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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Relatório Ambiental (RA) da 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, 

onde se pretendem apresentar, de forma sintética e resumida, os principais aspetos analisados 

no RA.  

A RPDM de Leiria está sujeita a um processo de AAE de acordo com o DL n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro, e subsidiariamente com o DL n.º 232/2007, de 15 de julho. Este enquadramento 

legal define como responsável pela AAE o proponente do plano a avaliar, neste caso o 

Município de Leiria. Esta responsabilidade estende-se à decisão de elaborar a AAE, à 

determinação do âmbito de alcance da AAE, preparação do RA e respetivas consultas públicas 

e institucionais e ainda a apresentação da Declaração Ambiental (DA) à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA). 

O objetivo da presente AAE consiste em descrever e avaliar os eventuais efeitos significativos 

no ambiente resultantes da execução da revisão do PDM de Leiria e identificar as medidas de 

minimização a adotar por forma a diminuir os efeitos negativos e potenciar os efeitos 

positivos, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável.  

Numa primeira fase, através do Relatório de Definição de Âmbito, definiram-se os Fatores 

Críticos para a Decisão (FCD), tendo estes sido objeto de pareceres por parte das Entidades 

com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE). De seguida, elaborou-se o RA onde se 

identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultante da 

aplicação da proposta do Plano. Todos os contributos recebidos nas consultas às entidades e 

público são ponderados e traduzidos na versão final da proposta do Plano.  

Com a aprovação da proposta do Plano será elaborada a Declaração Ambiental (DA) a ser 

entregue à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que disponibilizará a sua consulta na sua 

página de Internet. 

A fase posterior traduz-se no controlo dos efeitos identificados, através da análise dos 

indicadores descritos no RA (sistema de monitorização), devendo os resultados ser divulgados 

anualmente pelo Município de Leiria. 
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2. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA 

2.1. ENQUADRAMENTO 

Com uma área de aproximadamente 565 km², o município de Leiria, capital de distrito, 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 de Marinha Grande (Figura 

1). 

 Figura 1: Enquadramento administrativo do concelho de Leiria 

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].  
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2.2. ANTECEDENTES 

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

através da 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, todas de cariz exclusivamente regulamentar. 

Para além do PDM, estão em vigor mais três instrumentos de ordenamento municipal: o Plano 

de Pormenor de Almuinha Grande, o Plano de Pormenor de Santo Agostinho e o Plano de 

Pormenor de S. Romão/Olhalvas. 

Foi também já objeto de aprovação em Assembleia Municipal o Plano de Pormenor de 

Arrabalde da Ponte. 

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). 

De forma a dar cumprimentos ao n.º1 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.º Fase;  

- Projeto de Intervenção Urbana de Capucho/Porto Moniz.  

Na génese da presente 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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2.3. ARTICULAÇÃO DA AAE COM OS OBJETIVOS DA 

REVISÃO DO PDM DE LEIRIA 

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” 



 

 

R N T  I  A A E  A b r i l  I  2 0 1 5   9  |  P á g i n a  

3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

3.1. METODOLOGIA 

A AAE 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 emissão de sugestões visando o 

melhoramento da proposta, durante a fase da sua elaboração, e da definição recomendações 

e de medidas de monitorização para a fase de implementação do PDM, que permitem aferir e 

reajustar os efeitos resultantes desta. 

No seguimento deste objetivo, a presente AAE pretende utiliza uma abordagem estratégica 

que se desenvolve em quatro etapas fundamentais: 

 Etapa A: Definição do Âmbito (Relatório de Definição do Âmbito); 

 Etapa B: Avaliação dos Efeitos Significativos; 

 Etapa C: Relatório Ambiental; 

 Etapa D: Consulta Pública, Aprovação do Plano e do RA e Emissão da DA. 

 

Com o conteúdo que se descrimina no Quadro 1. 
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Quadro 1: Descrição das tarefas desenvolvidas em cada etapa e correspondente concretização 

ETAPA DESCRIÇÃO CONCRETIZAÇÃO 

A 

Foram definidos os Fatores Críticos para a Decisão (FCD), identificaram-se 

os critérios e selecionaram-se os indicadores que estabelecem o alcance e 

o nível de pormenorização a incluir no RA. 
A concretização desta etapa ocorreu no 

primeiro semestre de 2012 e realizou-se em 

julho do presente ano, com a apresentação 

do Relatório de Definição de Âmbito da 

Avaliação Ambiental Estratégica. 

Recolha, sistematização e organização da informação de base e a 

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

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. 

B 

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. 

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. 

Análise de tendências de evolução de desenvolvimento territorial na área 

da intervenção do Plano, identificaram-se as ações que possam ter efeitos 

significativos no ambiente, identificaram-se estratégias e soluções 

alternativas de desenvolvimento e recomendaram-se estratégias ou 

soluções alternativas. 

C 

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 riscos resultantes do âmbito da futura 

implementação do Plano. 

Os trabalhos conducentes à concretização 

desta etapa ocorreram durante o segundo 

semestre de 2012 e o primeiro semestre de 

2013 e foram concretizados com a 

apresentação do RA, apresentado a julho de 

2013. 

Foram verificadas as compatibilidades 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 de questões ambientais 

e 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 

Ambiental que pretende garantir a avaliação e o controlo dos efeitos que a 

implementação do Plano terá no ambiente e no desenvolvimento 

local/regional. 

D 

Legitimação da proposta do Plano e o RA a submissão de consulta pública, 

onde serão também incluídos os resultados da ponderação da consulta, 

seguido de aprovação e publicação do Plano. A concretizar. 

A DA é elaborada na fase posterior à aprovação da proposta de revisão do 

Plano e sua publicação no Diário da República. 
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3.2. DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO 

A AAE da revisão do PDM de Leiria baseou-se nos fatores considerados como críticos para a 

decisão. A seleção destes fatores críticos resultou da análise integrada de: 

 Quadro de Referência Estratégico (QRE); 

 Fatores Ambientais, definidos no DL n.º 232/2007, de 15 de junho; 

 Questões Estratégicas do Plano. 

3.2.1. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO (QRE) 

Neste domínio 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. Estes estão identificados no Quadro 2, 

ressalvando-se que não se trata de uma lista exaustiva de todos os planos e/ou programas que 

podem enquadrar o PDM de Leiria, mas apenas daqueles que apresentam objetivos e/ou 

metas relevantes para o Concelho e se adequam à escala e ao âmbito de um Plano Diretor 

Municipal. 

Quadro 2: Quadro de Referência Estratégico do PDM de Leiria 

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 
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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) 
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3.2.2. QUESTÕES ESTRATÉGICAS (QE) 

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. 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. 

Atendendo à leitura estrita do que se encontra no "Quadro Estratégico Municipal – Hipóteses 

de Atuação" e dos objetivos estratégicos aí propostos, sintetizaram-se 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.  

 

3.2.3. FATORES CRÍTICOS PARA A DECISÃO (FCD) 

Os FCD constituem o esqueleto estruturante da AAE e procuram, essencialmente, apontar para 

aspetos críticos da situação existente e tendencial, relevantes e de destaque para o processo 

de desenvolvimento e a sua sustentabilidade. Assim pretende-se avaliar como é que as 

estratégias do PDM podem dar resposta a estes aspetos críticos.  

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 
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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, no presente caso da Revisão do PDM de Leiria são propostos quatro FCD que a seguir se 

apresentam, bem como os respetivos objetivos (Quadro 3). 

Para cada FCD definiram-se um conjunto de critérios e os seus objetivos de sustentabilidade, 

que vão permitir que se perspetive uma tendência de evolução associada a cada FCD. Os 

critérios apresentados refletem já o acolhimento dos pareceres das ERAE (Quadro 4). 
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Quadro 3: Definição dos FCD e seus objetivos 

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. 
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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 visam 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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Quadro 4: Identificação dos critérios e seus objetivos, por FCD 

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. 
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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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3.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS 

SIGNIFICATIVOS POR FCD 

3.3.1. FCD 1 – Desenvolvimento Socioeconómico 

Sustentável  

Principais tendências relevantes para a avaliação das opções estratégicas 

As principais tendências negativas relativas ao FCD "Desenvolvimento Socioeconómico 

Sustentável" prendem-se com o crescimento desordenado de explorações de recursos 

minerais e com a dispersão de indústrias ao longo da rede viária. Verifica-se também um 

aumento das situações de conflito (ruído e emissão de poluentes atmosféricos) entre a 

atividade industrial e os povoamentos na sua proximidade, um decréscimo das atividades 

agrícolas, o incumprimento das agropecuárias sem possibilidade de licenciamento de acordo 

com o REAP e, por fim, a contínua libertação de efluentes não tratados para as linhas de água.  

Opções favoráveis a um desenvolvimento sustentável 

A hierarquização funcional da rede viária em 4 tipos permite uma maior clareza na planificação 

da sua articulação e definição de prioridades de atuação na sua gestão. As propostas para 

melhoramento da rede estruturante através de 3 nós de ligação à rede de distribuição 

principal e o complemento da rede de distribuição principal através de 7 vias de ligação ou 

variantes, permitem a consolidação dos acessos entre a cidade de Leiria e a Rede Nacional e o 

reforço das dinâmicas urbanas, estimulando o melhoramento das condições destas áreas e 

consequente ocupação.  

A presença de atividades económicas com relevância nacional e o grande volume negócios, 

associados ao aumento das áreas industriais existentes, em particular aquelas que oferecem 

melhores condições de acessibilidade, levam à melhoria das condições para a instalação de 

novas empresas e, consecutivamente, à criação de emprego. A relação de proximidade entre 

os espaços de atividade económica e os aglomerados de maior expressão, permite uma maior 

facilidade de acesso ao local de trabalho e estimula as trocas comerciais com os núcleos 

urbanos de proximidade. 
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A segregação dos espaços de atividades económicas por tipologia de atividade predominante 

ajudará a clarificar e a desenvolver os núcleos de atividade e os níveis de poluição a que estas 

áreas poderão estar sujeitas. A consagração da subcategoria "estradas mercado", permitirá 

regular melhor as áreas existentes com ocupação industrial ao longo da EN1 e controlar a 

expansão das mesmas. 

A tentativa de identificar e regularizar as áreas afetas à exploração de recursos geológicos, 

através da sua delimitação na carta de ordenamento, garante que na sua concessão sejam 

executadas medidas de recuperação ambiental. A qualidade ambiental e paisagística do 

concelho é salvaguardada pelo estabelecimento, no Regulamento, que as áreas de recursos 

geológicos já explorados devem ser objeto de recuperação paisagística. 

Os estabelecimentos sujeitos a AIA, PCIP ou SEVESO devem garantir uma distância de 

segurança com um mínimo de 100 m ao limite da parcela, quando contígua com espaços 

urbanos ou espaços naturais e são identificados, na carta de condicionantes, os 

estabelecimentos destinados ao fabrico ou armazenagem de produtos explosivos e respetivas 

zonas de segurança. Desta forma, é possível prevenir e reduzir os riscos tecnológicos. 

Opções com riscos potenciais para um desenvolvimento sustentável 

A permissividade de estabelecimentos industriais em espaços centrais e residenciais do solo 

urbano e o conjunto de limites definidos no Regulamento de Revisão do PDM de Leiria não são 

suficientes para garantir o impedimento da instalação de estabelecimentos industriais 

geradores de atividades perniciosas para os usos destinados aos espaços centrais e 

residenciais. A latitude com que o Regulamento admite a instalação de estabelecimentos 

industriais nestes espaços não concorre para atingir os objetivos de organização das atividades 

económicas, redução das fontes de poluição difusa e favorecimento do deslocamento de 

indústrias na atualidade inconvenientemente localizadas em áreas residenciais. 

De acordo com o 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. No entanto, a latitude com que o Regulamento admite a instalação de 

estabelecimentos industriais em espaços centrais e espaços residenciais não concorre para 
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atingir os objetivos mencionados, ao não realçar o caráter de excecionalidade que tal 

instalação deve revestir.  

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.  

 

3.3.2. FCD 2 – Estruturação Urbana e Requalificação 

Territorial 

Principais tendências relevantes para a avaliação das opções estratégicas 

O uso automóvel como meio de deslocação preferencial, as situações de incomodidade (maus 

cheiros, ruído, poluição atmosférica) resultantes do conflito entre as atividades industriais, 

pecuárias e exploração de inertes com os aglomerados urbanos, a dispersão dos aglomerados 

e do edificado, e a descaracterização dos centros urbanos e das vivências do meio, 

representam tendências negativas verificadas no concelho de Leiria e associadas ao FCD 

"Estruturação Urbana e Requalificação Territorial". 

Opções favoráveis a um desenvolvimento sustentável 

A nova proposta do Plano aposta na consolidação do meio urbano existente e no combate à 

dispersão do edificado, através da 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%. O solo representado como urbanizado corresponde a cerca de 91,77% da 
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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 e a áreas de equipamento especial. 

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. 

As variantes propostas para os aglomerados de Coimbrão, Monte Redondo e Azóia permitem 

dar resposta ao problema do atravessamento de veículos pesados no meio dos aglomerados, 

permitindo melhorar a qualidade urbana dos mesmos.  

A hierarquização dos aglomerados urbanos em 4 níveis clarifica a estratégia territorial para o 

concelho e o papel de cada aglomerado enquanto núcleos de atração e relação interna e 

externa. As áreas de edificação dispersa identificadas na planta de ordenamento 

correspondem a situações de facto, não conduzindo à ampliação deste tipo de ocupação. 

A existência de mais quatro núcleos urbanos (Macieira, Monte Real, Monte Redondo e 

Pedrógão) para além do de Leiria, levam à localização de equipamentos e infraestruturas 

nessas áreas, por forma a atrair a população para os núcleos urbanos que se pretende 

reforçar. 

A distribuição de espaços verdes por outros espaços urbanos que não a sede do concelho, 

representa um aspeto positivo na democratização da qualidade dos aglomerados urbanos, 

permitindo à população de aglomerados menores ter o acesso direto à fruição do espaço 

verde público.  

Opções com riscos potenciais para um desenvolvimento sustentável  

Apesar da proposta responder globalmente aos objetivos de contenção de expansão urbana e 

de consolidação dos aglomerados urbanos existentes, não parece ter sido seguido um critério 

homogéneo para a delimitação do solo urbanizado e de solo urbanizável. Assim, a delimitação 

do solo urbanizável e do solo urbanizado constante da proposta do Plano não é consoante com 

a realidade existente. Parecem ainda persistir, dentro do solo urbanizado, algumas áreas não 

dotadas de infraestruturas.  
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A proposta aposta na importância de assegurar a adequada mobilidade, articulando a 

estrutura viária e pedonal como duas vivências do espaço urbano, nomeadamente nas áreas 

das UOPG definidas. Contudo, 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. 

 

3.3.3. FCD 3 – Qualificação Ambiental e Recursos Naturais 

Principais tendências relevantes para a avaliação das opções estratégicas  

As tendências negativas referentes ao FCD "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" 

incluem o aumento da área florestal de monocultura (eucaliptal), o agravamento do risco de 

incêndio, a contaminação das linhas de água por descarga de efluentes, o aumento das áreas 

de exploração de recursos minerais sem licença ou controlo ambiental, a diminuição de 

espécies protegidas por pressão humana e, por fim, o agravamento da ocorrência de situações 

de cheias e inundações. 

Opções favoráveis a um desenvolvimento sustentável 

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…). A planta de 

ordenamento da proposta define as áreas mais sensíveis do ponto de vista biofísico, 

classificadas como espaços naturais, assegurando a sua proteção e a sua inclusão na Estrutura 

Ecológica Municipal reforça a continuidade de possíveis corredores ecológicos e assegura a 

ligação entre os espaços mais sensíveis.  

Os espaços florestais são divididos em duas categorias: Espaços Florestais de Produção e 

Espaços Florestais de Conservação. A definição destas duas subcategorias permite uma gestão 

dos espaços florestais de acordo comas suas características e funções predominantes. 

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. As áreas de risco de erosão e as 

áreas de instabilidade de vertentes são salvaguardadas pelo regime da REN, o que permite 
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assegurar a sua proteção, tendo um efeito positivo para os sistemas naturais e populações. No 

que respeita aos principais focos de poluição dos recursos hídricos na bacia do Lis, 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.”. Desta forma é 

assegurada a proteção da qualidade das águas, evitando a descarga de efluentes da atividade 

pecuária diretamente para as linhas de água. 

  

Opções com riscos potenciais para um desenvolvimento sustentável 

A área classificada do Sítio do Azabucho não está integrada, na sua totalidade, na categoria de 

espaços naturais, uma vez que em parte está inserida em espaços urbanos de baixa densidade 

e em áreas de edificação dispersa. Tratando-se esta de uma área da tutela do ICNF, considera-

se que as orientações desta entidade quanto à estrutura de ocupação proposta será idóneas 

para garantir a salvaguarda e para evitar potenciais conflitos.   

  

3.3.4. FCD 4 – Turismo e Valorização do Património 

Cultural 

Principais tendências relevantes para a avaliação das opções estratégicas 

O desaproveitamento das potencialidades naturais, a continuidade da incapacidade de 

promoção no contexto regional e a concentração do desenvolvimento turístico apenas na 

cidade de Leiria, com fraca promoção do turismo nas outras zonas do concelho, representam 

tendências negativas no domínio do FCD "Turismo e Valorização Cultural".   

Opções favoráveis a um desenvolvimento sustentável 

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. A definição de espaços de uso especial localizados junto dos 4 núcleos urbanos 

principais, com maior capacidade de desenvolvimento turístico poderá ser um aspeto positivo 

para o desenvolvimento do turismo.  
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As regras de salvaguarda estipuladas na proposta de Regulamento a aplicar ao património 

arquitetónico e arqueológico (artigos 21.º a 26.º do Regulamento), permitem a preservação 

dos elementos arquitetónicos e arqueológicos.  

A 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.  

São permitidos em solo rural as seguintes tipologias de empreendimentos turísticos: hotéis, 

desde que associados a temáticas específicas, empreendimentos turismo no espaço rural, 

empreendimento de turismo de habitação, parques de campismo e caravanismo e 

empreendimentos turísticos de natureza. As tipologias de empreendimentos turísticos em solo 

rural são distribuídas em espaços agrícolas, espaços florestais de produção, espaços florestais 

de conservação e aglomerados rurais. Desta forma, é promovida a atividade turística em 

espaço rural. 

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.  

Opções com riscos potenciais para um desenvolvimento sustentável 

Ao não ser delimitado objetivamente o universo das temáticas específicas admissíveis, a 

norma restritiva relativamente aos estabelecimentos permitidos em espaço rural não tem 

efeito prático, porque qualquer empreendimento pode estabelecer uma temática própria para 

justificar a sua aceitação.  
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4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

É estabelecido no artigo 11º 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 assegurarão a 

avaliação da evolução da implementação do Plano em termos de efeitos ambientais, como se 

pode observar nos seguintes quadros. 
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Quadro 5: Descrição dos Indicadores para o 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 via2  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 

Risco tecnológicos 

Número de pessoas e bens expostas aos cenários de acidente em estabelecimentos 

envolvendo substâncias perigosas3  
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)4 N.º Anual APA Reduzir/Anular  

 

                                                           
2
 Ver comentário n.º 9 do Quadro 3 – Parecer da CCDR. 

3 Ver comentário n.º 2 do Quadro 3 – Parecer da APA 
4 Ver comentário n.º 9 do Quadro 3 – Parecer da CCDR 



 

 

R N T  I  A A E  A b r i l  I  2 0 1 5        2 8  |  P á g i n a  

Quadro 6: Descrição dos Indicadores para o 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 habitante5  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% 

      

      

      

      

      

                                                           
5 Ver comentário n.º 20 do Quadro 6 – Parecer da Administração da Região Hidrográfica do Centro 
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CRITÉRIO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA PERIODICIDADE FONTE 
TENDÊNCIA/META 

VIGÊNCIA PDM 

Racionalizar as 

infraestruturas 

Percentagem de reutilização de águas residuais tratadas6  % 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 

 

 

 

                                                           
6 Ver comentário n.º 20 do Quadro 6 – Parecer da Administração da Região Hidrográfica do Centro 
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Quadro 7: Descrição dos Indicadores para o FCD 3 "Qualificação Ambiental e Recursos Naturais" 

  

 

                                                           
7 Ver comentário n.º 21 do Quadro 6 – Parecer da Administração da Região Hidrográfica do Centro 
8 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 inundadas7  ha Anual CML Reduzir/Anular 

Elementos expostos e ou sensíveis localizados em áreas de risco de movimento de 

vertentes8 
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 
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Quadro 8: Descrição dos Indicadores para o 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 turístico9  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 

 

  

                                                           
9 Ver comentário n.º 12 do Quadro 2 – Parecer do Turismo de Portugal 
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5. CONCLUSÃO 

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 as opções dos decisores em sede de elaboração e apreciação do Plano. 

Para este caso específico, o processo que sustentou o presente relatório terá dado um 

contributo concreto para a solução final encontrada ao nível da proposta do PDM, 

representando um contributo substantivo para a forma como a proposta do Plano acaba por 

ser apresentada e, em particular, para as 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 o 

procedimento contribuiu efetivamente para o processo de revisão do PDM, em particular na 

participação em diversas reuniões, com destaque para as 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 

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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