 4 de setembro de 1995, a comprovar 

por documento adequado para o efeito da entidade competente ou as explorações 
enquadradas no regime excecional de regularização do Regime do Exercicio da 

Atividade Pecuária {REAP), quando esteja em causa a garantia das condições h!gio

sanitárias e de bem estar-animal, ou para garantia dos requisitos legais de 

funcionamento da atividade. 

Propomos as mesmas alterações para os Espaços Florestais de produção 

nomeadamente no artigo 56° no que diz respeito à área máxima de construção ou ao 
fndice máximo de utilização do solo e à redação a utilizar na exceção alínea b para as 

instalações pecuárias do mesmo artigo. 

Os secção VIl- Espaços Naturais -

Nestas áreas o regulamento no artigo 58° não prevê a atividade agricola e florestaL 

Consideramos que nas áreas indicadas na proposta de ordenamento estas são as 

atividades dominantes e que se devem manter como taL Na proposta que foi entregue 

em Janeiro deste ano não havia qualquer área indicada a norte do concelho e nesta 

cartografia há inúmeras manchas sem qualquer justificação e com desajustamento 

quanto ao uso preferencial e dominante do espaço, nomeadamente: 

Na zona norte do concelho, entre o lugar do Coimbrão e a Ervideira, a sul do 

Coimbrão, a poente do lugar de Sismaria, a Nordeste de Amor, a nascente de 

Regueira de Pontes, junto a Portela da Mata dos Milagres, Zona da Senhora do Monte 

inúmeras manchas que não existiam na proposta de Janeiro e que não tem 

justificação em solo rural ande a atividade agro~pecuária e florestal é dominante. Deve 

inclusivamente estar prevista uma ocupação silvo-pastoril nas áreas de montanha 

como forma de aproveitamento e controlo da vegetação. 

Em resumo, tendo em consideração a analise feita e descrita neste documento, a 

entidade não se encontra em condições de emissão de parecer favorável enquanto 
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não forem alteradas e articuladas as situações referidas, nomeadamente no que diz ,,:/.-,miL
respeito: ~ 

1 - Ratificação das propostas objeto de parecer de exclusão da RAN favoráveis'~ 
parciais, respetiva ratificação, ~ 

2 -Alterações ao regulamento (f>{c' Lo); 
3 - Ratificação das áreas de espaços naturais em solo rural, remeter para a proposta ""' ·,./;;.:::;--

apresentada em Janeiro. Verificação da compatibilização que é referida no ~.1/ 
regulamento. ~ 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a 
representante desta entídade, Eng. a Francelina Fino, transmitiu o seguinte parecer: 

O presente parecer contempla a posição da CCDRC relativamente à proposta de 
revisão do Plano Dlretor Municipal de Leiria e enquadra-se no n.0 4 do artigo 75.0-A do 

D.L. n.0 380/99, de 22 de Setembro, na sua redação atual, concluindo sob os 

seguintes aspetos: 

~ Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

-- Compatibilidade ou conformidade da proposta de plano com os instrumentos de 

gestão territorial eficazes; 

- Fundamento técnico das soluções defendidas pela Câmara MunicipaL 

A. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO 

A.1. Conteúdo material 

No que se refere ao conteúdo material, a proposta de plano cumpre genericamente o 

estabelecido no n. 0 1 do artigo 85.0 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial {RJIGT) em vigor (D.L. n.0 380/99, de 22 de Setembro, na redação conferida 

pelo D.L. n.• 46/2009, de 20 de Fevereiro). 

A.2. Conteúdo documental 

A proposta de revisão do PDM de Leiria encontra-se instruída com os seguintes 

elementos: 

Elementos que constituem o Plano 

- Regulamento; 

- Planta de Ordenamento, desdobrada nas seguintes plantas: 

);> Classificação e qualificação do solo 

);> Zonamento Acústico 

);> Valores Patrimoniais (arquitetónico, paisaglstico e arqueológico) 

Planta de Condicionantes, desdobrada nas seguintes cartas: 
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)r- Reserva Ecológica Nacional 

Y Reserva Agrícola Nacional 

'r Áreas Florestais Percorridas por Incêndios 

Y Perigosidade de Incêndios Florestais 

;., Outras Condicionantes 

Elementos que acompanham o Plano 

Estudos de caracterização e diagnóstico 

Relatório do Plano 

Planta de enquadramento regional 

Planta da situação existente 

Planta da hierarquia viária 

Planta de equipamentos 

Rede e!étrica, Gasoduto e Redes de Distribuição 

Rede de Abastecimento de Águas e Rede de Águas Residuais 

Planta de licenças ou Autorizações de Operações Urbanlsticas emitidas, 

bem como das informações prévias favoráveis em vigor 

Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

Planta das Âncoras Estratégicas 

Nota: No regulamento apresentado esta planta não apresenta a mesma designação. Deve, por isso, 

ser corrigido este lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma 

designação 

Planta dos Recursos Geológicos e Infraestruturas Energéticas 

Nota: No índice do dossier apresentado esta planta não apresenta a mesma designação, tendo sido 

omitido o conteúdo relativo aos "Recursos Geológicosu. Deve, por isso, ser corrigido este 

lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma designação. 

Planta das Zonas Inundáveis em Perímetros Urbanos 

Relatório Ambienta! e Resumo não Técnico 

Programa de Execução e Plano de Financiamento 

Mapa de Ruldo 

Carta Educativa 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Plano Municipal de Emergência 

Para além dos elementos referidos foram entregues outros elementos para apreciação 

e fundamentação das propostas do plano: 

Relatório de Avaliação da execução do PDM em vigor 
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- Planta de reclassificação do solo 

- Processo da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional 

- Proposta de exclusão e inclusão da Reserva Agrícola Nacional 

- Proposta de Exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis 

Deste modo, verifica-se que, tendo em consideração o disposto nos n.'s 1 e 2 do ~.i,·1:J.· L·· ... 
artigo 86.0 do RJIGT, bem como o n. 0 1 da portaria n.0 138/2005, de 2 de Fevereiro, (["... r; 
apenas se encontra em falta a ficha de dados estatísticos, a elaborar de acordo com 

modelo da Direção Geral do Território, conforme ponto 5 da Portaria n.0 138/2005, de , ./'v/ 

2 de Fevereiro. 

A.3. Cartografia utilizada na elaboração das peças gráficas 

De acordo com informação constante das peças desenhadas, a cartografia de base 
utilizada é propriedade da AMLEI/Municípios Associados e da Direção Geral do 

I 

Território, produzida pela Nível Lda, em 2007 com completagem de voo em 2008, fl% 
tendo sido homologada pela Direção Geral do Território em 16/03/2011, apresentando (/!j 
as seguintes características: ~ : 

-Série cartográfica oficial1/10.000; 

-- Sistema de referência Datum e Sistema de Projeção Cartográfica: Elipsoide de 

Hayford, Projeção de Gauss~Kruger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais; 

- Exatidão posicional e temática: Exatidão posicional planimétrica: 1,5 m e Exatidão 

Posicional Altimétrica: 1,7 m; Exatidão temática igual ou superior a 95%; Precisão 

Posicional das Saídas Gráficas: melhor ou igual a 2,2 m para os elementos obtidos 

por processos fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização. 

Sobre esta matéria cabe à Dlreção Geral do Território, entidade representada na 

Comissão de Acompanhamento, a respetlva pronúncia 

A.4. Elementos que constituem o plano 

A.4.1. Regulamento 

Verifica-se, da leitura da atual versão do regulamento, que foi aceite a maior parte das 

sugestões de alteração então feitas, entendendo o município que outras não seriam 

justificadas, pelas razões que explicita em "relatório de ponderação jurídica ao parecer 

da CCDRC" que junta. 

Assim, da análise conjugada do regulamento com as peças desenhadas constituintes 

do plano, bem como dos restantes elementos que acompanham o plano, verifica-se 

que subsistem algumas questões que passamos a informar: 

Titulo 1- Disposições Gerais 

Artigo 4.0 ~Instrumentos Estratégicos e de Gestão Territorial a observar 
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Não tendo sido acolhida a sugestão constante do parecer anteriormente emitido, ~--· 
considerando que nenhum dos planos indicados é um plano estratégico, e nem todos 

são vinculativos dos particulares, sendo que, neste caso, os indicados ficam aquém 

dos IGT em vigor para a área do município de Leiria, sugereMse que na epígrafe deste 

artigo seja eliminada o termo "Estratégicos" e sejam apenas elencados os 

instrumentos de gestão territorial vinculativos, tendo ainda presente o seguinte: 

a) Completar o ano da RCM n.0 142. 

i) Ter em atenção que, até à data, o Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte ainda 

não foi publicado e, como tal, não vigora. 

Titulo 11- Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

Capitulo I Disposições gerais 

Artigo 6.0 ~Identificação 

Consta-se que não existe ainda completa consonância entre o regulamento e a planta 

de condicionantes, de que é exemplo o tratamento dado a: a) Recursos Geológicos; f) 
Rede Rodoviária Nacional e Regional. 

Por outro lado, o "Abrigo do Lagar Velho, Lapedo, já foi classificado, através do 

Decreto n.' 17/2013, de 24 de Junho. 

Título III- Sistemas Territoriais e Salvaguardas 

Capítulo I -Sistema Ambiental 

Secção 1- Estrutura Ecológica Municipal 

Artigo 11.0 ~Âmbito Territorial 

Este artigo não reflete o conteúdo da Carta da Estrutura Ecológica Municipal que 

define a "Estrutura Ecológica Fundamentar' e a "Estrutura Ecológica Complementar", 

bem como os "Corredores Fundamentais" e os Corredores Complementares". 

n. 0 2 - O tratamento dado a esta disposição não é coerente, porquanto não elenca 

todas as categorias de solo abrangidas pela Estrutura Ecológica Municipal (EEM), nem 

todas as condicionantes. De referir, por exemplo, que são propostos "espaços de 

atividades económicas" em áreas abrangidos por EEM. 

Artigo 12.0 ~ Regime de ocupação 

O disposto neste artigo está prejudicado pelo acima exposto, porquanto não tem em 

conta os diferentes graus de valores que decorrem das classificações constantes da 

carta da EEM. 

Secção 11 - Áreas de Risco de Uso do Solo 
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Artigo 14.0
- Perigosidade de incêndios florestais 

Este artigo contém apenas um número, pelo que é desnecessária a numeração. 

~Jb 
Os efeitos práticos do disposto nas alíneas a) e b} não resultam claros. O que 7 
significa, nas categorias de espaço florestal e agrícola "áreas edificadas"? Querer-se-á 

dizer áreas edificadas consolidadas? A aplicação das normas constantes deste artigo 
~ 

só será eficaz se as mesmas estiverem 
eventualmente em peça desdobrada. 

r~.r ~<r 
definidas em planta de ordenamento, (/ 

Aproveita-se para referir que se deve ter em atenção que os Planos Municipais de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios, não são vinculativos dos particulares, razão pela 

qual as cartas da rede regional de defesa da floresta contra incêndios, constante 

desses planos, devem ser delimitadas e regulamentadas nos respetivos planos 
municipais de ordenamento do território, de acordo com o O .L. 124/2006, de 28.06, 
alterado e republicado pelo D.L. 17/2009, de 14.1. 

e) Eliminar. A exceção aqui prevista não tem enquadramento legal no diploma acima 
referido. 

Artigo 16. o - Zonas inundáveis 

n.0 3 - c) Redação muito confusa. 

Secção V- Regadio do Si rol 

Artigo 18.0 
- Identificação 

Constata-se que a área abrangida pelo "Aproveitamento Hidroagrícola do Sirol" 
delimitada na planta de ordenamento, como é referido neste artigo, sobrepõe-se, 
nalguns locais, a áreas classificadas como solo urbano. Sobre este aspeto deve ser 

observado o parecer da DRAPC e da DGADR. 

Capítulo 11 - Sistema Patrimonial 

Secção I - Património Edificado 

Artigo 20° -Identificação 

Secção 11 - Património Inventariado 

Artigo 22° -Identificação 

A Inventariação que aqui se refere é a prevista na Lei 107/2001, de 8/09? 

Se não for essa figura, reiteramos o referido no parecer anterior: 

"No que respeita ao "património arquitetónico" e "conjuntos patrimoniais", o plano 
apenas deve referir os bens imóveis classificados ou em vias de classificação, nos 

termos da lei no 10712001, de 8.9- Lei do Património Cultural Português- não os 
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imóveis ou conjuntos que o municipio considere merecer uma proteção idêntica~~p 
àqueles, por falta de base legal. Os imóveis não classificados, nem em vias de )({rtty 
classificação, mas com interesse patrimonial, poderão ser efencados em anexo ao 

plano." 

Pode, no entanto, o Plano, definir as regras a que ficarão sujeitos os imóveis após a 

sua classificação ou inventariação. Note-se que a Lei do património para além de 
obrigações também define direitos, benefícios e incentivos fiscais a que apenas os 

proprietários dos imóveis classificados nos termos da Lei poderão aceder ou 
beneficiar. 

Artigo 23° ~ "Regime" 

Sem prejuízo do acima exposto, é de referir o seguinte: 

n.0 5 d)- Quais são e onde estão indicadas as espécies arbóreas "com interesse", cujo 

abate é interdito? 

e) Quais são os "exemplares arbóreos" onde são interditas as podas? 

Título IV - Uso do solo 

Capítulo 11- Disposições Comuns aos solos rural e urbano 

Secção I - Disposições gerais 

Artigo 30° M Disposições gerais de viabilização dos usos do solo 

n.0 3 -Não se percebe o alcance desta norma. Parece-nos, pelo contrário, que deve 

prevalecer o mais restritivo 

Secção III - Empreendimentos de caráter estratégico 

Artigo 36° ~Empreendimentos estratégicos 

Artigo 37° ~ Procedimento 

Artigo 38° ~ Regime 

Quanto ao parecer anteriormente emitido sobre esta secção, contrapõe o município 

que segue nesta matéria o entendimento da Professora Doutora Fernanda Paula 

Oliveira, que defende que a instalação destes empreendimentos estratégicos, pela sua 

natureza, não deveriam estar sujeitos a estritos critérios de zonamento do solo, por ser 

inconveniente, ou mesmo impossível "proceder a uma "definição aprioristica da sua 

localização". 

Não deixando de concordar com este entendimento, chamamos a atenção, no entanto, 

para o facto de os artigos que no regulamento tratam esta matéria preverem uma 

norma absolutamente em aberto, com ausência de qualquer critério mfnimo de 

67 

~ r~); 
',, 

/ , 

/,; 

/"} 
, 

~ 



~ f~ 

~ .. '\ 
ordenamento do território, nomeadamente, como a lei exige aos planos, de parâmetros ~ 

urbanísticos de construção. Com efeito, preveem-se nesta secção investimentos, em &---· 
qualquer local do território do concelho, de todas as áreas da atividade humana, 

apenas sujeitos a critérios indeterminados, como sejam o seu "caráter inovador'', 

desde que com um determinado montante de investimento. 

Ora, um dos objetivos do processo de Planeamento prende-se com a harmonização 

dos interesses públicos com expressão espacial, estabelecido no art.0 8.0 do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, cuja graduação, regulada no art.0 9.0 

do mesmo diploma legal, pressupõe a prevalência daquele que prossiga "o mais 

adequado uso do solo". Ora, a norma aqui em causa, ao permitir genericamente a 

ocupação de qualquer parcela do território com os empreendimentos estratégicos não 

assegurou a ponderação dos diversos interesses que possam estar em presença, nem 

salvaguardou a sua graduação, de acordo com o referido artigo 9.0
• Por outro lado, o 

procedimento estabelecido não garante a obrigatória audição das entidades 

representativas dos interesses a ponderar nas áreas em questão. 

A admitir-se esta solução para um PDM, esvaziar-se-la de sentido o próprio plano, 

subvertendo-se a própria definição de plano municipal de ordenamento do território e 

seu conteúdo material, tal como plasmado no artigo 69° do RJIGT, e, especialmente 

para os PDM, nos artigos 84° e 85° do RJIGT. 

Por outro lado, somos da opinião que a atual redação tem subjacente a alteração do 

Plano sem o necessário recurso aos procedimentos de dinâmica de Planos Municipais 

de Ordenamento do Território previstos no RJIGT. 

Capítulo III - Solo rural 

Secção IV- Espaços Agrícolas de Produção 

Artigo 49° ~ Usos 

n. 0 2 - d) Deve passar para esta alínea o teor do expresso no quadro 1, relativo ao 

regime de edificabilidade em espaços agrícolas de produção, ou seja, ''Edificação para 

habitação de quem exerça atividades agrícolas ou atividades conexas ou 

complementares". 

Secção VI - Espaços Florestais de Produção 

Artigo 55° ~ Usos 

n. 0 1- A "exploração pecuária" deve passar para o n.0 2, como uso compatíveL 

n.02- e)- Ver observação sobre o n.0 2, alínea d) do artigo 49. 0
• 

Artigo 56° w Regime de edificabilidade 
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"·" . "' "00 ··-· • '~""'" ''""" ~ ""· ···-~·~ ••• - ~ 1 afastamento é ex!guo, pelo que se sugere a ponderação de um afastamento maior nas f 

situações aqui expressas, bem como a equipamentos. 

c) Devem ser utilizados os conceitos previstos no Decreto-Regulamentar 9/2009, de 

29 de Maio. Assim, para além da necessária clarificação do conceito "área de 

utilização", relativa à instalação de edificações inerentes à exploração dos recursos 

geológicos, o valor indicado parece exagerado, tendo em conta as características 
deste tipo de explorações e as áreas que lhe estão associadas, as quais, de acordo 
com o regulamento, podem atingir 9ha. 

Secção VIl - Espaços naturais 

A identificação, caracterização e usos associados não traduz a representação 
efetuada na planta de ordenamento. Com efeito, uma grande parte dos espaços 
naturais corresponde a solos agrícolas da RAN. 

Secção VIII - Espaços afetos à exploração de recursos geológicos 

Artigo 61° ~ Regime de edificabilidade 

n.0 1- a) O regime de edificabi!idade previsto parece desajustado, sendo extremamente 
excessivo face às características deste tipo de explorações e às áreas que lhe estão 
associadas. 

Secção IX- Aglomerados Rurais 

Artigo 64° ~ Regime de edificabilidade 

n.03 - Eliminar. Viola o disposto no n.0 5 do artigo 6.0 do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, por fixar uma área mínima de 1000m2 para a parcela 
restante de destaques em solo rural, quando este só é permitido quando respeite a 
área mínima fixada em projeto de intervenção em espaço rural em vigor, ou, quando 
aquele não exista, a área mínima de cultura fixada nos termos da lei geral para a 

região. 

Parece-se que nesta categoria apenas se justificam os critérios tipomorfológicos, que 
asseguram a manutenção das características identitárias dos aglomerados, em 
detrimento do uso de parâmetros urbanlsticos, nomeadamente a volumetria, 
afastamentos, relação entre a edificação e o espaço público, características 

arquitectónicas e cromáticas, entre outras. 

Secção VIl- Areas de edificação dispersa 

Esta secção deve passar a "Secção X", 

Artigo 65° ~ Identificação e caracterização 

Sugere-se que a redação termine em"," e se apoia na estrutura viária existente." 
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Não faz sentido as áreas de edificação dispersa terem o mesmo regime de /.;fJf ~ 
edificabilidade dos aglomerados rurais, face às especificidades de cada uma destas .. d'r;)fr 
categorias. ~~ 

Capítulo IV- Solo urbano- Disposições comuns S~ a 
~ iP";r • 

7Ld .· Artigo 68° ~ Critérios supletivos r -
,/} /' . 

n. 03- Não se percebe a parte final desta disposição ao referir "exceto nas instalações 

que correspondam a intervenções em edifícios legalmente existentes", em relação aos 

quais não são referidas as regras de exceção. De resto, parece que todo este número 

é desnecessário. 

Secção I - Solo urbanizado - Disposições gerais 

Subsecção I -Espaços Centrais- Disposições comuns 

Artigo 73° ~ Regime de edificabilidade 

n.0 2 ~a) Mantém-se a necessidade de clarificar esta disposição. 

b) Não se percebe o alcance desta norma? Esta situação não está já prevista na 

alínea b) do n.0 1? 

n.0 4 - Não obstante terem baixado os parâmetros relativos às potências térmica e 

elétrica, continuamos a considerar que, nos espaços centrais, devem ser acautelados, 

para além da dimensão das unidades industriais, o tipo de atívidade a admitir, 
privilegiando as que são complementares dos usos dominantes. 

n.0 6 - Clarificar a redação, dado que, neste caso a proposta incide sobre 

estabelecimentos que já não cumprem a alínea a) do n.0 4. 

Subsecção IV - Espaços de atividades económicas 

Artigo 84° ~ Área comercial e de serviços 

n.0 2- c) Mantemos a observação constante de pareceres anteriores no sentido que se 

considera exagerada a altura máxima da fachada (15 metros) para as áreas 

comerciais e de serviços tendo presente os diversos contextos territoriais em que se 

localizam e o facto de serem salvaguardadas exceções para as instalações técnicas 

devidamente justificadas, o que permitiria estabelecer parâmetros mais adequados. 

Note-se que estas áreas, para além de se situarem em áreas mais centrais da cidade 

de Leiria, também se localizam em áreas de outras freguesias com envolventes 

marcadamente rurais. 

Subsecção V - Espaços verdes 

Artigo 88° ~ Usos 
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n.0 1- Nos espaços verdes os usos expressos não devem corresponder a usos ç ~ 

dominantes. 

Artigo ag• • Áreas de proteção e enquadramento 

n.06- Quais as regras aplicáveis à ampliação de edifícios legalmente existentes nestas 

áreas? 

Subsecção VI - Espaços de uso especial 

Artigo 91° ~ Identificação e caracterização 

n.0 1 - Não nos parece adequada a integração da Base Aérea de Monte Real em solo 

urbano. Sugere-se a sua integração no Título V do presente regulamento, ajustando, 
como tal, a planta de ordenamento. 

Subsecção VIl- Espaços urbanos de baixa densidade 

Artigo 95. o ~ Usos 

Este artigo só contém um número, pelo que é desnecessário indicar a numeração. 

Artigo 96° ~ Regime de edificabilidade 

n. 0 2 - Não existem os números 3, 4, 5 e 6 no artigo anterior. Será que se pretendia 
dizer do artigo 89.0 ? 

Secção 11 - Solo urbanizãvel 

Artigo 98° ~ Regime de edificabilidade 

n.0 1 - Eliminar loteamentos, porquanto a execução das áreas urbanizáveis apenas 
pode acorrer na âmbito das unidades de execução, conforme o disposto nos n.0 s 2 e 3 
do art. 0 22.0 do Decreto Regulamentar n.0 11/2009, de 29/05. 

Note~se que as unidades de execução têm ainda como um objetivo fundamental, a 
garantia do princípio da igualdade, ao promoverem a justa partição de benefícios e 
encargos pelos proprietários abrangidos, o qual não é assegurado no âmblto das 
operações de loteamento. 

n.0 2 - O plano pode admitir disposições supletivas, prevendo as designadas 
operações urbanísticas avulsas, desde que se criem mecanismos desincentivadores 

do recurso à execução assistemática - nomeadamente através duma redução da 
capacidade edificatória -, devendo, ainda assim, estas operações urbanísticas 
comparticiparem nos encargos com infraestruturas e espaços verdes e de 
equipamentos, dado que na execução sistemática estão sujeitos à aplicação dos 

mecanismos perequativos. Caso contrário, todo o solo urbanizável poderá ser 
executado sem o necessário recurso aos Planos de pormenor ou Unidades de 
execução, conforme o disposto no n.0 2 do art,0 22.0 do DR 11/2009, de 29/05. Note~se 
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ainda que o n. 0 2 do art. o 85. 0 do RJIGT apenas admite disposições supletivas com ~t. 
recurso aos fndices e parâmetros previstos para o Plano de Urbanização ou Plano de ,::'" ~ 
Pormenor em zona urbana consolidada, 

n. 0 4- Parece-nos desnecessária esta disposição. ~ 
Título V- Sistemas de infraestruturas ~ f. 

/1 

~a~:~~:~=~~;r;:~r~~~~:,~ ~~~:t~~ea~~ne:::::o a~ol~~=e:~;~~;~:~:~á~::,~espaços r<_, 
Verifica~se que não estão refletidas no regulamento as preocupações referidas no 
relatório quanto às zonas de proteção do heliporto do hospital de Santo André, do 

aeródromo da Gândara, as quais, segundo aquele documento, ainda não constituem 

condicionantes e que importa salvaguardar. 

Secção I - Infraestruturas viárias 

Artigo 101.0
- Regime de proteção 

n.0 2 ~ b) Verifica-se haver um lapso na designação desta alinea, que será a c). 

c) Face ao referido anteriormente esta alínea corresponderá à alínea d). 

Por outro lado, da análise do disposto nas a!lneas anteriores e no artigo 100.0
, não se 

percebe quais são as "vias não incluídas nos nfveis hierárquicos definidos". 

Artigo 102.0 
M Espaços canais sujeitos a servidão 

A designação deste artigo não está em consonância com o seu conteúdo. 

n.0 4 e n.OS- Estas disposições configuram alterações ao PDM, as quais devem seguir 

o disposto no RJIGT. 

Artigo 104.0 ~Dispensas e isenções de estacionamento 

n, 03- c) Sobre as legalizações, ver notas prévias ao regulamento. 

Título VI -Programação e execução 

Capitulo 11- Unidades operativas de planeamento e gestão 

Secção 11 - Objetivos e programa 

Foi introduzido, em todas as UOPG definidas, o n.0 4, que constitui a norma supletiva 

a adotar na ausência dos planos de urbanização e dos planos de pormenor. Verifica

se, no entanto, que nesta versão do plano foram consideradas novas UOPG que 

correspondem a solo urbanizáve! e, portanto, cuja execução necessita de ser 

precedida de programação, situação que, tal como está regulamentada, não fica 

acautelada. 
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Sobre esta questão ver nota ao n.0 2 do art.0 98.0 

Artigo 115.0
- UOPG- Pedrógão ~ • 

A regulamentação da UOPG relativa à Praia do Pedrógão deve conformar-se com o ~ 1. 
POOC Ovar- Marinha Grande. jpfl> , .... 

Artigo 117. • - UOPG - Arrabal 

Artigo 118.0
- UOPG- Loureira 

Artigo 119.0
- UOPG- Áreas Industriais e Armazenagem 

As UOPG a que se referem os artigos 117.0
, 118.0 e algumas áreas do artigo 119.0 

desenvolvem~se em áreas de REN e da EEM, aspetos estes que foram absolutamente 

/~ 

omitidos no estabelecimento dos objetivos programáticos e que devem ser 

acautelados por forma a salvaguardar os valores em presença e a estabelecer _!{ 
medidas que minimizem os efeitos destas previsíveis ocupações. 

' 
Título VIl - Legalizações e ampliações 

Artigo 126.0 
- Outros usos ou ativldades 

Os artigos 120.0 e 121.0 referidos não dizem respeito a esta matéria. Quererá dizer-se 
artigos 124.0 e 125.0 ? 

Sobre o aqui previsto, reiteramos o referido no nosso anterior parecer:"( ... ) apenas 
si!io passiveis 
admitam.". 

legalizações para as actividades com regimes especiais que o 

Não é, assim, legalmente admissivel o regime excecional previsto neste artigo, pelo 
que todo ele deve ser eliminado. 

Acrescentamos ainda que na proposta de Lei de Bases do Ordenamento do Território, 

se propõe, pela primeira vez, que seja regulado a nfvel da alteração ao RJUE, um 
regime jurídico de legalização de construções, após o que poderá o regulamento do 
PDM ser alterado por adaptação, adequando-se ao regime que vier a ser estabelecido. 

Artigo 127.0 ~ Edificações legalmente existentes 

Para além do número de pisos não foram estabelecidos quaisquer outros parâmetros 
para as ampliações aqui permitidas. De resto, o plano já estabelece no n.0 2 do artigo 
30.0 disposições específicas para as edificações legalmente existentes à data da 

entrada em vigor do presente plano. 

Com efeito, verifica-se que o plano contém um conjunto de normas específicas 

aplicáveis às edificações existentes que dificulta o entendimento do mesmo e, 
portanto, a sua futura aplicação. Importa, assim, simplificar e sistematizar, de forma 
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coerente, o conjunto de disposições dispersas relativas a este tema, tendo presente o/ ~ 
acima expresso em matéria de preexistências. 7~ 

A.4.2. Planta de Ordenamento 

A planta de ordenamento, apresentada à escala 1/25.000, está desdobrada nas ~ f 
seguintes cartas: 

~ Classificação e qualificação do solo (folhas 1. 1A e 1,1 8); 

)> Zonamento Acústico (folhas 1.2A e 1.2B); 

>- Valores Patrimoniais (folhas 1.3A e 1.38); 

Esta planta dá, genericamente, cumprimento ao estabelecido no Decreto 
Regulamentar 11/2009, de 29 de Maio, no que respeita às categorias e subcategorias 

de solo rural e urbano, às categorias operativas de solo urbano, aos espaços canais e 

demais elementos que devem integrar esta carta. 

Sobre as cores e os grafismos adotados, alerta-se para a necessidade de se 
assegurar que estes respeitem a sua correta identificação e distinção nas reproduções 

em suporte analógico das Plantas, em particular nas reproduções a preto e branco, 

A.4.2. 1. Classificação e qualificação do solo 

Verifica-se que a versão da planta de Ordenamento, desenhos 1 .A e 1.8, entregue 

com o aditamento ao processo, não contém, certamente por lapso, a indicação de 

"Classificação e qualificação do solo" tal como a que foi entregue inicialmente, 

situação que deve ser corrigida. 

Consta na legenda e foi representado o Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte, 

como "Plano em Vigor". Esta situação não é exata porquanto este plano, embora 

tenha sido objeto de aprovação na Assembleia Municipal, ainda não foi publicado em 

Diário da República. 

Sobre a classificação e qualificação do solo, a proposta contempla grande parte das 
observações anteriormente emitidas pela CCDRC. Subsistem, no entanto, algumas 

das opções da Câmara Municipal, sobre as quais mantemos reservas nomeadamente 

no que se refere aos espaços de atividades económicas, em particular quanto ao seu 

dimensionamento e localização, nalguns casos em áreas de sensibilidade ecológica, 

sem que estejam acautelados, em regulamento, conforme referimos, as medidas de 

minimização essenciais a garantir aquando da programação da ocupação destas 

áreas. 

Sobre as áreas de edificação dispersa, a proposta procurou superar as questões 

levantadas anteriormente, particularmente em situações de contiguidade com solo 

urbano. 
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Contudo, há áreas cuja classificação como solo urbano não se afigura correta, face ao ~-;4i' ~ 
disposto no n. 0 4 do artigo 6.0 do DR n. 0 11/2009, de 29 de Maio, mais parecendo I/ ..--

corresponder a áreas de edificação dispersa, ou mesmo a edificações isoladas, de que ~ 
são exemplos: a área a SW da Coucinheira, a qual constitui uma reclassificação de ~ 

solo rural em solo urbano, de resto, em contiguidade com uma área de edificação .'f:Ó#''- '.t~ 
dispersa. Neste caso, na ausência de justificação e comprovação adequada, deve ser d'' 

.....-; -· /> 
mantido o perímetro urbano em vigor neste local; a área a NE do Toco; Cereal, a NW; /~{' 

Azoia, a SW e a NE; Casais da Bidoeira, a SE, a que acresce, neste caso, o facto de / ~,
não se perceber os limites adotados para a área de edificação dispersa em / --
continuidade da anteriormente referida; Caldelas, a E; Freiria a NW; Carreira a NW e a 
E; Coimbrão, a E, área com característica de urbanizável. 

As situações enumeradas, a título de exemplo, não evidenciam os critérios utilizados 
no fecho dos perímetros urbanos e na reclassificação de solo que algumas das 
propostas implicam, quer de solo rural para solo urbano, quer de solo urbano, para 
solo ruraL 

Verifica-se ainda que são propostas áreas urbanas, a programar, coincidentes com 
áreas de REN, algumas das quais inseridas atualmente em perfmetro urbano, mas 
descomprometidas, outras, no caso das áreas de atividades económicas implicam 
reclassificação de solo, para as quais são propostas UOPG. Salienta-se o que já foi 
expresso na apreciação ao regulamento, no sentido de que devem as mesmas ter um 
tratamento especffíco que tenha presente a sensibilidade das mesmas, a salvaguarda 
dos valores em presença e assegurando que a sua ocupação só pode ser efetivada 
após a aprovação dos Planos de Pormenor ou de Urbanização. 

Por outro lado, relativamente à versão anterior, foram alteradas algumas opções que 
não se encontram justificadas e, como tal, não parecem adequar-se ao disposto no 
RJ!GT, em particular ao artigo 9.0 do Decreto-Regulamentar n. 0 11/2009, de 29 de 
Maio, segundo o qual a qualificação do solo estabelece o seu aproveitamento em 
função da utilização dominante. Esta questão aplica-se aos "espaços naturais" que 
nesta proposta, abrangem, em grande medida, solos agrícolas da RAN. 

Verifica~se haver conflitos entre as áreas florestais percorridas por incêndios e os 

espaços urbanos, de que é exemplo algumas áreas nas freguesias de Cortes; 
Boavista; Colmeias; Caranguejeira, incluindo nesta última freguesia, toda a área 
industrial e de armazenagem proposta; Souto da Carpa!hosa; Regueira de Pontes; 
Bidoelra e Santa Catarina da Serra, nomeadamente a área industrial e de 
armazenagem. 

Estas situações devem ser clarificadas, face ao disposto no DL 327/90, de 22 de 
Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.0 55/2007, de 12 de Março, bem 
como deve ser atendido o parecer do ICNF. 

Em Santa Catarina da Serra deve ser atualizada a qualificação do solo face à rede 
rodoviária entretanto já executada (IC9 e respetivas ligações às redes de distribuição). 
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A classificação da área da Base Aérea de Monte Real como solo urbanizado deve ser "' ~ 
ponderada, c.~-

As linhas de cursos de água, elementos estruturantes do território e constituintes da~~ 
carta da estrutura ecológica municipal, não têm expressão nesta planta de ~ 
ordenamento, situação que deve ser corrigida. jvd .& ~ 

A.4.2.2. Zonamento Acústico ~~// 
Esta planta está, genericamente, de acordo com as exigências legais em vigor sobre a 

matéria. 

A.4.2.2. Valores Patrimoniais 

A base cartográfica desta planta, a que correspondem as peças desenhadas 1.3 A e 

1.3 B, não tem leitura. 

A.4.3. Planta de Condicionantes 

A planta de condicionantes, à escala 1/25.000, está desdobrada nas seguintes cartas: 

l> Reserva Ecológica Nacional (folhas 2.1Ae 2.18); 

l> Reserva Agrícola Nacional (folhas 2.2A e 2.2B); 

;;.. Áreas Florestais Percorridas por Incêndios (folhas 2.3A e 2.38); 

l> Perigosidade de Incêndios Florestais (folhas 2.3A e 2.3B); 

Nota: Verifica-se um lapso na indicação do número destas folhas que deve ser 

2.4A e 2.48, de acordo com a sequêncla apresentada e constantes das 

peças escritas. 

l> Outras Condicionantes (folhas 2.5A e 2.5.B) 

A.4.3.1. Planta de Condicionantes w Reserva Ecológica Nacional 

Após a homologação das alterações à delimitação da REN pela Comissão Nacional da 

REN e a sua aprovação pelo Governo, deverá esta planta conformar-se com a REN 

final daí resultante. 

A.4.3.2. Planta de Condicionantes ~ Reserva Agrícola Nacional 

Foi apresentada uma proposta de exclusão e inclusão da reserva agrícola nacional. 

Sobre este documento cabe a respetlva pronúncia à Oireção Regional de Agricultura e 

Pescas do Centro, representada nesta CA. 

Após a homologação da delimitação da RAN pela ORAPC, deverá esta planta 

conformar-se com a RAN finaL 
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Florestas, representado nesta Comissão de Acompanhamento. 

A.4.3.4. Planta de Condicionantes~ Perigosidade de Incêndios Florestais 

Verifica-se que a legenda desta planta contém um lapso na indicação do número da 

peça desenhada, à qual devem corresponder as folhas 2A A e 2.4 B, de acordo com a 

sequência apresentada e constantes das peças escritas, em vez de 2.3 A e 2.3 B. 

Esta planta carece de ser validada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas, representado nesta Comissão de Acompanhamento. 

A.4.3.5. Planta de Condicionantes ~Outras Condicionantes (folhas 2.5A e 2.58) 

Sem prejuízo dos pareceres das demais entidades com competências nas matérias 

em causa, esta planta deverá ser atualizada no que diz respeito aos perímetros de 

proteção de captação de águas subterrâneas, recentemente publicados, 

nomeadamente através da Portaria n.0 20772013, de 21 de Junho (D.R. I Série, n. 0 

118) e ao Abrigo do Lagar Velho, Classificado como Monumento Nacional, através do 

Decreto n.0 17/2013, de 24 de Junho. 

De referir ainda que não se vê interesse na referência às entidades indexada a 

algumas das condicionantes indicadas, como é caso do "IGESPAR", "SMAS" e 

"ÁGUAS DO MONDEGO". 

Por outro lado, a trama das zonas de proteção aos equipamentos deve estar de 

acordo com a representação efetuada. 

Desta planta consta o "Limite do aproveitamento hidroagrícola do Vale do Us (AHVL)". 

Sobre esta condicionante foi apresentado um processo relativo à "Proposta de 

exclusão do aproveitamento hidroagrícola do vale do lis.". Sobre este documento cabe 

a respetiva pronúncia à Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

representada nesta CA. 

A.5. Proposta de delimitação da reserva ecológica nacional 

No âmbito do processo de revisão do PDM foi também iniciada, em simultâneo, a 

revisão do processo de delimitação da reserva ecológica nacional em vigor no 

municfpio. Este trabalho de delimitação foi realizado pela Câmara Municipal, em 

estreita colaboração e acompanhamento desta CCDRC, com base na metodologia e 

critérios adotados por esta CCDRC ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.0 93/90, de 

19 de Março. 

O Município de Leiria remeteu em 8 de fevereiro de 2013 o processo da proposta de 

delimitação da REN, para envio à CNREN, a fim de beneficiar do regime transitório, 

previsto no n.0 2 da Resolução de Conselho de Ministros n.0 81/2012, de 3 de outubro, 
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o qual foi enviado à CNREN, a 13 de Fevereiro de 2013, com base no oficio n~ ~ ~. 
DOTCN 423/13, de J·aneiro. 

Após delimitação da REN "Bruta" do concelho, ponderando o significado das áreas ~~ 
que resultaram da aplicação dos critérios de delimitação adotados quanto aos seus 

objetivos e funções, o Municfpio procedeu à identificação das áreas urbanas ~ Jop -<-çt. 
consolidadas nos perímetros urbanos definidos pelo PDM em vigor, nos termos do ;(:' 

Decreto Regulamentar n.0 9/2009, de 29 de maio, tendo posteriormente, com a ///' ~ 
avaliação ponderada desta CCDRC, retirado essas áreas da delimitação da REN. 

Relativamente à delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias (ZAC) nas áreas 

urbanas consolidadas dentro dos perímetros urbanos em vigor, esta manteve-se na 

REN "Bruta" até à apresentação por parte do Município, das Zonas Inundáveis 
constantes da Planta de Ordenamento e devidamente regulamentadas. Após 
verificação e análise pormenorizada dos elementos, as áreas urbanas consolidadas 

em ZAC (PU em vigor), foram retiradas da REN Bruta, ficando salvaguardadas como 

zonas inundáveis dentro dos perímetros urbanos. 

Sobre a necessidade de exclusão de áreas de REN, conforme estipula o n.0 3 do art.0 

3.0 do Decreto~Lei n.0 93/90, de 19/3, na sua última redação, por remissão do n.0 2 do 

art. 0 41. 0 do Decreto~Lei n.0 166/2008, de 22/8, bem como referido em orientações 

expressas da Comissão Nacional da REN, apenas poderão ser aceites propostas de 

exclusão nas seguintes situações: 

~ Quando correspondendo a áreas comprometidas com edificações legalmente 

licenciadas ou autorizadas com a apresentação de comprovativos das licenças de 
construções existentes/loteamentos e documentos comprovativos da autorização (C); 

~ Quando correspondendo a áreas destinadas à satisfação das carências 

existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas com indicadores quantitativos que justifiquem essa necessidade de 

expansão bem como a inexistência de alternativas para zonas não abrangidas pelo 

regime da REN (E). 

Tendo por base este preceito legal, bem como as orientações emanadas pela 

Comissão Nacional da REN, quanto à necessidade da demonstração e 

fundamentação destas situações, nomeadamente com base em indicadores 

quantitativos e ausência de alternativas em zonas não abrangidas pelo regime da 

REN, procedeu-se à apreciação das propostas de exclusão da REN, apresentadas 

através do ofício n,0 6968, de 2013/06/14, a qual foi transmitida em reuniões 

realizadas com a Câmara Municipal de Leiria, nas quais entre outras orientações, foi 

transmitida a posição desfavorável da CCDRC às propostas que se encontravam nas 

seguintes condições: 

- Propostas de exclusão que incidam sobre tipologias de áreas da REN de elevada 

sensibilidade ou de risco, em particular áreas ameaçadas pelas cheias, leitos dos 
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cursos de água e respetivas margens, escarpas e outras áreas de risco de erosão 

onde existam risco de deslizamentos ou de movimentos de massas em vertente, 

com exceção das situações de compromisso para as áreas ameaçadas pelas 

cheias, face à possibilidade de enquadramento das mesmas no âmbito do disposto 

no D.l. n." 364/98, de 21 de Novembro. 

-- Propostas de exclusão sempre que se destinem a usos ou ações compatíveis com 

o atual RJREN ou que possam enquadrar-se no regime previsto no artigo 21° do 

RJREN (ações de relevante interesse público), cuja viabilização passa 

necessariamente pela apresentação do respetivo estudo prévio que permita 

conhecer a área efetivamente necessária, estas propostas não são aceites. 

- Propostas de exclusão cujo principal fundamento seja o aumento da profundidade 

do perímetro urbano, sempre que a profundidade existente seja já claramente 
suficiente para permitir a edificação. 

·-Propostas de exclusão que visem a expansão do perímetro urbano quando estas 

incidam sobre áreas descomprometidas ou, quando existindo um número reduzido 

de edificações, a sua exclusão implique um grande alargamento do perímetro 

urbano, sem que tenha sido demonstrado que estas propostas visam a satisfação 

de carências existentes em termos de habitação, equipamentos, atividades 

económicas e infraestruturas e que as áreas urbanas em vigor que não se 

encontram ainda ocupadas ou comprometidas não são suficientes para suprir 

aquelas carências, bem como a ausência de alternativas fora da REN. 

-Propostas de exclusão que visem o alargamento dos aglomerados urbanos ao 

longo das vias ou a ligação de diferentes aglomerados, contrariando assim as 

orientações superiores em matéria de ordenamento do território. 
~% 

-Propostas de áreas descomprometidas inseridas em UOPG, cuja apreciação Yiwtr..t'M.tt 
deverá ocorrer no âmbito da elaboração dos respetivos PU ou PP, mediante r·-"- · 
propostas concretas de ocupação e apresentação de adequada fundamentação. 

Na sequência desta apreciação a Câmara Municipal procedeu à reformulação da c:::.:::1q. ' 

proposta, eliminando grande parte dos pedidos de exclusão que obtiveram parecer . 

desfavorável desta CCDRC, a qual foi entregue a coberto do ofício n.0 8611, de 19-07- ) 

2o13. Uttt 
É, pois, sobre estes elementos que passaremos a informar o seguinte: 

Das 832 propostas iniciais, foram agora apresentadas 482, sendo: 

-Em solo urbano: 202 manchas "C», e 193 manchas "E"; 

- Em solo rural - Áreas de edificação dispersa e aglomerados rurais - 20 manchas 

"C" e 12 manchas "E". 
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qr;,- 1 
- Em solo rural - Construções existentes, isoladas - foram propostas 55 exclusões ;« JR.!f-

classificadas como "C". ~--. · 

Como notas gerais, é de referir: . ~ 

~ Algumas justificações se revelam repetitivas e imprecisas (em particular naJ.(j,r< 4 
referência à inserção em perímetro urbano, que nalgumas situações corresponde t·-

'/ 
apenas a parte da área em causa); outras são desadequadas, quer por questões de I 
classificação, quer decorrente da apreciação que resulta da visuallzação da mancha r 

(Ex.: E486A- a justificação não se adequada à classificação da mancha como E, e na 

mancha C488 a situação é inversa: visa a satisfação de carências e está classificada 
como C.); 

- Devem ser corrigidas as propostas de exclusão que incidam sobre leitos dos cursos 

de água, de forma a não incluírem esta tipologia de REN; 

- Mancha 392 não está nas fichas - retirar dos desenhos; 

- E372 -Não está representada nas peças desenhadas A3. 

A.5.1. Apreciação 

Critério 1 - Aceitar as propostas de exclusão de áreas legalmente comprometidas ou 

com edificações anteriores à entrada em vigor do PDM/Carta da REN. No caso das 

áreas ameaçadas pelas cheias, a aceitação das respetivas exclusões com base neste 

critério fica condicionada à sua integração nas áreas inundáveis em perimetro urbano 

e ao estabelecimento de regras adequadas a nível regulamentar, nos termos do 

disposto no D.L n.0 364/98, de 21 de Novembro. 

2- 3- 7- 10- 13- 15- 21 - 22- 26- 34- 36- 37- 39- 41 -43-
49-51-53-55-62-63-66-67-68- 72-74-81 (lapso na área 

indicada, face à reformulação efetuada)- 84- 86- 92- 95- 96- 97-
98-99-100-103-105-107-108-113-114-119-124-126-
128-130-134-153- 156-158-164- 166-172-175- 181- 182 
-183- 184- 190- 199- 202- 205- 206- 207- 209- 210-211 -
215-220-221-223-236-240-242-245-249-252- 253-254 

Comprometidas - 257 - 258 - 263 - 264 - 266 - 268 - 270 - 27 4 - 277 - 278 - 279 -

~-=-~-B-~1-~-•-=-w1-=----

- 313- 315- 317- 318-323- 325-326- 327- 329-330-331 -
332-333- 334-337- 338- 339- 342- 344- 346- 347- 349- 351 

---~-----~-~---=---~---391- 396-397-399-403-407-408-410-411-412 (Concertar 

com posição da DRAPC)- 425 - 427 (Concertar com posição da 

__ __,..=DRJ\f'C)- 428- 430-4:3,1-457- 459-460- o4_6)_- 464- 467-469-: 
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I ---·1472- 474-=481- 483 -·484- 491 -492-493 ·-·-··---··· ~} 
L_ _____ L_····~·-··-~··--~--·-··~···-···-···-lj~' 

Critério 2 - Aceitar propostas de exclusão em que se verifique a sua necessidade z# 
para suprir carências, tendo ainda em consideração situações que resultem em ~ 

<::J;, 
pequenos acertos para conformação do perímetro, desde que o sistema da REN não cf-4;;' 4f 
seja muito afetado. /! 

--···-··--···-----~··--·-·-" /" ~· /: 
4- 5-6 - 8- 9- 11 - 12- 16 - 23- 25 - 28 (esta mancha de I/ 

Expansões 

agregação da mancha E 28 com a C 29 não tendo sido retirado o traço 

que as separava e mantendo-se duas numerações E 28- corrigir)- 30-
31 -40 (Não consta das fichas A4)- 42-45-48- 50- 52-54-56-
57-58-60-61 - 70- 73-75- 76-78-79-80-82-87-88-89 
-93-94-104-106-109-111-112-115-116-117-118-120 
- 121- 129- 131- 132- 133 -135 -137- 138- 139- 140- 141-
142-145-146-147-148-149-150-151 -152-154-159-160 
- 161 - 165- 168- 170 -171 - 173- 174- 178- 179- 179 A- 180-
185- 186 - 187 - 188 - 189 - 191 - 193 (se tem um loteamento 
aprovado podia ser uma C)- 194- 196- 197- 198-203-204-213-
214-216-218-219-222-224-226-228 (justificação incompleta 
- há compromissos) - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 -
238-243-246-248-255- 256-261 -265-269-272-273-275 

-~-~-~-~---~---~---~-= 
(completar justificação)- 299-306-307 (lapso na justificação)- 310-
314- 316- 322- 324- 328- 335- 336- 340- 343- 348- 350 
(classificação?)- 352- 353 (complementar justificação)- 356 - 357-
359-363- 364-366- 368- 371 - 375-376- 378-380-381 -394 
- 395- 468- 475- 477- 482- 489- 494- 501 

Critério 3 - Aceitar parcialmente desde que reformulada a área, a sujeitar a nova 

apreciação. 
·~·--···--· 

1 (Concertar com posição DRAPC) - 14 (Concertar com posição 

DRAPC) - 20 (manter proposta anterior) - 24 (Concertar com posição 
DRAPC)- 71 - 1232

- 1432
- 177 (Concertar com posição DRAPC)-

341 (diminuir a Norte ou justificar a necessidade)- 345 (Concertar com 

Comprometidas posição DRAPC)- 383- 3981 
- 400 (aceitar só a edificação)- 401 2

-

402 '·'- 4041
- 4061

- 409 (Concertar com posição DRAPC)- 4131 
-

4151
- 4161 (Concertar com posição DRAPC)- 4172

- 4181 -4192
-

4232 
- 4252 

- C4292
- 4322 

- 4332 (Concertar com posição DRAPC) -
4342 -4352

- 4361
•
2

- 4371
•
2

- 4381
•
2

- 4391
- 455 (concertar com posição 

DRAJ:'C) - 490 (nã~-·~ercebe: esta proposta, nerl! .. - a resj?_etiva 
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Expansões 176- 319 (não se encontra justificada a totalidade da proposta)- 345 
(Concertar com posição DRAPC)- 373-389 

-~--~-· -·~~ 
1 

- Eliminar da proposta de exclusão a área correspondente aos LCA 

2
- Acertar pelas edificações ou compromissos 

Critério 4 - Não aceitar as propostas de exclusão que incidam sobre tipologias de 
áreas da REN de elevada sensibilidade ou de risco, em particular áreas ameaçadas 
pelas cheias, leitos dos cursos de água e respetivas margens, escarpas e outras áreas 
de risco de erosão onde existam risco de deslizamentos ou de movimentos de massas 
em vertente, com exceção das situações mencionadas no critério 1 para as áreas 
ameaçadas pelas cheias, face à possibilidade de enquadramento das mesmas no 
âmbito do disposto no D.L. n.' 364/98, de 21 de Novembro. 

414 - 420 - 424 (esta mancha localiza-se numa área de grande 

Comprometidas sensibilidade, na confluência de duas linhas de água, não fazendo 
sentido a proposta de ordenamento no que diz respeito à área urbana 
definida). 

Expansões 390 (abrange FPE)- 390 A (abrange FPE) 
~,... - - - ..... -~--~~· 

1 
- Eliminar da proposta de exclusão a área correspondente aos LCA 

Critério 5 - Não aceitar as propostas de exclusão de áreas incluídas em UOPG ou 
que visem o alargamento dos aglomerados urbanos ao longo das vias ou a ligação de 
diferentes aglomerados, bem como a expansão do perímetro urbano quando estas 
incidam sobre áreas descomprometidas ou, quando existindo um número reduzido de 
edificações, a sua exclusão implique um grande alargamento do perfmetro urbano, 
sem que tenha sido demonstrado: a) que estas propostas visam a satisfação de 
carências existentes em termas de habitação, equipamentos, atividades económicas e 
infraestruturas e que as áreas urbanas em vigor que não se encontram ainda 

ocupadas ou comprometidas não são suficientes para suprir aquelas carências; b) a 
ausência de alternativas fora da REN. 

Comprometidas 

Expansões 

~~~~ -~---··----···----~~-

33-38-122-125-201-250 (não está justificada a necessidade e a 

CLA fica sem continuidad~)- 262- 267 ::- 486 "- 486 A (não se percebe. 
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~-~ 

;;-~'""' ~~, '""" "'"oooo ~ • ~" Moo " ~,.;;<'o "'"'~' íJl 
nem se justificam estas propostas de expansão, tendo em conta as 

áreas livres envolventes)- 496 (Face à disponibilidade de áreas livres ~7 
na C490 esta proposta não está justificada)- E495 (não se justifica face 

à disponibilidade de área na proposta C 492)- 500 -~ 
-~-.~--~~~---·-- ·--~ l'" ~ 

Critério 6 - Áreas cuja fundamentação necessita de uma melhor clarificação da ;;f 
12 justificação da necessidade de exclusão. 

,--~~~-~-~----~-------~--~~--------···-··-

59-225 (não se percebe qual é o comprometimento)- 281 (rever PO 
face às atuaís condições de acessibilidades - IC9 e respetivas 
ligações) - 309 (não é evidente o comprometimento da mancha, nem 

Comprometidas a lógica do perfmetro urbano na proximidade da linha de água) - 370 
(justificação desadequada em relação à PO) - 393 - 405 (não está 

claro se o compromisso é eficaz) - 426 (inclui LCA e não explicita o 

uso previsto no PP eficaz)- 440 (não está claro que o compromisso é 
eficaz) 

Expansões 

32 e E32 A (existe uma grande confusão quer na numeração das 
manchas, quer nos respetivos limites)- 127-176 (não se percebem 
os limites desta mancha e a taxa de execução indicada não permite, 

por si só, justificar as carências, conforme fundamentação)- 360 (ver 

nota à C281)- 361 (ver nota à C281)- 456 (concertar com posição da 

DRAPC) 
L_ __________ _L____ _____ ~--------~--~-"·---~-~--~---"--

A.5.2. Apreciação dos pedidos de exclusão de construções existentes, isoladas, 

em solo rural 

Foram apresentados 55 pedidos de exclusão relativos a atividades económicas 
existentes em solo rural, que a Câmara Municipal considerou que não se enquadram 

nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN previstas no 

artigo 20°. 

Uma vez que estas propostas de exclusão não decorrem do modelo de ordenamento, mas 

sim de projetas, considera esta CCORC que poderá ser ponderada a sua exclusão no 

âmbito deste procedimento de delimitação da REN, nomeadamente, em antecipação do 

disposto no artigo 16.0~A, com base no princípio da economia procedimental. 

Nestes casos a fundamentação necessária é a que decorre da dtada disposição legal, 

pelo que os argumentos apresentados foram no sentido de demonstração do cumprimento 

dos requisitos nela estabelecidos, o que nem sempre se verificou. 
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~/\ 
Face aos elementos apresentados, constata-se que os pedidos se podem tipificar no~ 
seguintes grupos: ';--tt/ 
- Estão em atividade 1 não tendo, no entanto, sido referido qualquer dado sobre o ~ 

licenciamento; ;r~ .k ;J, 
- Integram pedidos de regularização; 

- Possuem licenciamento, mas não especificam qual a área licenciada; 

- Não possuem licenciamento, nem integram pedidos de regularização; 

- Inserem-se em áreas de elevada sensibilidade ecológica ou de risco, 

Como conclusão da análise efectuada, considera-se que: 

- Nos casos em que não se encontra demonstrada a necessidade da área a 
excluir da REN, a sua aceitação está dependente da apresentação de estudo 

ou projeto, com peça desenhada, a escala mais pormenorizada, que permita 

justificar a necessidade das áreas de exclusão propostas, de que são 
exemplos: 

C523- C524- C520- C528- C549- C550- C551 - C580- C586- C587-
C588- C589- C590- C594- C612- C616- C617- C618- C622- C629-
C646- C681- C682- C739- C747- C748- C756- C770- C785- C787-
C796 - C798- C846- C861 - C896 

- Não serão de aceitar as propostas apresentadas que correspondam à área 
licenciada, porquanto não ficam diminuídos os direitos adquiridos pelo 
licenciamento com a sua inclusão na REN, de que são exemplos: 

~ Não são de aceitar os pedidos que incidam sobre tipologias de áreas da REN 
de elevada sensibilidade ou de risco, em particular zonas ameaçadas pelas 
cheias, leitos dos cursos de água e respetivas margens, escarpas e outras 
áreas de risco de erosão onde existam risco de deslizamentos ou de 

movimentos de massas em vertente, de que são exemplos: 

~;~;;;;- C646 -~701 - ~703 ~ C7;~- C721 - C722- C723- ~750- C780 J c ______________________ ....... __________ -
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- A Câmara Municipal deve ponderar, face à expressão territorial de algumas ~ (t: 
manchas, a adequada qualificação do solo nos termos do disposto no DR/ ~p 
11/2009, de 29 de Maio, de que são exemplos: ~ 

I C59~--C62~621 "- -----"--" ~ ~ .. ~ 
/0' 

/ " 

A.6. Estudos de caracterização 

Os estudos de caracterização foram apresentados na 2. a reunião plenária da CA, 

tendo-se concluído que os mesmos necessitavam de ser completados e atualizados. 

Os documentos agora apresentados completam alguma informação importante com 

vista à sustentação das propostas apresentadas, embora continuem a revelar-se com 

estruturação e conteúdo confusos e tratamentos menos aprofundados de matérias 

importantes para o território em análise. 

Tendo em vista a correção de alguns aspetos importantes para a sua compreensão 

os, nomeadamente para a fase de discussão pública, passamos a referir o resultado 

da análise efetuada aos mesmos: 

~ O trabalho foi organizado, de acordo com o fndlce geral que acompanha o 

processo, em cinco "TOMOS" sob as designações de "Regional/Loca!", 

"Economia", "Socioculturar, "Património~ e "Ambiente e Riscos" 

-Por sua vez, cada um destes 'Tomos" foi subdividido em "Volumes", que nem 

sempre correspondem ao indicado no referido fndice, como é por exemplo o 

caso do "TOMO !", que tem no índice um Volume 3- Rede de Equipamentos, 

que não existe, encontrando-se esta temática tratada no capítulo 3 do Volume I 

com a denominação de "Equipamentos Estruturantes Regionais" e no TOMO 

!H, Volume VIl, que consta do fndice geral como "Urbanismo", pelo que o 

mesmo deve ser corrigido em função dos elementos apresentados. 

A.6.1. TOMO I - Regional- Local 

Deste tomo fazem parte dois volumes: 

Volume I - Enquadramento Regional; 

Volume li- Rede Viária, Mobilidade e Transportes. 

Relativamente a estes dois Volumes foram feitas algumas correções indicadas no 

parecer emitido na 2<a reunião plenária da CA, como é o caso das referências à 
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~-
Exposalão e ao Transporte Ferroviário e introduzidos alguns novos dados pari} ~'-
completamente dos já existentes, de que é exemplo o conteúdo do Volume !, capitulo .~~ 

2 relativo à ''Mobilidade e Transportes". fl 
No entanto, nada foi acrescentado de muito significativo no sentido de melhorar os 
conteúdos, pois muitas das modificações prendem-se apenas com a forma de 
organização da informação. 

·~ 
~· .f.jx; 

Neste sentido estranha-se que nos equipamentos sub-regionais não tenha sido / 
considerado o Santuário de Fátima como equipamento religioso, que pode relacionar-

se com o Aeródromo da Base aérea de Monte Real, aqui referido. 

Por outro lado as referências ao Estádio Municipal não nos parecem as mais 
adequadas, apesar de ser um equipamento existente, que pode vir a ser aproveitado 

para dinamizar a região. 

A.6.2. TOMO 11- ECONOMIA 

Este tomo é constituído por dois volumes: 

Volume III - Economia 

Volume IV- Turismo 

Realça-se mais uma vez a caracterização/enquadramento da atividade pecuária. 

Apesar de este estudo já ter uma análise sobre esta problemática, esta ainda se 

mostra insuficiente face à complexidade dos problemas existentes neste concelho. O 
mesmo se passa relativamente aos parques industriais existentes, cuja abordagem foi 

melhorada, mas não são ainda apresentados dados concretos. 

Reconhece-se que foram desenvolvidos alguns conteúdos como é o caso do ponto 3.1 
relativo ao tecido empresarial, do volume III, ou a introdução de novos dados 

estatísticos mais atualizados relativos ao setor secundário, no entanto nestes estudos 

não transparecem por exemplo as indústrias existentes com dificuldades de ampliação 

ou aquelas que já eram existentes à data da entrada em vigor do PDM e que não 

foram contabllizadas como taL 

Quanto à dinâmica de localização industrial concelhia verifica~se que os dados foram 

atualizados relativamente aos estudos apresentados na 2.8 reunião da CA, que se 

referem agora a 2012. Concluem que a ocupação do espaço industria! do concelho é 

de 57,8%. 

Este estudo foi complementado com dados relativos à indústria extrativa, no entanto 

apresenta-se muito genérico, não concretizando em que territórios ocorrem as 

explorações e quais as suas características, bem como os seus reflexos: dinâmica, 

constrangimentos e impactes, remetendo para o TOMO V. 
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Foram ainda atua!izados os dados relativos ao emprego que se referem agora ao ano ;,_~ ~ 
de 2011. ;111 

-

No que concerne ao Volume IV, a temática Turismo encontra-se agora mais 1:l 
desenvolvida, no entanto há aspetos que deveriam ser mais objetivos como é o caso 

do ponto 3 "Produtos do PENT para a Região Centro de Portugal", que refere vários 
1" K. "- L..-

fSCUfSOS turísticos, sem os relacionar com este território concelhio, sendo um exemplo crv .1· -· 

deste o caso Santuário de Fátima que J'á mencionamos anteriormente. Por outro lado o ~~;/ 
estudo em questão apresenta aspetos que são irrelevantes, como é o caso da / f 
apresentação dos serviços do SPA do Hotel D. Afonso, em Monte Real. c::; 
Também a caracterização do estádio municipal de Leiria, como já foi transmitido 
anteriormente nos parece descabida de conteúdo que interesse ao tema em análise, 

bem como as referências ao Pavilhão de Exposições de Leiria que aparece como 

"estilo Exposalão~. 

A.6.3. TOMO III- SOCIOCULTURAL 

Este tomo é constituído por três volumes: 

Volume V- Demografia 

O estudo relativo à demografia apoiou~se já nos dados disponíveis dos censos de 

2011. Foi entregue uma adenda aos estudos demográficos com a evolução previsível 

da população do concelho de Leiria, para enquadramento e suporte das propostas 

apresentadas na revisão do PDM, em particular quanto às necessidades de 

equipamentos coletivos, infraestruturas e áreas de expansão. 

Neste contexto foram apresentados dois cenários utilizando métodos de cálculo 

distintos, sendo que, em qualquer deles, é previsfvel que a população continue a 

crescer, atingindo em 20121 valores superiores a 140.000 habitantes. 

Volume VI - Habitação 

No volume VI - Habitação - Foram introduzidas algumas conclusões relativas às 

tabelas apresentadas, como é o caso da Tabela 15. 

Volume VIl - Rede de Equipamentos 

Quanto à rede de equipamentos tratada do Volume VIl, designada erradamente no 

índice geral como "urbanismo", verifica~se que foram feitas correções nomeadamente 

no que respeita aos equipamentos de ensino, e, no cômputo geral, procedeu-se ao 

completamente do estudo sobre esta temática, com a introdução de novos dados e 

análise dos mesmos. 

Há a referir que na tabela 46, por lapso, foram omitidas as freguesias dificultando a 

leitura da mesma. 
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A.6.4. TOMO IV- Ordenamento e Urbanismo 

Reitera~se o já transmitido na 2.° CA, não obstante a des1gnação do título deste ,Til:J;f? 
"tomo", dele faz apenas parte um volume com a designação de "Urbanismo", que no/~/_ 
Indica Geral tem a denominação de "Património", devendo esta designação ser ~ 

adequada aos elementos apresentados. ~p' ~h, 

Sobre a análise dos aglomerados por freguesia (1.6) verifica~se que foi feita neste _~V 
volume uma abordagem mais desenvolvida/concreta sobre o tipo de povoamento e a f / f' 
evolução desde 1995 a 2007, com a apresentação de Quadros relatiVOS à ocupação 

dos perímetros urbanos em vigor e das "áreas de transição", par freguesia. 

A.6.5. TOMO V- Ambiente e Riscos 

Deste tomo fazem parte dais volumes: 

Volume IX- Biofísica 

Volume X - Recursos Florestais e agrícolas 

No indice geral há referência a um Volume X - Recursos florestais ~ ao qual agora foi 

acrescentada a denominação "agrícolas" e ainda a um volume XI, denominado 

"Perigosidade e Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos", que não consta deste Tomo. 

Reitera-se a questão já colocada no anterior parecer sobre o tratamento diferenciado 

para alguns setores de atividade sem que se perceba a razão desta organização, 

como é o caso dos "Recursos Florestais" que foram tratados no Volume IX e 

especificamente no volume X deste Tomo. 

A temática Riscos é abordada ao longo dos diversos capítulos do TOMO como é o 

caso da Qualidade da Água da Bacia do Us (4.1.1) Volume IX e dos Riscos de 

Incêndio (4.5) Volume X. 

Foram ainda revistas algumas figuras e tabelas e ratificadas as referências às 

mesmas. 

A.6.6. TOMO VI - Património 

Desenvolvido em dois volumes: Volume I, sobre Património Arquitetónico e 

Paisagístico e Votume 11, sobre Património Arqueológico, tratam de matérias ~ 
especificas tuteladas pela Direção Regional de Cultura do Centro, representada nesta 

Comissão de Acompanhamento. 

A.7. Relatório de Avaliação da execução do PDM em vigor 

Este relatório desenvolve-se em 2 volumes: um volume A4 e um volume A3 (anexos 

com cartogramas) e é acompanhado de plantas correspondentes à avaliação da taxa 

de execução dos per! metros urbanos e das áreas industriais em vigor. 
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~ 
Da analise da avaliação da edificação em espaço urbano e da comparação d6~ 
estudos agora entregues com os da 3.a reunião de CA, verifica-se uma alteração Í/~.? 

significativa dos valores relativos à taxa de ocupação de todos os aglomerados )!'&'/ 
urbanos (tabelas - quantificação do solo urbano do PDM em vigor), sem que tenha ~ 

sido explicitada a razão destas alterações dado que a metodologia se encontra ~/!'' hk 
inalterada. Muito embora de presuma que as diferenças decorrem das observações ;;e:~' 
efetuadas pela CCORC ao documento anterior, deverá esta situação ser esclarecida. .-vff/··/r I -4<: 

Por outro lado constata-se que os dados constantes deste relatório, relativos à taxa de ~ 
ocupação dos perímetros urbanos, que apresenta um valor de 67%, diverge do valor 

indicado no Relatório do Plano - Volume li -· Enquadramento e Ordenamento, no ponto 
3.2 - Leitura de partida do PDM em vigor, que apresenta um valor de 76%, valor esse 
constante na anterior versão, pelo que devem ser compatibilizados os diversos dados. 

Integrado no volume A4 consta um anexo com cartogramas sobre a ocupação dos 
aglomerados por freguesia e sobre a indústria, informação que é igual à que consta do 
volume A3, apresentado de forma autónoma e designado também por - III Avaliação 
do grau de execução do PDM em vigor - que apenas difere na escala, não se 
vislumbrando a utilidade da duplicação desta informação. 

A organização destes anexos não seguiu nem uma lógica territorial, nem a ordem 
alfabética, das freguesias, sendo que os diversos perímetros urbanos da mesma 
freguesia, não são tratados de forma sequencial, o que dificulta a consulta destes 

dados, situação que deve ser melhorada. 

No tocante às acesslbilidades, é feita a abordagem ao tema "Melhoria da Unha do 
Oeste, com previsão de ligação à Linha de comboio de Alta velocidade", cujas 
conclusões não são consonantes com a proposta de ordenamento - onde este 
corredor não foi representado -, face à importância que é dada neste documento ao 
projeto nacional para a Alta Velocidade e ao "reconhecido papel estruturante a nlvel 
europeu", considerando-se que, "não obstante a decisão de adiamento da execução 
da ligação ... Lisboa- Porto, o projeto pode ainda tornar-se uma realidade .. ,". 

A.S. Relatório do plano 

O relatório deve explicitar 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, conforme n.0 2 do artigo 86.0 do RJIGT. 

O documento apresentado desenvolve-se nos seguintes Volumes: 

"- Nota Introdutória 

Volume I - Diagnóstico 

~ Volume 11 - Enquadramento e Ordenamento 
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- Volume III - Condicionantes 

~*-
- Volume IV- Estrutura Ecológica Municipal 

- Volume V- Proposta 

•]o ,· k'-
Em termos organizacionais não se percebe qual a vantagem da desagregação acima tl"'

1
:.<~/./P 

indicada, que prejudica a articulação dos diversos conteúdos e a coerência e ~ /_. 
sustentabilidade da proposta, O relatório não explicita a articulação entre os objetivos / · 

estratégicos e o modelo de organização espacial adotado, e, como tal, não permite 
aferir, claramente, o fundamento técnico de algumas das opções tomadas, conforme já 
foi referido no parecer anterior. 

De realçar, no entanto, o trabalho desenvolvido com vista à demonstração do 
cumprimento dos critérios do PROT e às questões suscitadas em reuniões anteriores, 
nomeadamente quanto aos critérios de reclassificação do solo, constatando-se que, 
na proposta global, os objetivos de contenção da expansão dos perímetros urbanos foi 
atingida porquanto conduz a uma diminuição dos perímetros urbanos de 1526,37 ha, 
ou seja de cerca de 10%, não obstante se verificar que em alguns dos perímetros 
urbanos não são cumpridas, na integra, todas as normas do PROTC. 

Contudo, no que diz respeito às áreas a afetar a atividades económicas, em particular 

a "indústria e armazenagem'', o relatório não permite esclarecer cabalmente a 
proposta, encontrando-se os argumentos dispersos nos diversos documentos do 
plano, nomeadamente no Programa de Execução e Plano de Financiamento, no 
relatório da REN, entre outros, devendo ser sistematizado neste relatório o resultado 
do diagnóstico e a justificação das soluções. Por outro lado, verifica-se que os 
objetivos definidos para as UOPG das áreas de actividades económicas, tal como se 
encontram regulamentados, não acautelam o correto ordenamento dessas áreas do 
território, conforme referido na apreciação ao regulamento, na medida em que 
algumas das propostas coincidem com áreas de valores naturais, nomeadamente 

REN, situação que deveria ser equacionada e explicitada neste relatório. 

De referir, sobre cada volume acima enunciado, algumas questões especificas, que 

deverão ser revistas: 

Relativamente à Nota Introdutória, mais precisamente à organização do plano, deverá 
o documento articular-se com o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial, no que diz respeito ao conteúdo material do plano, distinguindo os 

elementos que constituem o plano dos elementos que acompanham o plano. 

Quanto ao volume I - Diagnóstico, verifica-se que as diversas temáticas tiveram 
tratamentos diferenciados, porquanto nalguns casos o dossier constitui apenas uma 

síntese dos estudos de caracterização. Verifica-se ainda algumas imprecisões de 
conceitos, no conteúdo e na organização dos pontos 6, 7 e 8 deste volume do relatório. 
Veja-se o caso da referência ao Hospital de Santo André como infraestrutura. Por 
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outro lado, tratando este documento do "diagnóstico", fica por perceber, sobre diversas 

matérias, quals são as questões suscitadas pela análise efetuada e quais as soluções 
apontadas, resultando num vazio, de que é exemplo o tema da "Rede de Alta 

Velocidade". Por outro lado, não está clara a abordagem à zona de proteção do 
Hospital de Santo André, ao respetivo heliporto, bem como ao aeródromo da Gândara, 

nem nos parece garantida, na proposta de plano, a pretendida salvaguarda. 

Esta questão é também pertinente no que toca ao conteúdo do Volume IV- Estrutura 
Ecológica Municipal, no qual é referido que "Na planta de ordenamento deverá ser 
representada a Estrutura Ecológica Fundamental que representa os valores de cariz 
non aedificandi ... ". De facto, esta indicação não foi contemplada na planta de 
ordenamento, nem tratada, como tal, no regulamento, conforme foi referido. Devem 
assim estas peças adequar-se, sendo que, para maior garantia dos objetivos da EEM 

e maior facilidade na aplicação das regras estabelecidas no regulamento, seria de 
toda a conveniência que a indicação constante do relatório fosse, de facto, 
contemplada na planta de ordenamento e adequadamente traduzida na regulamento. 

No volume V- Proposta, verifica-se que a referência ao conteúdo de alguns artigos do 
regulamento encontra-se desatualizada. Quanto à estrutura de ordenamento (ponto 2) 

é feita referência à grande mancha de "Espaço Florestal de Proteção", cuja categoria 
não existe na Planta de Ordenamento, de resto, em concordância com as disposições 
do RJIGT, bem como à expressão maioritariamente assumida no território pelos 
"Espaços Florestais de Conservação", que representam apenas 5,65%, em 
contradição com o expresso no ponto 3. Valores de Ordenamento, segundo o qual a 
maior expressão é assumida pelos ~Espaços Florestais de Produção" (38% ). 

A caracterização dos espaços naturais constante do ponto 2.2 - proposta de 
ordenamento - solo rural, não corresponde à representação efetuada na planta de 
ordenamento. 

Quanto ao ponto 2.3 - proposta de ordenamento - sola urbano, continuamos a 

considerar, tal como já havia sido referido em pareceres anteriores, que não se 
consideram evidentes os reflexos da hierarquização dos aglomerados indicada na 
proposta de ordenamento, nem noutros documentos do plano, nomeadamente na 

programação dos equipamentos. 

Em conclusão, sendo este documento um importante instrumento de apoio não só à 
gestão do plana, como à compreensão do mesmo pelo público, deve constar do 
mesmo um diagnóstico prospetivo que fundamente claramente as opções tomadas em 

termos de ordenamento e que permitam dar cumprimento aos objetivos estratégicos 

def1nldos para a revisão do PDM. 

A.9. Relatório Ambiental 

Tendo em conta que a AAE "não se destina a justificar as soluções do plano, mas a 
apoiar a sustentabilidade ambiental da solução de planeamento que venha a ser 
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encontrada", o Relatório Ambienta! deve avaliar o modo como a proposta de revisão /.::jf( ~ 
do PDML contribui para a concretização das metas e objetivos ambientais definidos ,J' 

nos diferentes instrumentos de referência considerados relevantes, )f/jf;P7 

Efetivamente, ao longo do Relatório, parece que ainda estamos numa fase de .... ~/ 
discussão de alternativas e não na fase final da processo de elaboração e aprovação ~V~ 
da revisão do Plano. Só assim se entendem propostas de alteração/simplificação das /~/ -

Questões Estratégicas ou das próprias opções da revisão. Também não parece que / /Ytf 
faça sentido que, sobre cada FCD, se enumerem as "observações críticas da 5 
avaliação intermédia ultrapassadas com a atual proposta do Plano" e "recomendações 

para ajustamento da proposta de revisão do PDM". Considera-se que as questões que 

acarretam aparentes divergências de posições, devem ser debatidas e articuladas, 

com eventual arbítrio do Municfpío (como se sugere, aliás, nas páginas 108 e 109). 

Assim, o Relatório Ambiental deve refletir a AAE da revisão do Plano, nas suas 

versões objeto de parecer final da Comissão de Acompanhamento e de discussão 

pública. 

Ainda que este Relatório não se destine a justificar as opções do Plano, deverá 

permitir assumir que as soluções, independentemente de não terem somente efeitos 

positivos, são as mais equilibradas e, consequentemente, as mais adequadas, no 

leque das alternativas disponiveis. Com efeito, não parece aceitável que o Relatório 

Ambiental seja uma espécie de parecer crítico, na ótica ambiental estratégica, das 

soluções de ordenamento territorial plasmadas na proposta de Plano. 

Por outro lado, a avaliação de cada FCD deve ter em conta os critérios de avaliação, 

os objetivos de sustentabilidade e indicadores que permitam descrever a situação 
existente e analisar as tendências das alternativas de planeamento. Esta metodologia, 

ainda que enunciada, nem sempre resulta clara no Relatório, com prejuízo para os fins 

pretendidos. 

Para cada FCD, o Relatório apresenta o objetivo, os problemas, as tendências e as 

oportunidades, passando depois a analisar os efeitos de cada uma das principais 

propostas da revisão do PDML segundo cada critério de avaliação, tendo como 

referência os objetivos de sustentabilidade. 

Neste capítulo, a proposta e a consequente avaliação dos seus efeitos no que diz 

respeito às áreas de atividades económicas, não reflete, na realidade a proposta, 

sobretudo por não ter em conta as áreas de indústria e armazéns a programar, em 

áreas de sensibilidade ecológica. 

O Plano de Monitorização proposto apresenta alguns indicadores cuja recolha pode 

ser difícil e que podem não traduzir com rigor os objetivos que se pretendem. A título 

de exemplo, a sustentabilldade ao nível da acessibilidade e da mobilidade (que 

deveria ser mensurada no âmbito da monitorização do FCD 1) não transparece dos 

indicadores propostos, bem como o "uso e ocupação da EEM", medido em %. 
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Parece ainda faltar um plano de controlo, no qual, face aos indicadores de t:_~ 

sustentabilidade e à situação atual, estabeleça metas e indique como se monitorizam 

as medidas tendentes ao alcance dessas metas. -;r/iljP 
Deveria ainda ser previsto um quadro de governança para a revisão do PDML, que ~ 

garanta o cumprimento dos objetivos definidos para cada FCD, bem como a Je~:r .<.r, r 
concretização e ou o ajustamento das diretrizes propostas. í: 
Quanto aos aspetos formais, é de referir um conjunto de aspetos de detalhe que, sem / 

1 

• 

prejudicarem a profundidade do Relatório, devem merecer uma revisão cuidada do 

mesmo, antes da entrada na fase subsequente. 

Com efeito, considera-se relevante que os seguintes aspetos sejam melhorados: 

a) Articulação com o regime jurfdico dos instrumentos de gestão territorial: parece 

haver alguma confusão entre acompanhamento da revisão do PDM e 

conferência de serviços; a consulta pública não é obrigatória na Etapa B, mas 

na Etapa D (pág. 15); 

b) Referências a planos e outros instrumentos em vigor: valeria a pena referir a 

transformação da ACCRU em ARU - Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Leiria; o Plano de Pormenor de S. Romão/Oiha!vas, que foi 

publicado em 24 de Julho de 2012 e retificado em Novembro de 2012 (pág. 

25); 

c) Referência ao nível satisfatório dos equipamentos (págs. 43-44): esta 

referência deverá ser ponderada, dado que não está fundamentada e poderá 

vir a prejudicar/inibir alguns investimentos futuros; 

d) Questões estratégicas: deveria ser esclarecido que o Centro Nacional de 

Lançamentos é um equipamento desportivo na área do atletismo (pág. 56); a 

menção ao associativismo (pág. 56) deveria explicitar de que tipo de 

associações se trata (de natureza cultural, recreatíva, desportíva, de 

assistência social ou de caráter empresarial). 

Em conclusão, considera-se que o Relatório Ambiental da proposta de revisão do 

Plano Diretor Municipal de Leiria (PDML}, deve antes da submissão a discussão 

pública, ponderar e completar os aspetos acima enunciados, por forma a dar cabal 

cumprimento aos requisitos estabelecidos no regime jurídico da avaliação ambiental 

estratégica, nomeadamente quanto ao disposto na alínea g) do n.0 1 do artigo 6°. 

A. 10. Programa de execução e plano de financiamento 

Para melhor se perceber este documento deveriam constar uma lista de acrónimos. A 

este respeito, verifica-se que as siglas utilizadas relativamente a algumas entidades já 
se encontram desatualizadas, como é o caso da AFN (Autoridade Florestal Nacional, 

atua! Instituto da conservação da Natureza e das Florestas). 
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De um modo geral, este documento dá resposta ao exigido na alínea d) do n.' 2 fJ (/\L. 
artigo 86. 0 do RJIGT, nomeadamente identificando as ações que decorrem da 
proposta, o investimento previsível, as fontes de financiamento e o respetivo grau de 

prioridade para o horizonte temporal do plano. 

A.11. Planta de enquadramento regional 

Esta planta deve ser completada com a delimitação e identificação dos instrumentos 
de gestão territorial em vigor na área do município, conforme disposto na alínea a} do 

ponto 1." da Portaria n." 138/2005, de 2 de Fevereiro. 

Com efeito, na legenda consta a indicação de "Planos de Pormenor eficazes", porém, 

para além de não estarem identificados quais são, também a respetiva representação 

na planta não tem leitura. 

I 

A.11. Planta da situação existente tf 
As tramas que representam as infraestruturas: aeródromo da Base Aérea de Monte ~ • 
Real, aeródromo de Marrazes e Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas 
residuais, não correspondem à legenda, confundindo-se, nalguns casos, com espaços 

industriais. O mesmo se passa com os espaços associados à rede rodoviária. 

A.12. Compromissos urbanisticos 

Foi apresentada uma planta com a indicação das informações prévias favoráveis em 
vigor, outras operações urbanísticas e loteamentos emitidos, dando, assim, 
cumprimento ao disposto no na alínea c) do ponto 1." da Portaria 138/2005, de 1 de 
Fevereiro. 

A.13. ~ Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

No índice do dossier esta planta foi designada por Planta da Estrutura Ecológica, 
devendo, assim, ser corrigida para Planta da Estrutura Ecológica Municipal. 

Esta planta estabelece a estrutura ecológica fundamental, a estrutura ecológica 
complementar, os corredores ecológicos: fundamentais e complementares, bem como 
os leitos de cursos de água. 

Sobre esta planta ver observações ao regulamento e planta de ordenamento e ao 
relatório do plano. 

Por outro lado, esta planta deve ser reajustada, face à delimitação final da RAN e da 
REN. 

A.14. Ruído 

Este estudo é parte dum trabalho mais amplo, realizado pelo Laboratório de Acústica 
do Instituto Politécnico de Leiria, no âmbito dum protocolo assinado com a Associação 

94 



~(:C-

~~} 
dos Municipios de Alta Estremadura e que abrange cinco municípios: Pombal, Leiria, /f ~ 
Porto de Mós, Batalha e Ourém. ,_ C:.: .. ___ _ 

A.14.1. Descrição geral do documento ~ 
Os elementos enviados para análise na vertente do ruído fazem parte do Tomo VIl
Relatório Final e Relatório não Técnico, apresentado em formato digítal. 

O Anexo I do relatório final possui o boletim de verificação metrológica do Sonómetro, 

utilizado nas medições e o Anexo 11, os Mapas de Rufdo com as isófonas 
correspondentes aos diferentes níveis de ruído para os indicadores Lcten e Ln, 

distribuídos por 2 cartas cada um. 

A. 14.2. Mapas de Ruído 

Aspectos Técnicos 

Os mapas foram elaborados para os indicadores ~en e Ln em função dos três perfodos 

de referência e é datado de 2009. 

Não foi apresentado nenhum estudo prevísional com base no pressuposto de 
alterações significativas em termos de produção de ruído. 

Para a modelação da emissão e propagação sonora foi utilizado o programa de 
cálculo computacional CadnaA (Datakustik GmbbH, Alemanha). 

Para a realização do cálculo foi utilizada uma malha uniforme de pontos receptores 
15mx15m. A altura de avaliação foi de 4m acima do solo, e foram consideradas 
reflexões de primeira ordem. 

Fontes de ruido 

As fontes de ruldo consideradas provêm do tráfego rodoviário, industrial, ferrovlárlo e 
aéreo. O relatório discrimina todas as fontes, identificando~as e quantificando-as em 

diversas tabelas. 

Requisitos Minimos 

A representação gráfica dos mapas de ruído está de acordo com o especificado na NP 

1730, na gama de valores ]<45dB (A),> 75dB (A)[. 

A escala 1 :25000 está de acordo com os princípios orientadores preconizados pela 

APA para a execução de mapas de ruído. Dada a área do território abrangido e a 
escala utilizada, a sua representação distribui~se por duas cartas. 

Os recursos utilizados no cálculo, o período de referência e a data da avaliação, assim 
como a legenda com a relação cores/classes de níveis sonoros e a escala das cartas, 

estão genericamente de acordo com o exigido. 
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a cada uma das fontes de ruído consideradas, foram selecionadJ~>i ~.Relativamente 

vários pontos 

específicas. 

para a validação do modelo, devidamente assinalados em plantas 

A.14.3. - Análise da Qualidade dos Resultados Apresentados 

Níveis Sonoros 

Os níveis de ruído que caracterizam o ambiente sonoro estão devidamente ilustrados 

nos mapas de ruído apresentados e que resultam da modelação matemática, sujeita 

posteriormente a validação conforme referido. 

De acordo com as "Directrizes para a Elaboração de Mapas de RufdoN e o 

Regulamento Geral de Ruído (RGR), anexo ao D.L. n.0 9/2007, de 17 de Janeiro, 
rectificado pela Declaração de Rectificação 0° 18/2007, de 16 Março e alterado pelo 

DL n° 278/2007, de 1 de Agosto, a validação com leituras feitas "in sítu" só deverá ser 

aceite caso a diferença entre os valores medidos e os retirados dos mapas de rufdo, 

resultantes da modelação matemática, não ultrapasse ± 2dB(A), 

No caso presente podem constatar-se alguns desvios pontuais nas diversas tabelas 

de validação das diferentes fontes sonoras, que se consideram pouco significativos 

tendo em conta o conjunto das verificações, 

Zonamento 

Embora o relatório apresente tabelas com as % de população exposta às diversas 

classes de rufdo, não inclui mapas de compatibilidade relatívos ao Lcten e ao Ln. Estes 

deveriam constituir uma base importante para a classificação das zonas, revelando 

numa primeira abordagem os limites ffsicos a que estas estariam sujeitas. 

A.14.4. Conclusão 

- O mapa de ruído do Município de Leira está genericamente de acordo com a Norma 

Portuguesa 1730 -1-2-3 e o Regulamento Geral do Ruído (RGR), anexo ao D.L n. 0 

9/2007, de 17 de Janeiro, ratificado pela Declaração de Rectificação 0° 18/2007, de 16 

Março e alterado pelo DL n' 278/2007, de 1 de Agosto; 

- O relatório deve apresentar uma carta de compatibilidade/conflitos para os dois 

indicadores ~en e Ln e justificar a não inclusão dum mapa da "situação prevista" 

projetada num determinado horizonte temporal; 

B. CONCLUSÃO 

8.1. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 

Sem prejuízo de outras questões de legalidade que venham a ser levantadas pelas 

demais entidades que acompanham o processo de revisão do PDM de Leiria, nas 
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cumpre com as seguintes disposições legais e regulamentares em vigor: / · 

-Sobre o conteúdo material ou documenta!, faltam: 

a) A ficha de dados estatísticos, a elaborar de acordo com modelo da Direção 

Geral do Território, conforme ponto 5 da Portaria n.0 138/2005, de 2 de Fevereiro. 

~ 
~~) 

- Sobre o regulamento, destacam-se as normas que carecem de adequado / ·· 

enquadramento legal, conforme exposto no parecer sobre esta peça constituinte ' 

do plano: 

a) Secção III- Empreendimentos de Caráter Estratégicos 

Artigos 36.0
, 37.0 e 38.0 por configurar uma alteração do Plano sem o necessário 

recurso aos procedimentos de dinâmica de Planos Municipais de Ordenamento do 

Território previstas no RJ IGT. 

b) O artigo 126.0
, que contém regras sobre a legalização de construções 

existentes, sem o necessário enquadramento legal. 

c) Sistema Patrimonial- artigos 22.0 e 23.0 

e) Aglomerados Rurais -Artigo 64.0
, n.0 3, por violar o disposto no n.0 5 do artigo 

6.0 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

f) n. 0 4 dos artigos 116.0
, 117.0

, 118.0
, 119.0

, por preverem que a execução das 

UOPG de áreas urbanizáveis possa ocorrer através de operações avulsas, sem o 
necessário recurso aos planos de pormenor, contrariando assim o disposto no nos 

n.0 s 2 e 3 do artigo 22.0 do decreto Regulamentar n.0 11/2009, de 29 de Maio. 

g) Artigo 102.0
- Espaços canais sujeitos a servidão- por configurarem alterações 

ao PDM sem o procedimento exigido pelo RJIGT 

-Sobre a planta de ordenamento: 

-Espaços Naturais, por desconformidade com o artigo 9.0 do D.R. 11/2009, de 

29 de Maio. 

- Conflitos entre as áreas florestais percorridas por incêndios e os espaços 

urbanos, sem estejam asseguradas as interdições previstas no DL 327/90, de 

22 de Outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.0 55/2007, de 12 de 

Março. 

-Sobre as Condicionantes - corrlg'ir e atualizar. 

8.2. COMPATIBILIDADE OU CONFORMIDADE DA PROPOSTA COM OS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 
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considera~se que o plano não revela expressas incompatibilidade ou 
desconformidades com os instrumentos de gestão territorial eficazes. 

8.3. FUNDAMENTO TÉCNICO DAS SOLUÇÕES DEFENDIDAS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL 

Embora com reservas sobre algumas das opções adotadas pela Câmara Municipal 

de Leiria, considera-se que, no essencial, as soluções encontram-se 
fundamentadas, embora de forma dispersa pelos diversos relatórios do plano, 
devendo, por isso, ser revista a sistematização da fundamentação das soluções 
adotadas no relatório do plano, documento essencial para o entendimento do 
modelo de organização do território proposto. 

Face ao exposto, considera~se que a versão do plano apresentada deve ser 
reformulada nos termos indicados no presente parecer, em especial quanto às 
questões de legalidade identificadas, de forma a reunir condições para ser sujeita 
a discussão pública. 

No entanto, tendo em conta a complexidade de algumas das questões suscitadas, 
devem ser promovidas reuniões de concertação com a CCDRC, de forma a 
ultrapassar as objeções indicadas neste parecer. 

4.2. Pareceres enviados pelas entidades que não compareceram à 
reunião: 

Instituto Nacional de Aviação Civil. I.P., esta entidade remeteu o respetivo parecer 

com o seguinte teor: 

"Quanto à análise dos documentos enviados, há salientar o seguinte: 

-No seguimento do email enviado, relativamente à 2a reunião, sugedndo que fossem 
criadas zonas de proteção ao Heliporto do Hospital de Leiria e ao Aeródromo da 
Gândara nas áreas envolventes a estas infraestruturas, constata-se que após a 
análise aos elementos recebidos, essas zonas não se encontram representadas 
nas devidas plantas de ordenamento. 

Pelo referido acima e de forma a salvaguardar a operacionalidade dessas 
infraestruturas para o futuro, é recomendável que as referidas zonas de proteção 
venham a ser representadas nas devidas plantas, bem como a definição das 

mesmas em regulamento." 
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Autoridade Nacional de Proteção Civil, esta entidade remeteu o respetivo parecer, ~ ~ 
de teor favorável condicionado, o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo ·--·--

parte integrante. ~ 

,/-"" -<-) 
/1 Oirecão Geral de Energia e Geologia, esta entidade remeteu o respetivo parecer, de 

teor favorável, o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

REFER - Rede Ferroviária Nacional, EPE, esta entidade remeteu o respetivo 
parecer, de teor favorável condicionado, o qual se encontra anexo à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. 

Turismo de Portugal, lP, esta entidade remeteu o respetivo parecer, de teor favorável 

condicionado, o qual se encontra anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

Administração da Região Hidrográfica do Centro. I.P., esta entidade remeteu o 
respetivo parecer com o seguinte teor: 

n1. Estudos de caracterização e diagnóstico 

Da análise dos Estudos de Caracterizaçâo verifica-se que os recursos hídricos são 

abordados de uma forma muito superficial, sendo omissos quanto a vários aspelos 

que se consideram relevantes abordar, nomeadamente: qualidade das massas de 

água superficiais e subterrâneas e seus principais usos, disponibilidades de água e 

eventuais conflitos de usos existentes, identificação de pontos críticos e de áreas a 
recuperaria preservar na rede hidrográfica, entre outros já mencionados no parecer 

emitido no âmbito da 2 8 reunião CA. 

Não foi efetuado o enquadramento da posição do municfpio relativamente ao 

esUpulado nalguns documentos 11ierarquicamente superiores e relevantes em termos 

de recursos hídricos, nomeadamente no Plano Estratégico de Abastedmento de Agua 

e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR 11), no Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Agua (PNUEA) e na Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários 

e Agroindustriais (ENEAPAI). 

A figura 1 O constante na página 25 do Tomo V - Ambiente carece de revisão, na 

medída em que não condiz com a legenda apresentada, Por outro lado, é referido que 

"A principal fonte de poluição urbana é proveniente da ETAR': não sendo contudo 

referida qual a ETAR em causa nem quais os motivos do mau funcionamento. 
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No capítulo relativo aos Recursos Naturais não é feita qualquer referência 

recursos hídricos, o que deve ser revisto. 

2. Relatório do plano ~ 
A Resolução do Conselho de Ministros n° 1612013, de 22 de março, aprovou os j., ftv'J' 
Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 4 ~"' j 

(RH4), designados por PGBH do Vouga, Mondego e Us e das Ribeiras do Oeste, e o ~ 

:~::;n~~:·:~~o :~~~a~:s ~~~~og~::t:s ~~~t;:~g~::,:.::gi~::~~:o:r;:fi~~u:l;:.~5~ f 
informação constante no Ponto 2.3 do Volume 11- Enquadramento e Ordenamento. 

Os pontos 1.1, 3.2 e 3.3 do Volume III- Condicionantes carece de revisão, em 

conformidade com o referido no presente parecer relativamente ao regulamento e à 

planta de condicionantes. 

3. Regulamento 

No que respeita à proposta de regulamento apresentada, é de referir o seguinte: 

Na afine a b) do Ponto 1 do Artigo 3° deve ser acrescentada a Carta de Zonas 

Inundáveis. 

No Artigo 4° deve ser acrescentada uma alínea que inclua o Plano Nacional da Agua 
(PNAJ, As alíneas b) a e) carecem de atualização dado que se encontram aprovados 

os Planos de Gestão da Bada Hidrográfica que integram as regNJes hidrográficas 4 
(RH4) e (RH5), conforme já referido anteriormente. 

Sugere-se ainda, que seja acrescentado mais um ponto, que contemple para além dos 

IGT referidos, outros Planos ou Programas de âmbito nacional a observar na área do 

plano, nomeadamente o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento 

de Águas Residuais (PEAASAR 11), o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

(PNUEA) e a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agroindustriaís 

2007-2013 (ENEAPAI). 

Relativamente à alinea a) do ponto 2 do Artigo 6°, deve ser feita referência à servidão 

do Domínio hídrico, carecendo os respetivos subpontos de renumeração, sugerindo-se 

a seguinte redação: 

a) Recursos hídricos 

i) Domlnio hídrico: 

i1) Leito e margens de cursos de água, lagos e lagoas; 

i2) Leito e margem das águas costeiras; 

ii) Zona terrestre de proteção de lagoa classmcada de águas públicas; 
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iii) Perímetros de Proteção das Captações de Agua Subterrânea para )~ !2.1\c. . 

Abastecimento Público; \ tF-

No que respeita às infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais, as mesmas só devem ser consideradas se tiverem servidão legalmente 
constitufda, situação que apesar de se encontrar descrita como tal no Volume III do 
Relatório do Plano, suscita dúvidas, na medida em que ni!JO é feita qualquer referência 

ao despacho ministerial que delim;ta a área da servidão, nem às dimensões da faixa 

de servidão e aos condicionamentos a observar. 

Acresce o facto de, no regulamento, não ser feita qualquer referência quanto à largura 

das faixas sobre a qual incide a servidão em causa. Trata-se de um assunto que 
carece de clarificação. 

Para as infraestruturas que não tinham se!Vídl:io legalmente constituída sugere-se que, 

por questões de segurança e de operacionalídade, seja previsto no Regulamento um 

articulado que salvaguarde uma faixa "non aedificandi", confinante com as mesmas. 

No que respeita ao n. 0 1 do Artigo 16° sugere-se que seja adotada a definição de zona 

inundável constante na Lei da Água (Lei n. 0 5812005, de 29 Dezembro), 

nomeadamente" ... constituem zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias as áreas 

contigues à margem dos cursos de água ou do mar que se estendam até à linha 

alcançada pela maior cheia com probabilidade de ocorrência num periodo de retomo 

de um século." 

A alínea c) do ponto 3 do mesmo Artigo carece de revisão e clarificação. O mesmo 

sucede com a alfnea d), na medida em que se está a admitir a ü1stalação de alguns 

estabelecimentos industriais nestas áreas, o que não nos parece razoável face à 

sensibilidade das mesmas e ao teor do n. 0 2 do mesmo Artigo. 

Deverá ainda ser ponderada a redaçl:io do Ponto 5, atendendo à salvaguarda de 

pessoas e bens. 

As cotas dos pisos inferiores das edificações devem ser sempre superiores à cota 

focal da máxima cheia conhecida e as edificações não devem interferir negativamente 

com o escoamento das águas da rede hidrográfica. 

Nas áreas sujeitas as cheias e/ou inundações, a pretensão de ocupação ou de 

renovação urbana deve ser antecedida de estudos detalhados, de modo a 

salvaguardar a segurança de pessoas e bens. 

A redação da alínea a) do Ponto 2 do A1tigo 73° carece de revisão. 

Deve ser indicado o índice de impermeabilizaçl:io do solo a permitir para as diferentes 

categorias e subcategorias de solo previstas associados às novas construções e/ou 

reabilitações de construções já existentes. 
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Na subalínea ii) da alínea c) do Artigo 124°, deve ser também contemplada a questão , f-: 
dos efluentes líquidos. ·-

O Ponto 3 do Artigo 125° carece de correção dado que faz referência a um processo 

de alteração. 

Devem ainda ser atendidas as recomendações apontadas no ponto 7. do Relatório 

Ambiental que acompanha o Plano, resultantes da avaliação ambiental estratégica 
efetuada, parücularmente no que se relaciona com os recursos hídricos. 

4. Relatório Ambiental 

A APA, IP.IARH do Centro, foi consultada na fase de Relatório de Definição de Amb1lo 

(RDA), tendo sugerido algumas recomendações a serem vertidas no RA que agora se 

encontra em apreciação, verificando-se que, na generalidade, foram atendidas as 
recomendações efetuadas nessa fase. 

Analisado o relatório Ambiental verifica-se que é efetuada uma descríção dos 

principais objetivos da proposta de revisão do PDM, o quadro de referência 

estratégico, os fatores ambientais considerados relevantes e os fatores críticos de 

apoio à decisão, com os respetivos indicadores. 

No que respeita aos recursos hídricos, ao nivel do Quadro de Referencia Estratégico 

estão identíficados os principais instrumentos de planeamento para os recursos 

hidricos. 

Apesar de ser considerado que existe Relação de convergência média a forle entre as 
Questões Estratégicas do PDM e o PNUEA, não é efetuada a caraterização da 

situação de referência do concelho relativamente a esta matéria nem se encontram 

previstos quaisquer indicadores que permitam avaliar o contributo das medidas e 

ações a adotar com a implantação do Plano para atingir as metas preconizadas no 

documento estratégico, o que se considera ser de rever. 
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De acordo com o já referido na fase do RFCD, a água é um fator essencial para o ~ _ 
desenvolvimento socioeconómico do pais e como tal deve ser encarada como um u V"' 
recurso estratégico e estruturante, entendendo-se que este recurso natural não só 

deve ser gerido como uma das linhas orientadoras da política de gestão da água, 

como também ser usado de forma eficiente e racional. 

Tendo em consideração os objetivos e metas definidos no PEAASAR 11 e no PNUEA, 

bem como os objetivos operacionais e investimentos previstos pela Autarquia no 

Programa de Execução e Financiamento do Plano, considera-se ser de incluir como 

Indicadores de seguimento, para além dos apresentados, os seguintes: 

• "Consumo de água por habitante (1/hab.ldia)" 
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• "Percentagem do n. 0 total de análises realizadas à água tratada 
resultados estão conforme com a legislação: Valor de referéncia;::: 99%'~ 

• "Percentagem de água captada que é efetivamente utilizada e não perdida: 

Valor de referência 2 80% {PEASSAR 11). De acordo com Plano Nacional da 

Agua a meta a atingir em 2020 é de 15%; 4 i.. , ,(,-;r 

• "Percentagem de água captada que provêm de captações com per/metro de /}>7:, .. ; / . 
proteção ou de albufeiras de águas públicas com plano de ordenamento // 2 
definido: Valor de referência <::95%':· ;· /..fV 0 

• "Percentagem da população equivalente setvida por sistema público de V'' ~ 
saneamento de águas resíduaís que asseguram o cumprimento da legislação 

em termos de descargas de acordo com a respetiva Licença: Valor de 
referênóa ;;;:: 80% "; 

• "Percentagem de reutilização de águas residuais tratadas: Valor de referência~ 

10%;" 

• "Percentagem de águas pluviais e de infiltração afluentes aos sistemas de 

drenagem- Valor de referências 20%", 

• Percentagem da população servida por sistema público de drenagem de águas 

residuais; 

• Percentagem da população servida por sistema público de tratamento de 

águas residuais; 

• Percentagem de água residual tratada proveniente de estações de tratamento 

de águas residuais urbanas utilizada em usos compaffveis; 

• Variação da quantidade de água gasta na rega de espaços verdes (por vezes, 

mesmo com o recursos a regas programadas, as mesmas são efetuadas nos 

períodos de maior calor, com o consequente aumento de perdas); 

Relativamente ao critério de avaliação "riscos naturais e mistos" sugere-se a inclusão 

do indicador: "Areas inundadas (ha)". 

Considera-se ainda de referir que os indicadores de seguimento não se encontram 

associados os valores base correspondentes ao posicionamento do município 

relativamente às metas a atingir, as quais também não são mencionadas, o que pode 

comprometer a avaliação de desempenho do municipio na fase de seguimento, 

carecendo por isso de revisão. 

Em função dos objetivos estratégicos definidos na revisão do Plano, da caraterização 

da situação de referência, da necessidade e da programação do município para a 
ímplementação das diferentes ações e do estabelecimento das metas definidas nos 
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documentos estratégicos hierarquicamente superiores, torna-se necessáno concretfzact!l J1i/tl-. 
onde intervir e priorizar as ações a levar a efeito. 

ConsideraMse importante que o planeamento das intervenções seja adequadamente 
referenciado no espaço e no tempo. 

Assim, o Relatório Ambiental em apreço deve atender às sugestões de reformulação 

mencionadas, as quais devem ser refletida~ na Declaração Ambiental. 

5. Peças desenhadas 

5.1. Planta de Ordenamento/Carla de Zonas Inundáveis 

Na legenda das Plantas deverá ser feita referência à rede hidrográfica do conce//Jo, a 
qual deve ser representada e identificada na planta com a respetiva toponímia de 
forma legível. 

Torna-se ainda necessário a apresentação dos estudos utilizados para a demarcação 

destas zonas, com referência às cotas de máxima cheia conhecida. 

5.2. Planta de Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

De acordo com o já referido anteriormente no âmbito da 3 8 reunião da CA, analisada a 
planta em causa verífícaMse a existência de algumas descontinuidades nos cursos de 

água, o que carece de correção. A titulo de exemplo refira-se a descontinuidade de um 

afluente da ribeira dos Milagres, na zona de Pinheiro, bem como a descontinuidade de 

um afluente da ribeira da Ortigosa, na zona da Ortigosa, conforme extratos da carta 

abaixo apresentados. 
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Figura 1: afluente da ribeira dos Ml1agres 

Figura 2.· afluente da ribeira da Ortigosa 

Toma-se ainda necessário representar a Zona Resetvada da Zona Terrestre de 
Proteção da Lagoa da Ervideira, em conformidade com a legenda da Planta. 

As linhas de água e outros componentes da rede hidrográfica devem ser identificados 
com a respetiva toponimia de forma legível. 

Relativamente à legenda, constatawse que não é efetuada qualquer referência à 

setvídão do Domínio Hídrico, o que deve ser corrigido em consonância com o referido 

para o regulamento. 

Considerando que foram entretanto aprovados os perímetro de proteção das 
captações de água subterrânea do Pólo de captação da Barosa e da Boa Vista, 
através das Portarias n. 0 20712013, de 21 de junl1o e 23412013, de 23 de julho 

respetivamente, toma-se necessário demarcar os mesmos na planta de 
condicionantes. De acordo com o já mencionado anteriormente, a legenda deverá 
fazer referência aos correspondentes diplomas que estabelecem as condicionantes e 

restrições. 

No que respeita à delimitação do Domfnio Público Mar/timo, a mesma carece de 

atualização em conformidade com o traçado entretanto elaborado pela APA, I.P.!ARH 
do Centro. Deverá ser requerida a respetiva shape. 
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Em conformidade com o mencionado relativamente ao regulamento, as infraestruturas ~ 
de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais só devem ~-

constar na Planta de Condicionantes se tiverem seNidão legalmente constituida, ~-b 
situação que se encontra clara. ;fv7 
Para o subtema "Perfmetros de Proteção das Captações de Água Subterrânea para ~ t,. }?_ 
Abastecimento Públíco", na legenda deverá ser feita referência ao correspondente ~ '~~d/ 
diploma que estabelece o regime de proteção. ;Y~ 
5.3 Planta de Enquadramento Regional ~ 

Tendo em consideração que a Resolução do Conselho de Ministros 11° 1612013, de 22 

de Março aprovou os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a 
Região Hidrográfica 4 (RH4), designados por PGBH do Vouga, Mondego e Us e das 

Ribeiras do Oeste, e o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a 
região hidrográfica 5 (RH5), a planta em causa carece de atualização. 

Caso seja necessário, poder-se-á enviar à Autarquia as respetivas shapes. 

5.4. Planta da Rede de abastecimento de água e da rede de drenagem de águas 
residuais 

Considera-se útil que nesta planta se encontrem representados os diferentes 

, componentes das redes em causa, sempre que a escala o petmita, com a respetiva 

identificação e se possfvel com a delimitação da sua área de abrangência. Para uma 

melhor leitura, sugere-se a apresentação das infraestruturas de abastecimento de 

água em carta distinta da das infraestruturas de drenagem e tratamento de águas 

residuais. 

6. Proposta de exclusões de áreas da RE.N 

Conforme já transmitido através do nosso oficio n. 0 720, de 1212013, tendo em 

consideração que a deliml1ação da REN em causa foi efetuada ao abrigo do n ° 3 do 

Decreto~Lei n. 0 93190, de 19 de março, conforme previsto no artigo 43° do Decreto-Lei 

n. 0 16612008, de 22 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei n. o 23912012, de 2 de 

novembro, com base nas Metodologias e CriténOs de Delimitação definidos por essa 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC, esta 

APA, I.P/ARH do Centro considera que nesta fase do regime transitório da REN os 

pedidos de exclusão de áreas da REN devem ser analisados à luz dos critérios que 

assistem à CCDRC. 

Refira-se que, nos termos da legislação em vigor, as alterações da delimitação da 

REN devem salvaguardar a preservação dos valores naturais fundamentais, onde se 

incluem os associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, bem como a 
prevenção e mitigação de riscos para pessoas e bens. 
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As áreas cfassificadas como zonas ameaçadas por c/1eia que venham a ser objeto de /\ ~ 
exclusão devem passar a constar obrigatoriamente como zonas inundáveis na planta 

de ordenamento, devendo o regulamento estabelecer as correspondentes restrições a 

que essas áreas ficam sujeitas, nomeadamente, assegurar que as cotas dos pisos 

inferiores das edificações sejam superiores à cota local da máxima cheia conhecida e 

que, as obras a executar nessas áreas não sejam suscetiveis de constituir obstrução à 
livre passagem das águas. 

Não devem ainda ser aceites propostas de exclusão de áreas inseridas na tipologia 

"Leitos de Cursos de Agua". 

7. Conclusão 

Face ao exposto emite-se parecer favorável 

apresentada, desde que, no prosseguimento 

apreciações atrás mencionadas. 

condicionado à proposta de Plano 

dos trabalhos, sejam atendidas as 

Direcão Geral dos Estabelecimentos Escolare§ dJi! Direção de Serviços da Regi:§o 
Centro, esta entidade remeteu o seguinte parecer: 

"Relativamente ao assunto em epigrafe informa~se V8
• Ex 8

• nada haver a opor aos 

elementos enviados relaUvos à revisão do PDM de Leiria. 

Afiguram-se-nos, no entanto, perUnentes as seguintes observações no que respeita à 

Caracterização sócio territorial: bases para o desenvolvimento sustentável e proposta 

de plano, referentes ao Equipamento de ensino (páginas 121 a 145): 

- A Escola Básica e Secundária de Maceira, Leiria passou a denominar-se Escola 

Básica e Secundária Henrique Sommer, Maceira, Leiria, e o Agrupamento de Escolas 

de Maceira, Leiria passou a ter como denominação Agrupamento de Escolas Henrique 

Sommer, Leiria, por despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino e da 

Administração Escolar, exaradoem 25-07-2012. 

- No decorrer dos anos escolares 201112012 e 201212013 procedeu-se a uma 

reotganização da rede de Agrupamentos de Escolas/Escolas Secundárias do 

Concelho de Leiria: Constituição do Agrupamento de Escolas Caranguejeiro - Santa 

Catarina da Serra, resultante da agregação dos Agrupamentos de Escolas de Santa 

Catarina da Serra e de Caranguejeira e Formação do Agrupamento de Escolas 

Domingos Sequeira, fruto da agregação da Escolas Secundária Domingos Sequeira e 

do Agrupamento de Escolas José Saraiva. 

Sugere~se, ainda, que se incluam nos documentos de acompanhamento do Plano, 

devidamente identificadas, adendas à Carla EducaUva decorrentes de processos de 

monitorização entretanto efetuados," 
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Autoridade Nacional de Comunicações, esta entidade remeteu o seguinte parecer: ;::ff 
"No que diz respeito à área de competência desta Autolidade, verificou~se que se ~ 
encontram devidamente mencionadas na proposta de PDM e marcados na Carta de j ~ '"...ç..tí 
Condicionantes que a integra as duas servidões radioeféctricas legalmente constituídas ao /~></?' .::ft 
abn'go do Decreto-Lei n."597/73, de 7 de novembro, que abrangem território pertencente n 
ao Concelho de Leiria. 

Nesta confonnidade, pelo presente ofício o /CP- Autoridade Nacional de Comunicações 

emite o seu parecer favorável à aprovação da proposta de revisão do PDM de Leiria 

analisada." 

5. PARECERE FINAL DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

Nos termos e para efeitos do n.0 4 do artigo 75.0 -A do RJIGT: 

5.1.1. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 

A proposta de revisão do PDM de Leiria dá genericamente cumprimento às normas 
legais e regulamentares em vigor, com exceção das matérias e!encadas nos vários 
pareceres, nomeadamente no da CCDRC. 

5.1.2. Compatibilidade ou conformidade da proposta com os 
instrumentos de gestão territorial (IGT) eficazes 

Em face dos pareceres emitidos, considera-se que o plano não revela expressas 
incompatibilidade ou desconformidades com os instrumentos de gestão territorial 

eficazes. 

5.1.3. Fundamento técnico das soluções defendidas pela Câmara 
Municipal 

Não foram suscitadas questões relevantes do ponto de vista das soluções defendidas 
pela Gamara Municipal, pelo que se pode considerar que após a reformulação e 
completamente do plano nos termos indicados pelas entidades, a proposta reúna o 

necessário fundamento técnico. 
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5.1.4. Conclusão 

Face ao exposto, a Comissão de Acompanhamento emite PARECER FAVORÁVEL 
CONDICIONADO à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, devendo 
proceder~se à correcção/completamente dos documentos, em acordo com as 
questões identificadas quer na presente Ata e nos pareceres que dela fazem parte 
integrante quer nos pareceres das entidades que não tendo estado presentes 
remetam o seu parecer no prazo legal, previamente ao procedimento de discussão 
pública do Plano, nos termos do RJ!GT, 

Dada a quantidade e complexidade de algumas questões colocadas pelas entidades, 
a Câmara Municipal de Leiria deve diligenciar, no prazo de 20 dias, a realização de 
reuniões de concertação com as entidades que formularam objeções à proposta de 
Plano, nomeadamente, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, a Direção Geral do Território, a Direção Geral de Agricultura e 
Pescas do Centro, a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Direção 
Regional de Cultura do Centro, e o Instituto Nacional de Aviação Civil. 

Sem outros assuntos a tratar, foi aprovado e assinado o parecer da Comissão de 
Acompanhamento à Proposta de Revisão do Plano Oiretor Municipal de Lelrla, tendo a 
reunião sido encerrada quando eram 15 horas 30 minutos. 

Câmara Municipal de Leiria 

(Presidente, Raul Castro) 

Câmara 

(Vereador, Uno Pereira) 

ara Municipal de Leiria 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(Francelina Fino) (Caria Velado) 

Assembleia Municipal de Leiria 

(Paulo Pedro) 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

o Ramaloete) 

y~-
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Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(Glória Fernandes) 

Direção Regional da Economia do Centro 

== '• ~ ~ui:;;=*== 
EP - Estradas de Portugal, S.A. 

(Isabel Sousa) 

Guarda Naci nal Republicana 

Direção Geral do Território 

' 
(Manuel Reis) 
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Instituto do Desporto e da Juventude, I. P. 

(Celeste Moura) 

Instituto de Mobilidade e Transportes, I.P. 

(Rita Candeias) 

Policia de Segurança Pública 

(Renato Neto) 

Câmara Municipal de Alcobaça 

L L lfdf (L~ JL_J>.?C0e<~; 
( arlos Manuel Ferro) (Ana Vasconcelos) 

Câmara Municipal da Batalha 

(Rita Carmona) 

Câmara Municipal de Ourém 

(José Manuel Lopes) 
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