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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem como objetivo a proposta de redelimitação da Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), a qual surge no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, no qual se apresenta a 

memória descritiva do processo e as respetivas manchas de exclusão e inclusão da RAN propostas 

pelo município. A presente proposta de redelimitação da RAN resultou de uma avaliação crítica da 

RAN “Bruta”, de uma parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC) e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), e, contempla, a 

introdução dos necessários acertos à delimitação da designada RAN da “1ª geração”. 

 

A RAN é o conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas, climatéricas e 

sociais, apresentam maiores potencialidades para a produção de bens agrícolas, formalizada com o 

objetivo de ‘defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e garantir a sua afetação à 

agricultura de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura portuguesa e para o 

correto ordenamento do território’ (DGOTDU, 2005). 

 

Sendo a RAN o conjunto das áreas que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos 

apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, constitui uma restrição de utilidade pública, à 

qual se aplica um regime territorial especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à 

utilização não agrícola do solo, identificando quais as permitidas tendo em conta os objetivos do 

presente regime nos vários tipos de terras e solos. 

 

De acordo com o Guia Orientador da Revisão do PDM, CCDRC, 2012, a elaboração técnica da 

proposta de delimitação da RAN de cada concelho é da competência da respetiva Câmara Municipal 

que, para esse efeito, solicita à entidade competente – Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro (DRAPC) – a proposta das áreas classificadas de acordo com o previsto no Regime Jurídico 

da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN), bem como as orientações para um correto ordenamento 

agrícola do território, que garanta a preservação do recurso solo e a sua gestão eficaz, competindo à 

DRAPC assegurar o acompanhamento da elaboração daquela proposta.  

 

Desta forma, a proposta de delimitação da RAN a nível municipal deve conter: 

 

 A delimitação das áreas incluídas na RAN, indicando a respetiva classificação ou motivos de 

integração; 

 As exclusões de áreas que, em princípio, deveriam ser integradas na RAN, designadamente 

áreas com edificações legalmente licenciadas ou autorizadas, bem como das destinadas à 



 

lugar do plano, gestão do território e cultura   câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET 4 

plano diretor municipal 

Leiria 

 

PROPOSTA DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

 

satisfação das carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e de infraestruturas, incluindo a sua fundamentação e indicação do fim a que se 

destinam. 
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2. METODOLOGIA 

 

Em termos de metodologia o relatório é constituído por uma parte introdutória onde se explicita o que 

consta do mesmo, ou seja, a forma como é feita a abordagem à questão das exclusões de manchas 

da RAN e se apresenta as várias partes constituintes do relatório. 

 

De seguida é feita uma abordagem ao enquadramento legal da temática da RAN, na qual se 

apresentam algumas notas referentes ao regime jurídico da RAN, bem como, ao processo em causa 

até se chegar à versão final. 

 

Dado se tratar de um processo de negociação que decorreu ao longo de algum tempo, organizou-se 

uma breve síntese com os principais momentos do processo da redelimitação da RAN “Bruta” 

efetuado pela Câmara Municipal e as entidades competentes. 

 

Posteriormente são analisadas as incidências e as tensões da RAN no ordenamento estratégico de 

Leira, onde se explicita a expressão da RAN no concelho e os objetivos estratégicos do processo de 

revisão do PDM. 

 

O ponto seguinte prende-se com as razões para a proposta final da RAN e, em particular, as razões 

para a solicitação de exclusões da RAN, bem como a identificação das inclusões a propor. Desta 

forma, procedeu-se à identificação e fundamentação das manchas de exclusão e inclusão em tabelas 

próprias.  

 

Para finalizar é realizada uma síntese das áreas a excluir e incluir onde se expõe a tabela síntese 

global. 
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3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A RAN foi criada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, com as alterações do Decreto-Lei n.º 

274/92, de 12 de dezembro, visava, tal como refere o preâmbulo “…a adoção de um regime jurídico 

que defenda de uma forma eficaz as áreas que, por serem constituídas por solos de maiores 

potencialidades agrícolas, ou por terem sido objeto de importantes investimentos destinados a 

aumentar a capacidade produtiva dos mesmos, se mostrem mais vocacionados para uma agricultura 

moderna e racional…”   

 

Passadas duas décadas, foi aprovado o novo diploma da RAN, através do Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março. Ao preâmbulo do referido diploma acrescentou-se às conceções clássicas do solo e 

de terra uma “…nova visão mais dinâmica e abrangente, apontando para uma multiplicidade de 

funções sociais e de preservação para além das funções tradicionais que lhe são inerentes – 

produção de bens alimentares, fibras e madeiras”. Este novo paradigma está associado com o 

“acréscimo da sensibilidade ambiental por parte da sociedade e em especial no setor agrícola e 

florestal…”, bem como por considerar a atividade florestal “…como parte integrante do setor agrícola”. 

Como refere o diploma, “o desenvolvimento do mundo rural português pauta-se cada vez mais por 

critérios de utilização sustentável dos recursos naturais e pela sua conservação e recuperação 

quando necessário, concretizando o desejo profundo de as gerações vindouras poderem usufruir de 

terras e solos, água e ar em melhores condições assim como uma paisagem rural consentânea com 

os sentimentos históricos e culturais das populações”. 

 

A RAN surge, no que diz respeito à ocupação do território, como uma intervenção de carácter 

sectorial, visando, a salvaguarda de valores ecológicos considerados relevantes.  

 

Esta intervenção sectorial cruza-se com muitas outras, algumas das quais, inclusive, se apresentam 

como sobreponíveis a esta, como acontece com os regimes integrados na Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza — figura integradora do conjunto de regimes jurídicos e instrumentos 

políticos de conservação da natureza e da biodiversidade e que inclui as áreas protegidas de âmbito 

nacional, regional ou local, que constituem a Rede Nacional de Áreas Protegidas —, os sítios da lista 

nacional de sítios e as zonas de proteção especial integrados na Rede Natura 2000, outras áreas 

classificadas ao abrigo de compromissos internacionais, o Domínio Público Hídrico e a Reserva 

Ecológica Nacional.  
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Ora, nos termos do RJIGT
[1]

, os planos municipais de ordenamento do território correspondem aos 

instrumentos de intervenção normal (global e integrada) no território (procedem à classificação e 

qualificação dos solos) apresentando-se como o instrumento mais adequado a ultrapassar uma visão 

espartilhada do território. Por isso se opta, no âmbito deste regime, por determinar que todas as 

opções que incidam sobre o território devem constar, por princípio, dos planos municipais de 

ordenamento do território, especificamente do plano diretor municipal, o que significa, quando se trate 

de opções de outros níveis administrativos não municipais, designadamente as de carácter. 

 

Com efeito, apenas estes instrumentos de gestão territorial ― a par dos planos especiais de 

ordenamento do território que, contudo, têm uma função mais limitada por se apresentarem como 

instrumentos de planeamento sectorial (e não, como os planos municipais, de planeamento global e 

integrador dos vários interesses em jogo) e, ainda, como instrumentos de intervenção supletiva do 

Governo, detêm eficácia plurisubjetiva, devendo neles, por razões de segurança jurídica dos 

respetivos destinatários, encontrar-se plasmadas todas as opções que se pretendam ser diretamente 

vinculativas dos mesmos. 

 

De acordo com esta lógica, apenas as opções constantes dos planos municipais de ordenamento do 

território poderão ser imediatamente apostas aos particulares, embora se deva ter em consideração 

que muitas dessas opções, como ocorre com as relativas à Reserva Agrícola Nacional, tendo 

subjacentes interesses públicos de carácter nacional, devem ser decididas pelos níveis 

administrativos pertinentes, não obstante terem de ser integradas nos planos municipais para adquirir 

a referida eficácia. 

 

A RAN, ainda que devendo ser integrada em planos municipais, deve, pois, ser, sempre, considerada 

como uma vinculação heterónoma do planeamento municipal, e não como um elemento autónomo da 

decisão do município, tradicionalmente integrada na figura das restrições de utilidade pública por 

introduzirem limitações ao direito de propriedade em função da realização de interesses públicos 

abstratos, no caso, a proteção do ambiente. 

 

Ainda no que à relação entre RAN e planos municipais diz respeito, deve ter-se em conta que, 

mesmo acolhendo os planos municipais de ordenamento do território o regime da Reserva Agrícola 

Nacional como sua determinante heterónoma (condicionante do planeamento), logo como limite à 

margem de conformação das suas regras jurídicas urbanísticas, aqueles planos não devem 

desonerar-se da definição de normas de uso, ocupação e transformação do solo aplicáveis a essas 

áreas já que estes regimes admitem estas afetações, quer em termos normais, desde que 

                                                      
[1]

 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril e n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro, e pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 
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consideradas compatíveis com o regime desta reserva, quer em termos excecionais, podendo ainda, 

se bem que forma absolutamente excecional, admitir-se desafetações. Nestes casos, valerão as 

regras plasmadas nos planos municipais que, caso as não contenham, deixam a área em causa sem 

concretas regras de ocupação dos solos, atribuindo às entidades competentes grandes margens de 

discricionariedade na gestão urbanística corrente. 

 

A proposta de delimitação da RAN surge no sentido de aproveitar a oportunidade da revisão do Plano 

Diretor Municipal, de forma a ocorrerem em simultâneo, deve ser realizada sob o Regime Jurídico da 

RAN, Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de Março, que introduz na ordem jurídica a nova metodologia de 

classificação das terras, conforme recomendação da Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO/WRB) e que visa garantir uma maior proteção dos recursos 

pedológicos nacionais. 

 

O respetivo regime refere para efeitos de delimitação da RAN, uma nova classificação das terras de 

acordo com os critérios constantes do Anexo I, do Decreto-Lei n.º73/2009, de 31 de Março. Integram 

a RAN as unidades de terra que apresentam elevada ou moderada aptidão para a atividade agrícola, 

correspondendo às classes A1 e A2.  

 

Nas áreas do país em que não tenha sido publicada a informação cartográfica que materializa a 

classificação das terras, recorre-se à classificação dos solos segundo a sua capacidade de uso, 

publicado pelo ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário.  

 

As áreas da RAN são obrigatoriamente identificadas a nível municipal nas Plantas de Condicionantes, 

dos Planos Diretores Municipais e ocorre no âmbito da sua elaboração, alteração ou revisão. Em 

sede de elaboração da proposta de delimitação da RAN, a Câmara Municipal solicita à DRAP a 

disponibilização de uma proposta de áreas nos termos de classificação das terras e dos solos, bem 

como as orientações indispensáveis ao ordenamento agrícola do território, de forma a garantir a 

preservação do recurso solo e a sua gestão eficaz.  

 

A Câmara Municipal elabora uma proposta de delimitação da RAN, no âmbito do processo de revisão 

do seu Plano Diretor Municipal, cabendo à DRAP assegurar, assídua e continuadamente, o seu 

acompanhamento técnico.  

 

A proposta de delimitação da RAN é apreciada no âmbito da comissão de acompanhamento ou da 

conferência de serviços, nos termos previstos nos artigos 75.º-A e 75.º-C do RJIGT, no âmbito da 

qual a DRAP se pronuncia, imitindo o respetivo parecer final sobre a proposta de delimitação da RAN. 
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Aquando a posição favorável da DRAP à proposta de delimitação da RAN pela Câmara Municipal, 

sem que nenhuma das entidades consultadas nos termos da comissão de acompanhamento ou 

conferência de serviços, nos termos previstos nos artigos 75.º -A e 75.º -C do RJIGT, se oponha, a 

posição final da DRAP é convertida em aprovação da proposta de delimitação da RAN. 

 

Após aprovação da proposta de delimitação da RAN, a DRAP comunica ao município a respetiva 

aprovação da delimitação para efeitos de integração na Planta de Condicionantes, sendo 

posteriormente essa delimitação aprovada em definitivo e depositada junto da Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 
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4. CRONOGRAMA PROCESSUAL DA REDELIMITAÇÃO DA RAN 

BRUTA 

 

Pretende-se neste ponto, também, refletir o processo de concertação ocorrido entre a Câmara 

Municipal de Leiria e a DRAPC, no sentido de definir a proposta de ordenamento do plano com a 

necessidade de (re)delimitar a RAN, pelo que se apresenta de seguida o historial resumido de todo o 

processo. 

 

Tendo em vista estabilizar os critérios de (re)delimitação da RAN em vigor para o concelho de Leiria, 

realizou-se uma primeira reunião de concertação metodológica com DRAP Centro, no dia 19/01/2012. 

Esta reunião foi posteriormente complementada com uma segunda reunião, que ocorreu no dia 18 de 

junho, tendo em vista o esclarecimento de dúvidas emergentes. 

 

Nesta reunião constatou-se, contudo, da existência de uma base de trabalho com maior consistência 

que a utilizada inicialmente adiante designada por “RAN em vigor”, resultante de uma fase inicial da 

revisão do PDM, e na qual a DRAP Centro se revê de um modo geral “uma vez que foi elaborada 

com os mesmos pressupostos e critérios que os atualmente em vigor”, e que resultou da transposição 

analógico-digital da RAN em vigor (e de consequente adaptação da informação), num processo 

concertado entre o município e a entidade. 

 

Sobre essa base de trabalho (RAN em vigor), ficou assim assumida a necessidade de introduzir 

alterações, embora de cariz não estruturante ou “de raiz”, consubstanciando-se: 

 

1. Na ponderação de correções necessárias a “ficarem sanados erros materiais patentes e 

manifestos na representação cartográfica, desacertos da cartografia determinados por incorreções na 

transposição de escalas, na definição de limites físicos identificáveis no terreno, etc.”; 

 

2. Na introdução de “alterações (a mais ou a menos) tomadas como pertinentes. 

 

Deste modo, em respeito pelo previsto no artigo 7.º do RJRAN, em articulação com o artigo 6.º, que 

consagra a utilização da Classificação de Solos do CNROA para efeitos de delimitação da RAN, e 

especialmente atentos às orientações decorrentes das reuniões enunciadas no memorando de 

entendimento da reunião de 18 de junho de modo a concretizar uma proposta da RAN. 

 

1. Assume-se a RAN em vigor como ponto de partida para a sua revisão/redelimitação, utilizando-se 

a mesma para introduzir as correções/retificações consideradas pertinentes; 
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2. Visa-se, apenas, introduzir correções materiais da RAN em vigor; 

 

3. Propõem-se alterações, entendidas como pontuais (introduzindo ou retirando área da RAN de 

base), de modo a tornar a proposta de RAN bruta mais robusta atendendo aos seus objetivos; 

 

4. Não se introduzem alterações estruturantes na RAN em vigor. 

 

A articulação da estratégia de desenvolvimento preconizada pelo plano, em particular com a 

delimitação dos solos sujeitos ao regime da RAN, conduziu à identificação de um conjunto de áreas 

para as quais se verificou regime de incompatibilidade pelo que se propôs a sua exclusão do referido 

regime. De referir que também foram propostas áreas para inclusão na reserva. 

 

As propostas resultam ainda da ponderação das participações recebidas nos serviços municipais, 

decorrentes do período de Discussão Pública, nos termos definidos nos n.
os

 3 e 4 do artigo 77.º do 

RJIGT, publicado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, 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, por um período de 30 dias, com início 5 dias 

após a publicação do respetivo Aviso no Diário da República, tendo este sido publicado no dia 21 de 

maio de 2014, e o período de discussão pública decorrido entre os dias 30 de maio e 11 de julho de 

2014. 

 

Foram identificados 359 polígonos de participações que se incluem, no todo ou em parte, em zonas 

condicionadas por RAN, cerca de 33,1% do total de participações relativas a localizações específicas. 

Verifica-se ainda que a área de RAN inserida nas participações equivale a 258,5ha. 

 

Após a ponderação das participações em RAN, verificou-se a existência de participações com 

proposta de ponderação favorável, total ou parcial, dando origem a pedidos de exclusão ou acerto, 

dividindo-se em: novas propostas de exclusão ou reformulação de exclusões já aprovadas (11), 

acertos com áreas iguais ou inferiores a 500 m2 (11) e um pedido de alteração da RAN bruta. 

Verificou-se ainda a existência de lapsos/omissões detetados pela equipa, que originaram 22 pedidos 

de acertos com áreas iguais ou inferiores a 500 m2, um pedido de reformulação de área de exclusão 

já aprovada e 12 áreas a integrar em RAN, todas incluídas no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale 

do Lis. 

 

Foi efetuada reunião com representante da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(DRAPC) no dia 7 de novembro de 2014 para aferição dos casos considerados viáveis para solicitar a 
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exclusão. Posteriormente, a 27 de novembro, foi enviado o pedido formal de parecer/autorização para 

os casos identificados na reunião. No seguimento do parecer da DRAPC, de 27 de janeiro de 2015, 

considerando que subsistiam dúvidas relativamente a algumas situações referidas no documento do 

Município, assim como a necessidade de clarificação de alguns pareceres da DRAPC, foi enviado, no 

dia 6 de fevereiro, um documento clarificador dos elementos do Município. 

 

O parecer final da DRAPC foi enviado no dia 13 de fevereiro de 2015, com uma adenda de 20 de 

abril, tendo resultado na aprovação de novas propostas de exclusão ou a reformulação de exclusões 

já aprovadas (8), 32 acertos com áreas iguais ou inferiores a 500 m2, uma alteração à RAN bruta e 

12 áreas a reintegrar na RAN, resultantes de alterações ao limite do Aproveitamento Hidroagrícola do 

Vale do Lis.  

 

Para além das alterações solicitadas pelo Município, a DRAPC promoveu, da sua responsabilidade, 4 

alterações à RAN bruta, decorrentes da análise dos pedidos de alteração da RAN que resultaram das 

participações submetidas em período de Discussão Pública. 
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5. INCIDÊNCIAS E TENSÕES DA RAN NO ORDENAMENTO 

ESTRATÉGICO DE LEIRIA 

 

5.1. EXPRESSÃO DA RAN NO CONCELHO 

 

Uma das primeiras reflexões a reter relativamente à RAN è a sua dimensão territorial no concelho de 

Leiria. A simples leitura de cartografia com temática alusiva à RAN permite verificar a sua 

disseminação por todo o território concelhio. Os dados apontam para cerca de 14% do território 

concelhio estarem afetos ao regime da RAN. 

 

A configuração física da RAN no território caracteriza-se por uma relativa homogeneidade, bastante 

associada às linhas de água que confluem no Rio Lis e o Rio Lena, esta homogeneidade é apenas 

interrompida pelos planaltos e serras das regiões Sul e Sudeste, e pela mancha florestal existente 

junto à costa marítima existente em Coimbrão. 
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Figura 1. Representação da RAN “Bruta” do Concelho de Leiria, 2013 
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Na realidade do concelho de Leiria, a par com outros territórios, é notada uma nova identidade que se 

traduz numa classe com um peso significativo que pratica a pluriatividade; pessoas que têm os seus 

empregos nos setores secundário e terciário e que continuam a ser agricultores e que, para além de 

serem criadores de uma cultura própria, são geradores da diversidade mantendo os campos, a 

produção e a ocupação da terra. 

 

Esta diversidade, este “banco genético” tem de ser conservado e valorizado, mas sobretudo tem de 

ser desenvolvido numa perspetiva de racionalização de usos e rentabilização dos recursos, no 

sentido da continuidade, ou seja, da sustentabilidade. 

 

Há assim a necessidade de compatibilizar as áreas que constituem esta servidão com a proposta de 

ordenamento no âmbito da presente revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, procurando servir 

tanto os objetivos da RAN, como os objetivos da constituição e formação de uma estrutura de 

ordenamento concelhia que sirvam os interesses do desenvolvimento integrado do concelho. 

 

Em termos processuais, após a validação da Reserva Agrícola Nacional por parte da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC) em 2012, procedeu-se à sua interseção com a 

proposta de ordenamento e a respetiva compatibilização, tendo sido propostas alterações à sua 

delimitação.  

 

Verificou-se no entanto que a base validada também regista manchas de RAN sobreposta a 

perímetros urbanos em vigor, constituindo uma situação que face ao novo regime jurídico da RAN 

não é possível. Estas incongruências encontram no atual processo um meio para a sua 

regularização, sendo alvo de exclusão da RAN. 

 

Na sequência da análise das participações submetidas no período de Discussão Pública, a DRAPC 

considerou a necessidade de alterar pontualmente a carta de delimitação da RAN, de forma a 

englobar os acertos que foram por si aprovados e que decorreram da apreciação das ponderações 

efetuadas pelos serviços municipais e os acertos que a própria DRAPC considerou necessário 

efetuar. 

 

5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

O Plano Diretor Municipal ( PDM ) de Leiria encontra-se em vigor desde a data da sua publicação em 

Diário da República, ocorrida a 4 de Setembro de 1995, através da Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 84/95.  
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Decorridos somente 3 anos da sua vigência, o Município deliberou, proceder à sua revisão, antes de 

findo o lapso temporal de 10 anos, na sequência da decisão tida em reunião de Câmara realizada a 

25 de Março de 1998. 

 

Para a decisão de rever o PDM três anos após a data de entrada em vigor contribuíram as inúmeras 

reclamações dos munícipes, em consequência de não terem sido discutidas grande parte das 

alterações propostas no decorrer do inquérito público. Assim como o surgimento de inúmeras 

dificuldades na gestão corrente do município, aliada ao facto de se tratar de uma primeira experiência 

de planeamento abrangendo todo o território municipal, que fez com que as suas prescrições se 

encontrassem desfasadas da realidade social, económica e cultural à data da sua publicação.  

 

Pretende-se com a sua revisão conferir ao PDM maior operacionalidade, capaz de resolver os 

conflitos de ordenamento, enquadrar as dinâmicas dos agentes em presença e de contribuir para a 

harmonia e sustentabilidade da ocupação do solo. 

 

Nesse contexto, identificam-se as alterações pretendidas com a revisão do PDM, à data da 

deliberação: 

 

 Redefinição do zonamento do PDM adequando-o a novas realidades socioeconómicas e 

urbanísticas; 

 Alteração ao Regulamento do Plano; 

 Exclusão de áreas da REN e RAN; 

 Tratamento cartográfico do Plano em suporte digital; 

 Planos em vigor e em elaboração; 

 Distribuição dos espaços de equipamentos e alterações às infraestruturas; 

 Servidões de utilidade pública. 

 

Na realidade existiu desde logo, por parte da Câmara Municipal, a pretensão de ter “um outro plano” 

baseado num novo método de trabalho, em que os objetivos estratégicos propostos pudessem vir a 

ser concretizados, através do planeamento e gestão urbanísticas. 

 

A concretização dos princípios pelo qual se rege esta revisão incide na implementação dos seguintes 

objetivos estratégicos: 
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a) Dar expressão territorial à estratégia de desenvolvimento local, incentivando modelos de 

atuação baseados na concertação entre a iniciativa pública e privada, na concretização dos 

instrumentos de gestão territorial; 

 

b) Promover condições de utilização sustentável do solo, do ar e dos recursos hídricos, tendo 

em consideração os efeitos decorrentes das alterações climáticas; 

 

c) Promover novas oportunidades de investimento e desenvolvimento em torno da qualidade do 

património construído, cultural e natural; 

 

d) Definir orientações adequadas às especificidades dos modelos e padrões de povoamento e 

às características das estruturas urbanas existentes, valorizando o sistema urbano multipolar e 

os ganhos de escala associados a uma complementaridade de funções; 

 

e) Estruturar uma perspetiva de proteção para o solo rural, conduzindo a um modelo de 

intervenção de valoração e rentabilização das atividades agroflorestais e seus aglomerados 

rurais, aproveitando novas oportunidades nos domínios das energias renováveis, 

empreendimentos turísticos e condicionando o povoamento disperso. 
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6. O MÉTODO PARA A PROPOSTA FINAL  

 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE EXCLUSÕES 

 

No âmbito do processo de exclusão de áreas da RAN a metodologia aplicada foi a de dividir os 

pedidos consoante estes se destinassem a exclusões para solo rural e exclusões para solo urbano, 

nas diversas categorias. Dada a extensão do território decidiu-se realizar a análise das manchas a 

excluir pelas diversas freguesias do território concelhio. 

 

As situações propostas são identificadas nas tabelas seguintes, nas quais se indica o código da 

mancha (que indica a sua localização em planta), a sua área, o uso atual e o uso proposto, a 

freguesia a que pertence, bem como a respetiva fundamentação, sustentada, particularmente, na 

ponderação dos seguintes fatores: 

 

 Áreas legalmente construídas ou de construção já autorizada; 

 Áreas destinadas à satisfação das carências existências em termos de habitação, 

equipamentos, infraestruturas, espaços de atividades económicas e espaços verdes; 

 Áreas essenciais para a consolidação da estrutura urbana, particularmente a nível de 

colmatação de perímetros. 

 

Na figura seguinte estão representadas as manchas de exclusão da RAN e a sua distribuição pelo 

território, a preto as áreas que se destinam a solo urbano (Espaços Urbanos), e a vermelho as que se 

destinam a solo rural (Áreas de Edificação Dispersa e Aglomerados Rurais). 
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Figura 2. Representação dos pedidos de exclusão da RAN “Bruta” do concelho de Leiria, 2015 
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As figuras seguintes pretendem ilustrar algumas das manchas mais representativas no território, que 

se pretende excluir em função do uso a que se destinam.  

 

  

Figura 3. Manchas a excluir da RAN nas freguesias de Carvide | Regueira de Pontes para Espaços Urbanos de 

Baixa Densidade 

 

Na figura anterior a termo de exemplo podemos observar duas manchas bastante representativas em 

termos de dimensão (> 10ha), que se situam nas freguesias de Carvide e Regueira de Pontes e se 

destinam a Espaços de Urbanos de Baixa Densidade e a Espaço de Atividades Económicas – Área 

de Estrada Mercado, respetivamente. 

 

No âmbito da revisão do PDM de Leiria foi esboçada uma proposta de ordenamento que distingue 

essencialmente o destino básico dos solos entre solo rural e solo urbano. Dessa proposta verificou-se 

a sobreposição entre áreas para as quais se continua a propor a classificação de solo urbano e o 

regime da RAN que constituem incongruências.  

 

Assim, e dadas as especificidades intrínsecas a cada uma dessas classificações, logo se entende 

que os usos não são imediatamente compatíveis. E por essa mesma razão se pede a exclusão 

dessas áreas. 

 

O tipo de áreas para exclusão da RAN que se apresentam como incongruências, como já se referiu 

anteriormente, são manchas constituídas por perímetros urbanos publicados que porém se 

encontram sobrepostos ao regime da RAN. 

 

As áreas incluídas neste Tipo referem-se a pequenas áreas com preexistências e/ou áreas que 

servem a constituição de frente urbana em arruamento devidamente Infraestruturado (ver figura 

seguinte). 
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Figura 4.  Manchas a excluir da RAN nas freguesias de Coimbrão | Colmeias | Amor, para Espaços Urbanos de 

Baixa Densidade 

 

Adverte-se para o facto de algumas áreas se encontrarem perfeitamente consolidadas e enquadradas 

na malha urbana. Existem ainda pequenas áreas encravadas entre construções urbanas, 

infraestruturadas, e áreas que contribuem para a conformação e equilíbrio do perímetro urbano e/ou a 

áreas que servem a constituição de frente urbana em arruamento devidamente infraestruturado, 

neste caso a exclusão das manchas da RAN permite uma correta delimitação do perímetro urbano. 

 

Na figura seguinte estão representadas algumas manchas que se pretende excluir da RAN para 

Espaços Centrais, de uma maneira geral são espaços de tecido urbano consolidado e em 

consolidação, com funções de centralidade e polarização, que se situam nos principais centros 

urbanos das freguesias.  

 

     

Figura 5.  Manchas a excluir da RAN nas freguesias de Leiria | Maceira, para Espaços Centrais 

 

Quanto à cidade de Leiria e a sua evolvente, sendo o principal polo dinamizador das dinâmicas 

territoriais do concelho, as exclusões da RAN referem-se a pequenos acertos com vista a uma correta 

delimitação dos perímetros urbanos, em particular na inclusão de preexistências construtivas. 
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Relativamente aos Espaços Residenciais, são espaços de residência por excelência, correspondem 

ao tecido urbano consolidado e em consolidação, em que muitos casos já existem preexistências que 

se pretende incluir nos novos perímetros. (ver figura seguinte). 

 

       

Figura 6.  Manchas a excluir da RAN nas freguesias de Amor | Arrabal, para Espaços Residenciais 

 

No que concerne aos Espaços Residenciais em solo Urbanizável, trata-se de espaços de reserva, em 

muitos casos contíguos ao perímetro urbano, que se pretende salvaguardar tendo em conta a 

procura, dinâmica construtiva e grau de consolidação das áreas adjacentes. 

 

 

Figura 7. Manchas a excluir da RAN na freguesia de St.ª Catarina da Serra, para Espaços Residenciais – Solo 

Urbanizável 

 

Os Espaços Verdes englobam todos os espaços urbanos onde existem espécies vegetais. Têm 

funções ecológicas, lúdicas e recreativas, sendo o seu principal objetivo a preservação da 

qualidade do ar, o recreio e o lazer. Em Leiria pretende-se definir dentro da categoria de Espaços 

Verdes, áreas de proteção e enquadramento e áreas de recreio e lazer, conforme as imagens 
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seguintes ilustram, procurando o equilíbrio do sistema urbano, através da identificação da 

estrutura verde e da proteção dos valores culturais e naturais. 

 

  

Figura 8. Manchas a excluir da RAN nas freguesias de Pousos | Parceiros, para Espaços Verdes - Área Proteção 

e Enquadramento 

 

Como manchas a excluir para Espaços Verdes de Recreio e Lazer, temos a título de exemplo nas 

freguesias de Pousos e Parceiros (cidade de Leiria), como as imagens demonstram. 

 

      

Figura 9. Manchas a excluir da RAN na freguesia de Pousos e Parceiros, para Espaços Verdes - Área de Recreio 

e Lazer 

 

Na definição das manchas afetas a Espaços de Atividades Económicas, assentes quer em solo 

urbanizado quer em solo urbanizável, verificaram-se alguns conflitos com parcelas da RAN.  
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Figura 10. Manchas a excluir da RAN nas freguesias de Ortigosa | Caranguejeira, para Espaços Atividades 

Económicas 

 

Trata-se de áreas, de elevada potencialidade, de excelência para a localização de atividades 

económicas, nomeadamente junto às principais vias que servem o concelho, grande parte delas já 

com preexistências. Relativamente às manchas que recaem sobre solo Urbanizável, são áreas 

que refletem a estratégia preconizada pelo município tendo em conta a forte competente industrial 

do concelho. 

 

 

 

Figura 11. Manchas a excluir da RAN na freguesia de  Stª. Catarina da Serra, para Espaços Atividades 

Económicas - Solo Urbanizável 

 

Estas manchas a excluir destinam-se a Espaços de Uso Especial destinados ao Turismo. Nas 

imagens seguintes encontra-se representado um exemplo desta situação que ocorre na Cidade de 

Leiria. 
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Figura 12. Manchas a excluir da RAN na freguesia de Leiria, para Espaços de Uso Especial – Turismo 

 

As manchas a excluir para Espaços de Uso Especial em solo Urbanizável refletem mais uma vez a 

estratégia do município, em salvaguardar áreas para intervenções futuras, como é o caso da mancha 

representada imagem seguinte, na freguesia de St.ª Catarina da Serra para uso turístico. 

 

 

Figura 13. Manchas a excluir da RAN na freguesia de St.ª Catarina da Serra, para Espaços de Uso Especial – 

Solo Urbanizável 

 

No que diz respeito a estas manchas recaem em áreas de solo rural para as quais se pretende a sua 

exclusão para a definição de Aglomerados Rurais e Áreas de Edificação Dispersa, para a inclusão de 

preexistências. São de reduzida expressão espacial, constituindo pequenos acertos, conforme se 

pode observar pelas figuras seguintes.  
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Figura 14. Manchas a excluir da RAN nas freguesias de Cortes - Aglomerado Rural – e de Azóia - Área de 

Edificação Dispersa 
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6.2. ÁREAS A EXCLUIR DO REGIME DA RAN  

 

Tabela 1. Exclusão da RAN para Solo Rural 

Código 
Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação Freguesia 

19E 0,33 Agrícola AED 

Pequena parcela para delimitação de Área de Edificação 
Dispersa em Casal dos Claros. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas anteriores a 1995 
servida por arruamento infraestruturado. 

Amor 

19F 0,14 Agrícola AED 

Pequena parcela para delimitação de Área de Edificação 
Dispersa em Casal dos Claros. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva anterior a 1995 
servida por arruamento infraestruturado. 

Amor 

67 1,95 Urbano/Agrícola AED 

Delimitação de Área de Edificação Dispersa contígua ao 
aglomerado de Azóia, com preexistências construtivas 
apoiadas por arruamento infraestruturado. Incluí um 
loteamento aprovado 12/81 e licença de construção 
1364/01. 

Azoia 

94 2,18 Urbano/Agrícola AED 

Área destinada à delimitação de Área de Edificação 
Dispersa localizado a sul do aglomerado de Mourã onde 
existem cerca de 12 construções apoiadas por 
arruamento infraestruturado. Incluí construções 
anteriores a 1995. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Barreira 

95 0,20 Agrícola/Florestal AED 

Delimitação de Área de Edificação Dispersa localizado a 
sul do aglomerado de Mourã, com preexistências 
construtivas apoiadas por arruamento infraestruturado. 
Possui licenciamento 1635/02. 

Barreira 

164A 0,07 Agrícola AED 

Pequena parcela para delimitação de Área de Edificação 
Dispersa em Casal da Cruz, com preexistências 
construtivas apoiadas por arruamento infraestruturado. 
Incluí construções anteriores a 1995. Existe um 
compromisso relacionado com cedências de terreno para 
a construção da Variante de Caranguejeira em 
contrapartida à possibilidade de construção. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. 

Caranguejeira 

164B 0,35 Agrícola AR 

Área destinada à delimitação de Aglomerado Rural em 
Casal da Cruz com preexistências construtivas apoiadas 
por arruamento infraestruturado. Incluí construções 
anteriores a 1995. Existe um compromisso relacionado 
com cedências de terreno para a construção da Variante 
de Caranguejeira em contrapartida à possibilidade de 
construção. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Caranguejeira 

282 0,16 Urbano/Agrícola AR 

Área destinada à delimitação de Aglomerado Rural em 
Bregieira com preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. Incluí construções 
anteriores a 1995 e atividade económica. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Área com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 
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Código 
Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação Freguesia 

282A 0,11 Urbano/Agrícola AR 

Área destinada à delimitação de Aglomerado Rural em 
Bregieira com preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. Incluí construções 
anteriores a 1995 e atividade económica. Área com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Colmeias 

295 0,15 Florestal/Agrícola AED 

Pequeno ajuste de área próxima ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Fontes. A sua exclusão 
permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas e a conformação da Área de Edificação 
Dispersa. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Cortes 

310 0,24 Urbano/Agrícola AR 

Delimitação de Aglomerado Rural em Vale do Grou, com 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí construções anteriores a 1995. 
Esta área foi alvo de parecer favorável em 2005 no 
âmbito do processo de revisão do PDM. Área com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Cortes 

313 0,35 
Urbano/Florestal/

Agrícola 
AED 

Delimitação de Área de Edificação Dispersa contígua ao 
aglomerado de Famalicão, com preexistências 
construtivas apoiadas por arruamento infraestruturado. 
Incluí construções anteriores a 1995. Esta área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Parte da mancha subjacente à licença 
54/04 

Cortes 

343 0,20 Agrícola AED 

Delimitação de Área de Edificação Dispersa contígua ao 
aglomerado de Cavalinhos com vista à integração de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado com licenças aprovadas (processos 
631/98; 512/04). 

Maceira 

388B 0,30 Agrícola AED 

Parcela para delimitação de Área de Edificação Dispersa 
localizada a Norte de Portela da Mata, com 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Área com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

609 0,40 Urbano/Agrícola EAP 

Área ocupada por Estabelecimento Industrial de 
Lavagem e Secagem de Areias, cuja atividade remonta a 
1985, tendo o mesmo parecer favorável condicionado ao 
abrigo do n.º 5 do Art.º 24 do D.R 25/93, de 17/08. Esta 
área de exclusão da RAN é a necessária para permitir a 
regularização do estabelecimento industrial. O pedido de 
exclusão decorre da Discussão Pública da Revisão do 
PDM (participação 644) e foi aprovado por parecer da 
DRAPC de 13.02.2015. 

Regueira de 
Pontes 

577 0,13 Urbano AED 

Pequena parcela para delimitação de Área de Edificação 
Dispersa a Sul de Espinheira, com preexistências 
construtivas anteriores a 1995 apoiadas por arruamento 
infraestruturado. A área encontra-se no perímetro urbano 
em vigor. 

Santa 
Eufémia 

AR – Aglomerado Rural | AED – Área de Edificação Dispersa | EAP - Espaços Agrícolas de Produção 
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Tabela 2. Exclusão da RAN para Solo Urbano 

Código 
Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

1 0,64 Florestal/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Casalito. A sua exclusão permite 
a inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Incluí edificado anterior a 
1995. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Amor 

2 0,67 Florestal/Urbano EUBD 

Área inserida na totalidade no perímetro urbano do PDM 
em vigor do aglomerado de Casalito. A sua exclusão 
permite a inclusão de edificações com as licenças de 
construção n.º 692/98 e 856/98, apoiadas por arruamento 
infraestruturado, bem como a conformação do perímetro 
urbano promovendo a sua nucleação. Esta área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Parte ocupada por Licenças de 
construção n.º 692/98 e 856/98. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 

3 2,19 Florestal/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Casalito que se encontra consolidada. 
Verifica-se a existência de várias preexistências 
construtivas apoiadas por arruamentos infraestruturados. 
Incluí edificado anterior a 1995. A exclusão da área 
permite a colmatação do perímetro urbano de uma área 
consolidada. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Possui 
licença de construção n.º 957/97. 

Amor 

6 0,21 Florestal/Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Toco. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas e a par do pedido 6A a 
colmatação do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Incluí edificado anterior a 
1995.  

Amor 

10 0,19 Agrícola ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casal dos Claros. A 
sua exclusão permite a inclusão de preexistência 
construtiva anterior a 1995 servida por arruamento 
infraestruturado. 

Amor 

11 0,19 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casal dos Claros. A 
sua exclusão permite a inclusão de preexistência 
construtiva anterior a 1995 servida por arruamento 
infraestruturado. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 

12 0,21 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área inserida parcialmente no 
perímetro urbano do PDM em vigor do aglomerado de 
Coucinheira. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado. Parte ocupada por Licença de 
construção n.º 1335/99. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 
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Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

18 0,73 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Casal dos Claros. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas e a colmatação do perímetro urbano face 
aos arruamentos infraestruturados existentes e ao limite 
das parcelas edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. 
Parte ocupada por Licença de construção n.º 1091/95. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 

20 1,80 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Amor. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas e a colmatação do 
perímetro urbano face aos arruamentos infraestruturados 
existentes e ao limite das parcelas edificadas. Incluí 
edificado anterior a 1995. Parte da área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM.  

Amor 

23 0,07 Florestal/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área inserida na totalidade no 
perímetro urbano do PDM em vigor do aglomerado de 
Barreiros. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva anterior a 1995. 

Amor 

26 0,10 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área inserida no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Amor. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva anterior a 
1995 face aos limites do edificado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 

17B 0,09 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 
Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva no perímetro urbano de Casal dos Claros. 

Amor 

19A 1,99 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Casal dos Claros que se encontra 
consolidada. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamentos 
infraestruturados. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano de uma área consolidada. Parte da área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui Licença de construção n.º 
796/07. 

Amor 

19B 0,11 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pedido de exclusão de área contígua ao perímetro 
urbano do PDM em vigor do aglomerado de Casal dos 
Claros. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva anterior a 1995 servida por 
arruamento infraestruturado. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. 

Amor 

19C 0,21 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casal dos Claros. A 
sua exclusão permite a inclusão de preexistência 
construtiva anterior a 1995 servida por arruamento 
infraestruturado. Parte da área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Possui Licença n.º 1117/05. 

Amor 

19D  0,30 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área próxima ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casal dos Claros. A 
sua exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas anteriores a 1995 servidas por arruamento 
infraestruturado. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Amor 
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19G 4,43 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Amor que se encontra consolidada. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas e a colmatação do perímetro urbano face 
aos arruamentos infraestruturados existentes e ao limite 
das parcelas edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. 
Parte da área foi alvo de parecer favorável em 2005 no 
âmbito do processo de revisão do PDM. Possui 
Loteamento 27/92 e Licenças de construção 215/97 e 
353/10. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 

25A 0,01 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à delimitação do perímetro 
urbano de Casalito face aos limites definidos por 
arruamento infraestruturado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 

25B 0,23 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casalito. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas servidas por arruamentos infraestruturados. 
Incluí edificado anterior a 1995. Parte ocupada por 
Licenças de construção n.º 731/98 e 477/01. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Amor 

6A 0,39 Florestal/Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Toco. A sua exclusão permite a par do 
pedido 6B a colmatação do perímetro urbano face aos 
arruamentos infraestruturados existentes. Possui Licença 
de construção n.º 113/10. 

Amor 

7A 0,17 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Toco. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas e a colmatação do 
perímetro urbano face aos arruamentos infraestruturados 
existentes. Incluí edificado anterior a 1995.  

Amor 

7B 0,23 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Toco. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas e a colmatação do 
perímetro urbano face aos arruamentos infraestruturados 
existentes. Parte ocupada por Licença de construção n.º 
447/96. 

Amor 

9B 0,60 Agrícola ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Casal dos Claros. A sua exclusão permite 
a inclusão de preexistências construtivas. Incluí edificado 
anterior a 1995.   

Amor 

9C 0,06 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área inserida na totalidade no 
perímetro urbano do PDM em vigor do aglomerado de 
Casal dos Claros. A sua exclusão permite a inclusão de 
área afeta a espaço edificado existente. Possui Licença 
de construção n.º 394/06. 

Amor 

9D 0,04 Agrícola ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área na proximidade do perímetro 
urbano do PDM em vigor do aglomerado de Casal dos 
Claros. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas parcialmente inseridas em 
RAN. 

Amor 
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9E 0,52 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Amor. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a conformação 
do perímetro urbano face aos limites das parcelas 
edificadas. Parte ocupada por Licenças de construção n.º 
83/07 e 624/96. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Amor 

9E1 0,11 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área próxima ao perímetro urbano do PDM em vigor de 
Amor. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a conformação do 
perímetro urbano face aos limites das parcelas 
edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. 

Amor 

9E2 0,15 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor de 
Amor. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a conformação do 
perímetro urbano face aos limites das parcelas 
edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. 

Amor 

34 0,35 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Arrabal. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva anterior a 1995 e a 
uniformização de uma faixa com arruamento 
infraestruturado providenciando nova frente urbana, 
promovendo assim a nucleação urbana. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Arrabal 

35 0,07 Agrícola ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Arrabal. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva servida 
por arruamento infraestruturado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Arrabal 

37 0,37 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Soutocico. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva anterior a 1995 
servida por arruamento infraestruturado, promovendo a 
colmatação do perímetro. 

Arrabal 

38 0,04 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casal dos Ferreiros. A 
sua exclusão permite a inclusão de preexistência 
construtiva servida por arruamento infraestruturado. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Arrabal 

39 0,08 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casal dos Ferreiros. A 
sua exclusão permite a inclusão de preexistência 
construtiva. Possui Licenças de construção n.º 631/96 e 
987/05.  

Arrabal 

40 0,20 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Casal dos Ferreiros. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas, 
promovendo a colmatação do perímetro. 

Arrabal 

42 0,15 Florestal/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Vale de St.ª Margarida. 
A sua exclusão permite a inclusão de preexistência 
construtiva anterior a 1995 servida por arruamento 
infraestruturado. 

Arrabal 

43 0,09 Agrícola/Urbano EUBD 
Pequeno ajuste de área inserida no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Boucinhas. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 

Arrabal 
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servida por arruamento infraestruturado.  

44 0,25 Florestal EUBD 

Pequeno ajuste de área inserida em parte no perímetro 
urbano do PDM em vigor do aglomerado de Parracheira. 
A sua exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas servida por arruamento infraestruturado. 
Possui Licença de construção n.º 1321/01. 

Arrabal 

46 0,21 Florestal EUBD 

Ajuste de área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Parracheira. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas 
anteriores a 1995 servidas por arruamento 
infraestruturado. Possui Licença de construção n.º 
642/04. 

Arrabal 

47 0,89 Florestal/Agrícola EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do aglomerado de 
Várzea. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a 
uniformização/continuidade do perímetro urbano. Trata-
se de uma faixa de RAN que coincide com uma linha de 
água que atravessa o perímetro urbano do aglomerado. 
Possui parte de Loteamento 51/95 e Licença de 
construção n.º 839/04. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Arrabal 

48 3,41 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do aglomerado de 
Várzea. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas, a integração de arruamentos 
infraestruturados e a uniformização/continuidade do 
perímetro urbano. Trata-se de uma faixa de RAN que 
coincide com uma linha de água que atravessa o 
perímetro urbano do aglomerado. Parte da área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui Licenças de construção n.º 
107/10, 247/04, 188/01, 234/00 e Loteamento. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Arrabal 

49 0,20 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Várzea. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face aos limites das parcelas 
edificadas. Possui Licença de construção n.º 263/97. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Arrabal 

31A 1,86 Florestal/Urbano APE 

Área coincidente com uma linha de água em Lagoínha 
destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Arrabal 

605 0,25 Florestal//Urbano EUBD 

A área está classificada no PDM em vigor como área de 
transição urbano/rural e espaço florestal. Integra uma 
habitação unifamiliar com alvará de utilização n.º 418/10. 
A sua exclusão permite enquadrar o compromisso válido 
em causa. O pedido de exclusão decorre da Discussão 
Pública da Revisão do PDM (participação 934) e foi 
aprovado por parecer da DRAPC de 27.01.2015. 

Arrabal 
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51 0,64 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Alcogulhe. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Azoia 

52 2,30 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida na totalidade no perímetro urbano do PDM 
em vigor do aglomerado de Azoia. A sua exclusão 
permite a inclusão de edificações anteriores a 1995 
apoiadas por arruamentos infraestruturados, bem como a 
conformação do perímetro urbano promovendo a sua 
nucleação. Pedido com parecer favorável de acordo com 
a informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Azoia 

54 0,10 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área próxima ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Azoia. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva servida 
por arruamento infraestruturado. 

Azoia 

57 0,23 Florestal/Urbano APE 

Área coincidente com uma linha de água em Vale do 
Horto destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
que além da função de proteção e valorização ambiental 
e paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Azoia 

61 1,46 Agrícola/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") com 
parte de preexistências Industriais anteriores a 1995 e 
mais recentes, localizada a sul de Azoia ao longo do 
IC2/N1. Insere-se numa das muitas faixas existentes ao 
longo do IC2/N1 onde se concentram várias empresas e 
unidades industriais. Possui Licenças de construção n.º 
1028/02, 1030/96, 637/98 e 189/00. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Azoia 

55B 0,65 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Vale do Horto. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas e a 
colmatação do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes.  

Azoia 

60A 0,07 Florestal/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Azoia. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva anterior a 
1995 servida por arruamento infraestruturado e a 
colmatação do perímetro urbano. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM.  

Azoia 

60B 0,31 Florestal/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") com 
parte de preexistências Industriais anteriores a 1995, 
localizada a sul de Azoia ao longo do IC2/N1. Insere-se 
numa das muitas faixas existentes ao longo do IC2/N1 
onde se concentram várias empresas e unidades 
industriais, tendo sido aprovada com área igual a 0,28ha. 
No âmbito da Discussão Pública da Revisão do PDM 
(participação 611) foi solicitada reformulação da 
exclusão, de forma a incluir no solo urbano uma zona 
pertencente a uma indústria, tendo a reformulação sido 
aprovada por parecer da DRAPC de 27.01.2015. 

Azoia 
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60C 0,43 Florestal/Agrícola/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") com 
parte de preexistências Industriais anteriores a 1995 e 
mais recentes, localizada a sul de Azoia ao longo do 
IC2/N1. Insere-se numa das muitas faixas existentes ao 
longo do IC2/N1 onde se concentram várias empresas e 
unidades industriais. 

Azoia 

62A 0,51 Agrícola/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") com 
parte de preexistências Industriais anteriores a 1995 e 
mais recentes, localizada a sul de Azoia ao longo do 
IC2/N1. Insere-se numa das muitas faixas existentes ao 
longo do IC2/N1 onde se concentram várias empresas e 
unidades industriais. Possui Licença de construção n.º 
2115/95. 

Azoia 

62B 0,39 Agrícola/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") com 
parte de preexistências Industriais anteriores a 1995 e 
mais recentes, localizada a sul de Azoia ao longo do 
IC2/N1. Insere-se numa das muitas faixas existentes ao 
longo do IC2/N1 onde se concentram várias empresas e 
unidades industriais. 

Azoia 

65 0,32 Florestal/Agrícola EUBD 

Ajuste de área próxima ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bouça de Cá. A sua exclusão 
permite a integração de parte de preexistências 
construtivas e a colmatação do perímetro face aos limites 
das parcelas edificadas. Possui Licença de construção 
n.º 1346/97. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bajouca 

66 0,41 Florestal/Agrícola EUBD 

Ajuste de área próxima ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bouça de Lá. A sua exclusão 
permite a integração de parte de preexistências 
construtiva e a edificação em parcelas servidas por 
arruamento infraestruturado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bajouca 

69 0,23 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Lamarão. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 
servida por arruamento infraestruturado. Parte da área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. 

Bajouca 

71 0,50 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bajouca de Cima. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas e a colmatação do perímetro urbano face 
aos arruamentos infraestruturados existentes. Incluí 
edificado anterior a 1995. Parte da área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. 

Bajouca 

72 0,19 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área inserida no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Palha Carga. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 
servida por arruamento infraestruturado. 

Bajouca 

76 0,25 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área inserida em parte no perímetro 
urbano do PDM em vigor do aglomerado de Bajouca de 
Cima. A sua exclusão permite a inclusão de preexistência 
construtiva anterior a 1995 servida por arruamento 
infraestruturado. Possui Licença de construção n.º 
357/96. 

Bajouca 
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78 0,20 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área inserida em parte no perímetro 
urbano do PDM em vigor do aglomerado de Lamarão. A 
sua exclusão permite a edificação em parcelas servidas 
por arruamento infraestruturado. Possui Licença de 
construção n.º 229/03. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bajouca 

61B 0,21 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bajouca de Cima. A sua 
exclusão permite a integração de preexistências 
construtivas e a conformação do perímetro urbano face 
ao arruamento infraestruturado existente de modo a 
possibilitar a edificação da frente urbana. 

Bajouca 

64A 1,33 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida maioritariamente no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Bouça de Cá. A sua 
exclusão permite a integração de preexistências 
construtivas e a conformação do perímetro urbano face 
aos arruamentos infraestruturados existentes de modo a 
possibilitar a edificação das frentes urbanas otimizando 
as vias existentes. Possui Licença de construção n.º 
1653/98. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Bajouca 

64B 0,32 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Bouça de Cá. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistências construtivas e a 
colmatação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado existente. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bajouca 

73B 0,38 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Palha Carga. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas e a 
colmatação do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Incluí edificado anterior a 
1995. 

Bajouca 

68 0,48 Florestal EAE-AIA 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área industrial e armazenagem) 
localizada na zona industrial de Carreira de Água junto a 
outras unidades industriais. Situa-se nas imediações da 
Variante da Marinha Grande/EN242 tendo uma via de 
serviço. Trata-se de uma mancha de RAN isolada. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Barosa 

69 0,40 Florestal 
EAE-AIA 

(urbanizável) 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas em solo urbanizável (área 
industrial e armazenagem) localizada na zona industrial 
de Carreira de Água junto a outras unidades industriais. 
Trata-se de uma pequena área inserida na zona de 
expansão da zona industrial que permite a delimitação 
integral de toda a área urbanizável. Trata-se de uma 
zona industrial bem servida por acessibilidades, 
nomeadamente a Variante da Marinha Grande/EN242, 
podendo-se otimizar as infraestruturas existentes e a 
dinâmica industrial na envolvente. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Barosa 
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70 0,62 Florestal 
EAE-AIA 

(urbanizável) 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área industrial e armazenagem) 
inserida em parte no atual perímetro industrial em vigor 
localizada na zona industrial de Carreira de Água junto a 
outras unidades industriais. Trata-se de uma zona 
industrial bem servida por acessibilidades, 
nomeadamente a Variante da Marinha Grande/EN242, 
podendo-se otimizar as infraestruturas existentes e a 
dinâmica industrial na envolvente. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Barosa 

71 0,94 Florestal/Urbano 

EAE-AIA - 
0,44ha 

EAE-AIA 
(urbanizável) 

- 0,5ha 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (area industrial e armazenagem) 
em solo urbanizado e urbanizável localizada na zona 
industrial de Carreira de Água junto a outras unidades 
industriais. Trata-se de uma área que permite a 
conformação do perímetro face aos limites das parcelas 
ocupadas bem como a delimitação integral de toda a 
área urbanizável de uma zona industrial bem servida por 
acessibilidades, nomeadamente a Variante da Marinha 
Grande/EN242, podendo-se otimizar as infraestruturas 
existentes e a dinâmica industrial na envolvente. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Barosa 

72 1,16 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor da 
cidade de Leiria. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a colmatação do perímetro 
urbano face ao arruamento infraestruturado existente. 
Incluí edificado anterior a 1995. Possui Licença de 
construção n.º 317/05. 

Barosa 

74 0,07 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área inserida na proximidade do 
perímetro urbano do PDM em vigor do aglomerado de 
Barosa. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva anterior a 1995 servida por 
arruamento infraestruturado. 

Barosa 

75 0,59 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área próxima ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Barosa. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face ao arruamento infraestruturado 
existente. Incluí edificado anterior a 1995. 

Barosa 

80 0,03 Florestal EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Vale do 
Frade. 

Barosa 

84 1,06 Agrícola/Urbano EAE-AIA 

Pedido de exclusão para integração de unidade industrial 
em Espaço de Atividades Económicas (área industrial e 
armazenagem), localizada junto a outras unidades 
industriais e com infraestruturas perto do aglomerado de 
Azóia. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Barreira 

85 0,90 Agrícola/Urbano EAE-AIA 

Pedido de exclusão para integração de unidade industrial 
em Espaço de Atividades Económicas (área industrial e 
armazenagem), localizada junto a outras unidades 
industriais e com infraestruturas perto do aglomerado de 
Azóia. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Barreira 
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88 0,31 Agrícola EUBD 

Área próxima ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Marvila. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face ao arruamento infraestruturado 
existente. Incluí edificado anterior a 1995. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Barreira 

92 0,45 Florestal/Agrícola APE 

Área coincidente com uma linha de água na cidade de 
Leiria destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
que além da função de proteção e valorização ambiental 
e paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Barreira 

96 0,83 Agrícola/Urbano EUBD 

Área situada no limite Sul do concelho de Leiria que se 
encontra consolidada. Existem várias preexistências 
construtivas anteriores a 1995 servidas por arruamento 
infraestruturado. 

Barreira 

98 0,07 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano face ao arruamento infraestruturado em Bidoeira 
de Baixo. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

103 0,09 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Bidoeira de Cima. A 
sua exclusão permite a inclusão de parte de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

104 0,40 Florestal/Agrícola EUBD 

Ajuste de área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bidoeira de Cima. A sua 
exclusão permite a integração de preexistência 
construtiva e a edificação em parcelas servidas por 
arruamento infraestruturado. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

106 1,21 Florestal/Agrícola/Urbano APE 

Área coincidente com uma linha de água em Bidoeira de 
Cima destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
que além da função de proteção e valorização ambiental 
e paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

111 0,24 Agrícola/Urbano EUBD 

Ajuste de área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bidoeira de Cima. A sua 
exclusão permite a edificação em parcelas servidas por 
arruamento infraestruturado. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 
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112 0,26 Florestal/Agrícola EUBD 

Ajuste de área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Vale Coelho. A sua exclusão 
permite a edificação em parcelas servidas por 
arruamento infraestruturado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

113 0,06 Florestal EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano face ao arruamento infraestruturado em Bidoeira 
de Cima. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

114 0,22 Urbano EC-GRAU III 

Pequena área inserida em parte no perímetro urbano em 
vigor do aglomerado de Bidoeira de Cima destinada a 
Espaço central de grau III. Correspondem ao centro 
urbano no qual se concentram as funções habitacionais, 
comerciais e de serviços mais significativos, e outras 
funções de ocupação mais recentes. A sua exclusão 
permite a edificação em parcelas infraestruturadas e 
promove a nucleação do perímetro urbano. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

115 0,23 Florestal/Urbano EUBD 

Ajuste de área inserida em parte no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Bidoeira de Cima. A 
sua exclusão permite a edificação em parcelas servidas 
por arruamento infraestruturado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

101A 0,32 Agrícola/Urbano EUBD 

Ajuste de área inserida em parte no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Texugueira. A sua 
exclusão permite a integração de parte de preexistências 
construtiva e a edificação em parcelas servidas por 
arruamento infraestruturado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

101B 0,32 Florestal/Agrícola APE 

Área destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
no aglomerado de Texugueira que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, pela sua 
natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Bidoeira de 
Cima 

119 0,44 Florestal/Agrícola/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") com 
parte de preexistências Industriais anteriores a 1995 e 
mais recentes, localizada a este de Boa Vista ao longo 
do IC2/N1. Insere-se numa das muitas faixas existentes 
ao longo do IC2/N1 onde se concentram várias empresas 
e unidades industriais. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Boa Vista 

120 0,19 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Figueiras. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 
servida por arruamento infraestruturado. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Boa Vista 
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124 0,09 Florestal/Urbano EC-GRAU III 

Pequena área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Caranguejeira destinada a Espaço central 
de grau III. Correspondem ao centro urbano no qual se 
concentram as funções habitacionais, comerciais e de 
serviços mais significativos, e outras funções de 
ocupação mais recentes. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva e a nucleação do 
perímetro urbano. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Caranguejeira 

129 0,29 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Caranguejeira que se encontra 
consolidada. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamentos 
infraestruturados. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano de uma área consolidada. Parte da área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. 

Caranguejeira 

130 3,39 Agrícola/Urbano EAE-AIA 

Pedido de exclusão para integração de unidade industrial 
em Espaço de Atividades Económicas (área industrial e 
armazenagem), localizada junto a outras unidades 
industriais e com infraestruturas perto do aglomerado de 
Caranguejeira. Possui Licença de construção n.º 
1320/99. 

Caranguejeira 

133 0,70 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Caranguejeira que se encontra 
consolidada. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamentos 
infraestruturados. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano de uma área consolidada. Parte da área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Caranguejeira 

134 0,06 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 
Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva anterior a 1995 no perímetro urbano de Vale 
Sobreiro. 

Caranguejeira 

135 0,08 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Vale Sobreiro. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 
anterior a 1995 servida por arruamento infraestruturado. 

Caranguejeira 

138 1,48 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Vale da Catarina. Verifica-se a existência 
de várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados e edificação com atividade 
económica em expansão. Incluí edificado anterior a 1995. 
A exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano de uma área a consolidar.  

Caranguejeira 

142 0,41 Florestal/Urbano APE 

Área destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
no aglomerado de Vale da Rosa que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, pela sua 
natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Caranguejeira 
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Código 
Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

146 0,11 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Caldelas. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 
anterior a 1995 servida por arruamento infraestruturado.  

Caranguejeira 

150 0,14 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Casal Vermelho. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face aos limites do 
edificado. 

Caranguejeira 

151 0,10 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Casal Vermelho. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva e a 
conformação do perímetro urbano face aos limites do 
edificado. Possui Licença de construção n.º 770/78. 

Caranguejeira 

154 0,30 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Leão. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano. Possui Licença de construção n.º 590/96. 

Caranguejeira 

155 0,04 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Leão. Verifica-se a existência de 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a conformação do perímetro 
urbano face ao arruamento infraestruturado existente. 
Esta área foi alvo de parecer favorável em 2005 no 
âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Caranguejeira 

157 0,05 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva no perímetro urbano de Longra. Possui 
Licença de construção n.º 832/97. 

Caranguejeira 

158 0,04 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva no perímetro urbano de Cerrada. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Caranguejeira 

159 0,18 Florestal/Agrícola EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Leão. A exclusão da área permite a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado existente, possibilitando a sua 
edificação. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Caranguejeira 

599 1,94 Florestal/Agrícola/Urbano APE 

Área coincidente com uma linha de água em 
Caranguejeira destinada a Espaço de Proteção e 
Enquadramento que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, pela sua natureza e 
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os 
espaços urbanos onde se inserem, a facilitar a drenagem 
natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do território.  

Caranguejeira 

143A 0,13 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Caldelas. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 
anterior a 1995 servida por arruamento infraestruturado. 
Possui Licença de construção n.º 55/98. 

Caranguejeira 
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Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

143B 0,38 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Caldelas. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas anteriores a 1995 servidas por arruamento 
infraestruturado. 

Caranguejeira 

155A 0,07 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Leão. Verifica-se a existência de 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. A exclusão da área permite a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado existente. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Caranguejeira 

160B 0,12 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área próxima ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Freiria. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas 
servidas por arruamento infraestruturado. Incluí 
construções anteriores a 1995. Possui processo 137/96. 

Caranguejeira 

168 0,15 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Corucho. A sua 
exclusão permite a conformação do perímetro face ao 
arruamento infraestruturado existente. Parte da área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Carreira 

169 0,41 Agrícola EAE-AIA  

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área industrial e armazenagem) 
localizada em Corucho e servida pela EN109. Insere-se 
numa das muitas faixas existentes ao longo do EN109 
onde se concentram várias empresas e unidades 
industriais. Parte da área encontra-se inserida no 
perímetro urbano em vigor. 

Carreira 

172 0,22 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Carreira. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas servidas por arruamento infraestruturado. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Carreira 

173 0,26 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Carreira. A sua 
exclusão permite a conformação do perímetro face ao 
arruamento infraestruturado existente. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Carreira 
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Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

174A 0,67 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Corucho. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados. Incluí edificado anterior a 
1995. A exclusão da área permite a colmatação do 
perímetro urbano face ao arruamento infraestruturado 
existente. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Carreira 

174B 0,36 Agrícola/Urbano EAE-AIA  

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área industrial e armazenagem) 
localizada em Corucho e servida pela EN109. Insere-se 
numa das muitas faixas existentes ao longo do EN109 
onde se concentram várias empresas e unidades 
industriais. Parte da área encontra-se inserida no 
perímetro urbano em vigor. 

Carreira 
 

175 0,11 Florestal/Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva anterior a 1995 no perímetro urbano de 
Outeiro da Fonte. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 
Possui Licença de construção n.º 120/10. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Carvide 

176 1,99 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Outeiro da Fonte. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas 
servidas por arruamento infraestruturado, bem como a 
conformação do perímetro urbano promovendo a sua 
consolidação. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 

190 0,52 Florestal/Agrícola/Urbano APE 

Área coincidente com uma linha de água em Porto da 
Cepa destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
que além da função de proteção e valorização ambiental 
e paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 

191 1,38 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área próxima ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Carvide que se encontra consolidada. 
Verifica-se a existência de várias preexistências 
construtivas apoiadas por arruamento infraestruturado. 
Incluí edificado anterior a 1995. A exclusão da área 
permite a colmatação do perímetro urbano de uma área 
consolidada. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 
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199 1,43 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Pedrulheira que se encontra por 
consolidar. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano através do fecho da malha urbana e definido aos 
limites das parcelas edificadas. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui Licença de construção n.º 65/97. 

Carvide 

206 0,98 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Gândara de Aquém. Verifica-se a 
existência de várias preexistências construtivas apoiadas 
por arruamentos infraestruturados. Incluí edificado 
anterior a 1995. A exclusão da área permite a 
colmatação do perímetro urbano face ao arruamento 
existente. Possui Licenças de construção n.º 239/05, 
1143/94, 541/02, 2173/95 e 1974/95. 

Carvide 

207 0,03 Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva anterior a 1995 no perímetro 
urbano de Gândara de Aquém. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 

177A 10,16 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Porto da Cepa que se encontra por 
consolidar. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamentos 
infraestruturados. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano de uma área com apetência urbanística. Parte da 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Possui Licenças de 
construção n.º 1045/98, 422/98 e 181/06. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Carvide 

182A 3,85 Agrícola/Urbano APE 

Área destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
no aglomerado de Carvide que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, pela sua 
natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 

182B 0,30 Agrícola/Urbano EC-GRAU III 

Área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Carvide destinada a Espaço central de 
grau III. Correspondem ao centro urbano no qual se 
concentram as funções habitacionais, comerciais e de 
serviços mais significativos, e outras funções de 
ocupação mais recentes. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva e a nucleação do 
perímetro urbano. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 
Possui Licença de construção n.º 387/06 e Loteamento 
20/92. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 
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184A 0,57 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área em parte inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Caravela. Verifica-se a existência 
de várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados. Incluí edificado anterior a 
1995. A exclusão da área permite a colmatação do 
perímetro urbano. Possui Licença de construção n.º 
449/97 e Loteamento 17/80. Parte de pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Carvide 

184B 0,25 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área em parte inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Caravela. Verifica-se a existência 
de várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados. Incluí edificado anterior a 
1995. A exclusão da área permite a colmatação do 
perímetro urbano. Possui Licença de construção n.º 
1481/00, 618/06 e n.º 481/09 e Loteamentos 1/03. Parte 
de pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 

184C 1,06 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Caravela que se encontra ocupada por 
um loteamento urbano. Verifica-se a existência de várias 
edificações anteriores a 1995 servidas por arruamento 
infraestruturado. A exclusão da área permite a 
colmatação do perímetro urbano e a consolidação de 
parte da área. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Possui 
Licença de construção n.º 308/01 e Loteamentos 36/89 e 
14/02. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Carvide 

199A 0,30 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Pedrulheira que se encontra por 
consolidar. Verifica-se a existência de preexistência 
construtiva apoiada por arruamento infraestruturado. 
Incluí edificado anterior a 1995. A exclusão da área 
permite a colmatação do perímetro urbano através do 
fecho da malha urbana e definido aos limites das 
parcelas edificadas. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM.  

Carvide 

212 0,13 Florestal/Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano face ao arruamento infraestruturado em Chaínça. 
Esta área foi alvo de parecer favorável em 2005 no 
âmbito do processo de revisão do PDM. Possui Licença 
de construção n.º 236/94. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Chainça 

215 0,43 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área inserida em parte no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Coimbrão. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtivas 
e a conformação do perímetro urbano face aos limites do 
edificado. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Possui 
parte da Licença de construção n.º 1292/07. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Coimbrão 

216 0,06 Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de 
Coimbrão. Pedido com parecer favorável de acordo com 
a informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 
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217 0,39 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Coimbrão. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados. A exclusão da área 
permite a definição da frente urbana face ao arruamento 
existente. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 

219 2,07 Agrícola/Urbano APE 

Área destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
no aglomerado de Coimbrão que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, pela sua 
natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui parte das Licenças de 
construção n.º 1347/04, 85/09 e 546/06. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Coimbrão 

223 0,17 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Feteira. A sua exclusão permite 
a conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado existente. Possui parte da Licença de 
construção n.º 1186/05. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 

224 0,49 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Feteira. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados, bem como a conformação 
do perímetro urbano aos limites do edificado. Incluí 
edificado anterior a 1995. Parte da área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui Licença de construção n.º 71/02. 

Coimbrão 

227 0,08 Agrícola/Urbano EUBD 
Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Coimbrão. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas. 

Coimbrão 

228 0,28 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Feteira. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados, bem como a conformação 
do perímetro urbano aos limites do edificado. Incluí 
edificado anterior a 1995. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 

229 0,02 Agrícola EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de 
Coimbrão. 

Coimbrão 

230 2,30 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Coimbrão. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistências construtivas apoiadas 
por arruamento infraestruturado e a conformação do 
perímetro. Incluí edificado anterior a 1995. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Possui parte da Licença de 
construção n.º 457/03, 724/98 e 464/05. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Coimbrão 
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231 0,17 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Coimbrão. A sua exclusão 
permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas e do arruamento existente. Esta área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 

238 0,02 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de 
Morganicas. Possui parte da Licença de construção n.º 
242/97. 

Coimbrão 

239 0,16 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Fontaínhas. A sua exclusão 
permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas apoiadas por arruamento infraestruturado, 
bem como a conformação do perímetro urbano. Possui 
parte da Licença de construção n.º 801/06. 

Coimbrão 

240 0,50 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Ucínhas. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado, bem como a conformação 
do perímetro. 

Coimbrão 

217A 0,16 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Coimbrão. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados. A exclusão da área 
permite a definição da frente urbana face ao arruamento 
existente. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 

218B 0,46 Agrícola/Urbano EC-GRAU III 

Área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Coimbrão destinada a Espaço central de 
grau III. Corresponde ao centro urbano no qual se 
concentram as funções habitacionais, comerciais e de 
serviços mais significativos, e outras funções de 
ocupação mais recentes. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva e a nucleação do 
perímetro urbano. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Coimbrão 

220B 0,07 Agrícola EUBD 

Pequena área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Coimbrão. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face aos limites do 
edificado. Possui Licença de construção n.º 1443/97.  

Coimbrão 

220C 0,39 Agrícola EUBD 

Área inserida na totalidade no perímetro urbano do PDM 
em vigor do aglomerado de Coimbrão. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas 
apoiadas por arruamento infraestruturado, bem como a 
conformação do perímetro urbano aos limites do 
edificado. Parte desta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

No decorrer do período de Discussão Pública 
(participação 398) foi solicitada a reformulação da 
exclusão com o objetivo de inclusão do espaço ocupado 
pelos edifícios em área urbana, que permita a 
possibilidade de aí ser instalada uma estrutura desportiva 
coberta, inexistente na freguesia. Os edifícios em 
questão, hoje em ruína, foram utilizados como 
instalações avícolas nas décadas de 50-70, não se lhe 
conhecendo atividade nos anos posteriores. O pedido de 
exclusão foi aprovado por parecer da DRAPC de 
27.01.2015. 

Coimbrão 
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220D 0,05 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Coimbrão. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face aos limites do 
edificado. Incluí edificado anterior a 1995. Possui Licença 
de construção n.º 369/02.  

Coimbrão 

222A 3,19 Agrícola/Urbano APE 

Área destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
no aglomerado de Coimbrão que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, pela sua 
natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui parte da Licença de construção 
n.º 140/99. Pedido com parecer favorável de acordo com 
a informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 

222B 0,17 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Feteira. A sua exclusão permite 
a inclusão de preexistência construtivas e a conformação 
do perímetro urbano face aos limites do edificado. Incluí 
edificado anterior a 1995. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Coimbrão 

224A 0,30 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Feteira. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados, bem como a conformação 
do perímetro urbano aos limites do edificado. Incluí 
edificado anterior a 1995. Parte da área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui Licença de construção n.º 
567/02. 

Coimbrão 

225A 0,05 Florestal/Agrícola EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Feteira. 

Coimbrão 

225B 0,12 Agrícola/Urbano EUBD 
Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Feteira. A sua exclusão permite 
a inclusão de preexistências construtivas. 

Coimbrão 

225C 0,09 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Feteira. 

Coimbrão 

225D 0,02 Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Feteira. 

Coimbrão 

237A 0,31 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Coimbrão. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. Incluí edificado anterior a 
1995. A exclusão da área permite a colmatação do 
perímetro urbano. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Coimbrão 

237B 1,36 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Coimbrão que se encontrar parcialmente 
consolidada. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamentos 
infraestruturados. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a colmatação do perímetro 
urbano de uma área com apetência urbanística. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Possui parte da Licença de 
construção n.º 1469/96. 

Coimbrão 
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237B1 0,06 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Coimbrão que se encontra por 
parcialmente consolidada. Verifica-se a existência de 
preexistência construtiva apoiada por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM.  

Coimbrão 

241 2,42 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no interior do perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Lameiria. A sua exclusão permite 
a inclusão de parte de preexistências construtivas. Trata-
se de uma área de RAN isolada no interior do 
aglomerado. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Possui 
parte da Licença de construção n.º 2074/95 e 524/96. 

Colmeias 

243 0,12 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Casal do Monte. A sua 
exclusão permite a inclusão de parte de preexistência 
construtiva anterior a 1995 servida por arruamento 
infraestruturado. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

244 0,49 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Casal do Monte. Verifica-se a existência 
de várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. Incluí edificado anterior a 
1995. A exclusão da área permite a conformação do 
perímetro urbano face aos limites do edificado. Esta área 
foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

245 0,41 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Feijão. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a conformação do perímetro 
urbano face aos limites do edificado. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

250 0,13 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Vale da Raposeira. A 
sua exclusão permite a inclusão de parte de 
preexistência construtiva anterior a 1995. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Colmeias 

255 0,13 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Serra do Branco. A sua 
exclusão permite a conformação do perímetro urbano 
face ao arruamento infraestruturado existente. Esta área 
foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

257 0,06 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Bouça. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 
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258 0,01 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bouça. A sua exclusão permite a 
conformação do perímetro. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

261 0,66 Florestal/Agrícola/Urbano APE 

Área coincidente com uma linha de água no aglomerado 
de Igreja Velha destinada a Espaço de Proteção e 
Enquadramento que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, pela sua natureza e 
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os 
espaços urbanos onde se inserem, a facilitar a drenagem 
natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do território. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

263 0,08 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Igreja Velha. A sua 
exclusão permite a inclusão de parte de pré-existências 
construtivas e a conformação do perímetro urbano face 
aos limites do edificado. 

Colmeias 

265 0,21 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Gracios. A sua 
exclusão permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas servidas por arruamento infraestruturado. 

Colmeias 

270 0,04 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Casal 
de Além. 

Colmeias 

273 0,20 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área inserida no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Talos. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas 
anteriores a 1995 servidas por arruamento 
infraestruturado. 

Colmeias 

275 0,11 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Colmeias. A sua 
exclusão permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas. 

Colmeias 

276 0,07 Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Casal 
de Chã. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

277 0,45 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Chã. Verifica-se a existência de 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a conformação do perímetro 
urbano face aos limites do edificado. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

281 0,03 Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Talos. Possui Licença de construção n.º 35/09. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 
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242A 3,00 Agrícola/Urbano APE 

Área destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
no aglomerado de Chã que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, pela sua natureza e 
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os 
espaços urbanos onde se inserem, a facilitar a drenagem 
natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do território. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Possui parte da Licença de construção n.º 563/07 
e 1131/98. Pedido com parecer favorável de acordo com 
a informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

242B 0,36 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no interior do perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Chã. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas anteriores a 
1995, promovendo a nucleação urbana. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. 

Colmeias 

259A 0,17 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Bouça. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistências construtivas. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Colmeias 

259B 0,01 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Bouça. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Colmeias 

261A 0,05 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Igreja Velha destinada à integração de parte do cemitério 
existente. Inclui preexistência construtiva anterior a 1995 
servida por arruamento infraestruturado. Permite a 
conformação do perímetro aos limites das propriedades. 

Colmeias 

266A 0,47 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Pocejal. Verifica-se a existência de 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a conformação do perímetro 
urbano face aos limites do edificado. 

Colmeias 

266C 0,74 Agrícola/Urbano EAE-AIA 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área industrial e armazenagem 
localizada em perímetro industrial do PDM em vigor do 
aglomerado de Confraria. Trata-se de uma área ocupada 
por unidade industrial com preexistência construtiva 
anterior a 1995 servida por arruamento infraestruturado. 
A exclusão da área é realizada à face dos limites da 
propriedade. 

Colmeias 

606 0,22 Agrícola/Urbano EUBD 

A área integra processo de licenciamento n.º 147/13, 
com alvará de obras de construção nova n.º 281/13, de 
13 de dezembro, relativo à construção de edifício de 
serviços de apoio aos peregrinos. A sua exclusão permite 
enquadrar o compromisso válido em causa. O pedido de 
exclusão decorre da Discussão Pública da Revisão do 
PDM (participação 979-07-B) e foi aprovado por parecer 
da DRAPC de 27.01.2015. 

Colmeias 

288 0,09 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Cortes. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva servida 
por arruamento infraestruturado. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Cortes 
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Uso 

Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

289 0,05 Urbano ER-GRAU II 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Cortes 
e a conformação do perímetro face ao arruamento. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Cortes 

291 0,19 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Reixida. A sua exclusão 
permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas. Possui Licenças de construção n.º 1422/01 
e 541/10. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Cortes 

292 0,04 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Reixida. A sua exclusão 
permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas e a conformação do perímetro face ao 
arruamento existente. 

Cortes 

296 0,08 Florestal EUBD 

Pequeno ajuste de área próxima ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Portelas. A sua 
exclusão permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas. 

Cortes 

297 0,21 Urbano EUBD 

Pequeno acerto com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de 
Portelas. Possui Licença de construção n.º 1607/95 e 
682/03. 

Cortes 

300 0,09 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Ponte Cavaleiro. Verifica-se a existência 
de preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. Incluí edificado anterior a 1995. Possui 
Licença de construção n.º 1588/95. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Cortes 

604 0,34 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano em vigor com vista à 
integração de preexistências construtivas face a 
arruamento infraestruturado. Parte de área destinada a 
equipamento, nomeadamente o centro escolar de Cortes 
que se encontra previsto. Possui loteamento 4/97. 

Cortes 

287A 0,09 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Pequena área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Cortes destinada a Espaço Residencial 
de grau II. Corresponde ao centro urbano no qual se 
concentram as funções habitacionais, comerciais e de 
serviços mais significativos, e outras funções de 
ocupação mais recentes. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a nucleação do 
perímetro urbano. Incluí edificado anterior a 1995. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Cortes 

287B 0,19 Urbano 
EC-

HISTÓRIA E 
PATRIMÓNIO 

Pequena área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Cortes destinada a Espaço central de 
história e património. Corresponde ao centro urbano para 
o qual se definiu o centro histórico do aglomerado. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas e a nucleação do perímetro urbano. Incluí 
edificado anterior a 1995. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013.  

Cortes 
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Fundamentação FREGUESIA 

304B 0,84 Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Zambujo. Verifica-se a existência do 
loteamento n.º 24/88 totalmente consolidado por 
edificações de uso habitacional e servido por arruamento 
infraestruturado. Inclui edificado anterior a 1995. Possui 
licenças de construção n.º 1478/98, n.º 1299/95, n.º 
1300/95, n.º 88/97, n.º 300/96, n.º 299/96, n.º 616/95 e 
n.º 1673/04. 

Cortes 

317 1,77 Florestal/Agrícola APE 

Área coincidente com uma linha de água na cidade de 
Leiria destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
que além da função de proteção e valorização ambiental 
e paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Leiria 

318 6,59 Agrícola ARL 

Área coincidente com uma linha de água na cidade de 
Leiria destinada a Espaço Verde que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, se 
destina à utilização pelos cidadãos em atividades de 
estadia, recreio e lazer ao ar livre, oferecendo à 
população um local de fruição urbana, e um elemento 
reconhecidamente qualificador da qualidade de vida da 
comunidade. 

Leiria 

319 0,43 Urbano EC-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano em vigor da cidade de 
Leiria destinada a Espaço central de grau III. 
Corresponde ao centro urbano no qual se concentram as 
funções habitacionais, comerciais e de serviços mais 
significativos, e outras funções de ocupação mais 
recentes. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a nucleação do perímetro 
urbano. Incluí edificado anterior a 1995. 

Leiria 

320 3,93 Urbano ARL 

Área destinada a Espaço Verde na cidade de Leiria que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, se destina à utilização pelos cidadãos em 
atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
oferecendo à população da freguesia um local de fruição 
urbana, e um elemento reconhecidamente qualificador da 
qualidade de vida da comunidade. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Leiria 

324 6,03 Florestal/Agrícola/Urbano ARL 

Área destinada a Espaço Verde na cidade de Leiria que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, se destina à utilização pelos cidadãos em 
atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
oferecendo à população da freguesia um local de fruição 
urbana, e um elemento reconhecidamente qualificador da 
qualidade de vida da comunidade. Possui Licença de 
construção n.º 706/07. 

Leiria 

321A 0,98 Urbano EUE-T 

Área inserida no perímetro urbano em vigor da cidade de 
Leiria destinada a Espaço de uso turístico. A área 
encontra-se ocupada por preexistências construtivas 
anteriores a 1995 fazendo parte de uma quinta agrícola. 

Leiria 

327 0,14 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Porto Carro. A sua 
exclusão permite a conformação do perímetro urbano 
face ao arruamento infraestruturado existente. Possui 
Loteamento 2/79. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Maceira 
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Fundamentação FREGUESIA 

328 0,90 Florestal 

EAE-AIA - 
0,83ha EAE-

AIA 
(urbanizável) 

- 0,07ha 

Pedido de exclusão para delimitação e conformação de 
Espaço de Atividades Económicas (área industrial e 
armazenagem) em Cerca, Maceira. Trata-se de uma área 
servida por arruamento infraestruturado e junto a pré-
existência industrial. Possui Licença de construção n.º 
241/07. Parte do pedido de exclusão é para delimitação 
de Espaço de Atividades Económicas em solo 
urbanizável (área industrial e armazenagem). Trata-se de 
uma pequena área inserida na zona de expansão da 
zona industrial que permite a delimitação integral de toda 
a área urbanizável. Trata-se de uma zona industrial bem 
servida por acessibilidades. 

Maceira 

329 0,07 Urbano ER-GRAU II 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Venda 
dos Pretos. 

Maceira 

330 0,18 Agrícola/Urbano EC-GRAU III 

Pequena área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Maceira destinada a Espaço central de 
grau III. Corresponde ao centro urbano no qual se 
concentram as funções habitacionais, comerciais e de 
serviços mais significativos, e outras funções de 
ocupação mais recentes. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a nucleação do 
perímetro urbano. Incluí edificado anterior a 1995. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Maceira 

332 0,23 Florestal/Agrícola APE 

Área coincidente com uma linha de água no aglomerado 
de Telheiro destinada a Espaço de Proteção e 
Enquadramento que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, pela sua natureza e 
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os 
espaços urbanos onde se inserem, a facilitar a drenagem 
natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do território. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Maceira 

333 0,49 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de A-dos-Pretos. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Possui Licenças de 
construção n.º 809/98, 606/98 e 677/99. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Maceira 

337 0,12 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Mouratos. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face aos limites das parcelas 
edificadas. 

Maceira 

339 0,19 Florestal/Urbano ER-GRAU II 

Pequeno ajuste de área inserida no perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Venda dos Pretos. A 
sua exclusão permite a integração de preexistência 
construtiva. Possui Licenças de construção n.º 1553/02, 
626/96 e 677/99. 

Maceira 
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Fundamentação FREGUESIA 

341 0,54 Agrícola APE 

Área coincidente com uma linha de água no aglomerado 
de Costa de Cima destinada a Espaço de Proteção e 
Enquadramento que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, pela sua natureza e 
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os 
espaços urbanos onde se inserem, a facilitar a drenagem 
natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do território. Possui Loteamento 94/79. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Maceira 

331B 0,98 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida na totalidade no perímetro urbano do PDM 
em vigor do aglomerado de Maceira. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas 
apoiadas por arruamento infraestruturado. 

Maceira 

348 4,90 Florestal/Urbano ARL 

Área destinada a Espaço Verde no aglomerado de 
Arrabalde da Ponte que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, se destina à 
utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, 
recreio e lazer ao ar livre, oferecendo à população da 
freguesia um local de fruição urbana, e um elemento 
reconhecidamente qualificador da qualidade de vida da 
comunidade. Possui Loteamento 5/92. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Marrazes 

349 0,37 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Outeiro das Barrocas. Verifica-se a 
existência de várias preexistências construtivas apoiadas 
por arruamento infraestruturado. A exclusão da área 
permite a conformação do perímetro urbano face aos 
limites do edificado. Possui Licenças de construção n.º 
28/03 e 1106/03. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013.   

Marrazes 

350 0,12 Florestal/Urbano EAE-ACS 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área comercial e de serviços) 
com preexistência construtiva localizada a norte de 
Outeiro da Gândara. Insere-se numa área pautada por 
várias empresas localizadas ao longo da EN109. 
Encontra-se inserida no perímetro urbano em vigor da 
cidade de Leiria. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Marrazes 

351 0,35 Florestal/Urbano EAE-ACS 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área comercial e de serviços) 
com preexistência construtiva localizada a norte de 
Outeiro da Gândara. Insere-se numa área pautada por 
várias empresas localizadas ao longo da EN109. 
Encontra-se inserida no perímetro urbano em vigor da 
cidade de Leiria. 

Marrazes 

353 0,46 Florestal EAE-ACS 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área comercial e de serviços) 
com preexistência construtiva localizada a norte de 
Outeiro da Gândara. Insere-se numa área pautada por 
várias empresas localizadas ao longo da EN109. 
Encontra-se inserida no perímetro urbano em vigor da 
cidade de Leiria. 

Marrazes 



 

lugar do plano, gestão do território e cultura   câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET 56 

plano diretor municipal 

Leiria 

 

PROPOSTA DE EXCLUSÃO E INCLUSÃO DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

 

Código 
Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

354 0,28 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU I 

Pequena área inserida no perímetro urbano em vigor da 
cidade de Leiria destinada a Espaço residencial de grau 
I. Corresponde ao centro urbano no qual se concentram 
primordialmente as funções habitacionais e outras 
funções de apoio. A sua exclusão permite a inclusão de 
uma área residencial consolidada, neste caso, um bairro 
com bloco de apartamentos. Possui Loteamento 26/93. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Marrazes 

356 0,10 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano da cidade 
de Leiria em Gândara dos Olivais. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Marrazes 

360 0,19 Florestal APE 

Área coincidente com uma linha de água no aglomerado 
de Gândara dos Olivais destinada a Espaço de Proteção 
e Enquadramento que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, pela sua natureza e 
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os 
espaços urbanos onde se inserem, a facilitar a drenagem 
natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do território. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Marrazes 

355A 0,22 Florestal/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano da cidade de Leiria em 
Sismaria. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas anteriores a 1995 e a 
conformação do perímetro urbano aos limites do 
edificado. 

Marrazes 

361 0,34 Florestal/Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Barreiro. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. A exclusão da área permite 
a conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas e a possibilidade edificatória à face 
do arruamento. Incluí edificado anterior a 1995. 

Memória 

364 1,12 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Figueiras. A sua exclusão permite a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado existente de modo a possibilitar a 
edificação da frente urbana tal como sucede do outro 
lado do arruamento. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

366 0,24 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Figueiras. Verifica-se a existência de 
preexistência construtiva apoiada por arruamento 
infraestruturado. A exclusão da área permite a 
conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

367 0,04 Agrícola EAE-ACS 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área comercial e de serviços) 
com preexistência construtiva localizada em Vale Pereiro. 
Insere-se numa área pautada por várias empresas 
servidas pelo IC2/N1.  

Milagres 
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Fundamentação FREGUESIA 

370 0,44 Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Triste Feia. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. A exclusão da área permite 
a conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas e a possibilidade edificatória à face 
do arruamento. Incluí edificado anterior a 1995. Esta área 
foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. 

Milagres 

372 0,62 Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Milagres. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. A exclusão da área permite 
a colmatação do perímetro à face dos arruamentos 
existentes. Incluí edificado anterior a 1995. 

Milagres 

373 0,09 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área próxima ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Portela da Mata. A sua 
exclusão permite a inclusão de parte de preexistências 
construtivas. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

376 0,37 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Milagres. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. A exclusão da área permite 
a conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

377 0,06 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Milagres. A exclusão da área permite a 
conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. 

Milagres 

378 0,13 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Corredoura. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistência construtiva 
anterior a 1995 e a conformação do perímetro face ao 
arruamento. Possui Licença de construção n.º 1612/99. 

Milagres 

379 0,27 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Corredoura. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas servidas por arruamento infraestruturado e a 
conformação do perímetro ao limite do edificado. Incluí 
edificado anterior a 1995. 

Milagres 

380 0,23 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Alcaidaria. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva servida 
por arruamento infraestruturado e a colmatação do 
perímetro urbano. 

Milagres 

381 0,22 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Alcaidaria. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva servida por 
arruamento infraestruturado e a colmatação do perímetro 
urbano. Possui Licença de construção n.º 1289/03. 

Milagres 
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382 0,16 Agrícola EUBD 

Pequeno ajuste de área contígua ao perímetro urbano do 
PDM em vigor do aglomerado de Portela da Mata. A sua 
exclusão permite a inclusão de preexistências 
construtivas servidas por arruamento infraestruturado e a 
conformação do perímetro ao limite do edificado. Incluí 
edificado anterior a 1995. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

383 0,84 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Mata. Verifica-se a existência de 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. A exclusão da área permite a 
conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas e a possibilidade edificatória à face 
do arruamento.  

Milagres 

365C 0,45 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Figueiras. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. A exclusão da área permite 
a conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Possui Licenças de 
construção n.º 782/96 e 670/10. 

Milagres 

385A 0,06 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Madalena. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

385B 0,04 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de 
Madalena. Possui Licença de construção n.º 11/95. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Milagres 

390 0,54 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Serra Porto de Urso que se encontra 
consolidada. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamento 
infraestruturado. A exclusão da área permite a 
conformação do perímetro urbano face aos limites das 
parcelas edificadas. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Possui Licenças de construção n.º 822/97, 857/96 
e parte da 495/98. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte Real 

392 0,47 Florestal/Agrícola ARL 

Área destinada a Espaço Verde no aglomerado de Monte 
Real que além da função de proteção e valorização 
ambiental e paisagística, se destina à utilização pelos 
cidadãos em atividades de estadia, recreio e lazer ao ar 
livre, oferecendo à população da freguesia um local de 
fruição urbana, e um elemento reconhecidamente 
qualificador da qualidade de vida da comunidade. 

Monte Real 

395 0,49 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Serra Porto de Urso. Verifica-se a 
existência de parte de preexistências construtivas. A 
exclusão da área permite a conformação do perímetro 
urbano face aos limites das parcelas edificadas e a 
possibilidade edificatória à face do arruamento. Esta área 
foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte Real 
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397 0,10 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Casal da Pereira. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Possui Licenças de construção 1358/03 e 706/00. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Monte Real 

400 0,18 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Carvide. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva servida por 
arruamento infraestruturado e a conformação do 
perímetro face ao arruamento. Esta área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte Real 

401 0,51 Florestal/Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Carvide. A exclusão da área permite a 
conformação do perímetro urbano face a arruamento 
infraestruturado e a possibilidade edificatória à face do 
arruamento. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Monte Real 

393A 0,10 Urbano ER-GRAU II 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Monte Real. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva anterior a 1995 
servida por arruamento infraestruturado. Possui Licença 
de construção n.º 1376/02. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte Real 

399A 1,80 Florestal/Agrícola/Urbano APE 

Área destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
no aglomerado de Casal da Pereira que além da função 
de proteção e valorização ambiental e paisagística, pela 
sua natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Possui Licença de 
construção n.º 533/96. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte Real 

399B 0,12 Florestal/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Casal da Pereira. A sua exclusão permite 
a inclusão de preexistência construtiva anterior a 1995 
servida por arruamento infraestruturado, tendo sido 
aprovada com área igual a 0,1ha. No âmbito da 
Discussão Pública da Revisão do PDM (participação 733) 
foi solicitada reformulação da exclusão, de forma a incluir 
no solo urbano uma pequena área pertencente a uma 
edificação habitacional, tendo a reformulação sido 
aprovada por parecer da DRAPC de 27.01.2015. 

Monte Real 

406 0,11 Agrícola/Florestal EUBD 

Área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Estremadouro. A sua exclusão permite a 
colmatação do perímetro urbano à face do arruamento 
infraestruturado existente. Existe uma proposta de 
exclusão da REN favorável. 

Monte 
Redondo 

409 0,04 Agrícola EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de 
Salgueiros. 

Monte 
Redondo 
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410 0,28 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Lavegadas do Meio. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas servida por arruamento 
infraestruturado e a colmatação do perímetro. 

Monte 
Redondo 

413 0,49 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Sesmaria. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas servida por 
arruamento infraestruturado e a conformação do 
perímetro face ao arruamento. 

Monte 
Redondo 

417 2,20 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Lavegadas de Cima. Verifica-se a 
existência de várias preexistências construtivas apoiadas 
por arruamentos infraestruturados. A exclusão da área 
permite a integração das preexistências e a conformação 
do perímetro urbano face aos arruamentos. Incluí 
edificado anterior a 1995. Parte da área foi alvo de 
parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui parte da Licença de construção 
n.º 1992/95. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

420 0,69 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Casal dos Secos. A sua exclusão permite 
a inclusão de parte de preexistências construtivas 
servidas por arruamento infraestruturado e a 
conformação do perímetro face ao arruamento. Esta área 
foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Possui parte das licenças 
de construção 157/00, 164/97, 1652/97 e 1395/96. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

421 0,58 Florestal EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Fonte Cova. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas servidas por 
arruamento infraestruturado e a conformação do 
perímetro face aos arruamentos. Parte da área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Possui parte da parte da licença de 
construção 491/98. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

422 0,17 Florestal/Urbano EUBD 

Pequena área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Fonte Cova. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistência construtiva servida por 
arruamento infraestruturado e a conformação do 
perímetro face ao arruamento. Possui Licença de 
construção n.º 1314/97. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

425 0,27 Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Monte Redondo. Verifica-se a existência 
de várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamento infraestruturado. A exclusão da área permite 
a integração das preexistências e a conformação do 
perímetro urbano face ao arruamento. Incluí edificado 
anterior a 1995. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 
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428 0,24 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Sesmaria. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistência construtiva e a 
conformação do perímetro face ao arruamento 
infraestruturado. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

429 0,16 Florestal/Agrícola EUBD 

Pequena área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Sesmaria. A sua exclusão permite a 
conformação do perímetro face ao arruamento 
infraestruturado. Esta área foi alvo de parecer favorável 
em 2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

430 0,46 Agrícola APE 

Área coincidente com uma linha de água em Fonte Cova 
destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

432 0,11 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área próxima do perímetro urbano do 
aglomerado de Fonte Cova. A sua exclusão permite a 
integração de parte de preexistência construtiva e a 
colmatação do perímetro urbano. Parte da área foi alvo 
de parecer favorável em 2005 no âmbito do processo de 
revisão do PDM. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

434 0,36 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Grou. A exclusão da área permite a 
integração de parte de preexistências construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

435 0,10 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Morganiças. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistência construtiva. Incluí 
edificado anterior a 1995. 

Monte 
Redondo 

437 0,22 Agrícola EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Grou. A sua exclusão permite a inclusão 
de parte de preexistência construtiva e a colmatação do 
perímetro. Incluí edificado anterior a 1995. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

438 0,12 Agrícola EUBD 

Área próxima ao perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Lavegadas de Baixo. A sua exclusão 
permite a integração de preexistências construtivas e a 
colmatação do perímetro urbano à face dos limites das 
propriedades. 

Monte 
Redondo 
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439 0,16 Urbano/Agrícola EUBD 

Pequena parcela para delimitação de perímetro urbano 
em Lavegadas de Baixo, com preexistências construtivas 
apoiadas por arruamento infraestruturado. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Área com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

444 0,70 Florestal/Agrícola EUBD 

Faixa próxima do perímetro urbano do aglomerado de 
Morganiças ocupada por preexistências construtivas 
incluindo atividade económica (oficina que teve 
autorização da RAN), servidas por arruamento 
infraestruturado. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a colmatação do perímetro 
urbano face aos limites das parcelas edificadas. 

Monte 
Redondo 

419A 0,65 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida na totalidade no perímetro urbano do PDM 
em vigor do aglomerado de Monte Redondo. A sua 
exclusão permite a inclusão de edificações apoiadas por 
arruamentos infraestruturados, bem como a conformação 
do perímetro urbano promovendo a sua nucleação. Parte 
da área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito 
do processo de revisão do PDM. Possui parte da Licença 
de construção n.º195/01. 

Monte 
Redondo 

419B 0,88 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida na totalidade no perímetro urbano do PDM 
em vigor do aglomerado de Monte Redondo. A sua 
exclusão permite a inclusão de edificações apoiadas por 
arruamentos infraestruturados, bem como a conformação 
do perímetro urbano promovendo a sua nucleação. Incluí 
edificado anterior a 1995. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Possui parte das licenças de construção 1212/96 e 
398/97. 

Monte 
Redondo 

433A 0,89 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Grou. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas servidas por arruamento 
infraestruturado e a uniformização/continuidade do 
perímetro urbano. Incluí edificado anterior a 1995. Esta 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

433B 0,10 Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistências construtivas no perímetro urbano de Grou. 
Possui Licenças de construção n.º 1147/95 e 284/00. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Monte 
Redondo 

607 0,26 Agrícola EUBD 

A área integra o processo de licenciamento n.º 683/90 
tem o alvará de licença de utilização n.º 153, de 3 de 
junho de 1992 e outra preexistência construtiva . A sua 
exclusão permite enquadrar os compromissos válidos em 
causa. O pedido de exclusão decorre da Discussão 
Pública da Revisão do PDM (participações 388 e 838) e 
foi aprovado por parecer da DRAPC de 27.01.2015. 

Monte 
Redondo 

445 1,30 Florestal/Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Riba de Aves. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e colmatação do perímetro 
urbano de uma área que se encontra infraestruturada e 
por consolidar. Incluí edificado anterior a 1995. Parte da 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Possui licença de 
construção 1537/03. 

Ortigosa 
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446 1,00 Agrícola EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Riba de Aves. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e colmatação do 
perímetro urbano de uma área que se encontra 
infraestruturada e por consolidar. Incluí edificado anterior 
a 1995. Esta área foi alvo de parecer favorável em 2005 
no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Ortigosa 

447 0,06 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva no perímetro urbano de Riba de Aves. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Ortigosa 

448 0,04 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva no perímetro urbano de Lameira. 

Ortigosa 

449 0,23 Agrícola EUBD 

Área próxima do perímetro urbano do aglomerado de 
Lameira. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado e a colmatação do perímetro face ao 
arruamento. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Ortigosa 

451 0,17 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Lameira. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado e a colmatação do perímetro face ao 
arruamento. Incluí edificado anterior a 1995. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Ortigosa 

454 0,08 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Casal. A sua exclusão permite a 
conformação do perímetro face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Possui Licença de 
construção n.º 162/01. 

Ortigosa 

456 0,08 Florestal EAE-AIA 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
industrial (Área Industrial e Armazenagem) face ao 
arruamento existente em Ortigosa. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Ortigosa 

457 3,55 Florestal/Agrícola EAE-ACS 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área comercial e de serviços) 
com preexistências construtivas localizada a sul de 
Ortigosa servida pela EN109 e junto ao nó da A17. 
Insere-se numa área pautada por várias empresas 
localizadas ao longo da EN109. Incluí edificado anterior a 
1995. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Ortigosa 

458 0,88 Florestal/Urbano EUBD 

Área próxima do perímetro urbano do aglomerado de 
Casal. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado e a colmatação do perímetro face ao 
arruamento. 

Ortigosa 

459 0,23 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Relva. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado. Possui Licenças de construção n.º 
497/07 e 654/05. 

Ortigosa 

460 0,01 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de 
Ortigosa. 

Ortigosa 
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463 0,12 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Ortigosa. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva servida por 
arruamento infraestruturado. Possui Licença de 
construção n.º 114/96. 

Ortigosa 

464 0,08 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Ortigosa. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistência construtiva servida por 
arruamento infraestruturado e a colmatação do 
perímetro. Possui Licença de construção n.º 410/99. 

Ortigosa 

465 0,91 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Pernelhas. A sua exclusão permite a 
integração de preexistências construtivas e a 
uniformização/continuidade da malha urbana do 
aglomerado promovendo a coerência do seu perímetro 
apoiado em arruamentos infraestruturados. Parte da área 
foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Possui licenças de 
construção n.º 1585/98 e 780/04. 

Parceiros 

467 0,45 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área próxima do perímetro urbano do aglomerado de 
Quinta de Pernelhas. A sua exclusão permite a 
integração de preexistências construtivas e a 
conformação do perímetro face aos limites do 
arruamento infraestruturado de modo a possibilitar a 
edificação da frente urbana tal como sucede do outro 
lado do arruamento. Possui Licença de construção n.º 
1614/00. 

Parceiros 

468 0,89 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Quinta de Pernelhas. A sua exclusão 
permite a integração de preexistências construtivas 
servidas por arruamento infraestruturado e a 
conformação do perímetro face aos limites das parcelas 
edificadas. Possui parte das licenças de construção 
1123/95, 1321/00 e 1536/03. 

Parceiros 

478 0,18 Florestal/Urbano ER-GRAU II 

Pequena área inserida no perímetro urbano do 
aglomerado de Parceiros. A sua exclusão permite a 
inclusão de parte de preexistência construtivas e a 
colmatação do perímetro face aos limites do edificado. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Parceiros 

480 5,36 Florestal/Urbano APE 

Área coincidente com linhas de água em Parceiros 
destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Possui Loteamento 3/00. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Parceiros 

481 3,69 Florestal/Agrícola ARL 

Área destinada a Espaço Verde na cidade de Leiria que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, se destina à utilização pelos cidadãos em 
atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
oferecendo à população da freguesia um local de fruição 
urbana, e um elemento reconhecidamente qualificador da 
qualidade de vida da comunidade. 

Parceiros 

472B 1,65 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do aglomerado de 
Pernelhas. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva servida por arruamento 
infraestruturado. Possui licença de construção 661/97. 

Parceiros 
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472C 0,60 Agrícola/Urbano APE 

Área coincidente com linhas de água em Pernelhas 
destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Possui parte das licenças de construção 1117/01 e 
661/97. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Parceiros 

482 0,08 Agrícola EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Touria face ao arruamento. Possui 
Loteamento 17/00. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

485 0,37 Florestal/Urbano EUBD 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Touria. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistência construtiva e a uniformização de uma 
faixa com arruamento infraestruturado providenciando 
nova frente urbana, promovendo a nucleação urbana. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

486 0,28 Florestal/Urbano/Agrícola EAE-AIA  

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área industrial e armazenagem) 
contígua ao perímetro em vigor localizada na zona 
industrial de Pousos de área afeta a unidade industrial e 
servida por arruamento. Trata-se de uma zona industrial 
bem servida por acessibilidades, nomeadamente a 
EN113 e próxima da A1 e IC36.  

Pousos 

486A 0,03 Florestal/Urbano/Agrícola EUBD 

Acerto residual para conformação do perímetro urbano 
localizado junto à zona industrial de Pousos permitindo a 
edificação de parcela junto ao arruamento 
infraestruturado existente. 

Pousos 

487 0,05 Florestal/Urbano ER-GRAU II 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Pousos face aos limites das parcelas 
edificadas. Possui parte da licença de construção 
1731/99. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

488 0,24 Florestal/Urbano ER-GRAU II 

Pequena área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Pousos. A sua exclusão permite 
a integração de preexistências construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

489 0,07 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Acerto residual com vista à integração de preexistências 
construtivas no perímetro urbano de Pousos. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Pousos 

493 0,27 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano em vigor de 
Vidigal de Cima localizada entre edificações. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Pousos 
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494 0,14 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Vidigal de Cima. A sua exclusão 
permite a integração de preexistências construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

495 0,43 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Vidigal de Cima. A sua exclusão permite 
a inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Trata-se de Incluí edificado 
anterior a 1995. Possui parte da licença de construção 
573/02. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013.    

Pousos 

497 3,59 Florestal/Agrícola/Urbano ARL 

Área destinada a Espaço Verde na cidade de Leiria que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, se destina à utilização pelos cidadãos em 
atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
oferecendo à população da freguesia um local de fruição 
urbana, e um elemento reconhecidamente qualificador da 
qualidade de vida da comunidade. Possui Loteamento 
2/96. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

498 0,08 Florestal/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Vale da Garcia face ao arruamento 
infraestruturado. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

499 0,85 Florestal/Urbano APE 

Área coincidente com linha de água na cidade de Leiria 
destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

501 0,41 Agrícola APE 

Área coincidente com linha de água no aglomerado de 
Campo Amarelo destinada a Espaço de Proteção e 
Enquadramento que além da função de proteção e 
valorização ambiental e paisagística, pela sua natureza e 
sensibilidade, se destinam a equipar e qualificar os 
espaços urbanos onde se inserem, a facilitar a drenagem 
natural e a contribuir para o equilíbrio ambiental e 
ecológico do território. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

503 0,05 Florestal ER-GRAU I 

Acerto residual de área inserida no perímetro urbano em 
vigor da cidade de Leiria com vista a delimitação de 
espaço residencial. Possui Loteamento 2/96. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Pousos 
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504 9,99 Florestal APE 

Área coincidente com linha de água na cidade de Leiria 
destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Possui Loteamentos 42/96 e 47/96. 

Pousos 

505 0,47 Florestal/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Pousos. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro urbano face aos arruamentos 
infraestruturados existentes. Trata-se de Incluí edificado 
anterior a 1995. Possui parte das licenças de construção 
699/05, 885/98 e 172/00. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

509 2,93 Agrícola/Urbano EC-GRAU II 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Pousos. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva e a conformação do 
perímetro urbano face aos arruamentos infraestruturados 
existentes possibilitando a edificação da frente urbana tal 
como sucede do outro lado do arruamento. 

Pousos 

510 8,81 Florestal/Agrícola/Urbano ARL 

Área destinada a Espaço Verde na cidade de Leiria que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, se destina à utilização pelos cidadãos em 
atividades de estadia, recreio e lazer ao ar livre, 
oferecendo à população da freguesia um local de fruição 
urbana, e um elemento reconhecidamente qualificador da 
qualidade de vida da comunidade. Possui parte dos 
loteamentos 2/96 e 7/96. 

Pousos 

484A 0,04 Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de preexistência 
construtiva anterior a 1995 no perímetro urbano de 
Touria. 

Pousos 

484B 0,44 Florestal/Urbano APE 

Área coincidente com linha de água em Touria destinada 
a Espaço de Proteção e Enquadramento que além da 
função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Pousos 

484C 0,13 Florestal/Urbano EUBD 

Pequena área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Touria. A sua exclusão permite a 
integração de preexistências construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado. Possui parte da licença de construção 
1121/04. 

Pousos 

508B 1,24 Florestal/Urbano 

ER-GRAU II 
(urbanizável) 

- 0,93 ER-
GRAU II - 

0,31 

Área inserida no perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Pousos. A sua exclusão permite a 
delimitação de uma área residencial em solo urbanizado 
e urbanizável, promovendo desta forma o planeamento e 
a organização de uma área contígua à malha urbana 
consolidada de Pousos. Trata-se de uma área com 
apetência urbanística promovendo igualmente a 
nucleação dos fenómenos de urbanização na cidade de 
Leiria. Possui parte dos loteamentos 47/96, 22/97, 28/97 
e 1/98. 

Pousos 
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608 0,08 Agrícola EUBD 

Trata-se de uma zona de formato excêntrico da área 
afeta à condicionante. A sua exclusão, que tem 
enquadramento na metodologia adotada para a 
delimitação dos perímetros urbanos, permite a 
regularização da linha limite periférica do espaço urbano. 
O pedido de exclusão decorre da Discussão Pública da 
Revisão do PDM (participação 879) e foi aprovado por 
parecer da DRAPC de 13.02.2015. 

Pousos 

511 1,59 Agrícola/Urbano EUBD 

Área adjacente ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Ponte da Pedra. A sua exclusão permite 
a inclusão de preexistências construtivas e a 
conformação do perímetro urbano face ao arruamento 
infraestruturado existente. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

512 4,91 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Chãs que se encontra parcialmente 
consolidada. Verifica-se a existência de várias 
preexistências construtivas apoiadas por arruamentos 
infraestruturados. Incluí edificado anterior a 1995. A 
exclusão da área permite a conformação duma área com 
apetência urbanística promovendo assim a sua 
consolidação. Possui Licenças de construção n.º 327/04 
e 1260/04. 

Regueira de 
Pontes 

516 1,21 Agrícola/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") 
localizada em Regueira de Pontes servida pela EN109. 
Insere-se numa das muitas faixas existentes ao longo do 
EN109 onde se concentram várias empresas e unidades 
industriais. Possui parte do loteamento 80/78. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

519 10,02 Agrícola/Urbano EAE-AEM 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área de "estrada mercado") 
localizada em Regueira de Pontes servida pela EN109. 
Insere-se numa das muitas faixas existentes ao longo do 
EN109 onde se concentram várias empresas e unidades 
industriais. 

Regueira de 
Pontes 

520 0,36 Florestal/Urbano EAE-AIA 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas (área industrial e armazenagem) 
localizada na zona industrial de Regueira de Pontes 
ocupada por unidades industriais anteriores a 1995. 
Trata-se de uma zona industrial bem servida por 
acessibilidades, nomeadamente a EN109. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

524 0,35 Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Casais. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva anterior a 1995 e a colmatação 
do perímetro face ao arruamento existente. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

526 0,31 Agrícola EUBD 

Ajuste de área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Ponte da Pedra. A sua exclusão 
permite a edificação em parcelas servidas por 
arruamento infraestruturado e a colmatação do perímetro 
urbano. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 

Regueira de 
Pontes 
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Código 
Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

a 08.02.2013. 

527 1,23 Agrícola EUBD 

Ajuste de área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Ponte da Pedra. A sua exclusão 
permite a edificação em parcelas servidas por 
arruamento infraestruturado e a colmatação do perímetro 
urbano. Esta área foi alvo de parecer favorável em 2005 
no âmbito do processo de revisão do PDM. Possui parte 
da licença de construção 1510/99. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

529 0,33 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Ponte da Pedra. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a colmatação do perímetro 
face aos limites do edificado. Incluí edificado anterior a 
1995. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

530 0,27 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Regueira de Pontes. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas e a 
colmatação do perímetro face aos limites do edificado. 
Incluí edificado anterior a 1995. Possui parte das licenças 
de construção 598/97 e 1822/95. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

531 0,40 Agrícola EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Regueira de Pontes. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas e a 
colmatação do perímetro face aos limites das parcelas 
edificadas. Incluí edificado anterior a 1995. Possui parte 
das licenças de construção 990/01 e 1297/00. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

533 0,78 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida em parte no perímetro urbano do 
aglomerado de Regueira de Pontes. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas e a 
colmatação do perímetro face ao arruamento 
infraestruturado. Insere-se num antigo compromisso da 
Câmara aquando da construção do Centro de Saúde de 
Regueira de Pontes. Em 1992 o estudo prévio do 
loteamento foi aprovado em reunião de Câmara, mas 
como o processo se alongou entretanto o PDM foi 
publicado e inseriu o local em área de equipamento o 
que não permitiu a continuidade do processo nos moldes 
previstos, tendo ficado a aguardar a revisão do PDM. 
Incluí edificado anterior a 1995. Possui os Loteamentos 
58/77 e 40/78. Pedido com parecer favorável de acordo 
com a informação transmitida pela DRAPC na reunião 
setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Regueira de 
Pontes 

535 0,95 Agrícola/Urbano EUBD 

Área próxima ao perímetro urbano do aglomerado de 
Amieira. A sua exclusão permite a integração de 
preexistências construtivas anteriores a 1995. Procede-
se à conformação do perímetro urbano à face dos limites 
das parcelas edificadas. Esta proposta coincide com 
proposta de exclusão da REN. 

Regueira de 
Pontes 
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Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

512A 0,11 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Amieira. A exclusão da área permite a 
integração de preexistência construtiva e a conformação 
do perímetro urbano à face do arruamento existente. 

Regueira de 
Pontes 

534A 0,62 Florestal/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Regueira de Pontes. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas e a colmatação do 
perímetro. Incluí edificado anterior a 1995. Possui parte 
do loteamento 50/80. 

Regueira de 
Pontes 

534B 0,02 Florestal/Urbano EAE-AIA 
Acerto residual com vista à conformação de perímetro 
urbano para Área de Indústria e Armazenagem em 
Regueira de Pontes. 

Regueira de 
Pontes 

538 0,71 Florestal 
EAE-AIA 

(urbanizável) 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas em solo urbanizável (área 
industrial e armazenagem) localizada na área de 
charneira de entre os municípios de Leiria, Ourém e 
Batalha. Trata-se de uma área de expansão industrial 
que permite a delimitação integral de toda a área 
urbanizável bem servida por acessibilidades, localizada 
junto à A1. É uma área de RAN isolada. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

539 2,23 Florestal/Agrícola 
EAE-AIA 

(urbanizável) 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas em solo urbanizável (área 
industrial e armazenagem) localizada na área de 
charneira de entre os municípios de Leiria, Ourém e 
Batalha. Trata-se de uma área de expansão industrial 
que permite a delimitação integral de toda a área 
urbanizável bem servida por acessibilidades, localizada 
junto à A1. É uma área de RAN isolada. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

540 1,51 Florestal/Agrícola 
EAE-AIA 

(urbanizável) 

Pedido de exclusão para delimitação de Espaço de 
Atividades Económicas em solo urbanizável (área 
industrial e armazenagem) localizada na área de 
charneira de entre os municípios de Leiria, Ourém e 
Batalha. Trata-se de uma área de expansão industrial 
que permite a delimitação integral de toda a área 
urbanizável bem servida por acessibilidades, localizada 
junto à A1. É uma área de RAN isolada. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

542 1,65 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Loureira. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a colmatação do perímetro 
face ao arruamento existente. Incluí edificado anterior a 
1995. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

545 0,29 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Sirois. A sua exclusão permite a conformação do 
perímetro face ao arruamento existente. Esta área foi 
alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 
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Área 
(ha) 
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Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

549 0,05 Florestal EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Cercal. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

550 0,57 Florestal APE 

Área coincidente com linhas de água em Sobral 
destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento que 
além da função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território.  

Santa 
Catarina da 

Serra 

551 0,06 Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Sobral da Granja. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

553A 0,13 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

A área integra a parcela objeto da operação de 
loteamento n.º 33/81, que obteve o alvará n.º 433 de 9 de 
dezembro de 1981. A sua exclusão permite enquadrar o 
compromisso válido em causa. O pedido de exclusão 
decorre da Discussão Pública da Revisão do PDM 
(participação 555) e foi aprovado por parecer da DRAPC 
de 27.01.2015. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

553B 0,71 Florestal/Agrícola/Urbano APE 

Área existente em Sobral destinada a Espaço de 
Proteção e Enquadramento que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, pela sua 
natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

554 0,09 Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à conformação do perímetro 
urbano de Quinta da Sardinha. Possui parte da licença 
de construção 928/01. Pedido com parecer favorável de 
acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

555 0,05 Agrícola/Urbano EUBD 

Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistências construtivas e a conformação do 
perímetro urbano de Olivais. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

556 1,82 Agrícola 
EUE-T 

(urbanizável) 

Área inserida no perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Loureira. Proposta de espaço urbanizável 
destinado a uso turístico aproveitando a proximidade ao 
polo de Fátima. É uma área sujeita a UOPG precedida de 
plano de pormenor, parte desta área está condicionada 
por REN a qual irá ser excluída no âmbito do PP. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

541A 1,53 Florestal/Agrícola/Urbano 
ER-GRAU II 
(urbanizável) 

Área inserida no interior do perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Loureira. A sua exclusão permite 
a delimitação de uma área residencial urbanizável, 
promovendo desta forma o planeamento e a organização 
de uma área contígua à malha urbana consolidada. 
Trata-se de uma área de RAN isolada no interior do 
aglomerado. Esta área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 
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Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

541B 0,17 Florestal/Agrícola/Urbano ER-GRAU II 

Área inserida no interior do perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Loureira. A sua exclusão permite 
a inclusão de parte de arruamentos e a uniformização do 
perímetro. Trata-se de uma área de RAN isolada no 
interior do aglomerado. Esta área foi alvo de parecer 
favorável em 2005 no âmbito do processo de revisão do 
PDM. Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

552B 0,04 Agrícola Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Olivais. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a colmatação 
do perímetro face aos arruamentos existentes. Incluí 
edificado anterior a 1995. Pedido com parecer favorável 
de acordo com a informação transmitida pela DRAPC na 
reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

610 0,34 Agrícola EUBD 

Verifica-se a existência de dois compromissos válidos, 
com os processos de licenciamento n.º 17/12 (Industria) 
e n.º 64/13 (habitacional). A sua exclusão permite 
enquadrar os compromissos válidos em causa. O pedido 
de exclusão decorre da Discussão Pública da Revisão do 
PDM (participação 555) e foi aprovado por parecer da 
DRAPC de 27.01.2015. Neste parecer a entidade 
considerou que a área restante da RAN deixa de fazer 
sentido pela reduzida dimensão, pelo que se promoveu o 
necessário acerto da RAN bruta. 

Santa 
Catarina da 

Serra 

569 0,43 Florestal/Agrícola EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Vale da Garcia. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistência construtiva e a colmatação do perímetro 
face aos arruamento existente. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Eufémia 

570 1,49 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no interior do perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Quinta do Sirol. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva anterior a 
1995 e a uniformização do perímetro. Trata-se de uma 
área de RAN isolada no interior do aglomerado. Parte da 
área foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Eufémia 

571 0,15 Agrícola/Urbano EC-GRAU III 

Pequena área contígua ao perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Santa Eufémia destinada a Espaço 
central de grau III. Corresponde ao centro urbano no qual 
se concentram as funções habitacionais, comerciais e de 
serviços mais significativos, e outras funções de 
ocupação mais recentes. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas e a nucleação do 
perímetro urbano. Incluí edificado anterior a 1995. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Santa 
Eufémia 

573 0,30 Agrícola/Urbano EUBD 

Ajuste de área inserida no perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de Vale da Garcia. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistência construtiva anterior a 
1995 e a conformação do perímetro urbano face ao 
arruamento infraestruturado existente. Possui parte das 
licenças de construção 227/99 e 1235/01. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Santa 
Eufémia 
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574A 1,02 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Santa Eufémia. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a conformação do 
perímetro face aos arruamentos infraestruturados 
existentes. Incluí edificado anterior a 1995. Parte da área 
foi alvo de parecer favorável em 2005 no âmbito do 
processo de revisão do PDM. A parte restante decorre da 
Discussão Pública da Revisão do PDM (participações 
255 e 1009) e foi aprovado pelo parecer da DRAPC de 
20.04.2015, com a seguinte condição: “Uma vez que 
existem nesta área a excluir, infraestruturas do regadio 
tradicional da ribeira do Sirol, estas deverão ser, no 
imediato, relocalizadas para o novo limite do perímetro 
ou, na pior das hipóteses, aquando da apresentação no 
município de licença para uma nova edificação na área 
em apreço. Deve ser sempre salvaguarda e garantida a 
passagem da água em boas condições e o acesso para 
as intervenções necessárias à manutenção das referidas 
infraestruturas.” 

Santa 
Eufémia 

574B 0,83 Agrícola EUE-AE 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Santa Eufémia. Esta área inclui terrenos doados à 
AMBESSE com o registo predial n.º 2932 e 3105 com 
18.390m2 para o qual a IPSS tem um projeto de 
construções de instalações condignas para as valências 
de creche, jardim de infância, Centro de Atividades de 
Tempos Livres, Centro de Dia, apoio domiciliário e lar de 
idosos. A associação não possui outra alternativa nem 
condições para adquirir outro terreno. Houve uma área 
de exclusão previamente aprovada pela DRAPC em 
parecer de 07.08.2013, tendo-se verificado 
posteriormente que a área não correspondia à 
necessidade do projeto. Este pedido de exclusão decorre 
da Discussão Pública da Revisão do PDM e foi aprovado 
por parecer da DRAPC de 13.02.2015. 

Santa 
Eufémia 

575 0,11 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área inserida no perímetro urbano do 
aglomerado de Quinta do Sirol. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva e a colmatação do 
perímetro face ao arruamento. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Santa 
Eufémia 

407 1,13 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano em vigor do 
aglomerado de Estremadouro. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistências construtivas servidas por 
arruamento infraestruturado. Possui edificado anterior a 
1995. 

Souto de 
Carpalhosa 

580 0,86 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Conqueiros. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a colmatação do perímetro 
face aos limites do edificado. Incluí edificado anterior a 
1995. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. 

Souto de 
Carpalhosa 

585 0,58 Florestal/Urbano EAE-AIA 

Pedido de exclusão para integração de área afeta a 
unidade industrial em Espaço de Atividades Económicas 
(área industrial e armazenagem), localizada junto a 
outras unidades industriais e com infraestruturas perto do 
aglomerado de Souto da Carpalhosa. Pedido com 
parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Souto de 
Carpalhosa 
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586 0,31 Florestal/Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Souto da Carpalhosa. A sua exclusão permite a inclusão 
de preexistências construtivas e a conformação do 
perímetro face aos arruamentos infraestruturados 
existentes. Parte da área foi alvo de parecer favorável em 
2005 no âmbito do processo de revisão do PDM. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Souto de 
Carpalhosa 

590 0,12 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Marinha da Carpalhosa. A sua exclusão 
permite a inclusão de parte de preexistência construtiva. 
Possui parte da licença de construção 1251/99. Pedido 
com parecer favorável de acordo com a informação 
transmitida pela DRAPC na reunião setorial tida na CML 
a 08.02.2013. 

Souto de 
Carpalhosa 

593 0,40 Florestal/Agrícola APE 

Área coincidente com uma linha de água em Vale da 
Pedra destinada a Espaço de Proteção e Enquadramento 
que além da função de proteção e valorização ambiental 
e paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Souto de 
Carpalhosa 

596 0,82 Florestal/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do PDM em vigor do 
aglomerado de Várzeas. Verifica-se a existência de 
várias preexistências construtivas apoiadas por 
arruamentos infraestruturados. A exclusão da área 
permite a definição da frente urbana face ao arruamento 
existente. Incluí edificado anterior a 1995. Possui parte 
da licença de construção 1377/99. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Souto de 
Carpalhosa 

597 0,32 Florestal/Agrícola APE 

Área existente em Souto da Carpalhosa destinada a 
Espaço de Proteção e Enquadramento que além da 
função de proteção e valorização ambiental e 
paisagística, pela sua natureza e sensibilidade, se 
destinam a equipar e qualificar os espaços urbanos onde 
se inserem, a facilitar a drenagem natural e a contribuir 
para o equilíbrio ambiental e ecológico do território. 
Pedido com parecer favorável de acordo com a 
informação transmitida pela DRAPC na reunião setorial 
tida na CML a 08.02.2013. 

Souto de 
Carpalhosa 

598 0,03 Agrícola/Urbano EUBD 

Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Picoto. A sua exclusão permite a inclusão 
de parte de preexistência construtiva servida por 
arruamento infraestruturado e a colmatação do 
perímetro. 

Souto de 
Carpalhosa 

579A 1,01 Agrícola/Urbano EUBD 

Área próxima do perímetro urbano do aglomerado de 
Moita da Roda. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas servidas por arruamento 
infraestruturado e a definição da frente urbana face ao 
arruamento existente. Incluí edificado anterior a 1995.  

Souto de 
Carpalhosa 

579A1 0,04 Agrícola/Urbano EUBD 

Área próxima do perímetro urbano do aglomerado de 
Moita da Roda. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas servidas por arruamento 
infraestruturado e a definição da frente urbana face ao 
arruamento existente. Possui parte da licença de 
construção 1637/97.  

Souto de 
Carpalhosa 
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Código 
Área 
(ha) 

Uso Atual  
Uso 

Proposto 
Fundamentação FREGUESIA 

582A 0,06 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistências construtivas no perímetro urbano de Moita 
da Roda. Possui parte da licença de construção 1412/04.  

Souto de 
Carpalhosa 

582C 0,10 Agrícola/Urbano EUBD 
Pequena área contígua ao perímetro urbano do 
aglomerado de Moita da Roda. A sua exclusão permite a 
inclusão de preexistência construtiva. 

Souto de 
Carpalhosa 

582D 0,52 Agrícola/Urbano EUBD 

Área contígua ao perímetro urbano do aglomerado de 
Moita da Roda. A sua exclusão permite a inclusão de 
preexistências construtivas e a conformação do 
perímetro face ao arruamento infraestruturado existente. 
Incluí edificado anterior a 1995. 

Souto de 
Carpalhosa 

588A 0,27 Agrícola/Urbano EUBD 

Área inserida no interior do perímetro urbano do PDM em 
vigor do aglomerado de São Miguel. A sua exclusão 
permite a inclusão de preexistências construtivas e a 
uniformização do perímetro. Trata-se de uma área de 
RAN isolada no interior do aglomerado. Incluí edificado 
anterior a 1995. 

Souto de 
Carpalhosa 

588B 2,11 Agrícola/Urbano APE 

Área existente em São Miguel destinada a Espaço de 
Proteção e Enquadramento que além da função de 
proteção e valorização ambiental e paisagística, pela sua 
natureza e sensibilidade, se destinam a equipar e 
qualificar os espaços urbanos onde se inserem, a facilitar 
a drenagem natural e a contribuir para o equilíbrio 
ambiental e ecológico do território. Possui parte da 
licença de construção 644/06. Pedido com parecer 
favorável de acordo com a informação transmitida pela 
DRAPC na reunião setorial tida na CML a 08.02.2013. 

Souto de 
Carpalhosa 

588C 0,05 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de preexistências 
construtivas no perímetro urbano de São Miguel. Possui 
parte da licença de construção 644/06.  

Souto de 
Carpalhosa 

591A 0,03 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Marinha 
da Carpalhosa. 

Souto de 
Carpalhosa 

591B 0,03 Agrícola/Urbano EUBD 
Acerto residual com vista à integração de parte de 
preexistência construtiva no perímetro urbano de Marinha 
da Carpalhosa. 

Souto de 
Carpalhosa 

 

SOLO URBANIZADO:  

APE - Espaços Verdes – Área de Proteção e Enquadramento  

ARL - Espaços Verdes–Área de Recreio e Lazer 

EAE–ACS – Espaços de Atividades Económicas - Área Comercial e de Serviços  

EAE-AEM - Espaços de Atividades Económicas - Área de “Estrada-Mercado”  

EAE-AIA - Espaços de Atividades Económicas - Área Industrial e Armazenagem 

EC-GRAU II – Espaços Centrais GRAU II  

EC-GRAU III – Espaços Centrais GRAU III  

ER-GRAU I – Espaços Residenciais GRAU I 

ER-GRAU II – Espaços Residenciais GRAU II  

EUBD – Espaços Urbanos de Baixa Densidade  

EUE-AUT – Espaços de Uso Especial-Área de Uso Turístico. 

EUE-AE - Espaços de Uso especial - Área de Equipamentos 

 

SOLO URBANIZÁVEL:  

EAE-AIA (urbanizável) - Espaços de Atividades Económicas-Área Industrial e Armazenagem  

ER-GRAU II (urbanizável) – Espaços Residenciais GRAU II   

EUE-AUT – Espaços de Uso Especial-Área de Uso Turístico 
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6.3. ÁREAS A INCLUIR NO REGIME DA RAN 

 

No processo de delimitação da RAN, que culminou com a aprovação da proposta de Plano que foi 

presente a Discussão Pública, foram aprovadas duas áreas para inclusão em RAN, uma localizada 

na freguesia de Caranguejeira com 1,35ha e outra localizada na freguesia de Santa Catarina da Serra 

com 4,16ha. Estas inclusões pretendem preservar solos com elevada aptidão agrícola não incluídos 

na RAN “Bruta”, mas também que, pela continuidade com as manchas agrícolas, são importantes de 

manter em termos de estrutura territorial. 

 

Da análise dos elementos relativos ao limite do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, da 

responsabilidade da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), verificou-se 

que há um conjunto de áreas que apresentam limites distintos entre o AHVL e a RAN, sendo possível 

identificar duas tipologias de discrepâncias: 

 Situações em que a RAN manteve os limites das áreas a incluir em solo urbano após 

exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, do PDM em vigor; 

 Situações em que se procedeu ao alargamento da área do AHVL sem que a RAN 

acompanhasse esta evolução. 

 

De acordo com o parecer da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) anexo 

à ata da 1ª reunião da CA da revisão do PDM de Leiria, 18 de maio de 2011, deve a área beneficiada 

do AHVL integrar solo rural, incluído na RAN. 

 

Acompanhando as indicações do parecer, o n.º 2 do art.º 9.º da proposta de Regulamento do PDM 

refere que “a área beneficiada pelo AHVL, em solo rural, faz parte integrante da Reserva Agrícola 

Nacional”. 

 

Verificou-se a necessidade de compatibilizar os limites do AHVL com a RAN, de forma a garantir a 

conformidade da Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo com o previsto no 

Regulamento, pelo que propôs à DRPC a integração das áreas identificadas na condicionante, que se 

distribuem pelas seguintes freguesias: 

 Barosa:  

 Carreira: 

 Leiria: 

 Marrazes: 

 Monte Real: 
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A DRAPC, no parecer final sobre as alterações à RAN, refere a concordância dos respetivos acertos 

da condicionante em função das alterações ao limite do Aproveitamento Hidroagrícola validado pela 

DGADR. 

 

A DGADR, no seu parecer datado de 24 de abril, refere:  

“Entende-se que nos casos em que a proposta da revisão do PDM regrediu limites de 

perímetros urbanos/aglomerados rurais em sobreposição com AHVL, e 

consequentemente, reclassificou solo urbano (desafetado da RAN, no PDM em vigor 

(RCM 95), em solo rural, as áreas do AHVL em solo rural, deverão ser reincluidas na 

RAN.” 

 

Tabela 3 – Inclusão na RAN 

FREGUESIA Área (ha) 

Barosa 7,48 

Caranguejeira 1,35 

Carreira 7,09 

Leiria 1,27 

Marrazes 2,31 

Monte Real 1,94 

Santa Catarina da Serra 4,16 

Total 25,60 
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7. SÍNTESE FINAL 

7.1. SÍNTESE DAS ÁREAS A EXCLUIR 

 

O concelho de Leiria ocupa um território de 56.509,8ha e possui uma área de RAN de 7.876,04ha 

que corresponde a aproximadamente 14% do território.  

 

Foram delimitadas um total de 395 manchas para pedidos de exclusão da RAN que totalizam 

269,65ha de área da reserva. Os pedidos destinam-se na sua grande maioria para espaços afetos a 

solo urbano, quer em termos do número de manchas (95,95%), quer em termos da área a excluir 

(97,23%), conforme se pode inferir da tabela seguinte. 

 

Tabela 4 – Distribuição do número e área das manchas a excluir da RAN, por freguesias do concelho de Leiria 

Unidade Territorial 
Total Manchas Solo Rural  Solo Urbano 

N.º Área N.º Área N.º Área 

Amor 30 17,11 2 0,47 28 16,64 

Arrabal 15 8,42     15 8,42 

Azoia 12 9,04 1 1,95 11 7,09 

Bajouca 11 4,34     11 4,34 

Barosa 8 4,29     8 4,29 

Barreira 7 5,93 2 2,38 5 3,55 

Bidoeira de Cima 11 3,42     11 3,42 

Boa Vista 2 0,63     2 0,63 

Caranguejeira 23 10,52 2 0,42 21 10,10 

Carreira 6 2,07     5 2,07 

Carvide 14 22,93     14 22,93 

Chainça 1 0,13     1 0,13 

Coimbrão 29 13,94     29 13,94 

Colmeias 27 10,91 2 0,27 25 10,64 

Cortes 14 2,95 3 0,74 11 2,21 

Leiria 6 19,73     6 19,73 

Maceira 11 4,04 1 0,20 10 3,84 

Marrazes 9 6,99     9 6,99 

Memória 1 0,34     1 0,34 

Milagres 18 5,68 1 0,30 17 5,38 

Monte Real 9 4,31     9 4,31 

Monte Redondo 24 10,24     24 10,24 

Ortigosa 14 7,83     14 7,83 

Parceiros 8 13,73     8 13,73 

Pousos 24 31,07     24 31,07 

Regueira de Pontes 17 23,86  1 0,40 16 23,46 

Santa Catarina da Serra 17 11,95     17 11,95 

Santa Eufémia 8 4,46 1 0,13 7 4,33 

Souto da Carpalhosa 19 8,79     19 8,79 

Total Concelho 395 269,65 16 7,26 379 262,39 
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Em relação à quantidade de manchas a excluir do regime da RAN é possível verificar pelo gráfico 

seguinte que as freguesias de Amor, Coimbrão, Colmeias, Monte Redondo e Pousos possuem o 

maior número de pedidos, ao passo que Leiria, Carreira, Boa Vista, Chainça e Memória apresentam o 

menor número de pedidos. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do número de manchas a excluir da RAN pelas freguesias do concelho de Leiria 

 

 

O gráfico seguinte, por sua vez, apresenta a distribuição da área a excluir da RAN pelas freguesias 

do concelho de Leiria, observando-se que Pousos, Regueira de Pontes, Carvide e Leiria são as 
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freguesias com maior área a excluir da reserva. Já em Chainça, Memória e Boa Vista o valor é 

praticamente residual. 

 

Gráfico 2 – Distribuição da área das manchas a excluir da RAN pelas freguesias do concelho de Leiria 
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Com os pedidos de exclusão da RAN a totalizarem 269,65ha, a área da RAN final passará a totalizar 

7.606,39, que corresponde à exclusão de 3,54% do total do regime da RAN conforme expresso na 

tabela síntese a seguir apresentada. 

 

É possível constatar que a grande maioria da área a excluir da RAN se destina essencialmente aos 

seguintes tipos de solos: 

↘ Espaços Urbanos de Baixa Densidade – (40,2% da área a excluir da RAN) 

↘ Espaços Verdes-Área de Proteção e Enquadramento – (17,2% da área a excluir da RAN) 

↘ Espaços Verdes-Área de Recreio e Lazer – (14,1% da área a excluir da RAN) 

↘ Espaços Residenciais Grau II – (8,4% da área a excluir da RAN) 

 

Tabela 5 – Síntese das Áreas a Excluir da RAN do concelho de Leiria 

Tipo de Solo / Exclusão 
Área a 

Excluir da 
RAN (ha) 

% da RAN 

Solo Rural 

Área de Edificação Dispersa 6,00 0,079% 

Aglomerado Rural 0,86 0,011% 

Espaços Agrícolas de Produção 0,40 0,005% 

Solo Urbano 

Solo 
Urbanizado 

Espaços Centrais Grau II 3,36 0,044% 

Espaços Centrais Grau III 1,40 0,018% 

Espaços Centrais História e Património 0,19 0,002% 

Espaços Residenciais Grau I 0,33 0,004% 

Espaços Residenciais Grau II 22,71 0,299% 

Área Comercial e de Serviços 4,52 0,059% 

Área de "Estrada-Mercado" 14,77 0,194% 

Área Industrial e Armazenagem 9,93 0,131% 

Área de Proteção e Enquadramento 46,46 0,611% 

Área de Recreio e Lazer 38,01 0,500% 

Área de Uso Especial - Turismo 0,98 0,013% 

Área de Uso Especial - Área de Equipamentos 0,83 0,011% 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 108,58 1,427% 

Solo 
Urbanizável 

Espaços Residenciais Grau II 2,46 0,032% 

Área Industrial e Armazenagem 6,04 0,079% 

Área de Uso Especial - Turismo 1,82 0,024% 

Total 269,65 3,543% 

 

O gráfico seguinte mostra a distribuição dos 269,65ha de área a excluir da RAN pelo fim a que se 

destinam, destacando as categorias de uso de solo mais representativas.  
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Gráfico 3 – Distribuição da área das manchas a excluir da RAN pelo fim a que se destinam 

 

 

SOLO RURAL:  

AED – Área de Edificação Dispersa  

AR – Aglomerado Rural 

EAP - Espaços Agrícolas de Produção 

SOLO URBANIZADO:  

APE - Espaços Verdes – Área de Proteção e Enquadramento  

ARL - Espaços Verdes–Área de Recreio e Lazer  

ACS – Espaços de Atividades Económicas-Área Comercial e de Serviços  

AEM - Espaços de Atividades Económicas-Área de “Estrada-Mercado”  

AIA - Espaços de Atividades Económicas-Área Industrial e Armazenagem  

EC-GII – Espaços Centrais GRAU II  

EC-GIII – Espaços Centrais GRAU III  

EC-HP - Espaços Centrais História e Património  

ER-GI – Espaços Residenciais GRAU I  

ER-GII – Espaços Residenciais GRAU II  

EUBD – Espaços Urbanos de Baixa Densidade  

EUE-AE - Espaços de Uso especial - Área de Equipamentos 

AUT – Espaços de Uso Especial-Área de Uso Turístico 

SOLO URBANIZÁVEL:  

AIA (urbanizável) - Espaços de Atividades Económicas-Área Industrial e Armazenagem  

ER-GII (urbanizável) – Espaços Residenciais GRAU II  

AUT (urbanizável) – Espaços de Uso Especial-Área de Uso Turístico (urbanizável) 

 

 

7.2. SÍNTESE DAS ÁREAS A INCLUIR 

 

A inclusão de áreas a incluir na RAN corresponde a 14 manchas, totalizando 25,60ha de área a 

incluir no regime da RAN. Dado que a RAN apresenta uma área de 7.876,04ha, com os pedidos de 

inclusão a RAN final passará a registar 7.901,64ha. 
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7.3. SÍNTESE GLOBAL 

 

Através dos pedidos pretende-se organizar um espaço que venha a promover a maior legibilidade e 

consolidação de um tecido urbano, que no exercício da sua proposta teve sempre presente a 

preocupação de constituição e preservação de um contínuo natural. 

 

De uma área de RAN “Bruta” com 7.876,04ha, a contabilização da área e excluir (269,65ha) com a 

área a incluir (25,60ha), tem como resultado uma área de RAN Final de 7.631,99ha, o que 

corresponde a 96,90% da RAN “Bruta” do concelho de Leiria existente atualmente, conforme 

sistematizado na tabela síntese global apresentada. 

 

Tabela 6 – Síntese Global da RAN Final 

Áreas Área (ha) % RAN 

Área do Concelho 56.509,82 (-) 

Área da RAN "Bruta" 7.876,04 100% 

Área a Excluir 269,65 3,42% 

Área a Incluir  25,60 0,33% 

Exclusões-Inclusões 244,05 3,10% 

Área da RAN Final 7.631,99 96,90% 
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