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NOTA INTRODUTÓRIA – DELIMITAÇÃO DA REN 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

No âmbito do processo de Revisão do PDM da Leiria, iniciou-se, simultaneamente, o processo de 

delimitação da REN, revendo a REN em vigor do município, aprovada pela Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 85/96, de 11 de junho, revogada, na sequência da aprovação de uma alteração à sua 

delimitação, pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 117/2003, de 13 de agosto, DR n.º 186 

Série I-B. 

 

A instituição da REN surge pela primeira vez com a publicação do Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de 

julho, com a finalidade de possibilitar a exploração dos recursos e a utilização do território com 

salvaguarda de determinadas funções e potencialidades de que dependem o equilíbrio ecológico e a 

estrutura biofísica das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos 

sociais e culturais.  

 

Posteriormente, através do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, foi criado um regime transitório de 

forma a preservar todos os ecossistemas do território nacional que careciam de proteção legal até à 

aprovação da delimitação da REN por Resolução do Conselho de Ministros.  

 

O Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro, vem alterar o Decreto-Lei n.º 93/90, introduzindo 

algumas mudanças, nomeadamente a possibilidade de viabilizar usos e ações que, por 

reconhecidamente não porem em causa a permanência dos recursos, valores e processos ecológicos 

que a REN pretende preservar, se justificam plenamente para a manutenção e viabilização de 

atividades que podem e devem existir nestas áreas.  

 

Recentemente promoveu-se uma revisão mais profunda e global do Regime Jurídico da REN 

(RJREN), que ficou plasmada no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de novembro. Este diploma vem clarificar e reforçar a 

articulação com a disciplina jurídica de outros instrumentos relevantes, como os da proteção dos 

recursos hídricos previstos na Lei da Água; e objetivar as tipologias de áreas integradas na REN, 

estabelecendo os critérios para a sua delimitação, assinalando as respetivas funções e identificando 

os usos e as ações que nelas são admitidos. 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 5.º do RJREN a delimitação da REN compreende dois níveis, o nível 

estratégico, o qual é concretizado através de orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, 
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e o nível operativo o qual é concretizado através da delimitação, em carta de âmbito municipal, das 

áreas integradas em REN, tendo por base as orientações estratégias de âmbito nacional e regional. 

 

O referido diploma estabelece no n.º 2 do artigo 43.º que “até à alteração das delimitações municipais 

da REN, para adaptação às orientações estratégias de âmbito nacional e regional, aprovadas pela 

Resolução do Concelho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, continuam a vigorar as 

delimitações efetuadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março”. A proposta de 

delimitação da REN do concelho de Leiria foi desenvolvida, ao abrigo do referido diploma. 

 

Assim, com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, foi 

desenvolvida, pelo município, uma nova proposta de delimitação da REN ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19 de março.  

 

A presente memória descritiva e justificativa, parte integrante do processo de delimitação da REN, é 

constituída por diversos capítulos que procuram descrever a metodologia adotada para a delimitação 

desta restrição de utilidade pública e justificar as opções tomadas, designadamente quanto à inclusão 

e exclusão de áreas classificadas como REN.  

 

Assim, no Capítulo I é apresentada a descrição da proposta de delimitação da REN “Bruta” do 

Município de Leiria, explicitando os critérios para a definição de cada uma das tipologias da área a 

integrar na REN, a metodologia utilizada para aplicação dos critérios de delimitação, as fontes de 

informação utilizadas e os cartogramas representativos de cada uma das tipologias. Por último, é 

apresentada uma síntese das alterações que ocorreram no processo de delimitação da REN “Bruta” 

em articulação com a CCDRC e que resultaram das orientações transmitidas pela Comissão Nacional 

de Reserva Ecológica Nacional. 

 

No Capítulo II é descrito sumariamente o modelo de ordenamento proposto e os principais objetivos 

estratégicos da proposta. 

 

No Capítulo III é exposta a justificação técnica das opções tomadas na proposta para a exclusão da 

REN, nomeadamente a metodologia e os critérios utilizados para a identificação das áreas já 

comprometidas, e das áreas a excluir para satisfação de carências existentes face à estratégia 

municipal e ao resultado da avaliação do plano em vigor, bem como a enumeração e apresentação 

das propostas de exclusão. 
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2. INFORMAÇÃO DE BASE E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

A proposta de delimitação da REN é composta pelos seguintes documentos: 

 

Peças escritas: 

 Memória Descritiva e Justificativa 

 

Peças gráficas: 

 REN em vigor, escala 1:25000 (versão aprovada e publicada); 

 Proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional, escala 1:25000; 

 Proposta de delimitação da REN e Servidões e Restrições de Utilidade Pública, escala 

1:25000; 

 Proposta de delimitação da REN e RAN, escala 1:25000; 

 Proposta de delimitação da REN e Áreas Florestais Percorridas por Incêndios, escala 

1:25000; 

 Proposta de delimitação da REN e Perigosidade de Incêndios Florestais, escala 1:25000; 

 Propostas de Exclusão de Áreas da REN - Construções Existentes em Solo Rural, escala 

1:10000. 

 

Anexos: 

 Quadros Síntese das Propostas de Exclusão (Anexo I); 

 Quadros Síntese das Propostas de Exclusão por Freguesia (Anexo II); 

 Fichas de Apoio à Fundamentação das Áreas a Excluir (Anexo III). 

 

As fontes de informação cartográficas utilizadas na proposta de delimitação da REN foram as 

seguintes: 

 Cartografia em formato vetorial homologada 10K (AMLEI), 2011
1
; 

 Ortofotomapas, escala 1:10 000, resolução 0,5 m (IGP, 2010); 

 Cartografia CAOP 2012.1 (Carta Administrativa Oficial de Portugal) do concelho de Leiria, 

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

coordenadas DATUM 73 (Licença de Utilização n.º169/13); 

                                                           
1 Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados; Direção-Geral do Território; 

Entidade produtora: Nível, LDA ; 

Data de edição: Data do Voo - julho e novembro de 2007. Completagem de campo de abril a novembro 2008; 

Série cartográfica oficial 10k; 1/10000  

Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologada pelo IGP em 16/03/2011 (Processo 

de homologação n.º 75); 

Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Elipsoide de Hayford, Projeção de Gauss-Krüger, Datum 73, Datum 

Altimétrico de Cascais; Exatidão posicional planimétrica 1,5m; Exatidão Posicional Altimétrica 1,7m. 
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 Carta Geológica de Portugal, escala 1/25000, 2008 (INETI); folhas n.º 260, 261, 272, 273, 

284, 285, 286, 296, 297, 298, 307, 308, 309 e Memórias Descritivas das cartas 1:50000, 22-

B, 22-D, de 1965, 23-A de 1978, 23-C de 1968, 26-B de 1963 e 27-A de 1974.  

 Carta Militar de Portugal (Série M888), escala 1/25000: folhas n.º 260, 261, 272, 273, 284, 

285, 286, 296, 297, 298, 307, 308, 309. 

 

Foram ainda tidos em conta para efeitos de delimitação da REN os seguintes documentos: 

 Estudo hidrológico/hidráulico do Rio Lis, na zona de intervenção do Programa POLIS na 

cidade de Leiria, 2001 elaborado por HIDROPROJECTO, Engenharia e Gestão, S.A; 

 Estudo do Modelo de Gestão da Obra do Lis e Viabilidade do Aproveitamento Hidroagrícola, 

2006, elaborado por Prosistemas, Consultores de Engenharia SA 

 Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal (LNEC, 1982); 

 Modelo Numérico Cartográfico; 

 Metodologias e Critérios de Delimitação da Reserva Ecológica Nacional, 2005 (CCDRC); 

 Sistemas de Aquíferos de Portugal Continental, 2000 (INAG); 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Lis; 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Mondego; 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo; 

 Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste Lis; 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande (INAG, 2000). 

 Domínio Público Hídrico (Decreto-Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro); 

 Ofício DGOTDU/CNREN n.º 055/CNREN/2012, “Propostas de delimitação da REN realizadas 

em simultâneo com a revisão do PDM. Reavaliação da REN no interior dos perímetros 

urbanos definidos pelo PDM em vigor.”  
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CAPÍTULO I – DELIMITAÇÃO DA REN “BRUTA”
2
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

No quadro da revisão do PDM de Leiria (PDML), afirma-se como prioritário proceder à revisão da 

Reserva Ecológica Nacional (REN) eficaz. E esta aposta decorre tão só dos estrangulamentos ao 

ordenamento do território sentidos no âmbito da gestão do PDML eficaz, como ainda das dificuldades 

sentidas na análise e interpretação da REN relacionadas com a base cartográfica e metodologias de 

representação gráfica que a suportam. O território sofreu igualmente uma forte dinâmica desde a 

elaboração e aprovação do PDML o que determina a inevitabilidade de promover os necessários 

ajustes da REN ao novo quadro territorial atual.  

 

De sublinhar ainda que os meios técnicos disponíveis, nomeadamente, a cartografia de base utilizada 

na revisão do PDML (ortofotomapas atualizados à escala 1:10 000, e respetiva planimetria e 

altimetria), a cartografia geológica à escala 1:25 000, ambas em formato digital e georreferenciadas, e 

os meios tecnológicos (Sistemas de Informação Geográfica), além de um maior amadurecimento 

técnico sobre os assuntos com relação à REN em causa, permitem aspirar a uma (re)delimitação 

desta restrição de utilidade pública científica e tecnicamente mais sólida e com menores 

estrangulamentos para o processo de gestão, ordenamento e desenvolvimento do território.  

 

É neste contexto e em estreita articulação com a Comissão Coordenadora Regional do Centro 

(CCDRC), com a qual se tem mantido um diálogo permanente, que o Município de Leiria ao abrigo do 

n.º 1 do artigo 10.º do RJREN, que consagra à “câmara municipal a competência de elaborar a 

proposta de delimitação da REN”, embora em conjugação com o DL 93/90, de 19 de março
3
, intende 

em promover a revisão da REN, em paralelo com a revisão do PDM.  

 

 

  

                                                           
2
 A delimitação da REN Bruta foi realizada pela equipa técnica da RTgeo – Planeamento e Ordenamento do Território, 

Ricardo Tomé (Diretor Técnico Geral), Tiago Sousa (Coordenador Técnico), e Patrícia Sérgio (Geógrafa-Física). 
3
 Com as alterações introduzidas pelos DL 316/90, de 13 de outubro, 213/92, de 12 de outubro e 79/95, de 20 de abril. 
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2. OBJETIVOS 

 

O Município de Leiria, em articulação com a CCDRC, assume a responsabilidade de delimitação da 

REN no quadro do RJREN que a suporta. Contudo é um processo que se reveste de alguma 

complexidade, não apenas por força das especificidade das tipologias que integram a REN e da 

natureza do processo que obriga a uma forte articulação de saberes e perspetivas, mas também 

devido à necessária e inevitável articulação desta, a posteriori, com as propostas do PDM em sede 

de ordenamento (e.g., classificação e qualificação do solo), condicionando-as e sendo condicionadas 

por aquelas numa lógica bilateral. Ou seja, sem prejuízo das melhores metodologias utilizadas para a 

delimitação das diversas tipologias da REN e de um acompanhamento continuado deste processo 

pela CCDRC que exige uma extensiva articulação metodológica, a proposta de delimitação final 

deverá ainda refletir e conjugar-se com as propostas de ordenamento.  

 

Foi por isso do entendimento desenvolver um processo de delimitação da REN faseado, delimitando 

numa primeira fase a REN “Bruta”.  

 

No presente Capítulo pretende-se assim materializar o processo de delimitação da REN “Bruta” 

para o concelho de Leiria, expondo as respetivas metodologias utilizadas para cada tipologia. 
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3. METODOLOGIA DE BASE PARA DELIMITAÇÃO DA REN 

 

3.1. DA METODOLOGIA TÉCNICA 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), consagrada através do respetivo regime jurídico (RJREN
4
), “é 

uma estrutura biofísica que integra o conjunto de áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológica ou 

pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial”, de acordo 

com n.º 1 do artigo 2.º. O n.º 2 do mesmo artigo consagra igualmente que a REN constitui uma 

restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial que estabelece um 

conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as 

ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. 

 

O RJREN, consagra ainda no n.º 1 do artigo 9.º que a delimitação desta restrição de utilidade pública 

é obrigatória, devendo obedecer, “até à publicação das orientações estratégicas de âmbito nacional e 

regional” ao “procedimento estabelecido no artigo 3.º do DL 93/90”, como consagra o n.º 2 do artigo 

41.º do RJREN. 

 

O Município de Leiria elabora assim a proposta da REN no âmbito da revisão do PDML, no quadro do 

RJREN, em conjugação com o DL 93/90, nomeadamente no que se refere, em concreto, ao artigo 2.º 

(âmbito da REN), 3.º (Delimitação) e Anexo I (áreas a considerar para efeitos de integração na REN). 

Para o efeito foi fundamental recorrer ao trabalho de campo para a delimitação de algumas variáveis, 

e ao trabalho de gabinete síntese e completagem, nomeadamente, suportado por informação 

cartográfica digital georreferenciada
5
 e por Sistemas de Informação geográfica (SIG). 

 

Por forma a responder, numa fase posterior, às orientações da Comissão Nacional da Reserva 

Ecológica Nacional (CNREN), para a instrução de processos de delimitação e/ou de alteração da 

REN e garantir uma maior facilidade de leitura, cada uma das tipologias da REN será apresentada 

tomando em consideração 4 momentos fundamentais: 

 

1. o conceito de acordo com o DL 93/90; 

2. os critérios e metodologia para a delimitação; 

3. as fontes de informação;  

4. figura síntese. 

 

 

                                                           
4
 Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, DL n.º 166/2008, de 22 de agosto. 

5
 Série Cartográfica Nacional à escala 1:10000; Carta Geológica de Portugal à escala 1:25000: Informação produzida pelo 

INETI, em 2008; Carta Militar de Portugal à escala 1:25000, do IGeoE. 
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No que diz respeito à reavaliação da REN no interior dos perímetros urbanos definidos pelo PDM em 

vigor, segundo a Circular que foi veiculada pela CNREN em 31 de maio de 2012 relativa à 

delimitação da REN em simultâneo com a revisão do PDM, pretende esclarecer-se que na definição 

da “REN “bruta” deve ser tido em conta, desde logo, que a REN é uma restrição de utilidade pública 

de incidência nacional e cujos objetivos e regime aconselham uma adequada reflexão quanto às 

áreas a propor para integração, assim “Deve ser avaliada a importância e o significado das áreas que 

resultam da aplicação dos critérios de delimitação adotados, face ao conceito da REN, aos seus 

objetivos e às funções das diferentes áreas delimitadas, sem esquecer o regime de condicionamento 

à ocupação, uso e transformação do solo a que estão sujeitas. 

 

De acordo com a posição da CNREN, “nas áreas urbanas consolidadas que correspondam à 

definição constante do Decreto Regulamentar nª 9/2009 de 29 de maio, a delimitação das áreas a 

integrar em REN a nível municipal deve incidir somente nas que tenham escala e relevância e que 

ainda desempenhem funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológicos (ou que se perspetive 

as possam vir a desempenhar) e/ou que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da 

REN). Assim deve identificar-se as áreas urbanas consolidadas no interior dos perímetros urbanos 

definidos pelo PDM em vigor e não incluir aquelas áreas na delimitação da chamada “REN bruta”. 
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3.2. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CAPÍTULO  

 

Além do ponto 1 relativo à “INTRODUÇÃO”, e dos pontos 2 e 3 relativos à clarificação de 

“OBJETIVOS” e da “METODOLOGIA”, respetivamente, integram o presente capítulo o ponto 4, 

dedicado à apresentação das “TIPOLOGIAS DA REN” que têm lugar no concelho de Leiria e à 

respetiva metodologia de delimitação de cada uma dessas tipologias, segundo os 4 momentos 

apontados. Termina-se o capítulo I com uma breve conclusão no ponto 5. 

 

A fim de apoiar, ilustrar e suportar a análise, o texto é acompanhado por figuras (cartografia 

temática), e tabelas (informação alfanumérica), numeradas sequencialmente dentro do ponto onde se 

inserem, e de acordo com a ordem que são referidos. Ao número da figura e/ou tabela antecede o 

número do ponto respetivo onde se integram, de modo a dar a perceber facilmente a relação da 

figura com o ponto respetivo, e.g., que a fig. 4.1. corresponde à fig. 1 do ponto 4. 

 

 

 

  



 

   Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 12 

plano diretor municipal 

Leiria 

Memória descritiva e justificativa da delimitação da REN      

 

4. AS TIPOLOGIAS DA REN NO CONCELHO DE LEIRIA 

 

De acordo com o artigo 2.º do DL 93/90, “a REN abrange zonas costeiras e ribeirinhas, águas 

interiores, áreas de infiltração máxima e zonas declivosas”, concretizadas no anexo I do mesmo DL. 

Seguindo estas grandes tipologias, constata-se que no concelho de Leiria ocorrem as seguintes 

áreas (ou tipologias): 

 

1. ZONAS COSTEIRAS 

a. Praias; 

b. Dunas litorais, primárias e secundárias; 

c. Faixa ao longo de toda a costa marítima cuja largura é limitada pela linha de máxima preia-mar de 

águas vivas equinociais e a batimétrica dos 30 m. 

 

2. ZONAS RIBEIRINHAS, ÁGUAS INTERIORES E ÁREAS DE INFILTRAÇÃO MÁXIMA 

a. Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias; 

b. Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e uma linha de proteção delimitadas a 

partir da linha de máximo alagamento; 

c. Cabeceiras das linhas de água; 

d. Áreas de máxima infiltração; 

 

3. ZONAS DECLIVOSAS 

a. Áreas com riscos de erosão; 

b. Escarpas. 
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4.1. A REN NAS “ZONAS COSTEIRAS” 

Segundo PEREIRA (2001), o litoral, como sinónimo de “zonas costeiras” é “uma área onde 

interatuam processos marinhos e continentais, criando sistemas cujo equilíbrio depende das diversas 

combinações das condições naturais com as induzidas pela ação do homem”. Em muitos casos estes 

(sub)sistemas (praias, dunas arribas, etc.) estão amplamente ameaçados por fenómenos 

instabilizadores e que os podem colocar (colocam) em desequilíbrio. Muitas vezes, com efeitos 

(riscos) sobre pessoas, bens e habitats. A sua importância é, contudo, estrategicamente importante, 

pelo que é determinante garantir a sua manutenção e equilíbrio. É neste sentido que a REN se dirige, 

sendo que no concelho de Leiria os subsistemas que o integram e sujeitos ao regime da REN são o 

que a seguir se abordam individualmente. 

 

4.1.1. PRAIAS 

 

a. CONCEITO 

De acordo com o conceito presente no Anexo III do DL n.º 93/90, de 19 de março, uma praia é uma 

“forma de acumulação mais ou menos extensa de areias ou cascalhos de fraco declive limitada 

inferiormente pela linha de baixa-mar de águas vivas equinociais e superiormente pela linha atingida 

pela preia-mar de águas vivas equinociais”. A acumulação das areias de praia tem sobretudo origem 

nos materiais carreados dos rios para o mar, e neste distribuídas ao longo da linha de costa pelas 

correntes de deriva litoral, no sentido norte-sul na costa Oeste. 

  

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

A delimitação da “praia” segue as orientações de MOREIRA (1984), que considera que deve ser 

delimitada entre a pré-praia (parte sempre submersa, que se estende para o largo a partir do limite 

das marés mais baixas), e a crista de praia que corresponde ao limite superior da praia média (ou 

praia propriamente dita, dado que a praia-alta corresponde à base do cordão dunar). 

 

Assim, metodologicamente optou-se por delimitar a praia no concelho de Leiria com recurso a 

observação de campo e à cartografia disponível. O limite inferior contacta com a “faixa marítima de 

proteção costeira” em toda a sua extensão e o limite superior contacta em geral com a base do 

cordão dunar (vd. figura 4.1.). 
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Desta delimitação resulta que a praia apresenta, no concelho de Leiria, um comprimento de 

aproximadamente 9 km e uma largura média na ordem dos 100 m, compreendendo uma área
6
 de 

95ha. Ocupa a totalidade da linha de costa do concelho, correspondendo ao areal, com um ligeiro 

estrangulamento junto à localidade de Pedrógão (vd. figura 4.1.). 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007)
7
 

ii. Ortofotomapas, escala 1: 10 000, resolução 0,5 m (IGP, 2010) 

iii. Observação de campo na primavera de 2012. 

 

d. FIGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Os valores das áreas, das tipologias referidas, têm em consideração as áreas consolidadas, quando existentes, dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, de acordo com as orientações emanadas pela CNREN por ofício, em 31.05.2012, à CCDR-

Centro. Foram também excluídas as áreas com sobreposição a pedreiras e a loteamentos aprovados e em tramitação. 
7
 Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados; Direção-Geral do Território 

Entidade produtora: Nível, LDA  

Data de edição: Data do Voo - julho e novembro de 2007. Completagem de campo de abril a novembro 2008  

Série cartográfica oficial 10k; 1/10000  

Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologada pelo IGP em 16/03/2011 (Processo 

de homologação n.º 75)   

Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Elipsoide de Hayford, Projeção de Gauss-Krüger, Datum 73, Datum 

Altimétrico de Cascais; Exatidão posicional planimétrica 1,5m; Exatidão Posicional Altimétrica 1,7m.  
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Fig. 4.1. Praia 
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4.1.2. DUNAS LITORAIS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS 

 

a. CONCEITO 

De acordo com o DL 93/90, as dunas são “formas de acumulação eólica cujo material de origem são 

areias marinhas”, podendo assumir várias designações conforme as suas características
8
. Não 

obstante a relevância dada no conceito às dunas primárias e secundárias, o anexo I daquele diploma 

aponta ainda que deverão integrar a REN sistemas dunares que embora não possam ser 

classificados daquela forma, apresentem riscos de rotura do seu equilíbrio biofísico por intervenção 

humana desadequada ou, no caso das dunas fosseis, por constituírem marcos de elevado valor 

científico no domínio da geo-história.  

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

Para o caso da delimitação das dunas litorais do concelho de Leiria, além do trabalho de campo para 

observação geomorfológica da dinâmica e características do litoral, e da própria carta geológica 

(INETI, 2008), teve-se como referência o esboço de sucessão morfo-ecológica e de estabilidade das 

dunas litorais de MOREIRA (1984) (vd. figura 4.2.).  

 

 

 

Assim, seguindo o modelo de MOREIRA (1984) e atentando para as características geomorfológicas 

e morfo-ecológicos das dunas de Leiria (vd. figura 4.2.), foi possível definir o limite inferior (“base da 

duna”) do cordão dunar que constitui o espaço de contacto com a praia e o limite superior definido 

pelo setor montante da duna estabilizada (também designada por duna verde ou morta) mais para o 

interior, respeitando de um modo geral a definição e critérios de delimitação das dunas costeiras 

previstos no n.º 1 e 2, alínea g), do Anexo I do RJREN. 

                                                           
8
 A propósito vd., e.g., VIERS, 1983; STRAHLER e STRAHLER, 2005. 

Fig. 4.2. 
Esboço da sucessão morfo-ecológica e de estabilidade das dunas litorais 

 
 
 
 

                                 Nível médio das águas do mar 1 – Limite inferior da duna 2 – Limite superior da duna   
 

Fonte: MOREIRA (1984, adaptado) 

1 2 
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Deste modo, as dunas litorais encontram-se imediatamente a seguir às praias, tendo uma ocupação 

contínua ao longo de toda a orla costeira. Estendem-se assim para o interior, desde a praia, 

desenvolvendo-se pelas Matas Nacionais do Urso e do Pedrógão, até à proximidade da sede de 

freguesia de Coimbrão (vd. figura 4.3.). Assim as dunas a integrar a REN no concelho de Leiria, 

perfazem uma área aproximada de 3.989 ha.  

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007); 

ii. Ortofotomapas, escala 1: 10 000, resolução 0,5 (IGP, 2010); 

iii. Observação de campo na primavera de 2012; 

iv. Cartografia geológica (INETI, 2008). 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.3. Dunas litorais, primárias ou secundárias 
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4.1.3. FAIXA MARÍTIMA 

 

a. CONCEITO 

Segundo o DL 93/90, a faixa marítima corresponde a um sector [marítimo de proteção] ao longo de 

toda a costa marítima cuja largura é limitada pela linha da máxima preia-mar de águas vivas 

equinociais (LMPMAVE) (correspondente ao limite do leito das águas do mar
9
) e a batimétrica dos 30 

metros. É, portanto, a “parte da zona nerítica com marcada influência, pelágica e bêntica, portanto 

das mais ricas e produtivas no que respeita ao aspeto biológico”, como em adenda se pode ler no 

RJREN (n.º 1, alínea a), secção I, Anexo I) para o conceito equivalente. 

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

Seguindo o conceito, a “faixa ao longo da costa marítima” delimitada para o concelho de Leiria tem 

como limite superior o LMPMAVE, coincidente com o limite superior da praia, e como limite inferior a 

batimétrica dos 30 metros constante nas plantas síntese 04 e 05 do Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira Ovar–Marinha Grande (INAG, 2000), segundo as batimétricas do Instituto Hidrográfico (IH, 

1991). 

 

Desta forma, a faixa marítima estende-se ao longo de todo o litoral integrado no concelho de Leiria, 

com uma extensão aproximada de 6 km no sentido do mar (limite inferior) desde a LMPMAVE. Integra 

assim 4.700 ha, sendo que apenas 95 ha
 
se encontram emersos correspondendo, grosso modo, à 

área de sobreposição com a praia (vd. figura 4.4). 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande (INAG, 2000). 

 

d. FIGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Segundo a Lei 54/2005, de 15 de novembro (Titularidade dos recursos hídricos), n.º 2 do artigo 10.º o “leito das águas do 

mar, bem como das demais águas sujeitas à influência das marés, é limitado pela linha da máxima preia-mar de águas vivas 

equinociais (LMPMAVE). Essa linha é definida, para cada local, em função do espraiamento das vagas em condições médias 

de agitação do mar, no primeiro caso, e em condições de cheias médias, no segundo”.  
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Fig. 4.4. Faixa marítima 
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4.2. A REN NAS “ZONAS RIBEIRINHAS, ÁGUAS INTERIORES E ÁREAS 

DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO” 

 

Na categoria em causa, com se anotou, integram a REN os seguintes tipologias, e que a seguir se 

abordarão individualmente: 

 

a. Os “leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias”; 

b. As “lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e uma linha de proteção 

delimitadas a partir da linha de máximo alagamento”; 

c. As “cabeceiras das linhas de água”; 

d. As “áreas de máxima infiltração”. 

 

 

4.2.1. LEITOS DOS CURSOS DE ÁGUA (LCA) 

 

a. CONCEITO 

No quadro da alínea i) do Anexo III do DL n.º 93/90, os “leitos dos cursos de água” correspondem ao 

“terreno coberto pelas águas quando não influenciado por cheias extraordinárias, inundações ou 

tempestades; no leito compreendem-se os mouchões, lodeiros e areias nele formados por disposição 

aluvial; o leito das restante águas é limitado pela linha que corresponder à extrema dos terrenos que 

as águas cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural, 

habitualmente enxuto, essa linha é definida, conforme os casos, pela aresta ou crista superior do 

talude marginal ou pelo alinhamento da aresta ou crista do talude molhado das motas, cômoros, 

valados, tapadas ou muros marginais (artigo 10.º do DL n.º 54/2005, do Domínio Público Hídrico). 

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

A seleção dos cursos de água do concelho foi feita a partir das linhas de água constantes na 

cartografia de base à escala 1:10 000 (MNC) e, de acordo com as orientações expressas da CCDR 

(CCDRC, 2005), confirmadas no Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de 

Portugal (LNEC, 1982), consideradas as mais importantes dada a área da bacia hidrográfica que 

drenam (igual ou superior a 3,5 km2). 

Foram ainda consideradas linhas de água com bacia hidrográfica inferior a 3,5 km2 por estarem 

associadas às Zonas Ameaçadas pelas Cheias (Ribeira da Lavandeira) e/ou pela conectividade 

hidráulica existente à Lagoa da Ervideira. 

 

Após a identificação e integração dos cursos de água, foi definido um buffer de 10 metros como área 

de proteção, segundo as orientações do Domínio Publico Hídrico (DPH), a partir do curso de água 
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(linha) ou do seu leito menor nas situações em que a linha de água assume maior expressão, 

designadamente, os leitos dos rios Lis e Lena e das ribeiras do Sirol, Milagres, Várzea, etc. 

 

Quadro 1 - Classificação decimal das linhas de água integradas na REN 

Linha de Água 
Classificação 

decimal 
Área da bacia 

hidrográfica (km
2
) 

Comprimento do 
curso de água (km) 

Ribeira da Assanha 332 12 02 9,7 5,5 

Ribeira da Bajouca 332 02 03 01 10,5 6,9 

Ribeira da Carrasca 332 02 01 7,3 6,7 

Ribeira da Carreira 332 06 31,9 13,3 

Rio da Igreja Velha 701.05.19  35,8  12,5 

Ribeira da Ortigosa 332 08 01 6,9 6,1 

Ribeira da Várzea 332 11 03 24,1 7,9 

Ribeira das Alcanadas 332 11 04 6,4 4,0 

Ribeira das Várzeas 332 08 16,6 7,0 

Ribeira de Água Formosa 332 02 03 02 4,5 5 

Ribeira de Coimbrão 332 02 02 14,3 4,5 

Ribeira de Santo Aleixo 332 02 03 24,9 8,3 

Ribeira do Boco 332 05 01 13,3 5 

Ribeira do Casal Gamito 332 10 8,9 6 

Ribeiro do Covo 332 06 02 3,7 4 

Ribeira do Fagundo 332 07 05 25,9 13,1 

Ribeira do Rio Seco 332 13 106,3 13 

Ribeira do Sirol 332 16 117,1 19,5 

Ribeira do Vale Abadia 332 20 17 9 

Ribeira do Vale Sobreiro 332 16 06 35,3 10,8 

Ribeira dos Milagres 332 12 57,4 18 

Ribeira dos Murtórios 332 16 02 15,7 7,9 

Ribeira dos Parceiros 332 11 01 9 5,3 

Ribeiro da Escoura 332 07 01 32,7 13 

Ribeiro da Gândara 332 14 7,3 5 

Ribeiro de Albergaria 332 07 05 02 7,2 5,2 

Ribeiro do Amor 332 07 03 27,7 11 

Ribeiro do Castanheiro 332 16 04 5,6 3,7 

Ribeiro do Cuvo ou Ribeira da Seiça 301.54.02.10  110,5  24,5 

Ribeiro do Freixial 332 18 26,8 13,2 

Ribeiro do Picheleiro 332 09 14,7 6,8 

Ribeiro do Regato 332 02 05 11,4 8,2 

Ribeiro do Telheiro 332 11 02 4,2 5,8 

Ribeiro do Vale da Raposeira 332 16 02 02 6,4 7,9 

Ribeiro do Vale Facão 332 16 03 4,8 3,8 

Ribeiro do Vale Longo 332 16 01 6 4,5 

Rio de Alpedriz 329.04 140,09   23 
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Linha de Água 
Classificação 

decimal 
Área da bacia 

hidrográfica (km
2
) 

Comprimento do 
curso de água (km) 

Rio de Fora 332 02 126,2 22 

Rio Lena 332 11 188,9 26,8 

Rio Lis 332 945,4 39,5 

Rio Negro 332 04 3,7 8 

Vala da Pedra 332 05 19,7 5 

Vala dos Barreiros 332 07 92,5 11,2 

 

 

Linhas de água que drenam bacias hidrográficas com área inferior a 3,5km
2 

Ribeira da Lagoa da Ervideira Sem classificação decimal 

Ribeira da Lavandeira  Sem classificação decimal  

 

 

Verifica-se assim que os cursos de água integrados nesta tipologia encerram um comprimento total 

de 341,3 km
2
 e uma área de 874.6 ha

 
distribuídos por todo o concelho (vd. figura 4.5.). 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007); 

ii. Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal (LNEC, 1982); 

iii. Domínio Publico Hídrico (DL n.º 54/2005). 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.5. Leitos dos cursos de água 
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4.2.2. ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS (ZAC) 

 

a. CONCEITO 

Na alínea j) do Anexo III do DL 93/90, a “zona ameaçada pelas cheias” (ZAC) é definida como a “área 

contígua à margem de um curso de água que se estende até à linha alcançada pela maior cheia que 

se produza no período de um século ou pela maior cheia conhecida no caso de não existirem dados 

que permitam identificar a anterior.  

 

A delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias deve assim integrar as áreas suscetíveis a 

inundações causadas por transbordo da água do leito dos cursos de água devido a tipologia de 

caudais elevados (cheias), as quais podem ser determinadas através de modelação hidrológico-

hidráulica, com base período de retorno de pelo menos 100 anos, e da observação de marcas ou 

registos de eventos históricos e de dados cartográficos e/ou de critérios geomorfológicos, pedológicos 

e topográficos.  

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

Seguindo estes princípios a delimitação das cheias no concelho de Leiria foi efetuada a partir da 

utilização de dois métodos fundamentais: o hidráulico-hidrológico, recorrendo para o efeito a uma 

modelação matemática (hidráulica) das cheias em ambiente SIG com o apoio/complemento do 

software HECRAS v 4.1
10

), tendo por base a fórmula de LOUREIRO, J. M. (1984) (vd. quadro 2) para 

o cálculo dos caudais de ponta com período de retorno de 100 anos (ver anexo); e o histórico-

hidro-geomorfológico, que assenta no reconhecimento no campo de áreas suscetíveis a cheias e 

inundações através de critérios geomorfológicos
11

, e na identificação de locais afetados por 

ocorrências históricas. 

 

Para a determinação dos caudais de ponta de cheia, existem três tipos de abordagens: 

 

a) fórmulas empíricas, deduzidas a partir da experiencia, tendo em consideração a área da bacia 

hidrográfica, sem associarem os resultados a probabilidades de tipologia; 

b) fórmulas cinemáticas, entram em linha de conta com as características do movimento da agua 

na bacia hidrográfica, expressas através das noções de tempo de concentração e de chuvada 

critica (chuvada que origina o maior caudal de ponta para um dado período de retorno); 

                                                           
10 Versão freeware. 
11 A dificuldade de aceder às linhas de água do concelho, sobretudo devido à intensa malha urbana em estrutura linear, que 

não facilita o acesso aos cursos de água, ou devido _á falta de limpeza dos terrenos adjacentes, não permitiu, como 

desejaríamos um trabalho de campo intensivo de geomorfologia. Ficou-se pois por abordagens pontuais de validação de 

validação de áreas sujeitas a cheias. De destacar ainda a dimensão do concelho e a extensa rede hidrográfica, não passível de 

percorrer em tempo útil e com orçamentos reduzidos, todas as linhas de água, como deveria ser num trabalho de pormenor.  
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c) fórmulas de base estatística, que tem como objetivos a analise de valores referentes a uma 

dada secção; a extensão de uma amostra de valores por correlação com a precipitação na bacia; 

a regionalização dos valores obtidos para algumas secções por correlação com características 

físicas da bacia. 

 

As fórmulas de base estatística, como a fórmula de LOUREIRO, J. M. (1984), permitem avaliar o 

caudal de ponta de cheia numa determinada secção de um curso de água em função de um período 

de retorno, com base em registos de cheias anteriores. Entre as leis de distribuição estatística mais 

utilizadas para representar a distribuição de caudais de ponta, podem-se citar as leis de Galton, 

Gumbel, Pearson tipo III e logarítmica de Pearson, entre outras. 

 

 

 

Quadro 2 

Fórmula de Loureiro 

Qp= CAZ 

 

Em que: 

Qp - caudal de ponta de cheia (m3/s); 

C - parâmetro regional relacionado com o período de retorno; 

A - área da bacia hidrográfica (km
2)

; 

Z - parâmetro regional relacionados com o período de retorno. 

 

Dentro de cada região, o parâmetro C é constante e o parâmetro Z e função do período de retorno. A 

determinação dos parâmetros baseou-se na aplicação da lei de Gumbel aos caudais máximos anuais 

observados. No quadro 3 indica-se a região considerada e os respetivos valores dos parâmetros C e 

Z. Os caudais de ponta foram calculados em diversos pontos-chave, correspondendo a troços 

sujeitos a cheias/inundações. 
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Quadro 3 - Parâmetros C e Z da fórmula de Loureiro. 
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Quadro 4 - Caudais de Ponta 

 

 

Considerando as exigências do software HECRAS para o cálculo do respetivo leito de cheia, foi 

necessário definir vários transeptos (perpendiculares) nos diversos cursos de água sujeitos a cheias, 

com base nos quais se gerou a linha de cheia para o período de retorno de 100 anos. 
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No Concelho de Leiria destacam-se, pela extensão que as ZAC ocupam, as seguintes áreas mais 

importantes: 

 

a. do Rio Lis, onde a mancha se estende pela totalidade do curso de água até ao limite do concelho 

e se espraia por toda a planície aluvial, destacando-se alguns pontos críticos de em áreas 

urbanas, designadamente: 

a. em Reixida; 

b. em Cortes; 

b. do Rio Lena, onde a mancha se estende pela totalidade do curso de água até ao limite do 

concelho e se espraia por toda a planície aluvial, destacando-se a área da foz como ponto crítico, 

afetando a área urbana que localiza na margem direita, na envolvente do Cinema City Leiria; 

c. da Ribeira do Sirol e Caranguejeira, que se carateriza por ter dois grandes estrangulamentos nas 

suas margens: um junto à foz do Sirol com o Lis, e outro a montante, na inflexão do sentido de 

escoamento da ribeira da Caranguejeira (de SSE/NNO para ENE/OSO). Nas duas situações, a 

cheia tende a ganhar grandes proporções para montante ameaçando, inclusive, algumas 

localidades, e.g., Andrinos, Caranguejeira e Caldelas; 

d. da Ribeira dos Milagres, embora não se espraie muito na suas margens devido ao maior encaixe 

da rede hidrográfica, a cheia estende-se por alguns quilómetros para o setor montante da ribeira, 

pois a área da sub-bacia tem uma grande importância, em termos relativos. 

 

Embora não tenham sido calculados tempos de concentração, constata-se das entrevistas de campo 

efetuadas que na maior parte dos casos são cheias rápidas relacionadas com a intensa antropização 

das superfícies e as características das bacias (elevados declives, forma e permeabilidade dos 

materiais), além da precipitação por vezes de regime torrencial. 

 

De referir que para a delimitação da tipologia “Zonas Ameaçadas por Cheias”, no troço do Rio Lis que 

atravessa a cidade de Leiria, foram considerados os limites da zona inundável definida no Estudo 

hidrológico/hidráulico do Rio Lis, na zona de intervenção do Programa POLIS na cidade de Leiria 

elaborado em 2001 para a Leiriapolis SA pela equipa da HIDROPROJECTO, Engenharia e Gestão, 

S.A. 

Este estudo pretendia determinar, para a situação atual e para a situação futura, quer as cheias 

associadas a determinadas probabilidades de ocorrência (10, 25, 50 e 100 anos, em termos de 

caudais e níveis), quer o correspondente comportamento do rio Lis, incluindo o seu leito de cheias, no 

troço do rio fronteiro à zona urbana da Cidade de Leiria. 

 

O estudo apresentou ainda soluções para as zonas inundadas para caudais de cheia com período de 

retorno de 100 anos e a situação prevista decorrente das intervenções propostas e efetuadas, a qual 

se apresenta na figura 4.6. 
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Fig. 4.6. Áreas inundadas para caudais de cheia com período de retorno de 100 anos, após 

intervenções no leito. 

 

 

Fonte. Estudo Hidrológico/hidráulico do Rio Lis, na zona de intervenção do Programa Polis na cidade de Leiria, 

HIDROPROJETO, 2001 

 

Para além do estudo acima referido foi também tido em conta, para o Vale do Lis, o Estudo do 

Modelo de Gestão da Obra do Lis e Viabilidade do Aproveitamento Hidroagrícola, elaborado em 2006 

para a atual Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), pela equipa da 

Prosistemas, Consultores de Engenharia SA.  

Neste trabalho foram avaliadas as atuais condições de funcionamento do sistema de defesa, que 

incluiu a modelação da propagação de cheias de 50 e 100 anos no Aproveitamento Hidroagrícola. O 

estudo apresenta, através de cartas de risco, os solos abrangidos por cheias com essas recorrências, 

revelando que, na zona da Carreira, a delimitação da área inundada (em média uma vez em cada 

100 anos) fica relativamente afastada de quaisquer construções desse núcleo urbano.  
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Fig. 4.7. Mapeamento de Zonas de Risco – Zona da Carreira (Estudo do Modelo de Gestão da Obra 

do Lis e Viabilidade do Aproveitamento Hidroagrícola) 
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Para este estudo foi usada a metodologia que se transcreve nos parágrafos seguintes e que se 

encontra descrita na Memória da Nota Técnica nº 3 com o título “Avaliação das condições de 

funcionamento dos sistemas de defesa contra cheias e de drenagem” e que deu origem às peças 

desenhadas das quais se apresenta um exemplo para a zona da Carreira na figura acima 

apresentada. 

 

“…Nos anos quarenta tiveram início os Estudos, Projectos e Obras referentes à Sistematização 

Fluvial do rio Lis, conforme detalhadamente descritos nas Notas Técnicas N.º 1 e N.º 2 do presente 

estudo. 

Nos estudos então realizados, os dados para o desenvolvimento do estudo hidrológico, foram as 

observações realizadas nos anos 1932 a 1939, ambos inclusive, num total de oito anos.  

Apesar tratar de uma série de registos relativamente pequena, este intervalo apresenta a vantagem 

de conter dois anos pluviométricos extremos (1936 e 1938), de reconhecimento regional.  

Nos oito anos de registos disponíveis, a precipitação ponderada máxima na bacia foi avaliada em 

1405 mm e a mínima em 657 mm, valores ocorrentes nos anos de 1937 e 1938, respetivamente.  

Com base nos registos disponíveis foram então obtidas as seguintes curvas de possibilidade 

udométrica, para o local de Mioteira (h = 82,6 t 0,40), para Vieira de Leiria (h = 77,4 t 0,46), para 

Aljubarrota (h = 53,5 t 0,55), para Fátima (h = 92,7 t 0,60) e para Leiria (h = 51,5 t 0,66).  

Foi então selecionada a estação hidrométrica de Ponte dos Anjos, no rio Lis, em Leiria, pois era o 

posto para o qual se possuía maior número de dados merecedores de confiança e também por estar 

na entrada do rio Lis. Efetivamente, esta estação possuía, à data, os dados dos caudais médios no 

período de 1 de Janeiro de 1935 a 31 de Dezembro de 1940. Os seus dados foram todavia 

confrontados com os registos disponíveis no posto udométrico de Coimbra, o posto com maior 

número de registos (75 anos) e que possuía características climatológicas bastante próximas da 

bacia do Lis.  

O período das observações na Ponte dos Anjos correspondia ao máximo de um desses ciclos e ao 

máximo valor registado em Coimbra, como média dos seis anos de precipitações desde 1866 até à 

atualidade. Concluiu-se então que o período de seis anos para o qual se possuía observações era 

aquele que maior segurança nos fornecia entre todos os que em condições semelhantes se poderiam 

ter escolhido no último lapso de 75 anos. Os valores de cheias convenientemente deduzidos 

daqueles números não poderão ser afetados pelo facto das observações terem correspondido a um 

período de anos favoráveis sob o ponto de vista hidrológico.  

 

Para o cálculo do caudal de máxima cheia foram considerados os seguintes métodos: Máximo caudal 

registado; Caudal calculado a partir do conhecimento das cheias anteriores e da pluviometria com 

tempo de escoamento igual a dois dias; Caudal calculado a partir do conhecimento das cheias 

anteriores e da pluviometria com tempo de escoamento igual a 1,18 dias; Caudal calculado por 

fórmulas empíricas (de Iskowski e de Giandotti); Caudal deduzido do método estatístico (Período de 

retorno de 50 anos, Período de retorno de 100 anos e Critério estatístico económico).  
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Os valores então obtidos foram os seguintes: 

 

Quadro 8 - Caudais de Máxima Cheia – Obra do Lis  

 

 

Para o dimensionamento das obras, o caudal considerado em Leiria na secção de confluência das 

ribeiras do Sirol e rio Lena, foi de 210 m3/s. 

Após a determinação do caudal adoptado na secção referida foram então deduzidos os caudais que 

se utilizaram para o cálculo das secções dos outros troços do rio, assim como dos troços afluentes 

(Lena, Milagres, Barosa, Pinto, Casal Cabrito e Várzeas) compreendidos no vale, os quais se podem 

observar no quadro seguinte, conjuntamente com alguns dos valores estimados para a presente 

análise.   

 

Quadro 9 - Caudais Máximos de Cheia – Obra do Lis 
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“Cenários  

No estudo das condições de funcionamento da Obra do Lis, nas componentes de defesa contra 

cheias e drenagem, os cenários em análise devem poder responder aos seguintes enquadramentos:  

−  Cenário de Referência – avaliação da situação atual, que se faz corresponder à situação de 

referência;  

−  Cenário de Evolução Futura A – sem intervenções de reabilitação e com falta de manutenção e 

conservação dos sistemas de defesa e drenagem nos troços entregues à gestão da ARBVL; e  

−  Cenário de Evolução Futura B – com intervenções de reabilitação e continuação de operações de 

manutenção e conservação dos sistemas de defesa e drenagem.  

 

Os enquadramentos referidos são abordados em termos de modelação hidrológica e hidráulica do 

seguinte modo: 

− As linhas de água do sistema de defesa contra cheias são enquadradas em termos de estrutura 

funcional da rede hidrográfica, independentemente de determinados troços estarem “entregues” à 

gestão de determinada Entidade, dadas as interligações funcionais existentes no sistema em causa;  

− O Cenário de Referência parte de uma análise inicial materializada sobre uma situação que tem 

como ponto de partida as condições geométricas do projeto original da Obra do Vale do Lis, 

verificadas e validadas em secções de referência com base em topografia atual e com parâmetros do 

modelo que permitem evidenciar as diferentes situações das condições de escoamento; e  

− As conclusões relativamente aos cenários de evolução futura são indiretas, tendo como base a 

interpretação dos resultados obtidos do Cenário de Referência. 

No que respeita à modelação hidrológica do regime de cheias pela via determinística, parte-se do 

estudo antecipado do regime de chuvadas intensas, admitindo-se, usualmente, que o período de 

retorno associado a determinada chuvada é igual ao do caudal de ponta da cheia por ela gerado.  

 

O período de retorno para o qual se estimam os caudais deve ser estabelecido criteriosamente, ao 

qual se podem associar graus de garantia de ocorrência de determinada probabilidade.  

Para além dos valores consagrados regulamentarmente no dimensionamento de obras especiais, 

refere-se que são valores habituais de Tempo de Retorno em sistemas de defesa e drenagem, 

consoante as situações, os seguintes:  

− T = 2 anos, para linhas de água que se desenvolvem afastadas de caminhos ou outras 

infraestruturas e cujos danos causados por um escoamento superior, são normalmente reduzidos; 

encontram-se nesta situação normalmente as valas que se desenvolvem em zonas agrícolas;  

− T = 5 anos, para linhas de água que se desenvolvem paralelamente a um caminho, ou cujos danos 

nesse ou noutro tipo de infra-estruturas sejam importantes, incluindo-se igualmente o cálculo das 

secções de vazão das obras de cruzamento de caminhos;  

− T = 10 anos, para linhas de água principais e respectivas obras de arte e de cruzamento de 

caminhos;  

− T = 20 a 50 anos, para obras de arte importantes, nomeadamente pontões;  
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− T = 50 a 100 anos, para obras de proteção de cheias associadas a linhas de água primárias, tendo 

sido 100 anos o valor utilizado originalmente da Obra do Lis em termos de intervenção da 

regularização fluvial.  

Com o modelo é possível avaliar as cheias produzidas em bacias hidrográficas, através da simulação 

do processo precipitação-escoamento, tendo-se seguido os procedimentos do SCS. 

Para caracterização das chuvadas, recorreu-se a curvas IDF (intensidade-duração-frequência) 

normalmente calibradas a partir de registos de medição de postos udométricos e udográficos. No 

caso em estudo, recorreu-se à curva IDF de Coimbra (IG) [12G/01], presente no estudo efetuado 

recentemente por Cláudia Brandão.  

Depois de selecionada a curva IDF, foram estimadas as precipitações críticas (chuvadas com 

duração igual ao tempo de concentração) nas várias sub-bacias hidrográficas.  

Outro conceito importante, é o de tempo de concentração, tendo-se utilizado a formulação do SCS, 

baseado no tempo de atraso.  

Relativamente à quantificação do designado número de escoamento, foi o mesmo avaliado pela 

consulta da carta do número de escoamento, do INAG, à escala 1:25000.  

No modelo de funcionamento do sistema hidráulico do rio Lis analisaram-se os caudais de cheia para 

os períodos de retorno de 10, 50 e 100 anos, podendo-se observar no quadro seguinte os caudais 

considerados. É de referir que comparativamente aos caudais considerados no Projeto da Obra do 

Lis, os valores estimados são semelhantes, já no que respeita aos obtidos no PBHLis, estes últimos 

apontam para valores superiores.” 

 

Quadro 18 – Caudais Modelados por Troço – Rio Lis 

 

 

As áreas de Zonas Ameaçadas pelas Cheias registam-se ao longo de todo o vale do Lis, Lena entre 

outros cursos de água, ocupando uma área de 3227,7 ha. (vd. Figura 4.8). 

 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Modelo Numérico Cartográfico. 

ii. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007). 

iii. Estudo Hidrológico e Hidráulico do Rio Lis no âmbito do Programa Polis 
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 Topografia à escala 1:1 000 fornecida pela LeiriaPolis e C. M. de Leiria; 

 Projectos de Execução da Reabilitação dos Açudes do Arrabalde e das Salgadas, elaborados pela 

HIDROPROJECTO, em 1999, para a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis; 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Lis (PBH Lis), INAG, 1998; 

 Informação hidrométrica e pluviométrica disponível no INAG; 

 Análise da Situação do Pavilhão de S. Romão Face às Cheias do Rio Lis realizada pela FBO, em 

1998. 

 Plano Complementar de Valorização do Rio Liz, realizado pela Hidrotécnica, em 1971; 

 Topografia à escala 1:50 000 do IPCC (Instituto Português de Cartografia e Cadastro) e à escala 

1:25 000 do IGE (Instituto Geográfico do Exército); 

 Cobertura Corine Land Cover das bacias; 

 Cobertura geológica das bacias. 

 

iv. Estudo do Modelo de Gestão da Obra do Lis e Viabilidade do Aproveitamento Hidroagrícola 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.8. Zonas Ameaçadas pelas Cheias 
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4.2.3. LAGOAS E FAIXA DE PROTEÇÃO 

 

a. CONCEITO 

Segundo o n.º 2 do Anexo I do DL 93/90, dever-se-á considerar para efeitos de REN as “Lagoas, 

suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e uma faixa de proteção delimitada a partir da 

linha de máximo alagamento”. Para este efeito no Anexo III, definem-se as “lagoas (e albufeiras)” 

como as “zonas alagadas naturais, com água proveniente do lençol freático, de qualquer forma de 

precipitação atmosférica ou de cursos de água”. 

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

Observando o conceito enunciado sublinha-se a importância do processo de delimitação atender que 

o perímetro de água das lagoas poderá variar conforme se trate de uma observação de Verão ou de 

Inverno, sucedendo que em anos secos e de estiagem prolongada algumas lagoas podem mesmo 

secar temporariamente. Deste modo, foi definida uma margem à lagoa de 10 metros tendo por base o 

disposto na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. Tendo sido posteriormente delimitada uma faixa de 

proteção que incluí a margem da lagoa, assumindo o valor de 100 metros (vd. figura 4.9), 

correspondendo a uma área de reserva com uma margem de segurança. 

 

A Lagoa da Ervedeira constitui o plano de água mais importante do concelho de Leiria, localizando-se 

junto da localidade com o mesmo nome, na freguesia de Coimbrão. A sua área efetiva e respetiva 

faixa de proteção perfazem, respetivamente, 22,2 ha e 22,5 ha, tendo um peso relativo pouco 

expressivo na proposta da REN “bruta”. 

A Lagoa da Ervedeira está classificada como lagoa de águas públicas, pelo Decreto-Lei n.º 

107/2009, de 15 de maio. 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Trabalho de campo; 

ii. Planimetria, altimetria e ortofotomapas, escala 1: 10 000 (IGP, 2007). 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.9. Lagoa e faixa de proteção 
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4.2.4. CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA (CLA) 

 

a. CONCEITO 

O DL 93/90, considera como tipologia da REN, na alínea d) do n.º 2 do Anexo I, as “cabeceiras das 

linhas de água sempre que a sua dimensão e situação em relação à bacia hidrográfica tenha 

repercussões sensíveis no regime dos cursos de água e na erosão das cabeceiras ou das áreas 

situadas a jusante”. Neste seguimento, a alínea m) do anexo III, define “cabeceiras” como as “áreas 

côncavas situadas na zona montante das bacias hidrográficas, tendo por função o apanhamento das 

águas pluviais, onde se pretende promover a máxima infiltração das águas pluviais e reduzir o 

escoamento superficial e, consequentemente, a erosão”. 

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

Não obstante a definição enunciada a materialização do conceito não é objetiva mas provida de 

relativa complexidade, tal as questões associadas
12

. Constata-se assim da ambiguidade do conceito 

e da dificuldade em estabelecer critérios rígidos para a sua delimitação. Deste modo, a delimitação 

que se propõe apoia-se no princípio de que as zonas de cabeceira a proteger (visando os objetivos 

da REN) são aquelas em que as medidas de proteção poderão influir de modo significativo na 

torrencialidade, infiltração, prevenção da erosão e no regime hídrico em geral. Neste sentido foram 

tomadas em consideração as características das zonas de cabeceira e foram assumidos o seguintes 

princípios na delimitação (CCDRC, 2005): 

a. as cabeceiras dos cursos de água abrangem as zonas de cumeada, aplanadas ou menos 

declivosas que as encostas adjacentes; 

b. as cabeceiras abrangem ainda as áreas das vertentes desde a cumeada até à primeira 

interseção das linhas de água representadas nas folhas da Carta Militar de Portugal; 

c. as áreas resultantes da aplicação das regras anteriores, foram ajustadas abrangendo as 

áreas próximas, de modo a obter-se uma mancha tão contínua quando possível. 

O setor a azul, na figura 4.10, representa a cabeceira da linha de água segundo os critérios de 

delimitação assumidos, sendo definida pela área de cabeço (ou topo) e pela área da bacia de 

receção, onde se inicia o escoamento da rede hidrográfica. 

                                                           
12

 Quais os limiares para definir quais as cabeceiras que têm “repercussões sensíveis nos regimes dos cursos de água”?, qual 

a extensão longitudinal e latitudinal da cabeceira?, tem como limite montante a linha de festos ou o topo da vertente?, e, para 

os fins em causa, será que não deverão haver diferenças na delimitação em relação á forma das vertentes e especialmente em 

função da litologia de cada uma?. 
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Figura 4.10. 
Perfil de uma vertente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

As áreas definidas pelas cabeceiras das linhas de água encontram-se, desta forma, nas áreas a 

montante dos principais cursos de água (vd. figura 4.11) que integram a REN, constantes no Índice 

Hidrográfico e IHCDCAP (LNEC, 1982), compreendendo cerca de 630,4 ha.  

 

Acresce referir que não foram delimitadas cabeceiras dos leitos de cursos de água que se 

sobrepunham na íntegra à delimitação das Áreas de Máxima Infiltração (AMI), dentro do limite do 

sistema de aquífero do Maciço Calcário Estremenho, atendendo que ambas as tipologias favorecem 

a infiltração das águas, tendo as AMI nesta área maior predominância e mais importância para a 

recarga de aquíferos, não se justificando a sobreposição neste aquífero extremamente carsificado, 

fraturado e caracterizado pela existência de um número reduzido de nascentes perenes e várias 

nascentes temporárias de caudais elevados, mas com variações muito acentuadas ao longo do 

tempo. 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Carta Militar de Portugal 

ii. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007); 

iii. Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal (LNEC, 1982). 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.11. Cabeceiras das linhas de água 
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4.2.5. ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO (AMI) 

 

a. CONCEITO 

De acordo com o Anexo III do DL n.º 93/90, de 19 de Março, as áreas de máxima infiltração são 

definidas como "áreas em que, devido à natureza do solo e do substrato geológico e ainda às 

condições de morfologia do terreno, a infiltração das águas apresenta condições favoráveis, 

contribuindo assim para a alimentação de lençóis freáticos". 

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

No documento metodológico (CCDRC, 2005), são fornecidos elementos que deverão definir as Areas 

de Máxima Infiltração. No entanto, não é especificada a forma de relação/cruzamento entre as 

diversas variáveis, o que foi conseguido através da aplicação da fórmula que consta no quadro 5 e 

que se traduz no seguinte: 

 

1. as áreas com declives inferiores ou iguais a 2° (graus) - o limiar da escorrência; 

2. ao limiar de escorrência foram adicionadas as áreas fortemente permeáveis (calcários do 

Dogger e Malm inferior, e areias dunares); 

3. foram retiradas as áreas mais impermeáveis, como as formações modernas (aluviões, 

terraços (intercalações argilo-lodo-arenosas) e a Formação da Dagorda), com fracos 

contributos para a recarga dos aquíferos; 

4. as áreas de infiltração máxima estão circunscritas aos limites dos sistemas aquíferos. 

 

 

As áreas delimitadas foram validadas segundo as memórias descritivas dos sistemas aquíferos, 

disponíveis no PBH do Rio Lis (INAG, 2001). Contudo, como se pode observar no quadro 5, foram 

feitas algumas adaptações em relação à metodologia proposta pela CCDRC (2005), nomeadamente, 

na litologia a integrar as Áreas de Máxima Infiltração. Referimo-nos em concreto ao caso dos 

aluviões, os quais, como sustenta o Anexo 4 – Recursos Hídricos Subterrâneos, da memória 

descritiva do PBH do Rio Lis (ob. cit.) apresentam “maior desenvolvimento (...) no vale do Rio Lis, 

entre Leiria e Monte Real. São explorados sobretudo por poços de grande diâmetro e a sua 

importância é reduzida.” Já os terraços plistocénicos “têm extensão reduzida e a sua importância, 

sob o ponto de vista hidrogeológico, é reduzida.” Desta forma, não seria correto, como foi nossa 

Quadro 5 

Fórmula para a delimitação das AMI 

 

Áreas de Máxima Infiltração = Limiar de escorrência + Formações mais permeáveis 

– Formações mais impermeáveis – Limites dos sistemas aquíferos 
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opção, incluir estas formações geológicas nas AMI com a exceção de uma zona limítrofe ao concelho 

de Pombal, por se entender estar perante aluviões com uma maior importância para a recarga de 

aquíferos. 

 

Dentro da área circunscrita do sistema de aquífero do Maciço Calcário Estremenho, existe 

sobreposição desta tipologia com as Áreas de Risco de Erosão, devido às características e 

especificidades geomorfológicas e hidrogeológicas do cársico, mesmo em declives superiores a 25%. 

 

Da aplicação da metodologia conclui-se que as Áreas de Máxima Infiltração compreendem 

aproximadamente 9.569 ha (vd. figura 4.12.), sendo esta a tipologia com maior expressão do 

concelho de Leiria. As áreas definidas, segundo os critérios abordados, estão circunscritas pelos 

aquíferos que constam nos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (INAG, 2000), 

nomeadamente: 

 

i. Leirosa – Monte Real (O10) 

ii. Vieira de Leiria – Marinha Grande (O12) 

iii. Pousos – Caranguejeira (O14) 

iv. Ourém (015) 

v. Maceira (O18) 

vi. Alpedriz (O19) 

vii. Maciço Calcário Estremenho (O20) 

viii. Louriçal (O29) 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Carta Geológica de Portugal, escala 1:25 000 (INETI 2008); 

ii. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lis (INAG, 2001); 

iii. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007); 

iv. Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (INAG, 2000). 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.12. Áreas de máxima infiltração 
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4.3. A REN NAS “NAS ZONAS DECLIVOSAS” 

 

4.3.1. ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO (ARE) 

 

a. CONCEITO 

De acordo com o Anexo III do DL 93/90, de 19 de março, as áreas com riscos de erosão (ARE) são 

as que devido às características do solo e subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores 

suscetíveis de serem alterados, tais como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à 

perda de solo, deslizamentos ou quebra de blocos. 

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

Tendo como base a Carta de Declives elaborada para o concelho, selecionaram-se as classes com 

declives iguais ou superiores a 25%, sobre as quais se delimitaram as áreas com risco de erosão, 

mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos dependendo do coberto vegetal, do domínio 

antrópico e da erodibilidade do solo. Como suporte de base de análise na delimitação, recorreu-se 

ainda aos ortofotomapas e aos limites físicos, tais como, estradas e linhas de água da REN. 

  

Após aferição das manchas e confirmação no terreno, foram retiradas as áreas isoladas inferiores ou 

iguais a 1,5 hectares, sem relevância territorial e que não oferecem risco natural de deslizamento. 

  

Proporcionado pelas características específicas do relevo cársico do Maciço Calcário Estremenho, 

designadamente, a própria dinâmica da circulação de água, é possível encontrar-se, na área daquela 

unidade geomorfológica, sobreposição entre Áreas com Riscos de Erosão e Áreas de Máxima 

Infiltração. Esta situação invulgar deve-se à forte carsificação das rochas logo, à grande capacidade 

de infiltração das águas de superfície, mesmo em algumas vertentes declivosas, como aquelas que 

integram as Áreas com Riscos de Erosão. 

 

As áreas com riscos de erosão compreendem, desta forma, aproximadamente 6.655 ha (figura 4.13), 

correspondendo às áreas mais movimentadas do sul do concelho, nas freguesias de Chainça, 

Arrabal, Cortes e Santa Catarina da Serra e também com expressão nas freguesias de Souto da 

Carpalhosa e Caranguejeira, correspondendo ao encaixe de importantes cursos de água.  

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007). 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.13. Áreas com riscos de erosão 
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4.3.2. ESCARPAS E FAIXA DE PROTEÇÃO 

 

a. CONCEITO 

O DL 93/90 define que as escarpas são definidas sempre que a dimensão do seu desnível e 

comprimento o justifiquem, incluindo faixas de proteção delimitadas a partir do rebordo superior e da 

base, com largura determinada em função da geodinâmica e dimensão destes acidentes de terreno e 

do interesse cénico e geológico do local. 

 

b. CRITÉRIOS E METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO 

Relativamente à representação cartográfica, optou-se pela utilização da carta de declives, 

selecionando-se todos os declives superiores a 45°. Este limiar restringe a representatividade da 

tipologia ocorrendo, muito pontualmente, no concelho de Leiria. As escarpas e respetiva faixa de 

proteção compreendem assim, respetivamente, cerca de 8,3 ha e 60,6 ha, com maior expressão na 

margem esquerda da Ribeira do Sirol/Caranguejeira (vd. figura 4.14.). 

 

c. FONTES DE INFORMAÇÃO 

i. Planimetria e altimetria, escala 1: 10 000 (IGP, 2007). 

 

d. FIGURA 
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Fig. 4.14. Escarpas e faixa de proteção 
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5. ÁREAS URBANAS CONSOLIDADADAS E PROPOSTA DE 

DELIMITAÇÃO DA REN 

 

Por último, e de acordo com a posição da CNREN, procedeu-se à subtração de áreas das diferentes 

tipologias quando sobrepostas às áreas urbanas consolidadas dentro dos perímetros urbanos em 

vigor. 

 

A delimitação das áreas urbanas consolidadas no interior dos perímetros urbanos do PDM em vigor 

foi realizada de acordo com a seguinte metodologia
13

: 

 

1ª Operação 

 

Considerando os perímetros urbanos do PDM em vigor, foram delimitadas as áreas urbanas 

consolidadas, através da definição de um “buffer” de 15 m às edificações existentes na cartografia 

homologada 1/10000. 

 

2ª Operação 

 

Após a 1ª operação que origina uma área com um grau de ocupação elevado, ainda se integram as 

áreas contíguas até uma distância máxima de 25 metros, optando por não considerar as manchas 

resultantes da 1ª operação com uma área inferior a 5000 m2. 

 

3ª Operação 

 

Através da fotointerpretação, com recurso a ortofotomapas do ano de 2010, propriedade do IGP, à 

escala 1/10000, procedeu-se à limpeza dos polígonos, dando-lhes maior coerência e significado, 

eliminando as ilhas de pequena dimensão, em especial aquelas relativas aos pequenos espaços 

intersticiais entre a rede viária e as áreas concretizadas por edificações. 

De seguida apresentam-se imagens das operações executadas, e o respetivo resultado final das 

áreas urbanas consolidadas dos perímetros urbanos do PDM de Leiria em vigor. 

 

 

 

                                                           
13 Informação fornecida pelo Município de Leiria. 



 

   Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 51 

plano diretor municipal 

Leiria 

Memória descritiva e justificativa da delimitação da REN      

 

1ª Operação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2ª Operação 
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3ª Operação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado deste exercício “espartilhou” algumas áreas da REN, conferindo-lhes fraca 

homogeneidade. Daí que, mais uma vez, se tenha procedido à devida generalização cartográfica no 

sentido de conferir homogeneidade e uniformidade às manchas, resultando de um modo geral na 

redução relativa das áreas originais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado final 
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Fig. 5. Carta síntese da delimitação da REN, por tipologias 
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Da observação do quadro 5.1, constata-se que a área da REN proposta
14

, e não considerando a 

parte imersa na faixa marítima (4.607ha), ocupa 18.706,7ha que corresponde a 33,64% do concelho 

de Leiria. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Os valores das áreas das tipologias referidas têm em consideração as áreas consolidadas, quando existentes, dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, de acordo com as orientações emanadas pela CNREN por ofício, em 31.05.2012, à CCDR-

Centro. 

Quadro 5.1. - Quadro síntese das áreas incluídas em REN, por tipologia 

Tipologias da REN Superfície (ha) % Superfície do concelho 

Áreas de Máxima Infiltração (AMI) 3693 6,64 

AMI + ARE 1762 3,17 

AMI + DUNAS + FPL  11   0,02 

AMI + DUNAS + LCA 6 0,01 

AMI + FPE 1.8  0,003 

AMI + LCA 56 0,10 

AMI + LCA + ZAC 8 0,01 

AMI + ZAC 51 0,09 

Áreas com Risco de Erosão (ARE) 4792 8,62 

ARE + CLA 36 0,06 

Cabeceiras das Linhas de Água (CLA)   569 1,02 

CLA + LCA 30 0,05 

Dunas   4 0,01 

DUNAS + AMI 3968 7,13 

ESCARPAS + ARE 5 0,01 

Faixa Marítima 4607 8,28 

Faixa Marítima + Praia 94 0,17 

Faixa de Proteção de Escarpas (FPE) 8 0,01 

FPE + ARE   41 0,07 

FPE + ARE + AMI 3 0,01 

FPE + ZAC + LCA 3 0,01 

Faixa de Proteção de Lagoas (FPL) 11 0,02 

LAGOAS 22 0,04 

Leitos dos Cursos de Água (LCA) 362 0,65 

LCA + ZAC 405 0,73 

Praia   1 0,00 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC) 2755 4,95 

AMI + ARE + LCA 6 0,01 

Total de REN 23.313,7 41,9 

Total de REN (não considerando a área imersa) 18.706,7 33,64 

Área do Concelho 55.609,00 100 
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Quadro 5.2. - Quantificação das tipologias da REN 

Tipologia Superfície (ha) 
% Superfície do 

concelho 

Faixa Marítima 4.700 8,45 

Lagoas 22,2 0,04 

Praia 95 0,17 

Área de máxima Infiltração 9.569 17,20 

Áreas com risco de erosão 6.655 11,97 

Cabeceiras das linhas de água 630 1,13 

Dunas litorais, primárias ou secundárias 3.990 7,17 

Faixa de proteção de lagoa 22,5 0,04 

Leitos dos cursos de água 874,6 1,57 

Zona ameaçada pelas cheias 3.228 5,80 

Escarpas 8,3 0,01 

Faixa de proteção de escarpas 60,6 0,11 

 

  



 

   Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 56 

plano diretor municipal 

Leiria 

Memória descritiva e justificativa da delimitação da REN      

 

CAPÍTULO II – PROPOSTA DE ORDENAMENTO 

 

 

 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA PROPOSTA DE ORDENAMENTO  

Neste ponto salientam-se os aspetos essenciais de cada um dos eixos de atuação estratégica com 

incidência no ordenamento do território do município de Leiria, definidos no âmbito da proposta da 

revisão do PDM: 

 

A) Reforçar a centralidade de Leiria 

Beneficiar do posicionamento geoestratégico que Leiria ocupa, a nível regional com os polos de Coimbra, 

Aveiro e Figueira da Foz e a nível nacional com as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, como forma 

de impulsionar o desenvolvimento socioeconómico. Aproveitar as funções centrais de Capital de Distrito e 

reforçar o papel da cidade de Leiria na rede urbana do País, em particular na Região Centro e Litoral. 

 

B) Aproveitar os nós das autoestradas como ‘hubs’ do desenvolvimento económico 

Dar ênfase aos nós viários como “hubs” de desenvolvimento. Valorizar Leiria no novo quadro de 

acessibilidades resultante dos investimentos de construção, melhoramento e conclusão de infraestruturas 

rodoviárias. Incentivar à localização do setor industrial justificado no excelente serviço rodoviário que o 

Município detém e relacionamento produtivo histórico com o subsistema Leiria - Marinha Grande/Pinhal 

Litoral, com um conjunto de autoestradas e nós que garantem o franco escoamento de tráfego assim como 

a eficiente conexão intrarregional e intermodal (Linha do Oeste); Fomentar a intensidade das relações 

funcionais na Beira Litoral, em torno de Coimbra, Aveiro e Leiria/Marinha Grande; 

 

C) Reforço das Acessibilidades internas e com os concelhos Vizinhos 

Pretende-se garantir a existência de um modelo de circulação legível e hierarquizado que contribui para a 

identificação e clareza de trajetos e percursos, a potenciação de uma maior fluidez de tráfego e 

descongestionamento dos aglomerados urbanos principais, e a melhoria da qualidade ambiental dos 

diversos espaços urbanos. Pretende-se que a legibilidade e estruturação assegurem no futuro um 

acréscimo na mobilidade, na qualificação dos espaços, fomentando a diversidade das vivências espaciais.  

 

D) Ampliar a qualificação iniciada no Programa Polis 

A intervenção integrada de requalificação urbana e de valorização ambiental, com o objetivo máximo 

da valorização das margens do rio Lis e sua integração na vivência de Leiria, como a requalificação 

da zona consolidada da cidade e de espaços de transição entre o centro histórico e a franja 

periurbana. Sensibilizar para a diminuição do tráfego automóvel no interior da cidade de Leiria através 

da continuidade das áreas pedonais criadas no âmbito do POLIS. 
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E) Investimento Turístico e Cultural 

Beneficiar do vasto património existente ao nível paisagístico e ambiental, com o pinhal litoral, os rios 

Lis e Lena, a Lagoa de Ervedeira, a Praia de Pedrógão, o Vale do Lapedo e as Termas de Monte 

Real e ao nível arquitetónico, com o Castelo de Leiria, a presença de Arte Nova e o legado cultural da 

presença judaica. Explorar a forte componente que a Cultura detém no Município, através do Centro 

Cultural Mercado de Sant’Ana, o Museu do Moinho de Papel e o Museu da Imagem em Movimento, 

assim como com o Centro de interpretação do Abrigo do Lagar Velho. 

 

F) Qualificação Urbana da Praia de Pedrógão 

Valorizar e qualificar a Praia do Pedrógão considerada estratégica para o Município ambiental e 

turisticamente. Gerir a pressão urbana/turística na faixa litoral/orla costeira de forma a assegurar a 

exploração sustentável dos recursos naturais, a qualificação da paisagem e a adequada prevenção 

dos riscos. Reforçar e melhorar as infraestruturas e equipamentos de forma a promover uma oferta 

turística de qualidade.  

 

G) Desenvolvimento das Termas de Monte Real 

Potenciar uma oferta termal moderna baseada na qualidade e diversidade das águas termais. 

Aumentar a competitividade do turismo de Saúde e Bem-estar no Município e Região. Dinamizar as 

Termas de Monte Real como estratégia para a criação de riqueza e emprego. Aumentar as 

infraestruturas de qualidade, associadas à oferta hoteleira no Município e Região. 

 

H) Aumentar a competitividade económica do Concelho, através do reforço dos espaços 

destinados às atividades económicas;  

O concelho de Leiria conheceu nos últimos anos um acelerado desenvolvimento que o colocou na 

vanguarda do inegável progresso do Distrito de Leiria e da Região Centro, apresentando os melhores 

indicadores socioeconómicos, é um território dinâmico e atrativo, com grande diversidade económica e 

com uma assinalável tradição de internacionalização e de inovação. Por outro lado, insere-se numa área 

líder no domínio das indústrias do vidro, plásticos e moldes. No campo das atividades agropecuárias, 

apesar de, nas últimas décadas, o potencial de desenvolvimento ter sido bastante afetado pelo 

alastramento difuso das dinâmicas urbano industriais e pela recessão demográfica das áreas de matriz 

mais rural, a área continua a ter bastante relevo na produção suinícola, bem como na produção de aves. 

Assim, pretende-se afirmar estrategicamente Leiria como destino potencial para a localização das 

atividades industriais. Aumentar e valorizar a estrutura empresarial concelhia. Favorecer o reordenamento 

industrial. Criar espaços de localização empresarial que contribuam para o reforço da estrutura policêntrica 

do sistema urbano e que promovam fatores potenciadores da inovação e do desenvolvimento tecnológico. 

Consolidar os ‘clusters’ produtivos existentes, designadamente a fileira dos moldes, plásticos, 

componentes automóveis e a fileira dos minerais não metálicos (cimentos e cerâmicas).  

A dinâmica empresarial que se assiste em Leiria em conjunto com a sua capacidade de atracão de 

investimento para a região justifica o reforço de áreas disponíveis para a instalação de novas indústrias, 

como forma de reforçar o contributo de Leiria para o crescimento e desenvolvimento económico do País 
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assim como promover, de forma integrada, o desenvolvimento económico sustentado da região. 

Estimular a fixação de novas empresas e serviços no Município através da criação de Parques 

Empresariais que apostem em fatores de diferenciação, como a qualidade e a inovação. 

Expansão/criação de zonas industriais com especial incidência na zona envolvente da cidade de Leiria e 

junto ao limite do concelho a norte com Pombal, a sudoeste com a Marinha Grande e a sul com a Batalha 

e Ourém, sempre numa lógica de proximidade aos nós de acesso às principais vias, que apresentam fortes 

indicadores de ocupação e procura, pretende-se reforçar e diversificar a base produtiva do tecido industrial, 

conferindo-lhe consistência e competitividade no quadro das vantagens comparativas que o Município 

oferece,  

 

I) Diminuir os constrangimentos da atividade industrial e agropecuária 

Adotar solução para o tratamento de efluentes, domésticos, agrícolas e industriais e um modelo 

institucional para a conceção, construção, gestão e exploração das soluções de valorização e tratamento 

de efluentes. 

 

J) Melhorar a Qualidade de Vida e Qualidade Ambiental 

Considera-se, de maneira geral, que a qualidade de meio ambiente constitui fator determinante para o 

alcance de uma melhor qualidade de vida. A qualidade ambiental está intimamente ligada à qualidade de 

vida. Assim é necessário: 

- Promover a qualificação ambiental do sistema hidrológico do Lis.  

- Proteger e valorizar os recursos hídricos. Promover o valor histórico, social, cultural e ambiental do Rio 

Lis e afluentes. Promover o potencial endógeno do Município / Região, articulando os planos de água com 

o território envolvente.  

- Conservar a natureza e a diversidade biológica. Promover a utilização sustentável dos recursos 

biológicos presentes no Município. Potenciar a biodiversidade e as suas mais-valias ambientais. 

- Dotar as freguesias de centralidades específicas por forma ao reconhecimento das suas especificidades 

e consequente processo identitário dos seus residentes. Elaboração de pequenos projetos urbanos para os 

centros de freguesia com programa que promova a sociabilidade local. Promover a progressiva 

transformação de estrada em rua incrementando a imagem urbana, a segurança de peões e tráfego 

mecânico e regularizando os modos de mobilidade. 

 

K) Centro Histórico. Revitalização social e económica do Centro de Leiria 

Afirmar o Centro Histórico como ‘rosto’ da cidade de Leiria, reforçando a sua centralidade e capacidade de 

atração. Articular o Centro Histórico com a envolvente a partir da integração dos tecidos urbanos a novas 

formas de ocupação e de apropriação do território. Implementar a estratégia definida para Área de 

Reabilitação Urbana no respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. Reordenar a circulação 

viária compatibilizando-a com as funções urbanas que deve apoiar e com a diversidade de mobilidades 

contemporâneas. Reforçar o dinamismo económico do Centro Histórico com vista à promoção da coesão 

social. Promover a reabilitação do parque edificado com valorização dos elementos notáveis e dos 

espaços públicos de forma a reconquistar a capacidade atrativa às funções residencial, comercial e de 

lazer. Promover a ocupação efetiva de espaços devolutos e incentivar à diversidade social e de usos no 
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Centro Histórico. 

 

L) Leiria cidade alargada 

A cidade de Leiria é o espaço de referência urbana. Com cerca de 49 000 habitantes, segundo os censos 

de 2011, pode-se considerar uma cidade de primeiro nível no contexto das cidades da região centro e do 

território Nacional. Trata-se da sede do concelho e capital de distrito concentrando aqui um grande número 

de atividades de serviços, comércio, equipamentos e algumas unidades industriais que se distribuem nas 

zonas mais periféricas da cidade alargada. 

Dar coerência urbana ao território de ocupação alargada para a promoção da imagem, da qualidade de 

vida e da potenciação das sociabilidades. Encontrar modelo de deslocalização de indústrias junto de 

aglomerados urbanos no quadro do sistema económico e financeiro atual.  

Atenuar a fronteira centro – periferia, promovendo a infraestruturação e equipamentos de uso público. 

Constituir a cidade de Leiria como uma das cidades de primeira ordem do sistema urbano da Região 

Centro.  

 

M) Valorização da imagem de Leiria 

Devolver à cidade o imaginário de boa arquitetura que se perdeu desde as construções de referência Arte-

Nova promovendo a qualificação da imagem arquitetónica. Consolidar a cidade e estruturar coerentemente 

todas as suas partes, em particular as descontinuas em relação á malha urbana. Valorizar o 

enquadramento de vistas em relação ao Castelo e sua envolvente. Exponenciar os planos de água 

existentes, bem como o património construído. Fomentar a captação de novos investimentos e iniciativas. 

Garantir a qualidade dos serviços prestados à população qualificando os equipamentos existentes. 

Concluir o Plano de Urbanização que consolide a cidade, relacione todas as suas parte através de 

sistemas de continuidade tanto urbanísticos, como ecológicos. Articular a oferta de equipamentos e 

serviços de educação, saúde, cultura, lazer e apoio social. Recuperar e qualificar edifícios, núcleos 

históricos e paisagens naturais. 

 

 

N) Reforçar a rede de complementaridades dos aglomerados urbanos; 

O sistema urbano do concelho está polarizado por Leiria e as freguesias envolventes em que em torno de 

cada há um território onde gravitam outras aglomerações urbanas e espaços rurais. Estes territórios 

polarizados organizam-se em torno de mobilidades para o trabalho e o usufruto de comércio e serviços.  

Estes conjuntos estruturam subsistemas urbanos, que não são estruturas fechadas, mas espaços de 

articulação de geometria variável. Há um potencial de concertação entre os diferentes subsistemas 

urbanos existentes e com as áreas adjacentes que deve ser dinamizado, através do desenvolvimento 

redes interurbanas, articulando funções orientadas para potenciar e valorizar as especificidades e a 

diversidade dos recursos urbanos, contribuindo para uma forte coesão do conjunto urbano.  
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O) Promover a consolidação e ordenamento dos sistemas de aglomerados através do 

estabelecimento de complementaridades do solo urbano com o solo rural;  

Mais do que dicotómico, exigem os novos paradigmas de desenvolvimento que, se encontre a 

complementaridade entre os dois tipos de uso do solo: rural e urbano, não obstante o atraso de uma 

política cadastral para o solo rural e o anacronismo da lei de solos em particular no espaço urbano.  

Com efeito a manutenção de formas agrícolas nas imediações de habitações, em povoamento disperso ou 

em meios de morfologia mais concentrada, mas cuja população tem atividade predominantemente agrícola 

deu origem á consolidação deste conceito, permitindo a definição de ações qualificadoras neste meio mais 

específicas e idiossincráticas de acordo com os seus valores culturais e naturais.  

Contrariar o progressivo abandono através de possibilidades de ocupação mais contemporânea associada 

a uma atividade agrícola familiar mas com possibilidades de horizonte comercial ou agricultura familiar e de 

recreio mas fundamental para a manutenção da paisagem, atração de população e rendimento familiar.  

 

P) Promover a qualificação e contrariar o despovoamento do solo rural; 

Apesar do abandono da atividade agrícola e o despovoamento dos últimos anos das zonas mais rurais, 

assiste-se hoje em dia a um ligeiro, mas progressivo, retorno de pessoas às áreas rurais, sendo estas os 

designados “neo-rurais” ou “novos rurais”. Elas constituem um novo capital humano, que procura uma 

melhor qualidade de vida, mas, igualmente, querem contribuir para o desenvolvimento destas áreas. 

Dedicam-se a várias atividades, muitas delas ligadas à agricultura, sobretudo à biológica, mas sentem 

dificuldades de integração. Têm sido, sem dúvida, elementos dinamizadores, que devem ser incentivados 

pelo poder local e instituições governamentais através de medidas que promovam a permanência das 

pessoas proporcionando melhores condições de vida, como seja melhoria das acessibilidades, dotar o 

território de uma boa rede de infraestruturas e equipamentos, adotar politicas de atração de investimento 

empresarial para gerar emprego.  
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2. ESTRUTURA DE ORDENAMENTO 

 

Fazendo uma leitura geral da planta de ordenamento constata-se que a maior parte do território se 

encontra incluído na classe de solo rural. A categoria do Espaço Florestal de Produção é a que assume 

maior expressão no território. A grande mancha de Espaço Florestal de Produção correspondente às 

matas nacionais e o vale do Rio Lis integrado em Espaço Agrícola de Produção constituem situações com 

grande expressão no território.  

 

No solo rural subsistem alguns tipos de povoamento com características de maior dispersão ou associados 

a formas rurais de povoamento. Estas situações integram, na proposta de ordenamento, os Aglomerados 

Rurais e as Áreas de Edificação Dispersa. Os aglomerados rurais, com pouca expressão no território, 

localizam-se, sobretudo nas zonas norte e nascente do concelho. As áreas de edificação dispersa 

distribuem-se, maioritariamente, a nascente e a sul do concelho nas zonas de média altitude conjugadas 

com declives suaves. Estas áreas, com pouca densidade construtiva, integram nalguns casos as áreas de 

transição existentes no PDM em vigor e, noutros, conjuntos de construções existentes de desenvolvimento 

linear. A integração em solo rural destes aglomerados e conjuntos edificados reduz a intensidade dos 

fenómenos de crescimento linear e de dispersão do povoamento uma vez que estas categorias de espaço 

se traduzem no Regulamento do Plano em regras de construção que permitem densidades construtivas 

mais reduzidas do que as restantes categorias onde a edificação é permitida e, simultaneamente, não 

admitem a realização de operações de loteamento. 

 

Relativamente ao solo urbano destaca-se claramente a cidade de Leiria pela dimensão e diversidade de 

categorias e subcategorias de espaço existentes. A cidade cresceu para fora dos seus limites tradicionais, 

sobretudo ao longo das ruas e estradas existentes, integrando os aglomerados envolventes de forma 

tentacular. As áreas de expansão agora previstas promovem o preenchimento dos espaços vazios entre 

esses “tentáculos” estruturados pela rede viária radial, de modo a tornar a cidade mais coesa. Os espaços 

verdes, de proteção/enquadramento e recreio/lazer, ocupam áreas vazias e de maior sensibilidade 

ecológica permitindo estabelecer pontos de contacto entre as diversas malhas urbanas presentes e criar 

espaços públicos de continuidade. Junto aos nós de acesso à cidade existe e consolida-se uma cintura de 

espaços de atividades económicas destinados à instalação de áreas industriais (a norte e nascente) e de 

áreas comerciais (a sul).  

 

Destaca-se também, pela dimensão, o aglomerado de Maceira, a sul do concelho. Aqui concentram-se 

importantes áreas de atividades económicas que estabelecem com a Marinha Grande uma relação de 

complementaridade. Prevê-se a consolidação das áreas centrais do aglomerado onde se concentram os 

equipamentos, áreas comerciais e serviços, a colmatação de alguns “vazios” com a previsão de áreas 

urbanizáveis para usos predominantemente residenciais e com a criação de espaços verdes de recreio e 

lazer. 
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Monte Real e Pedrógão são dois aglomerados que se distinguem dos restantes não pela dimensão mas 

antes pela variedade de subcategorias de espaço presentes. Pela sua especificidade, já anteriormente 

referida, estes dois aglomerados concentram funções únicas no concelho refletindo-se nas propostas de 

ordenamento. A proposta aponta no sentido do aprofundamento dessas especificidades. 

 

Nas sedes de freguesia reforçam-se as centralidades detetadas promovendo, nos casos em que tal se 

justifica, a preservação de núcleos de importância patrimonial e a diversificação de funções. 

 

A maior parte do território é pontuado por aglomerados de menor dimensão onde predomina a habitação 

unifamiliar. É nestes aglomerados de baixa densidade que se verifica a maior dispersão do povoamento 

que se procura regularizar com a eliminação das áreas de transição previstas no PDM em vigor e, nalguns 

casos, com a inclusão das zonas mais periféricas em área de edificação dispersa com regras de 

edificabilidade diferentes.  

 

A localização dos espaços de atividades económicas tira partido dos nós viários de ligação à rede nacional 

e procura estabelecer complementaridades com as dinâmicas empresariais dos concelhos vizinhos. Estes 

espaços encontram-se distribuídos pelo território e tem neste critério o seu padrão de localização. São 

disso exemplo a área de indústria e armazenagem prevista em Carvalheira/Lameiro que tem continuidade 

na Zona Industrial de Vieira de Leiria; a área prevista em Barracão com ligação continuidade na mancha 

industrial do concelho de Pombal, a área localizada em Telheiro/Maceira com ligação à Zona Industrial da 

Marinha Grande e a área industrial e de armazenagem próximo de Loureira com continuidade para 

Ourém/Fátima. 

 

Verifica-se, por outro lado, a existência de espaços de atividades económicas de menores dimensões 

disseminados pelo concelho. Correspondem a indústrias ou empresas existentes a manter que serão 

assim enquadradas num regime próprio. Encontram-se neste caso as ocupações de caráter comercial, de 

serviços ou industrial existentes ao longo das antigas EN 1 e EN 109 agora foram integradas numa 

subcategoria própria – “estrada mercado” – que tem como objetivo o estabelecimento de um conjunto de 

normas para a qualificação do espaço público adjacente e as construções. Esta subcategoria “estrada 

mercado” foi aplicada a áreas já existentes não se prevendo a abertura de novas frentes deste tipo. 
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3. MODELO DE ORDENAMENTO PROPOSTO 

 

O modelo de ordenamento proposto no município de Leiria foi produzido em conformidade com o 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial de forma a alcançar o objetivo final de uma 

proposta harmoniosa do ponto de vista legal e que consiga dar resposta às ambições do Município. 

 

A estruturação e ordenamento tiveram por base o conhecimento das condições económicas, sociais, 

culturais e ambientais, tendo sido apoiado em estudos e propostas elaborados para o território 

concelhio, no conhecimento da realidade local e leituras do território que contribuíram para a 

consolidação da proposta, assim como pela conjugação da interação com os vários agentes e demais 

entidades que acompanharam o Plano.  

 

O PDM de Leiria na definição do seu modelo de estrutura espacial do território municipal aponta para 

a referenciação espacial dos usos e das atividades dominantes, através da delimitação das classes, 

categorias e subcategorias de espaço se apresentam de seguida.  

 

O processo de classificação e de qualificação do solo decorre do estabelecido na lei, nomeadamente 

no Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro e no DR 11/2009 de 31 de maio. Assim, o território 

municipal é subdividido em duas classes de solo:  

 Solo Urbano  

 Solo Rural  

 

Em função do uso dominante, integrando na sua totalidade em solo rural os espaços abrangidos 

pelas seguintes categorias de qualificação do uso do solo:  

 Espaços Agrícolas de Produção;  

 Espaços Florestais de Conservação; 

 Espaços Florestais de Produção;  

 Espaços Naturais; 

 Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos; 

 Aglomerado Rural; 

 Área de Edificação Dispersa; 

 

Em função do uso dominante, o solo urbano integra as seguintes categorias operativas, categorias 

funcionais e subcategorias: 
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Solo Urbanizado: 

 Espaços Centrais: 

História e Património 

Grau I 

Grau II 

Grau III 

 Espaços Residenciais: 

Grau I 

Grau II 

 Espaços de Atividades Económicas: 

Área Comercial e de Serviços 

Área Industrial e Armazenagem 

Área de “Estrada Mercado” 

 Espaços Verdes: 

Área de Proteção e Enquadramento  

Área de Recreio e Lazer 

 Espaços de Uso Especial: 

Área de Equipamentos 

Turismo 

Base Aérea 

 Espaços Urbanos de Baixa Densidade; 

 

Solo Urbanizável: 

 Espaços Residenciais: 

Grau I 

Grau II 

 Espaços de Atividades Económicas: 

Área Comercial e de Serviços 

Área Industrial e Armazenagem 

 Espaços de uso especial: 

Área de Equipamentos 

Turismo 

 Espaços Urbanos de Baixa Densidade: 

 

Opções operativas para a construção do modelo territorial urbano:  

 Consolidação dos aglomerados principais e reforço de novas centralidades; 

 Qualificação do sistema urbano difuso, com a nuclearização das áreas centrais das sedes de 

freguesia; 

 Consolidação e reforço das relações de continuidade dos perímetros urbanos rentabilizando a 
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infraestrutura viária existente e a rede de infraestruturas urbanísticas; 

 Reorganização e reforço dos espaços de atividades económicas. 

 

 

3.1. SOLO URBANO 

 

Espaços Centrais 

Os espaços centrais correspondem às áreas urbanas consolidadas e em consolidação, com funções 

de centralidade, nas quais se concentram as funções habitacionais, comerciais e de serviços, em que 

a definição da malha urbana e do espaço público se encontram estabilizadas.  

 

Espaços Residenciais 

Os espaços residenciais correspondem ao tecido urbano consolidado e em consolidação, destinado 

preferencialmente a funções residenciais, em que a definição dos sistemas de circulação e do espaço 

público se encontram estabilizadas, promovendo-se a sua qualificação através do preenchimento 

construído dos interstícios, bem como a qualificação do espaço público. 

 

A diferenciação das categorias Espaço Central e Espaço Residencial justifica-se pela afirmação das 

diferentes centralidades urbanas. Assim, constituem Espaços Centrais aqueles que correspondem às 

centralidades urbanas basilares do município, onde se localizam os principais equipamentos, e se 

concentram as funções urbanas. Estes assumem particular destaque na sede do concelho, e nas 

sedes das restantes 28 freguesias atualmente existentes. 

 

Espaços de Atividades Económicas 

Os espaços de atividades económicas correspondem a áreas que se destinam preferencialmente ao 

acolhimento de atividades económicas, potencializando a diversidade e complementaridade das 

atividades produtivas e de consumo.  

 

Espaços Verdes 

Os espaços verdes compreendem áreas em que ocorrem maioritariamente sistemas com valor 

patrimonial, ambiental e paisagístico e que contribuem como elementos de recreio e lazer, de 

proteção, bem como de qualificação ambiental e paisagística do território. 
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Espaços de Uso Especial 

Os espaços de uso especial correspondem às áreas afetas aos equipamentos coletivos de dimensão 

relevante distribuídos pelo território do concelho, a áreas de atividade turística e à base aérea de 

Monte Real. 

 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

Os espaços urbanos de baixa densidade são áreas edificadas com usos mistos predominantes no 

território concelhio, às quais o plano atribui funções urbanas preponderantes sendo que evidenciam 

uma forte relação urbano-rural e dependem funcionalmente dos lugares onde se localizam as 

principais funções urbanas.  

 

3.2. SOLO RURAL 

 

Espaços Agrícolas de Produção 

Os espaços agrícolas de produção integram o solo rural com maiores potencialidades para a 

exploração agrícola de subsistência e abastecimento, compreendendo áreas submetidas ao regime 

jurídico da RAN, áreas abrangidas por obras do aproveitamento hidroagrícola e ainda áreas cujas 

características edáficas e topográficas permitem o adequado desenvolvimento de práticas agrícolas, 

devem ser exclusivamente afetos à agricultura, e à educação ambiental/agrícola, sendo proibidas 

todas as ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas. 

Espaços Florestais de Conservação 

Os espaços florestais de conservação correspondem a áreas submetidas a regime florestal total e 

parcial, que contribuem ativamente para a manutenção das geocenoses e infraestruturas antrópicas e 

são destinados exclusivamente a uma função de proteção hidrográfica, eólica, hídrica, microclimática 

e ambiental, regendo-se pelos regimes específicos consagrados na legislação em vigor.  

 

Espaços Florestais de Produção 

Os espaços florestais de produção são áreas com vocação dominante para a florestação, e tem como 

função assegurar a correção das disponibilidades hídricas e diminuir os riscos de erosão dos solos, 

permitindo a sua regeneração natural e o incremento do valor ecossistémico e recreativo da 

paisagem. 
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Espaços Naturais 

Os espaços naturais, integram as áreas com maior valor natural e mais sensíveis do território 

municipal do ponto de vista biofísico, de dimensão relevante, têm como objetivo a proteção e 

conservação dos valores naturais, a sensibilidade ecológica e a salvaguarda de valores paisagísticos 

e ambientais para a defesa e equilíbrio do território. 

 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 

Os espaços afetos à exploração de recursos geológicos visam a salvaguarda e a valorização dos 

recursos geológicos e compreendem as áreas de extração e as necessárias à instalação de 

edificações inerentes à exploração e transformação de recursos geológicos nos termos da legislação 

aplicável.  

 

Aglomerados Rurais 

Os aglomerados rurais correspondem a pequenos núcleos de edificação concentrada, servidos por 

arruamentos públicos, com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural e 

que apresentam uma diminuta dinâmica urbana. Nestas áreas são visíveis formas tradicionais de 

povoamento, destinadas a manter vivências rurais, cujo crescimento será feito por colmatação dos 

espaços intersticiais livres com vista à sua densificação, de modo a preservar a sua identidade e 

promover a sua valorização. 

 

Áreas de Edificação Dispersa 

As Áreas de Edificação Dispersa correspondem a espaços existentes de usos mistos, cujo edificado é 

pouco concentrado e se apoia na estrutura viária existente e maioritariamente na continuidade / 

prolongamento do solo urbano. 
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CAPÍTULO III - PROPOSTAS DE EXCLUSÃO DE ÁREAS DA 

REN 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo diz respeito às propostas de exclusão de áreas da Reserva Ecológica Nacional 

abreviadamente designada por REN, despoletada pelo processo de elaboração da 1ª Revisão do 

PDM de Leiria, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria. 

 

2. PROPOSTAS DE EXCLUSÃO DE ÁREAS DA REN 

2.1. CRITÉRIOS BASE PARA AS PROPOSTAS DE EXCLUSÃO 

 

A REN deve ser integrada numa estratégia global de conservação da natureza em estreita ligação 

com outras figuras de proteção, criando condições para o estabelecimento dos “continuum naturale” 

consagrados na Lei de Bases do Ambiente, constituindo um instrumento fundamental para o 

prosseguimento das políticas de ambiente e ordenamento do território. 

 

Com a identificação e delimitação da REN pretende-se caminhar para um ordenamento do território 

mais integrado, privilegiando a proteção da estrutura biofísica, nomeadamente no que se refere às 

características ecológicas especificas: 

 Constitui um instrumento que visa a promoção do equilíbrio das zonas de elevada fragilidade 

ecológica- através da preservação dos ecossistemas, garantindo a preservação da 

diversidade das estruturas biofísicas e da produtividade biogenética das áreas naturais; 

 Personifica os novos conceitos ambientais e de sustentabilidade do ordenamento do território 

ao pretender a utilização do solo como a salvaguarda de determinadas funções e 

potencialidades de que depende o equilíbrio ecológico; 

 Objetivo de limitar o uso de áreas de alta sensibilidade; 

 Constitui uma via privilegiada para a proteção do regime hídrico, nomeadamente através da 

proteção de linhas de água, cabeceiras, áreas de infiltração máxima, áreas ameaçadas pelas 

cheias; 

 Constitui um dos mecanismos mais eficazes para a implementação do Principio da 

Preservação, um dos princípios fundamentais da política de ambiente estabelecidas a nível 

nacional e comunitário; 
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 Em articulação com as servidões do Domínio Público Hídrico, a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, a Rede Natura, constitui um elemento de interligação fundamental para a 

implementação de uma política nacional de conservação. 

 

Na redelimitação dos perímetros urbanos foram seguidos critérios de base territorial, os quais 

fundamentam a necessidade de exclusão do regime da REN quando se verificam conflitos com esta 

restrição de utilidade pública: 

 Redesenho do perímetro urbano, tendo em conta os arruamentos e infraestruturas existentes, 

de modo a garantir a rentabilização das infraestruturas.  

 Realização de acertos ou correções ao perímetro urbano, procurando dar uma leitura 

uniforme e adaptada aos limites físicos e ocupação urbana existentes, bem como ao cadastro 

das parcelas (quando conhecido), e de modo a garantir também uma coerência na 

representação da profundidade do perímetro urbano. 

 Integração de áreas com edificações já existentes, designadamente das atuais áreas de 

transição urbano-rural. 

 Manutenção de áreas livres/espaços intersticiais no interior dos perímetros urbanos em vigor, 

em situações em que se verifique uma forte dinâmica urbanística e tendo em consideração a 

falta de alternativas fora da REN, podendo algumas ser definidas como áreas urbanizáveis. 

 

No âmbito das propostas de exclusão da REN será salvaguardada a integridade e a coerência 

sistemática desta condicionante. O modelo de ordenamento proposto contribuiu para a valorização da 

estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos, são 

objeto de proteção. 

 

O presente capítulo identifica as áreas cujos usos definidos no âmbito da revisão do PDM se 

apresentam incompatíveis com o regime legal da REN em vigor, propondo e justificando a 

necessidade da sua exclusão deste regime. 

 

 

2.1.1. EXPLICITAÇÃO DA METODOLOGIA E DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS 

PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EFETIVAMENTE JÁ COMPROMETIDAS  

 

Para efeitos de identificação das áreas comprometidas adotou-se a metodologia expressa no ponto 5 

do capítulo 1, referente às áreas urbanas consolidadas no interior dos perímetros urbanos do PDM 

em vigor, e incluindo as licenças de operações urbanísticas emitidas (licenças de edificação, 

autorizações e comunicações prévias, e pedidos de informação prévia válidos), compreendendo as 

operações de loteamento urbano aprovadas. Para a identificação destas áreas contribuíram ainda a 

cartografia base utilizada (cartografia homologada 10k, de 2007) e os ortofotomapas de 2010.  
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A informação referente aos compromissos válidos tem sido ao longo dos últimos anos 

sistematicamente registada e georreferenciada com recurso aos Sistemas de Informação Geográfica, 

de modo a manter uma base de dados o mais atualizada possível.  

 

Para a contabilização das áreas livres dos perímetros urbanos propostos foram consideradas todas 

as áreas não ocupadas independentemente do seu potencial para edificação, pelo que nem todas as 

áreas livres são passíveis de ocupação. Neste caso concreto, importa salientar que, face aos padrões 

de ocupação do solo e respetivos parâmetros urbanísticos de cada categoria, existem áreas livres 

consideradas residuais sem aptidão para edificação, como por exemplo as áreas sem qualquer 

acesso viário, ou as áreas associadas à habitação unifamiliar isolada, como é o caso dos 

logradouros, que refletem um elevado consumo de espaço em termos de área de parcela agregada à 

edificação principal, mas que na realidade são consideradas para o cômputo geral do potencial 

edificatório dos perímetros urbanos propostos, e que como tal foram consideradas como áreas 

comprometidas. 

 

Sempre que as situações de conflito com a delimitação da REN correspondam a estas áreas 

comprometidas, a exclusão de parcelas da REN é identificada como área efetivamente já 

comprometida, tratando-se de áreas urbanizadas, que apresentam uma ocupação 

predominantemente consolidada.  

 

 

2.1.2. DEMONSTRAÇÃO, FACE À ESTRATÉGIA MUNICIPAL E AO 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO PLANO EM VIGOR, DA NECESSIDADE DAS 

ÁREAS A EXCLUIR PARA SATISFAÇÃO DE CARÊNCIAS EXISTENTES 

 

No âmbito da revisão do PDM foi efetuada a avaliação dos perímetros urbanos constantes do PDM 

em vigor, através da qual se procurou fazer uma síntese da execução dos perímetros urbanos em 

vigor, integrando um conjunto de fatores como as dinâmicas construtivas e demográficas e o nível de 

infraestruturação existente, as características do território e as funções urbanas prevalecentes. 

 

A nova proposta de delimitação dos perímetros urbanos procurou concertar as opções do município 

definidas no Quadro Estratégico Municipal (documento que acompanha o plano) com as expectativas 

e aspirações das Juntas de Freguesia que foram vertidas num documento síntese inicial do processo 

de reformulação da revisão do plano, estando subjacente uma ótica de colmatação do tecido urbano 

e rentabilização do investimento público associado à execução de infraestruturas básicas e a 

integração de construções existentes em solo rural que, pelas suas características e enquadramento 

nos espaços agrícolas e florestais não careçam de ser integradas em solo urbano. 
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Nesta proposta foram ainda considerados os pareceres das entidades emitidos no âmbito da 3ª 

sessão da Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM, o que conduziu a ajustes/acertos à 

proposta de redefinição dos perímetros urbanos, aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa, 

designadamente os decorrentes da análise das propostas de delimitação, quer da Reserva Ecológica 

Nacional, pela CCDRC, quer da Reserva Agrícola Nacional, pela DRAPC. 

 

O Solo Urbano definido no PDM’95 contabilizava 16.051 ha, representando 29% do território do 

concelho que apresenta uma área total de 55.609 ha. As classes que integram o Solo Urbano 

correspondiam às categorias de Espaços Urbanos, Espaços Urbanizáveis, Espaços de 

Equipamentos, Espaços Verdes de Proteção, Recreio e Lazer, Espaços Industriais.   

  

Do total dos 16.051 ha definidos no PDM’95, 14.450 ha correspondiam aos núcleos e aglomerados 

urbanos (na sua maioria espaços urbanos e urbanizáveis habitacionais), nos quais se encontram 

inseridas as ‘Unidades Industriais’ existentes, que correspondiam a cerca de 290 ha.  

 

Apesar do nível de concretização dos perímetros urbanos em vigor evidenciar dinâmicas distintas 

entre os vários perímetros urbanos, de 33% a 89%, verifica-se que de um modo global, a taxa de 

execução em média, não considerando as áreas e espaços industriais, é de 55%. 

 
A proposta de Ordenamento apresentada para o município de Leiria prevê o enquadramento de 

73,63% do território em Solo Rural, sendo a categoria com maior peso os Espaços Florestais de 

Conservação 26,42%, seguido dos Espaços Florestais de Produção 21,36%, dos Espaços Agrícolas 

de Produção 20,14%, dos Espaços Naturais 2,89%, e dos Espaços Afetos à Exploração de Recursos 

Geológicos 2,22%.  

 

Relativamente aos Aglomerados Rurais a proposta contempla 146,63 ha que corresponde a 0,26% 

das categorias que constituem o Solo Rural, enquanto as Áreas de Edificação Dispersa, 

representam uma área de 194,09 ha correspondendo 0,34% do Solo Rural delimitado. Nestas 

categorias do solo rural verificou-se uma forte reconversão de Solo Urbano para Solo Rural, cerca de 

61 % das áreas referidas encontravam-se inseridas em solo urbano no PDM em vigor. 

 

No que se refere aos valores do Solo Urbano, a área de 14 455,38 ha prevista encontra-se dividida 

em Solo Urbanizado com 13.277,73 ha e Solo Urbanizável com 1.177,65ha. 

 

A categoria de Solo Urbanizado contempla, os Espaços Centrais, Espaços Residenciais, Espaços de 

Atividades Económicas, Espaços Verdes, Espaços de Uso Especial e Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade. Na subcategoria de Espaços Centrais os mais representativos são os de Grau II (259,00 

ha) e Grau III (247,07 ha), nos Espaços Residenciais temos como mais representativo o Grau II 

(2.824,53 ha). Relativamente aos Espaços de Atividades Económicas, a Área Industrial e 
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Armazenagem é a mais representativa com 837,13 ha, seguido da Área Comercial e de Serviços com 

206,28 ha e a Área de ‘Estrada-Mercado’ com 193,32 ha. 

 

No que diz respeito aos Espaços Verdes, mais de metade corresponde a Área de Proteção e 

Enquadramento (330,02 ha) e o restante a Área de Recreio e Lazer (216,92). 

 

No que concerne aos Espaços de Uso Especial, estão divididos em Área de Equipamentos (209,77 

ha) e Turismo (28,73 ha). Por fim os Espaços Urbanos de Baixa Densidade representam 7 597,71 ha 

do total de solo urbanizado. 

 

Assim, dentro do Solo Urbanizado os mais relevantes são os Espaços Urbanos de Baixa Densidade, 

Espaços Residenciais e os Espaços de Atividades Económicas, que representam 52,57%, 20,97% e 

8,56% respetivamente do total de Solo Urbano. 

 

A categoria de Solo Urbanizável por sua vez contempla, os Espaços Residenciais, Espaços de 

Atividades Económicas, Espaços de Uso Especial e Espaços Urbanos de Baixa Densidade. Na 

categoria de Espaços Residenciais propostos temos como mais representativo os de Grau II (275,17 

ha) e os de Grau I (38,01 ha). Em relação aos Espaços de Atividades Económicas, a Área Industrial e 

Armazenagem é a mais representativa com 618,75 ha, seguido da Área Comercial e de Serviços com 

59,12 ha. No que respeita aos Espaços de Uso Especial encontram-se previstos 69,05 ha para Área 

de Equipamentos e 45,65 ha para Áreas de Uso Turístico. Os Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

representam 72,28 ha. 

 

Com tal, no Solo Urbanizável os mais representativos são os Espaços de Atividades Económicas 

(57,54%) e os Espaços Residenciais (26,59%) que representam, respetivamente, 4,67%, e 2,17% do 

total de Solo Urbano. 

 

Em termos comparativos, relativamente ao PDM em vigor, a nova proposta traduz aproximadamente 

um decréscimo de 10% do perímetro urbano proposto, enquadrando-se portanto nos 

pressupostos de contenção e coesão do solo urbano do PROTC. Os perímetros urbanos propostos 

apresentam cerca de 70,5% de área ocupada/comprometida, sendo que a percentagem de área 

livre é de aproximadamente 29,5%. 

 

Conforme indicado, verificou-se uma redução dos perímetros urbanos propostos, consubstanciada 

nos níveis de ocupação dos perímetros em vigor que não atingiam a taxa limite de 70% para justificar 

a ampliação. Na redefinição dos perímetros procurou promover-se a colmatação e a reconfiguração 

da malha urbana existente, tendo em consideração a rede de acessibilidades locais e, sempre que 

possível, o enquadramento de preexistências não integradas em perímetro urbano.  

 



 

   Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 73 

plano diretor municipal 

Leiria 

Memória descritiva e justificativa da delimitação da REN      

 

Se por um lado poderá confirmar-se que as propostas de exclusão destinadas à satisfação de 

carências correspondem de uma forma significativa a áreas livres atualmente inseridas em perímetro 

urbano no PDM em vigor e sobre as quais não incide qualquer condicionante, por outro lado, estas 

áreas para satisfação de carências estão intrinsecamente relacionadas com as opções estratégicas 

do plano, designadamente: 

 Reforço da centralidade de Leiria, face ao seu posicionamento geoestratégico, no aproveitar 

dos nós das auto-estradas que atravessam o concelho como “hubs” do desenvolvimento 

económico, incentivando à localização do setor industrial e fomentando a intensidade das 

relações funcionais com os concelhos vizinhos, numa ótica intermunicipal, através de 

propostas de áreas industriais e de armazenagem na freguesia de Santa Catarina da Serra 

em complementaridade com os concelhos da Batalha e Ourém; 

 Aumento da competitividade económica do concelho, com a consolidação dos ‘clusters’ 

produtivos existentes, estimulando a fixação de novas empresas e serviços, através de 

propostas de Parques Empresariais, nomeadamente em Monte Redondo, Colmeias e 

Caranguejeira. 

 Aumentar a competitividade do turismo de Saúde e Bem-Estar promovendo uma oferta 

turística de qualidade no concelho, através de propostas de espaços de uso especial na 

subcategoria ‘turismo’ como são os casos da Praia do Pedrógão e de Monte Real; 

 Fortalecer a rede de complementaridades dos aglomerados urbanos, num sistema urbano 

polarizado pela cidade de Leiria, com base no reforço de centros urbanos através da 

dinamização de funções centrais polarizadoras. 

 Promover a consolidação e ordenamento dos sistemas de aglomerados através do 

estabelecimento de complementaridades do solo urbano com o solo rural, bem como a 

qualificação do solo rural contrariando o seu despovoamento, com a proposta de 

aglomerados rurais e áreas de edificação dispersa, e com a definição de condições 

específicas que permitam manter as atividades próprias do solo rural, como forma de 

promover o seu desenvolvimento. 
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2.2. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS A EXCLUIR DA 

REN 

 

Para efeitos de tipificação da análise das propostas de exclusão da REN, estabeleceram-se os 

seguintes critérios gerais:   

 

 Exclusão de áreas para satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, sem ausência de alternativas fora da 

REN, cuja realização se afigura indispensável para a prossecução das opções estratégicas e 

dos objetivos de intervenção do Plano; 

 Áreas comprometidas (legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas); 

 Exclusão de áreas que se prendem com a criação de aglomerados rurais ou de áreas de 

edificação dispersa com elevado grau de compromissos/ocupação atual; 

 Exclusão de áreas inseridas no solo rural que correspondem a ocupações existentes, e 

irreversíveis, incompatíveis com a manutenção do estatuto de REN; 

 Exclusão de áreas que não têm enquadramento no n.º 2 do artigo 20º do RJREN, 

nomeadamente nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, nas 

condições indicadas no n.º3 do mesmo artigo. 

 

Assim, as propostas de exclusão das áreas delimitadas como REN foram subdivididas em três 

situações distintas, em função da proposta de classificação e qualificação do solo:  

 Solo Urbano; 

 Solo Rural - Áreas de edificação dispersa e Aglomerados rurais; 

 Construções existentes em solo rural. 

 

Solo Urbano 

Com base nos critérios acima referidos considerou-se como propostas de exclusão: 

 As áreas efetivamente já comprometidas legalmente autorizadas e licenciadas, ou cuja 

edificação seja anterior à entrada em vigor do PDM e da carta da REN; 

 Áreas já edificadas ou efetivamente consolidadas inseridas em perímetro urbano; 

 Áreas destinadas à expansão do perímetro urbano e atualmente inseridas em perímetro 

urbano em vigor; áreas de expansão destinadas a incorporar edificações adjacentes no 

perímetro urbano; e as áreas destinadas a colmatar frentes de arruamentos existentes. 

 Áreas destinadas à colmatação ou ajustamentos do perímetro urbano, ou áreas destinadas à 

implantação de equipamentos, infraestruturas ou atividades económicas, desde que se 

conclua pela imprescindibilidade dessas áreas para uma adequada conformação do 

perímetro e, ou qualificação urbanística. 
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Solo Rural – Áreas de Edificação Dispersa e Aglomerados Rurais 

Considerou-se como propostas de exclusão as áreas que se prendem com a criação de aglomerados 

rurais ou de áreas de edificação dispersa, quer por via da reconversão de aglomerados urbanos já 

existentes, quer pela criação de novos aglomerados rurais onde ocorram situações de construção e 

infraestruturação evidentes. 

 

 Áreas legalmente construídas, ou cuja edificação seja anterior à entrada em vigor do PDM, ou 

da carta da REN assim como áreas com elevado grau de compromissos/ocupação atual;  

 Áreas comprometidas com ocupações existentes em solo rural, incompatíveis com a 

manutenção do estatuto da REN; 

 Áreas já edificadas ou efetivamente consolidadas inseridas em perímetro urbano em vigor; 

 

Construções Existentes em Solo Rural 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro refere no n.º 5 da Norma Específica por 

Domínio de Intervenção ‘DI18’ definida no âmbito do Desenvolvimento Rural e Atividades 

Agroflorestais que “os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais 

existentes com passivos ambientais, bem como as não licenciadas antes da entrada em vigor do 

PROT-C, ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência ou promovam a 

relocalização, tendo por base critérios, tais como, a adequabilidade da localização. A existência de 

infraestruturas e ainda a viabilidade económica, ambiental e importância para a economia local, no 

quadro dos regimes legais existentes”.  

 

Neste mesmo plano na norma TG10 referente à edificabilidade em solo rural, define-se o seguinte: 

(2). No solo rural deve promover-se a recuperação das edificações, devendo os PDM definir 

os parâmetros urbanísticos a aplicar às operações de reconstrução, reabilitação e ampliação, 

(…); 

(7). Os PDM podem identificar edificações existentes em espaço rural não licenciadas antes 

da entrada em vigor do PROT Centro, ponderando mecanismos que permitam a sua 

relocalização ou legalização, tendo por base os critérios de importância económica e social e 

a adequabilidade da sua localização, (…). 

 

Ainda de acordo com o PROTC, “a edificação isolada deve ter como função o suporte às atividades 

económicas associadas à valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagísticos 

e/ou à promoção da multifuncionalidade dos espaços rurais, podendo as novas construções assumir 

as seguintes funcionalidades:  

- edificação para fins habitacionais de quem exerça atividade agrícola (…);  

- construções de apoio às atividades agrícolas, pecuárias e florestais (…);  

- empreendimentos turísticos e instalações de recreio e lazer (…);  
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- estabelecimentos industriais (…) cuja localização exija proximidade da matéria prima (…); 

- construções ligadas a atividades que contribuam para reforçar a base económica e a 

promoção do emprego nos espaços rurais (…); 

- equipamentos de utilização coletiva na proximidade dos aglomerados rurais (…); 

- infraestruturas territoriais (…); edificações ligadas à proteção civil.” 

 

Neste contexto, atendendo ao explicitado no PROTC foram consideradas como propostas de 

exclusão, as construções existentes isoladas em solo rural destinadas a: 

 Atividade pecuária; 

 Indústrias; 

 Outras edificações (estas incluem entre outros elementos, construções de cariz rural que 

poderão ser barracões ou anexos de apoio às atividades agrícolas ou florestais);  

 Comércio; 

 

A par da verificação do uso atual com base nos processos de licenciamento existentes no município, 

foi recolhida informação adicional com recurso a trabalho de campo, tendo sido percorridas todas as 

áreas com construções isoladas condicionadas pela REN. Como resultado deste trabalho foram 

identificadas todas as edificações em ruínas ou abandonadas, as quais não foram consideradas no 

âmbito das propostas de exclusão.  

 

Acresce que, em todas as situações supra mencionadas, foi confirmada a existência das construções 

à data de entrada em vigor do PDM (1995), e avaliada se estas estão atualmente condicionadas por 

REN ou se se encontram inseridas em perímetro urbano em vigor.  

 

O reconhecimento das edificações anteriores à data de entrada em vigor do PDM ou da carta da REN 

foi efetuado com recurso ao levantamento aerofotogramétrico realizado à escala 1/5000, de 1995, 

dado que corresponde à data de entrada em vigor do PDM (setembro de 1995). 

 

A opção de considerar estas exclusões em solo rural decorreu de uma reunião realizada com o 

Município de Leiria, a Direção-Geral do Território e o Secretariado Técnico da Comissão Nacional da 

Reserva Ecológica Nacional, na qual foram transmitidas orientações para proceder ao pedido de 

exclusão de áreas, mesmo que resultasse na configuração de ‘buracos’ de pequena dimensão no 

interior das várias tipologias da REN.  

 

Assim, através da sobreposição da nova proposta de ordenamento, com as áreas afetas ao regime 

da REN, foi elaborada a “Planta das Exclusões do Regime da REN”, onde se encontram identificadas 

e numeradas as manchas que representam as áreas que implicam a necessidade de exclusão e para 

as quais se apresenta uma fundamentação individualizada exposta nos respetivos quadros síntese.  
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De acordo com os critérios mencionados anteriormente, e com base nas orientações existentes para 

instrução de processos de delimitação de áreas da REN, as propostas de exclusão foram 

diferenciadas da seguinte forma: 

 (E) - Áreas para satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades 

económicas, equipamentos e infraestruturas, sem ausência de alternativas fora da REN; 

 (C) - Áreas comprometidas (legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas) ou com 

edificações anteriores à data de entrada em vigor do PDM ou da carta da REN, a inserir em 

perímetro urbano. 

 

Considerando que a REN ocupa cerca de 18.706,7 ha da área do plano, o quadro seguinte ilustra o 

somatório das áreas que se propõe excluir por tipologia bem como as percentagens que estas 

representam relativamente a cada um. 

 

Quadro 2.2.1 - Quadro síntese das áreas a excluir, por tipologia 

 

Áreas efetivamente já comprometidas 
Áreas a excluir para satisfação de carências 

existentes 

Superfície (ha) 
% referente à 

tipologia 

% da 
superfície do 

concelho 

Superfície 
(ha) 

% referente à 
tipologia 

% superfície 
do concelho 

AMI 162,28 4,29 0,28 201,92 5,46 0,36 

AMI + ARE 6,00 0,23 0,01 6,501 0,37 0,01 

AMI + DUNAS 21,22 0,13 0,01 7,62 0,19 0,01 

AMI+ZAC 0,1 0,20 0,00 - - - 

ARE 36,02 0,71 0,06 51,19 1,07 0,09 

ARE + CLA 0,3 0,83 0,00 4,66 12,94 0,01 

CLA 52,08 8,86 0,10 47,14 8,28 0,08 

ZAC 19,22 0,70 0,03 - - - 

DUNAS - - - 0,17 4,25 0,00 

TOTAL 297,22 
  

319,20 
  

 

Quanto às áreas de máxima infiltração e áreas com risco de erosão, estas apresentam valores 

superiores, embora correspondam a situações de solo urbanizado, que, ou já têm ocupação, ou se 

inserem em zonas para a consolidação.  

 

Destaca-se que de um total de 472 áreas a excluir, 388 referem-se ao solo urbano e 84 ao solo rural. 

Da análise das propostas para exclusão verifica-se que das 388, em termos de qualificação do solo, 

apenas 7 se inserem em espaço urbanizável. Das 84 que se enquadram em solo rural, 19 propostas 

referem-se a áreas de edificação dispersa, 12 a aglomerados rurais e 53 a edificações isoladas. 

 

Quanto à classificação das áreas de exclusão, salienta-se que 275 correspondem a áreas 

comprometidas (C) e 197 a áreas de expansão para satisfação de carências (E). 
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Pretende-se ainda salientar, a título de síntese, que do total das áreas a excluir, cerca de 368 

encontram-se inseridas em perímetro urbano do PDM em vigor e 263 encontram-se inseridas 

parcialmente ou totalmente na REN em vigor.  

 

 

2.3. QUADROS SÍNTESE E FICHAS DE APOIO À FUNDAMENTAÇÃO E 

JUSTIFICAÇÃO DAS ÁREAS A EXCLUIR DO REGIME DA REN 

 

As áreas a excluir foram numeradas sequencialmente, independentemente da sua classificação como 

E ou C, de acordo com o seguinte critério: 

 1.º Solo Urbano, organizadas por ordem alfabética das freguesias – propostas de 1 a 440, 

474, 502 e 503;  

 2.º Solo Rural - áreas de edificação dispersa e aglomerados rurais, organizadas por 

ordem alfabética das freguesias – áreas 455 a 498, 143, 155, 173, 418 e 504; 

 3.º Construções existentes em solo rural, organizadas por ordem alfabética das freguesias 

– áreas 509 a 896, e 462. 

 

O hiato verificado entre as manchas n.º 440 a 454, bem como a falha de alguns números na 

numeração ordenada, deve-se àquelas que foram eliminadas após as alterações introduzidas à 

proposta de ordenamento no seguimento da 3ª reunião plenária da Comissão de Acompanhamento 

(CA) da Revisão do Plano, e na sequência das reuniões setoriais realizadas com a CCDRC para 

análise da proposta de delimitação da REN e apreciação das respetivas propostas de exclusão; bem 

como às alterações decorrentes da 4ª e última reunião plenária da CA. Assim, nesta fase, optou-se 

por não proceder à renumeração sequencial das áreas a excluir, face à metodologia utilizada para 

efeitos de representação das manchas e respetivo registo na base de dados em SIG, e de modo a 

permitir uma leitura direta dos pareceres das entidades que se pronunciaram nas várias etapas do 

processo de delimitação da REN.    

 

Os quadros síntese, apresentados em anexo, tiveram por base os quadros de referência constantes 

da ficha de instrução de processo de delimitação da REN, para efeitos de agendamento na Comissão 

Nacional da Reserva Ecológica Nacional. 
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Quadros Síntese das Propostas de Exclusão (Anexo I) 

 

Solo Urbano 

Quadro Síntese das Propostas de Exclusão – áreas efetivamente já comprometidas (C) e áreas para 

satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas (E); 

 

Solo Rural – Áreas de Edificação Dispersa e Aglomerados Rurais 

Quadro Síntese das Propostas de Exclusão – áreas efetivamente já comprometidas (C) e áreas para 

satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas (E); 

 

Solo Rural – Construções Existentes 

Quadro Síntese das Propostas de Exclusão – áreas efetivamente já comprometidas (C). 

 

Para uma melhor interpretação da fundamentação expressa nestes quadros foi incluída uma legenda, 

que representa em cada área a excluir, o seguinte: 

 

A proposta de exclusão não está condicionada pela REN em vigor. 

A proposta de exclusão está inserida no perímetro urbano do PDM em vigor. 

Construções existentes à data de entrada em vigor do PDM (1995). 

 

 

 

Quadros Síntese das Propostas de Exclusão por Freguesia (Anexo II) 

 

Quadros Síntese das Propostas de Exclusão – áreas efetivamente já comprometidas (C) 

Quadros Síntese das Propostas de Exclusão – áreas para satisfação de carências existentes em 

termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas (E). 

 

 

Fichas de Apoio à Fundamentação das Áreas a Excluir (Anexo III) 

 
Quadros Síntese acompanhados de peças gráficas (ortofotomapas 2010 e cartografia 2007)  
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ANEXO I  

QUADROS SÍNTESE DAS PROPOSTAS DE EXCLUSÃO  
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SOLO URBANO 

 

 

 

 

 

 



Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

A proposta  de exclusão não está condicionada pela REN em vigor.

A proposta de exclusão está inserida no perimetro urbano do PDM em vigor.

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina

Amor C1 0,73 AMI --- --- ---

Amor C2 0,10 AMI --- --- ---

Amor C3 2,26 AMI --- --- ---

Amor E4 2,05 AMI
Espaços 

Agrícolas

Espaços 

residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E5 0,49 ARE Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E6 1,53 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional / 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal C7 0,18 ARE --- --- ---

Arrabal E8 0,19 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Fundamentação:

A exclusão localiza-se em Toco freguesia de Amor em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construidas, licenciadas ou autorizadas contiguas aos perimetros urbanos em vigor. A sua exclusão permite a 

conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN em vigor.

A exclusão localiza-se em Toco freguesia de Amor em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construidas, licenciadas ou autorizadas contiguas aos perimetros urbanos contigua ao perímetro urbano existente. A sua 

exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida 

em REN em vigor.

A área localizada em AMOR inserida em perimetro urbano existente (equipamento), verificando-se a existência de 

construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas, tais como um estabelecimento de ensino existente A 

sua exclusão pretende também enquadrar a construção de um Centro Escolar previsto para os terrenos adjacentes. 

Salienta-se que esta área atualmente não se encontra inserida em REN.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados (com saneamento), em complemento com 

a mancha C3. Torna-se fundamental para dar conformidade ao perimetro urbano de modo a enquadrar construções 

existentes e legalmente construídas anteriores a 1995.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação servida por arruamento 

infraestruturado, no sentido de providenciar frentes urbanas com a via infraestruturada. Esta proposta corresponde a 

áreas livres exsitentes dentro dos perimetros urbanos do PDM em vigor. Verifica-se uma forte redução do perímetro 

urbano de Arrabal.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação servida por arruamento 

infraestruturado (com saneamento). Tem o intuito de providenciar frente urbana dado que em frente se encontram 

edificações anteriores a 1995. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação servida por arruamento 

infraestruturado (água, luz, saneamento), com compromissos (proc.10/93/97, 213/06, 1274/98),  no sentido de 

providenciar frentes urbanas na via infraestruturada.

A exclusão  localiza-se em Cardosos freguesia de Arrabal em área contigua ao perimetro urbano em vigor, verificando-se 

a existencia de construções legalmente construídas e anteriores a 1995 (existentes à data de entrada do PDM em vigor).
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Arrabal E9 6,68 AMI+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Urbanizável de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal C10 1,00 AMI --- --- ---

Arrabal E11 3,23 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E12 1,84 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional/ 

Espaço florestal

Espaço Residencial 

de Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal C13 0,33 AMI+ARE --- --- ---

Arrabal C14 1,14 AMI --- --- ---

Arrabal C15 0,12 AMI --- --- ---

Arrabal E16 2,73 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (com saneamento), correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano 

de Arrabal. Pretende-se enquadrar construções legalmente construídas.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, correspondendo a áreas livres existentes,  sendo fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetro. A proposta está parcialmente inserida em perímetro urbano em vigor e área de transição, 

com áreas efetivamente comprometida com construções legalmente construídas algumas das quais anteriores a 1995, 

as quais estão servidas por arruamentos infraestruturados (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área 

atualmente não se encontra inserida em REN.

A exclusão  localiza-se em Boucinhas freguesia de Arrabal em área contigua ao perimetro urbano em vigor, verificando-

se a existencia de construções legalmente construídas e servidas por arruamentos infraestruturados (com saneamento). 

A sua exclusão permite a conformação do perimetro urbano.

A proposta de exclusão está inserida numa UOPG e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividade económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (água, luz e 

saneamento), correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental 

para a consolidação do Perimetro urbano. Pretende-se programar o espaço e o seu crescimento através de uma 

estrutura coerente devidamente dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades de desenvolvimento e 

promover a qualificação da imagem urbana e do espaço público de circulação viária e pedonal, e de estacionamento . 

Área com compromissos pré-existentes  (P. 562/08; 563/08; 561/08;202/04;1252/06;1588/02;891/02;749/09; 

99/06).Verifica-se uma forte redução do PU de Martinela.

Área localizada  na freguesia de Arrabal, contigua ao perímetro urbano existente, verificando-se a existencia de 

edificações legalmente construidas anteriores a 1995. Salienta-se que esta área não se encontra inserida em REN 

atualmente.

Área localizada em Casal dos Ferreiros na freguesia de Arrabal, contigua ao perímetro urbano existente, verificando-se a 

existencia de edificações legalmente construidas anteriores a 1995  e posteriores. Enquadramento das edificações  em 

urbano dado que não foram tidas em consideração no PDM em vigor.

Área localizada em Casal dos Ferreiros na freguesia de Arrabal, contigua ao perímetro urbano existente, verificando-se a 

existencia de edificações legalmente construidas anteriores a 1995  e posteriores. Enquadramento das edificações  em 

urbano dado que não foram tidas em consideração no PDM em vigor, apoiadas em arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (com saneamento), correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, não condicionadas por REN, com construções existentes 

licenciada sendo, fundamental para a consolidação do Perimetro urbano. Verifica-se uma forte redução do PU de 

Martinela.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Arrabal C20 1,07 ARE --- --- ---

Arrabal C21 2,41 AMI --- --- ---

Arrabal C22 2,47 AMI --- --- ---

Arrabal E23 2,55 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E24 7,12 AMI

Espaço Urbano 

Industrial/Espaç

o Urbano 

Habitacionale 

Espaços 

Agrícolas

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E25 4,67 AMI+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E28 1,50 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E30 0,47 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Arrabal E31 0,59 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A exclusão localiza-se em Casal dos Ferreiros freguesia de Arrabal  e visa a satisfação de carências existentes em termos 

de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados. 

Torna-se fundamental para dar conformidade ao perimetro urbano de modo a enquadrar construções existentes e 

legalmente construídas anteriores a 1995.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (com saneamento), correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano. 

Verifica-se uma forte redução do pu de Martinela.

A proposta de exclusão  da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação aproveitando o 

arruamento existente e infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perimetros urbanos em 

vigor e em área contigua (área de transição), sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. 

Verifica-se a existência de construções legalmente construídas existentes à data de entrada em vigor do PDM.

A exclusão localiza-se em Lagoinha freguesia de Arrabal em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas contiguas aos perimetros urbanos contigua ao perímetro urbano 

existente. A sua exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área atualmente não se 

encontra inserida em REN em vigor.

A exclusão localiza-se em Lagoinha freguesia de Arrabal em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas contiguas aos perimetros urbanos inserida em perímetro urbano em 

vigor como tal delimitados no PDM. A sua exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta 

área atualmente não se encontra inserida em REN em vigor. Possui várias licenças de construção (proc.819/96, 1092/95, 

1136/02, 1185/03, 241/06, 329/91 e 341/12).

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a 

áreas livres dentro dos perímetros urbanos do PDM em vigor servida por arruamento infraestruturado (com 

saneamento) e sem REN. Nesta proposta de exclusão encontram-se ainda preexistências e os seguintes compromissos 

legais: 1148/00, 535/05 e 1362/05.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, 

apoiada em arruamento infraestruturado com saneamento correspondendo na sua maioria a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor. A proposta pretende enquadrar vários equipamentos existentes como a Junta 

de Freguesia de Arrabal, o Centro de Saúde e o Pavilhão gimnodesportivo do Arrabal, assim como edificações anteriores 

a 1995 e compromissos legais. (proc. 300/12 e 739/87).  A proposta é adjacente à UOPG do Arrabal que enquadra uma 

área urbanizável e um espaço verde de proteção e enquadramento.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação encontrando-se dentro 

de perímetro urbano do PDM em vigor, não condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (com 

saneamento), com área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas.

A exclusão localiza-se em Vale de Matos na freguesia de Arrabal em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construídas (proc.65/96) .Salienta-se que o perimetro urbano sofreu uma forte redução no âmbito da 

proposta de ordenamento.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Arrabal C36 0,16 AMI+ARE --- --- ---

Azóia C37 0,12 ARE --- --- ---

Azóia C39 1,52 ARE --- --- ---

Bajouca E40 0,38 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Bajouca C41 0,29 CLA --- --- ---

Bajouca E42 0,17 CLA
Espaços 

Agrícolas

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Bajouca C43 0,11 CLA --- --- ---

Barosa E45 0,81 ARE Espaço Florestal

Área industrial 

e 

armazenagem

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barosa E48 15,57 AMI

Espaço 

Florestal/ 

Espaço urbano 

Industrial

Área industrial 

e 

armazenagem

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de atividades económicas apoiado 

em arruamentos infraestruturados, correspondendo às areas livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, 

como tal delimitados no PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Esta área 

enquadra-se numa zona com forte atividade empresarial e localizada num local de charneira entre o concelho de Leiria e 

Marinha Grande.

A exclusão  localiza-se em Casal dos Ferreiros na freguesia de Arrabal em área contigua ao perimetro urbano em vigor, 

verificando-se a existencia de construções legalmente construídas (existentes à data de entrada do PDM em vigor.

Área  que corresponde a ocupações consumadas/comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do 

estatuto da REN, verificando-se a existência de 2 edificações legalmente construídas anteriores à entrada em vigor do 

PDM/carta da REN, servidas por arruamento infraestruturado (luz, água, saneamento). Verifica-se uma grande redução 

do perímetro urbano em vigor. 

Áreas efetivamente já comprometidas  com edificações legalmente construídas, incompatíveis com a manutenção do 

estatuto da REN, licenciadas dentro e fora do perímetro urbano em vigor, como tal delimitados no PDM, sendo 

fundamentais  para garantir a conformidade da sua delimitação (Movicortes - Processos 57/89, 433/99; 501/2005; 

900/2005; 464/08; 728/08 e loteamento 44/80 com 5 moradias unifamiliares alvará 398/81).

Áreas efetivamente já comprometidas  com edificações legalmente construídas(loteamento 50/93 com alvará 701/94;  

processo 1562/01 habitação) incompatíveis com a manutenção do estatuto da REN, encontrando-se  dentro do 

perímetro urbano do PDM em vigor, sendo fundamentais  para garantir a conformidade da sua delimitação.

Área  não condicionada por REN no PDM em vigor,a qual  corresponde a ocupações consumadas/comprometidas, e 

irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN, verificando-se a existência de 2 edificações 

legalmente construídas anteriores à entrada em vigor do PDM, servidas por arruamento infraestruturado . Verifica-se 

uma redução do perímetro urbano em vigor. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carencia existentes em termos de atividades económicas apoiada em 

arruamento infraestruturado e dando continuidade à area industrial existente bastante dinâmica rentabilizando as 

infraestruturas existentes. Área de apoio à unidade industrial existente no lado oposto da via.

A proposta de exclusão visa a satisfação das carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiado em arruamento infraestruturado, em complemento com a proposta 471, sem  alternativas fora da REN, 

imprescindíveis à viabilização das proposta contidas no plano. No PDM em vigor esta área não está condicionada por 

REN.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, atividades 

económicas, equipamentos, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no 

plano. Correspondem às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor não condicionado por REN, 

como tal delimitados no PDM, com uma edificação licenciada,  ocupação consumada e irreversível, incompativel com a 

manutenção do estatuto da REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na 

proposta  forte redução do perímetro urbano.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Barreira C49 0,45 CLA --- --- ---

Barreira E49 A 0,86 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira E50 3,09 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira C51 2,97 CLA --- --- ---

Barreira E52 0,22 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira C53 0,46 ARE --- --- ---

Barreira E54 0,70 ARE
Espaços 

Agrícolas

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira C55 2,46 ARE --- --- ---

Barreira E56 7,82 ARE+CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Área  que corresponde a ocupações consumadas/comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do 

estatuto da REN, verificando-se a existência de edificações tais como habitação e industia anteriores à entrada em vigor 

do PDM, servidas por arruamento infraestruturado. A industria existente do tipo 3 - fabricação de artigos domésticos 

em faiança)está em processo de regularização (LIND 3/2010) no âmbito do REAI. Verifica-se na proposta forte redução 

do perímetro urbano em vigor. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, atividades 

económicas, equipamentos, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no 

plano. Correspondem às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor não condicionado por REN, 

como tal delimitados no PDM, com compromissos(proc. 1113/07 e 1396/04) com novos arruamentos infraestruturados. 

Verifica-se na proposta  forte redução do perímetro urbano.

Área  que corresponde a ocupações consumadas/comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do 

estatuto da REN, verificando-se a existência de edificações licenciadas ou autorizadas tais como moradias(processos 

327/95; 637/09;564/97) e loteamento 20/97 com alvará 1/2005, servidas por arruamentos infraestruturados (água, luz 

,saneamento). salienta-se que esta área, atualmente encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por 

REN. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, 

imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no plano. Em complemento com a mancha C63, encontrando-se 

parte dentro do perímetro urbano do PDM em vigor, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). 

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificação legalmente construída (processo 

1449/97) dentro do perímetro urbano do PDM em vigor não condicionada por REN, como tal delimitado no PDM em 

vigor.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em 

arruamento infraestruturado(água, luz,saneamento) em complemento com a mancha C62, encontrando-se na zona de 

transição no PDM em vigor.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente comprometida com 5 construções existentes anteriores ao plano em vigor, 

autorizadas no  perímetro urbano e zona de transição, servidas de arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Verifica-se forte redução do perímetro urbano  em vigor.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, sem  alternativas fora 

da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano. Corresponde a uma uniformização do perímetro 

urbano em relação à via existente com áreas efetivamente já comprometidas com edificações legalmente construídas  

(processos 905/05, 914/96; 1566/95 e 16/00). Salienta-se que esta área , atualmente, encontra-se inserida no perímetro 

urbano não condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na 

proposta  redução do perímetro urbano.

A proposta de exclusão localiza-se em Andreus na freguesia de Barreira e visa a satisfação de carências existentes em 

termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e 

saneamento) correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. O local da proposta de 

exclusão pretende, ainda, viabilizar frentes urbanas  com plataformas viáveis para a construção numa zona onde 

predominam os fortes declives assim como enquadrar um compromissos urbanísticos existente (proc. 207/08).

5 Câmara Municipal de Leiria



Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Barreira E57 0,80 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira E58 0,46 ARE
Espaços 

Agrícolas

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira E60 0.33 CLA+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira E61 1,41 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Barreira C62 0,65 ARE --- --- ---

Barreira C63 0,27 ARE --- --- ---

Barreira C66 1,61 CLA --- --- ---

Bidoeira de Cima C67 0,67 CLA --- --- ---

Bidoeira de Cima C68 1,32 CLA --- --- ---

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações legalmente construídas( processos 

756/00; 1177/99; 622/99; 543/09) dentro do perímetro urbano do PDM em vigor não condicionada por REN, servida por 

arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta uma forte redução do perímetro urbano 

em vigor.  

A exclusão localiza-se no lugar de Martim Godim na freguesia de Bidoeira de Cima em área efetivamente comprometida 

com edificação legalmente construídas ou autorizadas correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em 

vigor e apoiada em arruamento infraestruturado.

A exclusão localiza-se no lugar de Casal Formoso na freguesia de Bidoeira de Cima em área efetivamente comprometida 

com edificação legalmente construídas ou autorizadas correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em 

vigo e apoiada em arruamentos infraestruturados.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, sem  alternativas fora 

da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano. Corresponde a uma uniformização do perímetro 

urbano em relação à via existente infraestruturada(água, luz, saneamento). Salienta-se que esta área , atualmente, 

encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por REN, com frente de construção. Verifica-se na proposta  

redução do perímetro urbano.

A proposta localiza-se no lugar de Pinhal Verde na freguesia da Barreira e visa a satisfação de carências existentes em 

termos de habitação, equipamentos e infraestruturas apoiada em arruamento existente, em área contigua ao perímetro 

urbano em vigor. Com esta proposta pretende-se ampliar o limite do espaço urbano e enquadrar duas edificações 

legalmente construídas ou autorizadas através dos processos de edificações nº 587/06 e 1203/98, assim como 

enquadrar um pedido de participação preventiva.

Áreas comprometida com edificações legalmente construídas(processos 558/96 e 2062/95/01) incompatíveis com a 

manutenção do estatuto da REN, encontrando-se na zona de transição urbano/rural no PDM em vigor,servidas  por via 

infraestrutrada (água, luz e saneamento)sendo fundamentais  para garantir a conformidade da sua delimitação.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificação legalmente construída (processo 

1846/95) apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento) no interior  do perímetro urbano do PDM 

em vigor não condicionada por REN, como tal delimitado no PDM em vigor.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, 

correspondendo às áreas livres existentes no perímetro urbano do PDM em vigor,  sendo fundamentais para garantir a 

conformidade da sua delimitação. A exclusão engloba  área efetivamente compremetida com edificação legalmente 

construída (proc. 381/11) dentro do perímetro urbano em vigor não condicionado por REN, área sevida por arruamento 

infraestruturado (luz, água, saneamento,. Verifica-se na proposta redução do perímetro urbano.

Exclusão de área para satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, sem  

alternativa fora da REN, apoiada em via infraestruturada (água luz, saneamento). Área contígua ao perímetro urbano 

existente(zona de transição), na qual se verifica a presença de duas pré-existências autorizadas (processos 1154/04; 

75/99 com alvará 358/02).
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Boa Vista E70 1,11 ARE+AMI Espaço Florestal

Espaços 

residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Boa Vista E71 1,60 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Boa Vista E73 0,17 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Residencias de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Boa Vista C74 0,38 AMI --- --- ---

Caranguejeira E75 1,62 ARE+CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira E76 3,34 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira E78 0,78 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira E79 0,11 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão de REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em 

arruamentos infraestruturados com saneamento e com construções anteriores e posteriores a 1995, correspondendo a 

áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos do PDM em vigor. Esta proposta enquadra ainda edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc. 638/96; 553/00; 1192/03)..  

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas 

equipamentos e infraestruturas  apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade 

da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta proposta providenciará a 

ocupação da frente viária de modo a colmatar até à construção existente (1343/02).

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas 

equipamentos e infraestruturas  apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade 

da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta proposta providenciará a 

ocupação da frente viária de modo a atingir a colmatação do espaço urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado com arruamentos, correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não possui REN na atualidade.  

A proposta de exclusão localiza-se em área efetivamente já comprometida com edificaçãoes legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. As construções 

existentes são todas anteriores a 1995 e não se encontram inseridas em REN, na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas 

equipamentos e infraestruturas  apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor, não condicionada po REN, sendo fundamentais para garantir a conformidade 

da sua delimitação. A proposta dá continuidade ao uso proposto no concelho de Ourém. Salienta-se que houve uma 

forte redução do perímetro em vigor e esta proposta funcionará como elo de ligação das áreas ocupadas adjacentes.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas 

equipamentos e infraestruturas  apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade 

da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta proposta funcionará como 

elo de ligação das áreas ocupadas adjacentes.

A proposta de exclusão de REN  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em 

arruamentos infraestruturados com saneamento e com construções anteriores e posteriores a 1995 (lic.1597/02 

e1388/01).Verifica-se forte redução do perímetro urbano da Boa Vista.  
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Caranguejeira E80 0,84 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira C81 0,96 ARE --- --- ---

Caranguejeira E82 0,09 ARE Espaço Florestal

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira C84 0,30 ARE --- --- ---

Caranguejeira C86 0,81 AMI+ARE --- --- ---

Caranguejeira E87 0,40 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira E88 1,95 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira E89 0,46 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira C92 0,67 ARE --- --- ---

A exclusão localiza-se em Opeia na freguesia de Caranguejeira em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construídas e autorizadas dentro e contíguo ao perímetro urbano em vigor (área de transição) e apoiada em 

arruamento nfraestruturado com saneamento. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução. 

(Proc1559/01)

A exclusão localiza-se em Vale Sobreiro na freguesia da Caranguejeira em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas (proc.219/00)  e existência de  uma atividade económica (carpintaria) preexistente 

ao PDM em vigor.Salienta-se que o prerimetro urbano sofreu uma forte redução no âmbito da proposta de 

ordenamento.

A exclusão localiza-se  em Souto de Cima na freguesia da Caranguejeira, em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetro urbanos em vigor e servidas por 

arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamento 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM, 

sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do 

perímetro em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos 

infraestruturados um dos quais com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em 

vigor como tal definidos em PDM. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor da Palmeiria.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos 

infraestruturados um dos quais com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em 

vigor como tal definidos em PDM. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor de Grinde.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas 

equipamentos e infraestruturas  apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade 

da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta proposta providenciará a 

ocupação da frente viária de modo a atingir a colmatação do espaço urbano.

A exclusão localiza-se no núcleo principal da Caranguejeira e pretende contemplar a edificação existente e legalmente 

construída e autorizada de apoio à zona desportiva (equipamento desportivo: Piscina Municipal da Caranguejeira). 

Pretende-se reforçar a imagem do centro enquanto área estruturante do aglomerado, através de uma estrutura verde 

que contribua para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes, por forma a articular a zona desportiva com o 

centro urbano,  área estruturante do aglomerado enquanto espaço de vivência urbana. A proposta é contigua a um 

arruamento infraestruturado e próxima  da E.B 2,3 da Caranguejeira. Salienta-se que foi proposta uma forte redução do 

Perímetro urbano em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamento 

infraestruturado, contíguo ao perímetro urbanos em vigor como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para 

garantir a conformidade da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta 

proposta providenciará a ocupação da frente viária de modo a atingir a colmatação do espaço urbano.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Caranguejeira E93 3,47 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira E94 2,52 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira C95 0,35 AMI --- --- ---

Caranguejeira C96 0,09 AMI --- --- ---

Caranguejeira C97 1,28 AMI --- --- ---

Caranguejeira C98 0,07 AMI --- --- ---

Caranguejeira C99 1,60 CLA --- --- ---

Caranguejeira C100 1,33 AMI +ARE --- --- ---

Caranguejeira C103 0,61 ARE --- --- ---

Caranguejeira E104 0,76 AMI
Espaços 

Agrícolas

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos 

infraestruturados um dos quais com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em 

vigor. Corresponde  a uma  uniformização do perímetro urbano em relação às vias existentes com construções 

existentes licenciadas. Salienta-se que esta área, atualmente, encontra-se inserida no perímetro urbano em vigor e área 

de transição, não condicionada por REN. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos 

infraestruturados um dos quais com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em 

vigor como tal definidos em PDM. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor de Tubaral.

A exclusão localiza-se em Souto de Cima na freguesia de Caranguejeira na qual se verifica a presença de pré existências, 

apoiada em arruamento infraestrutrado e com saneamento. Uniformização do perímetro urbano.

A exclusão localiza-se em Opeia na freguesia de Caranguejeirae com edificação legalmente construída ou autorizada 

(proc. 933/99) contigua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área não 

possui REN na atualidade.

A exclusão localiza-se em Souto do Meio na freguesia da Caranguejeira em área efetivamente já comprometida  com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas, designadamente atividades económicas apoiadas em 

arruamento infraestruturado e com saneamento contiguo ao perímetro urbano em vigor. Salienta-se a forte redução a 

que este perímetro urbano assistiu. Para além do referido, o local possui participações públicas apresentadas ao longo 

da revisão do PDM (Proc.749/00, 1377/95, 111/05). 

A exclusão localiza-se em Longra na freguesia de Caranguejeira, contígua ao perímetro urbano existente, verificando-se 

a existência de construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas. A sua exclusão permite a conformação 

do perímetro urbano.Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida na REN em vigor.

A exclusão localiza-se em Lagoa  da Pedra em Caranguejeira em área efetivamente comprometida com construções 

anteriores a 1995 inserido em perímetro urbano em vigor conforme PDM, pretendendo-se a consolidação urbana deste 

lugar de modo a tirar proveito da via infraestruturada.

A exclusão localiza-se entre Padrão e Freiria na freguesia de Caranguejeira em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas e apoiada em arruamento nfraestruturado com 

saneamento.Trata-se de uma industria (SIB) de exploração de inertes anterior ao PDM em vigor que assume uma forte 

importância no setor. A área industrial corresponde ao cadastro apresentado pela empresa após apresentar pedido de 

integração em área industrial.

A exclusão localiza-se em Vale Sobreiro na freguesia de Caranguejeira em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas e apoiada em arruamento nfraestruturado com 

saneamento dentro dos perímetros urbanos em vigor.  

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas 

equipamentos e infraestruturas  apoiado em arruamento infraestruturado, contígua ao perímetro urbano em vigor (área 

de transição)como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Caranguejeira C105 1,25 ARE --- --- ---

Caranguejeira E106 0,97 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Caranguejeira C107 0,46 AMI --- --- ---

Caranguejeira C108 0,09 AMI --- --- ---

Carvide E109 0,23 ARE
Espaços 

Agricolas

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça E111 1,36 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça E112 1,80 ARE+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça C113 4,65 AMI+ARE --- --- ---

A exclusão localiza-se  em Freiria freguesia de Caranguejeira em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas contiguas aos perimetros urbanos em vigor(proc. 137/96 e 1132/00. 

A sua exclusão permite a conformação do perímetro urbano.

A exclusão localiza-se em Canais freguesia de Caranguejeira em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano existente. A sua exclusão 

permite a conformação do perímetro urbano. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, 

apoiada em arruamento infraestruturado (luz, água, saneamento), com construção existente anterior ao plano inserida 

na zona de transição delimitada no PDM em vigor. Verifica-se na proposta redução do perímetro urbano.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Opeia na freguesia da Caranguejeira em área efetivamente comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas anteriormente  a 1995 e não consideradas no PDM 

em vigor. Salienta-se que a área se encontra servida por arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo a areas contiguas aos 

perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano em complemento com a 

proposta 1000. Verifica-se uma forte redução do PU de Freiria.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas 

livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor, sendo fundamental para a consolidação do perímetro urbano de 

Chainça. A proposta enquadra duas edificações legalmente construídas através dos processos 604/02 e 257/07 e 

devidamente enquadradas nos perímetro urbano em vigor. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra 

inserida em REN, assim como o facto deste perímetro ter sofrido uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo na sua 

maioria, a áreas livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor. Esta proposta pretende uniformizar o perímetro 

urbano providenciando frentes urbanas de modo a promover a consolidação. Salienta-se que a proposta enquadra uma 

edificação legalmente construída ou autorizada pelo proc. 671/90, sendo assim anterior a 1995.

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do 

estatuto da REN.Verifica-se a existência de 6 moradias legalmente construídas(processos 1374/85; 801/94; 

151/96;1103/98;1897/89 e 1162/01) e 2 industrias em processo de regularização ao abrigo do REAI (José Augusto 

Carreira - serralharia civil - Processo 515/92 e LIND 5/2009 e Guimostore, estores LDA - processos 671/92;581/10 e LIND 

22/08). Estas pré-existências encontram-se atualmente inseridas parte  em espaço urbao habitacional e zona de 

transição, servidas por arruamentos infraestruturado(água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta redução do 

perímetro urbano em vigor. 
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Chainça C113 A 0,34 AMI+ARE --- --- ---

Chainça C114 5,36 AMI --- --- ---

Chainça E115 3,91 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça E116 2,77 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça E117 0,40 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça E118 0,19 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça C119 0,28 ARE --- --- ---

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação atividades económicas, 

sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das proposta contidas no plano. Corresponde a área urbana 

habitacional no PDM em vigor  servida por arruamento existente infraestruturado (água, luz, saneamento).A proposta 

garante a continuidade e ordenamento integrado do território com o município vizinho. Verifica-se uma  redução do 

perímetro urbano. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano de Chainça. 

Pretende-se enquadrar construções legalmente construídas( proc. 503/99).

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do 

estatuto da REN. Verifica-se a existência de 2 moradias (processos 161/04 e 901/87). Estas pré-existências encontram-se 

atualmente inseridas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (Área de transição urbano/rural). arruamentos 

infraestruturado(água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta forte redução do perímetro urbano em vigor. 

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do 

estatuto da REN.Verifica-se a existência de 4 moradias legalmente construídas (processos 769/97 com alvará 825/98; 

664/85 e 439/98 com alvará 833/87; 1540/95 com alvará 402/97 e 36/04 ) .Estas pré-existências encontram-se 

atualmente inseridas em espaço urbao habitacional, servidas por arruamentos infraestruturado(água, luz, saneamento) 

. Verifica-se na proposta forte redução do perímetro urbano em vigor. 

A proposta de exclusão da REN, junto à área central do aglomerado, visa a satisfação de carências existentes em termos 

de habitação atividades económicas, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das proposta contidas 

no plano. Corresponde às áreas livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor  com 2 moradias licenciadas 

(processos 330/99 com alvará 35/00 e 1127/00 com alvará 216/03) apoiado em arruamento existente 

infraestruturado.Verifica-se na proposta forte  redução do perímetro urbano. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação atividades económicas, 

sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das proposta contidas no plano. Corresponde às áreas livres 

existentes dentro do perímetro urbano em vigor  com 2 moradias  (processos 2290/89 e 1427/02 ) e oficina - Max 

Master (processo 463/89) apoiado em arruamento existente infraestruturado (água, luz, saneamento).Verifica-se na 

proposta uma redução do perímetro urbano. 

A proposta de exclusão localiza-se em Chaínça, num perímetro urbano confinado à REN e pretende enquadrar uma 

construção existente anterior a 1995, apoiada em arruamento infraestruturado correspondendo na sua maioria a áreas 

livres existentes dentro e contíguas aos perímetros urbanos em vigor. O local da proposta de exclusão pretende, ainda, 

viabilizar frentes urbanas  com plataformas viáveis para a construção numa zona onde predominam os fortes declives. 
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Chainça E120 2,07 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Chainça E121 1,53 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Coimbrão E123 2,32 DUNAS+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço central 

de Grau I e 

Espaço 

residencial de 

Grau I e II 

(Urbanizavel)

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Coimbrão C124 0,76 DUNAS+AMI --- --- ---

Coimbrão C126 3,86 AMI+DUNAS --- --- ---

Coimbrão E127 2,64 DUNAS+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Coimbrão C128 0,56 AMI+DUNAS --- --- ---

Coimbrão E129 2,95 AMI+DUNAS Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias C130 2,89 CLA --- --- ---

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação atividades económicas 

em complemento com a mancha 141, sem  alternativas fora da REN.Corresponde às áreas livres existentes dentro do 

perímetro urbano em vigor apoiado em arruamento existente infraestruturado. Verifica-se na proposta forte redução do 

perímetro urbano. 

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos 

apoiada em arruamentos infraestruturados correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em 

vigor. Verifica-se na proposta um forte redesenho do perímero urbano da Chainça. Salienta-se que está área, 

atualmente não se encontra inserida em REN, enquadrando ainda 3 construções.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação , atividades económicas 

e infraestruturas , apoiada em arruamento existente e infraestruturado de prolongamento do perimetro urbano 

existente. Esta proposta complementa a proposta adjacente com construções e providenciará áreas de expansão num 

perimetro urbano bastante condicionado.

A área localiza-se em Barracão na freguesia de Colmeias em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.534/07 e 714/05) dentro dos perímetros urbanos em vigor. 

Esta area encontra-se com atividades económicas em funcionamento e pretende a colmatação deste perímetro urbano. 

Salienta-se que esta área não se insere em REN, na atualidade.

A proposta de exclusão da REN encontra-se inserida na UOPG do Pedrogão e visa a satisfação de carências existentes 

em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas correspondendo a áreas livres dentro 

dos perímetros urbanos do PDM em vigor não condicionadas por REN enquadrando construções existentes com 

compromissos (processos 3562/77;274/89; 56/04; 132/80; 311/09;132/80; 1233/01;1541/02). Por forma a programar o 

espaço urbano do Pedrogão e o seu crescimento foi elaborada uma proposta de rede viária (ver extrato em anexo) para 

enquadrar os objetivos propostos na UOPG do Pedrogão.

A proposta de exclusão localiza-se em Pedrogão o unico perímetro urbano do PDM em vigor junto à Orla Costeira, 

verificando-se a existencia de construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc. 394/96).

A exclusão localiza-se na freguesia de Coimbrão em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas ou autorizadas de atividades económicas existentes a laborar que se pretende enquadrar em perímetro 

urbano. Possui arruamento infraestruturado.   

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a 

áreas livres dentro de perímetro urbano em vigor de acordo com o PDM sendo servida por arruamento 

infraestruturado. A proposta pretende ainda enquadrar compromissos existentes (processos de obras nº 1284/01, 

638/04 e 1039/00).Esta área não se encontra inserida em REN na atualidade e assume um âmbito intermunicipal por se 

encontrar adjacente ao lugar do Grou do concelho de Pombal conferindo ao lugar das Uchinhas uma maior autonomia 

face à sua posição.

A proposta localiza-se em Uchinhas na freguesia de Coimbrão em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas licenciadas e autorizadas dentro de perímetro urbano em vigor, como tal delimitados no PDM.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Colmeias E131 1,15 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E132 0,45 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E133 0,52 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias C134 0,70 ARE --- --- ---

Colmeias E135 0,43 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E137 0,13 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E138 0,07 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E139 0,89 ARE

Espaço 

Industrial/Espaç

o Florestal

Área Industrial 

e 

Armazenagem

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E140 1,30 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E141 1,26 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN. Plataforma 

passível de ser ocupada.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN. 

Plataformapassível de ser ocupada.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN. Plataforma 

passível de ser ocupada , incluindo uma construção (proc. 137/10).

A área localiza-se em Valongo na freguesia de Colmeias em área efetivamente já comprometida verificando-se 

préexistências e edificações construídas e licenciadas.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, 

sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de 

perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação contígua ao perímetro urbano 

em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se 

que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, 

sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de 

perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, 

sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de 

perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

A proposta visa a ampliação de uma área industrial existente no PDM em vigor de modo a satisfazer as carências aio 

nível industrial (ROCA) e outros estabelecimentos de atividade económicas, numa zona de grande dinâmica industrial e 

tendo como principal acesso a EN1. A proposta de exclusão visa apenas enquadrar o cadastro das industrias existentes.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, 

sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de 

perímetro urbano e não tem REN na atualidade.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Colmeias E142 0,36 ARE Espaço Florestal

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias C143 0,11 AMI+ZAC --- --- ---

Colmeias E145 0,11 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E146 0,51 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E147 0,20 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E148 0,07 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E149 0,57 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E150 0,32 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Colmeias E151 0,36 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado,contigua ao perímetro urbano em vigor como tal definido no PDM, sendo fundamental para garantir a 

conformidade da sua delimitação enquadrando a construção existente (proc. 438/07). Salienta-se que esta área  não se 

insere em REN na atualidade.

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a manuteção do 

estatuto da REN. Verifica-se a existência de 2 moradias. Estas pré-existências encontram-se atualmente inseridas em 

área contígua ao perímetro urbano em vigor (Área de transição urbano/rural), servidas por arruamento 

infraestruturado(água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta forte redução do perímetro urbano em vigor. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de pu e não tem REN .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de pu e não tem REN .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de pu e não tem REN .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação apoiada em arruamento infraestruturado. Salienta-se que esta área se encontra dentro de PU e não 

se encontra inserida em  REN .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres 

dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade 

da sua delimitação apoiada em arruamento infraestruturado. Salienta-se que esta área se encontra dentro de PU e não 

se encontra inserida em  REN.  Pretende-se apenas uma frente de modo a poder tirar partido do arruamento e 

consolidar o perímetro.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado, correspondendo parcialmente a áreas livres dentro dos perímetros urbanos ou contíguas a estes em 

vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que 

esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não se encontra inserida na  REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, 

sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de 

perímetro urbano e não se encontra inserida na REN na atualidade.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Cortes E152 0,23 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes C153 0,80 ARE --- --- ---

Cortes E154 2,73 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaços 

Agrícolas

Espaços 

Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes C156 0,19 AMI+ARE --- --- ---

Cortes C158 0,56 AMI+ARE --- --- ---

Cortes E159 1,77 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes E160 0,32 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes E161 0,07 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional/ 

Espaço Florestal

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes C164 0,21 ARE --- --- ---

A exclusão localiza-se em Abadia na freguesia da Cortes em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro ou contígua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitado 

em PDM (proc.368/00 e 346/03). Salienta-se que esta área, atualmente, não está inserida em  REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades 

económicas apoiado em arruamento infraestruturado , correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos 

em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se 

que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não se encontra inserida em  REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades 

económicas apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua 

delimitação, aproveitando a plataforma favorável junto à via. Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro 

urbano e não se encontra inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e torna-se importante para 

rentabilização das infraestruturas existentes no arruamento confinante e pela dinâmica habitacional a que se assiste no 

perímetro ( possui construções com proc. 1055/03 e 1100/01). Salienta-se que esta área não se encontra inserida em 

REN, na atualidade.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar do Alqueidão na freguesia das Cortes, em área efetivamente comprometida 

com edificações legalmente construídas( 2 moradias), licenciadas ou autorizadas parcialmente dentro do perímetro 

urbano em vigor, como tal delimitado no PDM.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades 

económicas apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua 

delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

A proposta localiza-se no lugar das Fontes na freguesia das Cortes em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas algumas das quais anteriores ao PDM em vigor (1995). 

Salienta-se que é uma área contigua ao perímetro urbano inserida na Área de Transição (artigo 58º).

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades 

económicas apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua 

delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não se encontra inserida na  REN na 

atualidade.

A exclusão localiza-se em Calvário na freguesia das Cortes, contígua ao perímetro urbano existente verificando-se a 

existência de construção legalmente construída, licenciada e autorizada através do processo nº 454/00. Salienta-se que 

esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN. 
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Cortes E165 0,26 AMI Espaço Florestal

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes C166 0,37 AMI --- --- ---

Cortes C167 0,57 AMI+ARE --- --- ---

Cortes E168 0,60 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes E170 0,51 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes E171 0,23 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes C172 0,33 AMI+ARE --- --- ---

Cortes E174 0,42 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal 

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes C175 1,15 ARE --- --- ---

A proposta  de exclusão localiza-se no lugar das Fontes na freguesia das Cortes, em área contígua ao perímetro urbano 

existente, verificando-se a existência de construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc261/05). 

Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades 

económicas apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua 

delimitação.Corresponde a áreas efetivamente comprometidas  (moradia) com compromissos lot 54/80 e proc. 360/97. 

Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento, 

correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental 

para garantir a conformidade da sua delimitação enquadrando a construção existente (proc. 439/07). Salienta-se que 

esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não se encontra inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal 

definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação.  Salienta-se que esta área se 

encontra dentro de perímetro urbano e não se encontra inserida em  REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades 

económicas apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a contíguas aos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação 

Salienta-se que esta área se encontra em REN na atualidade tendo o perímetro urbano da Reixida sofrido uma forte 

redução.

A proposta  de exclusão localiza-se no lugar da Amoreira na freguesia das Cortes, em área contígua ao perímetro urbano 

existente, verificando-se a existência de construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.751/04).  

A exclusão localiza-se em Abadia na freguesia da Cortes em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro ou contígua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitado 

em PDM (proc.368/00 e 346/03). Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida na REN em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento 

infraestruturado e com saneamento,em área contigua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), sendo 

fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação enquadrando construções existentes anteriores a 1995( 2 

moradias) servidas por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento).  

A exclusão localiza-se em Casal Branco na freguesia das Cortes em área efetivamente comprometida com edificação 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor e contiguas a este(área de 

transição), como tal delimitado no PDM. Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN,  

pretende-se enquadrar o cemitério das Cortes no perímetro urbano.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Maceira E176 4,02 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II 

(urbanizado) 

Espaço 

Residencial 

Grau II 

(urbanizável

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E176 A 0,50 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II 

(urbanizado) 

Espaço 

Residencial 

Grau II 

(urbanizável

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E176 B 0,34 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II 

(urbanizado) 

Espaço 

Residencial 

Grau II 

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E176 C 0,96 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II 

(urbanizado) 

Espaço 

Residencial 

Grau II 

(urbanizável

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C177 6,42 CLA --- --- ---

Maceira E178 4,68 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/Esp

aço florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A exclusão localiza-se no lugar da Venda na Maceira inserida parcialmente em perímetro urbano delimitado no PDM em 

vigor em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas (proc. 

1553/02, 1393/98, 307/01, 653/04, 1419/97, 885/96, 765/97, 180/01, 438/99 e lot.2/06 e Lind96/05.

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em 

termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento 

infraestruturados (água, luz, saneamento), correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor, não condicionado por REN conformando o perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em vários arruamentos infraestruturados e com saneamento, correspondendo 

a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo atividades económicas existentes e devidamente 

licenciadas ou autorizadas(343/10, 541/00 e 549/98). Salienta-se que esta área se econtra inserida em perímetro 

urbano e não se insere em REN. A proposta é fundamental para a dinamização do perímetro urbano da Maceirinha.

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em 

termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento 

infraestruturados (água, luz, saneamento), correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em 

vigor, não condicionado por REN, abrangendo construções existentes (proc. 349/02, 1519/03 e 1443/97).É uma área 

adjacente à área consolidada de A dos Pretos, sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro.

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em 

termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento 

infraestruturados (água, luz, saneamento), correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em 

vigor, não condicionado por REN conformando o perímetro urbano. Salienta-se que a proposta pretende a 

rentabilização das infraestruturas urbanas criadas para o local que se encontrava classificado como espaço urbano 

habitacional no PDM em vigor.

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em 

termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, providenciando frentes urbanas de cerca 

de 50 metros apoiadas em arruamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor, não condicionado por REN
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Maceira E179 1,17 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/Esp

aço florestal

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E179 A 0,24 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/Esp

aço florestal

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E180 3,74 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/Esp

aço florestal

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C181 0,34 CLA --- --- ---

Maceira C182 1,39 CLA --- --- ---

Maceira C183 1,73 CLA --- --- ---

Maceira C184 0,55 CLA --- --- ---

A exclusão localiza-se em Moita na freguesia de Maceira em área efetivamente já comprometida com edificações  

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contigua ao perímetro urbano em vigor (área de transição) como tal 

delimitados no PDM, servida por arruamento infraestruturado e com saneamento.A proposta assume um limite 

recortado de modo a interferir o menos possível com a REN e de modo a enquadrar construções existentes 

designadamente uma industria compatível com o espaço urbano habitacional (proc.1138/97, 556/05 e 462/02).Salienta-

se que este perimetro urbano sofreu uma forte redução e não se insere em REN.

A exclusão localiza-se em Cavalinhos na freguesia de Maceira em área efetivamente já comprometida com edificações  

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contigua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitados no 

PDM, servida por arruamento infraestruturado e com saneamento. Salienta-se que o perímetro urbano de Cavalinhos 

sofreu uma forte redução e não se encontrava inserido em REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo atividades económicas existentes e devidamente 

licenciadas ou autorizadas(343/10, 541/00 e 549/98). Salienta-se que esta área se econtra inserida em perímetro 

urbano e não se insere em REN. A proposta é fundamental para a dinamização do perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor , sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas 

ou autorizadas(678/06 e 749/07). Salienta-se que esta área se econtra inserida em perímetro urbano que sofreu uma 

forte redução e não se insere em REN. 

A exclusão localiza-se em Pocariça freguesia de Maceira em área efetivamente já comprometida com edificações  

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal delimitados no 

PDM(proc.434/06.

A exclusão localiza-se em Moita na freguesia de Maceira em área efetivamente já comprometida com edificações  

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contigua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitados no 

PDM, servida por arruamento infraestruturado e com saneamento. (proc.808/99, 1324/04, 318/99, 227/08).

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo atividades económicas existentes e devidamente 

licenciadas ou autorizadas(343/10, 541/00 e 549/98). Salienta-se que esta área se econtra inserida em perímetro 

urbano e não se insere em REN. A proposta é fundamental para a dinamização do perímetro urbano.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Maceira E185 0,30 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/Esp

aço florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E186 0,96 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E187 3,70 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E188 2,25 CLA+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E189 0,13 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C190 1,57 AMI  --- --- ---

Maceira E191 0,63 AMI Espaço Florestal

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E192 1,44 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E193 0,64 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação assim como no sentido de 

rentabilizar os investimentos efetuados na infraestruturação do arruamento confinante promovendo a colmatação do 

perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual e não se insere na  REN do PDM em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento 

infraestrutrado promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual 

em vigor conforme PDM e não se encontra inserida na REN em vigor

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas 

ou autorizadas(678/06 e 749/07). Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano que sofreu uma 

forte redução e não se insere na REN em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas 

ou autorizadas(678/06 e 749/07). Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano que sofreu uma 

forte redução e não se insere na REN em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento 

infraestrutrado promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual 

em vigor conforme PDM e não se insere na REN em vigor.

A exclusão localiza-se em A-do-Barbas na freguesia da Maceira em área efetivamente já comprometida com várias 

licenças de construção existentes de modo a enquadrar o equipamento existente (campo de futebol  e instalações de 

apoio).Pretende-se construir  instalações de apoio (bancadas e balneários) operação urbanística que não têm 

enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 

redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). A proposta insere-se 

parcialmente em perímetro urbano habitacional no PDM em vigor não condicionada por REN..

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento 

infraestrutrado promovendo a ocupação do perímetro urbano e a rentabilização das infraestruturas existentes de modo 

a enquadrar uma construção  legalmente construida(proc. 595/99). Salienta-se que esta área, atualmente, não se insere 

na  REN em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamentos 

infraestrutrados promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual 

em vigor conforme PDM e não se insere na  REN em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamentos 

infraestrutrados promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual 

em vigor conforme PDM e não possui REN. Refere-se ainda que a área possui um compromisso válido aprovado 

lot.42/95.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Maceira E194 0,30 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E196 7,95 AMI
Espaço urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E197 1,18 AMI+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E198 0,59 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C199 0,48 AMI --- --- ---

Maceira E201 4,92 AMI

Espaço Urbano 

habitacional e 

Zona verde

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C201 A 2,06 AMI --- --- ---

Maceira C201 B 0,67 AMI --- --- ---

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado e 

com construção existente anteriormente a 1995. Salienta-se que esta área se insere em perímetro urbano atual 

delimitado como tal no PDM em vigor, não se inserindo na REN em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento 

infraestrutrado, a sua exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área se insere no 

perímetro urbano atual em vigor conforme PDM e não possui REN.

A proposta localiza-se em Arnal na freguesia da Maceira em área efetivamente comprometida (proc.1179/02) contigua 

ao perimetro urbano em vigor como tal delimitados no PDM.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento, correspondendo áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas 

ou autorizadas. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano não condicionado por REN.

A proposta de exclusão localiza-se em Vale da Gunha na freguesia da Maceira em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM. Salienta-se ainda que esta proposta pretende enquadrar os seguintes processos: 1266/07-R, 

1266/07 e 763/08, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento.

A proposta de exclusão localiza-se em Vale da Gunha na freguesia da Maceira em área efetivamente comprometida com 

edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM”. Salienta-se ainda que esta proposta pretende enquadrar o processo de obras nº183/04, apoiado 

por arruamento infraestruturado e com saneamento.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro do perímetro urbano em vigor  englobando edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas 

(Lot.7/92, proc 722/99, 969/97, 485/10, 1283/06, 737/08 e 1284/97. A proposta é fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetro urbano assim como o seu crescimento e colmatação. Salienta-se que esta área se encontra 

inserida em perímetro urbano no PDM em vigor que sofreu uma forte redução não condicionado por REN. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento 

infraestrutrado, a sua exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área se insere no 

perímetro urbano atual em vigor conforme PDM e não se insere na REN atual.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Maceira E201 C 3,30 AMI

Espaço Urbano 

habitacional e 

Zona verde

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C202 0,07 AMI --- --- ---

Maceira E203 3,89 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E204 1,29 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C205 1,38 CLA --- --- ---

Maceira C206 0,08 CLA --- --- ---

Maceira C207 0,91 CLA --- --- ---

Maceira C209 2,60 AMI --- --- ---

Maceira C210 4,82 CLA --- --- ---

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas,  

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo às áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor sendo fundamental para garantir a conformidade do 

perímetro em complemento com a proposta C177.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas,  

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo às áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor sendo fundamental para garantir a conformidade do 

perímetro enquadrando a construção legalmente construída e autorizada (proc 1255/07).

A exclusão localiza-se no lugar de Vale Coelho na Maceira inserida parcialmente em perímetro urbano delimitado no 

PDM em vigor em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas 

(proc. 1165/95 e 1836/95)entre outras construções anteriores a 1995.

A exclusão localiza-se no lugar da Pocariça na freguesia da Maceira em área efetivamente já comprometida com 

construções devidamente licenciadas e autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor delimitado no PDM. Salienta-

se que nesta área atualmente não se insere na  REN.

A exclusão localiza-se no lugar de Arrife na freguesia da Maceira em área efetivamente já comprometida com 

construções devidamente licenciadas e autorizadas(proc. 1149/07) dentro do perímetro urbano em vigor delimitado no 

PDM. Salienta-se que esta área, atualmente não se insere na  REN.

A proposta de exclusão localiza-se em Cavalinhos na freguesia da Maceira  em área efetivamente comprometida 

comedificação legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM e permitindo a conformação do perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento, correspondendo áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento e colmatação abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas 

ou autorizadas. O principal objetivo da proposta é aproveitar as frentes viárias infraestruturadas e com edificações 

aprovadas pelos proc.1700/99 e 808/98, junto a uma zona de expansão do perímetro urbano e com um espaço verde 

adjacente.

A exclusão localiza-se no Bairro da Pocariça na freguesia de Maceira em área efetivamente já comprometida com 

edificações  legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.112/09, 364/09, 1289/05, 106/09, 63/11 e 469/10)  

dentro do perímetro urbano em vigor como tal delimitados no PDM, servida por arruamento infraestruturado e com 

saneamento. Salienta-se que o perímetro urbano de Maceira sofreu uma forte redução.

A proposta insere-se em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas numa zona adjacente à estrada da Maceira e que enquadra atividades económicas e construções na sua 

maioria anteriores a 1995.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Maceira C211 3,29 CLA --- --- ---

Maceira E213 1,52 CLA
Espaços 

agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E214 3,74 CLA
 Espaços 

agrícolas

Espaço de 

atividades 

economicas

Actividades 

Económicas

Marrazes C215 0,89 ARE --- --- ---

Marrazes E216 0,26 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Marrazes E218 1,01 AMI

Area 

Habitacional de 

Baixa Densidade

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Marrazes E219 0,63 AMI+ARE

Area 

Habitacional de 

Baixa Densidade

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Marrazes C220 0,49 AMI --- --- ---

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o 

seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra inserida em 

REN na atualidade.

A proposta de exclusão localiza-se em Pinheiros na freguesia da Marrazes  em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM e permitindo a conformação do perímetro urbano de modo a incluir as construções anteriores a 

1995.

A exclusão localiza-se no lugar de Vale Coelho na freguesia da Maceira em área efetivamente já comprometida com 

construções devidamente licenciadas e autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor delimitado no PDM. 

Salienta-se que nesta área, atualmente não se encontra inserida na REN.

A  proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento) com algumas áreas efetivamente 

comprometidas com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc. 1466/99, 1057/00 e 

295/04).Corresponde a uma área contigua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), não condicionada po REN  

para a qual se pretende promover a sua colmatação e consolidação.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de atividades económicas apoiado em 

arruamento infraestruturado e com saneamentoem área contigua ao perímetro urbano em vigor, como tal delimitados 

no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, tendo como pretensão assegurar 

uma area de construção junto à via de modo a colmatar a ocupação que na sua grande maioria é anterior ao PDM em 

vigor. 

A proposta de exclusão localiza-se em Pinheiros na freguesia da Marrazes  em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM e permitindo a conformação do perímetro urbano de modo a incluir as construções anteriores a 

1995.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o 

seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra inserida em 

REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o 

seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra inserida em 

REN na atualidade.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Memória C221 1,29 CLA --- --- ---

Memória E222 3,20 CLA+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória C223 0,30 ARE+CLA --- --- ---

Memória E224 1,52 ARE

Area 

Habitacional de 

Baixa Densidade

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E226 0,49 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E228 3,05 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E230 1,31 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E231 0,50 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão localiza-se na Zaburreira  na freguesia da Memória em área efetivamente comprometida  com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor  e são na sua 

grande maioria anteriores a 1995 e encontram-se apoiadas por arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação,atividades económicas 

e equipamentos apoiado em arruamentos infraestruturados em zona parcialmente inserida em perímetro urbano em 

vigor, conforme PDM. A proposta pretende abranger o cemitério da Memória e atividades económicas existentes no 

local. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental 

para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra 

inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada..

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que 

esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de 

referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão localiza-se na Zaburreira  na freguesia da Memória em área efetivamente comprometida  com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor  e são na sua 

grande maioria anteriores a 1995 e encontram-se apoiadas por arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o 

seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra inserida em 

REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro e contiguas dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro 

assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o 

seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Memória E232 0,81 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E233 0,44 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E234 0,43 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E235 1,12 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E236 0,07 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E237 0,46 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaço 

Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória E238 1,06 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional/ 

Espaço Flotrestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que 

esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de 

referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que 

esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de 

referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que 

esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de 

referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que 

esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de 

referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em 

vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que 

esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de 

referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades 

económicas, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros 

urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se que esta área se encontra 

inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de referir que este 

perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, 

apoiada em arruamentos infraestruturados, correspondendo a área livre dentro e contiguas ao perímetro urbano em 

vigor com áreas efetivamente ja comprometidas com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas. 

Pretende-se  assegurar a colmatação e consolidação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área se encontra em 

área não condicionada por REN e de referir ainda que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Milagres C240 0,24 ARE --- --- ---

Milagres C242 0,13 ARE --- --- ---

Milagres E243 1,10 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Milagres C244 0,25 ARE --- --- ---

Milagres C245 0,08 ARE --- --- ---

Milagres E246 0,09 ARE
Espaços 

Agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Monte Redondo E248 0,47 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Monte Redondo C249 0,26 CLA --- --- ---

Monte Redondo C252 0,55 CLA --- --- ---

Monte Redondo C253 0,54 CLA --- --- ---

A exclusão localiza-se em Milagres em área efetivamente já comprometida com edificação anterior a 1995.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiada em arruamentos 

infraestruturado,em áreas contíguas aos perímetros urbanos em vigor sendo fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetrotirando partido da plataforma favorável à implantação de novas edificações  numa zona 

acidentada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor e contiguas sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se 

que esta área se encontra inserida em perímetro urbano. 

A área localiza-se em Milagres em area efetivamente já comprometida em área contigua ao perímetro urbano existente, 

verificando-se a existência de construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas.

A área de exclusão localiza-se em Figueiras na  freguesia de Milagres em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas e autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor Salienta-

se que esta área, atualmente,não se encontra inserido em REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o 

seu crescimento e a integração de compromissos válidos (proc. 1248/05 e 580/09). Salienta-se que esta área se 

encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra inserida em REN na atualidade.

A área de exclusão localiza-se no lugar de Alcaidaria na freguesia dos Milagres em área contígua ao perímetro urbano 

existente no qual se verifica a presença de preexistências. Esta área é servida por arruamento e não se encontra inserida 

em REN na atualidade.

A exclusão localiza-se no lugar da Lage na freguesia de Monte Redondo em área efetivamente já comprometida com 

construções préexistentes e posteriores a 1995 legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contigua ao 

perímetro urbano em vigor(área de transição). Esta proposta encontra-se apoiada a arruamento infraestruturado 

possuindo uma atividade económica em funcionamento e atualmente não se encontra inserido em REN.

A proposta de exclusão  corresponde a uma área efetivamente já comprometida com construções préexistentes 

anteriores  e posteriores a 1995 legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas inseridas no perímetro urbano em 

vigor não condicionado por REN. 

A área localiza-se em Estremadouro na freguesia de Monte Redondo em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contíguas aos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se 

que esta área não se insere em REN, na atualidade.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Monte Redondo C254 0,51 CLA --- --- ---

Parceiros E256 1,88 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Parceiros C257 0,12 ARE --- --- ---

Parceiros C258 0,83 ARE --- --- ---

Pousos E261 0,31 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Pousos C263 0,35 ARE --- --- ---

Pousos C264 0,19 ARE --- --- ---

Pousos E265 0,50 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional/ 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Pousos E266 1,69 AMI

Área Urbanizável 

Habitacional de 

Baixa Densidade

Espaço 

residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A exclusão  localiza-se em Mouratos na freguesia de Parceiros em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano definido no PDM em vigor e 

apoiada em arruamento infraestruturado. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta proposta pretende dar 

conformidade ao espaço urbano de modo a enquadrar processos de obras existentes numa zona em que a dinâmica 

habitacional é forte pelo facto de se localizar junto à cidade de Leiria (proc. 579/97 e 1498/01).

A exclusão  localiza-se em Mouratos na freguesia de Parceiros em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano definido no PDM em vigor e 

apoiada em arruamento infraestruturado. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades economicas, 

equipamentos e infraestruturas apoiado em arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento)  correspondendo a 

áreas livres dentro dos perímetros urbano em vigor com uma construção (moradia). Salienta-se que é uma área de 

colmatação que  atualmente não se encontra inserida em REN  sendo essencial para garantir a conformidade do 

perímetro urbano e a rentabilização das infraestruturas construídas.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Vidigal na freguesia de Pousos em área efetivamente já comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas - loteamento 31/94 com varias licenças de 

construção aprovadas.

A proposta localiza-se no Vidigal na freguesia dos Pousos em área efetivamente já comprometida com edificação 

legalmente construída, licenciada ou autorizada anteriormente ao PDM em vigor, dentro dos perímetros urbanos em 

vigor, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma 

forte redução relativamente ao PDM em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação,  em complemento com as 

manchas C268 e E269 (com edificações), colmatação entre áreas edificadas, encontrando-se parcialmente inserida em 

perímetro urbano e área de transição no PDM em vigor, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Verifica-se uma forte redução do perímetro urbano da Touria/Ramalharia .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades economicas, 

equipamentos e infraestruturas apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas 

livres dentro dos perímetros urbano (aglomerado urbano da Cidade de Leiria) em vigor. Salienta-se que a área, 

atualmente não se encontra inserida em REN  sendo essencial para garantir a conformidade do perímetro urbano numa 

zona de forte dinâmica habitacional. Para o local existem identificados os seguintes loteamentos: 17/97 e 21/03.

A área localiza-se em Estremadouro na freguesia de Monte Redondo em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.116/87) contígua aos perímetros urbanos em vigor. 

Salienta-se que esta área não se insere em REN, na atualidade.

26 Câmara Municipal de Leiria



Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Pousos C267 1,40 AMI

Área Urbanizável 

Habitacional de 

Baixa Densidade

Espaço 

residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Pousos C268 0,14 AMI --- --- ---

Pousos E269 0,47 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Pousos C270 0,64 ARE+AMI --- --- ---

Regueira de 

Pontes
E272 1,43 AMI

Espaço Urbano 

Industrial

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Regueira de 

Pontes
E273 1,58 AMI

Espaço Urbano 

Industrial

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Regueira de 

Pontes
C274 3,64 AMI --- --- ---

Regueira de 

Pontes
E275 1,82 AMI

Espaços 

Agrícolas

Espaços 

urbanos de 

baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Regueira de 

Pontes
E276 3,94 AMI

Espaço 

Urbanizável 

Industrial

Urbanizável - 

Area de 

industria e 

armazenagem

Atividades 

económicas

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas apoiado em arruamentos  infraestruturados adjacentes num perímetro urbano 

condicionado na envolvente com RAN. Colmataçã e formatação do perímetro urbano, incluindo preexistências, 

complementar  com a mancha C278. Esta área encontra-se classificada no PDM em vigor com como espaço urbano 

habitacional,  não condicionada por REN. 

A exclusão localiza-se no lugar da Pateira na freguesia de Regueira de Pontes em área efetivamente comprometida 

registando-se a ocorrência de equipamentos desportivos e associativos e atividades económicas num local com 

construçõesa anteriores a 1995. Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN.  Refere-se 

ainda que a RAN apresentou parecer favorável nesta proposta.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas em área contigua ao perímetro urbano em vigor, como tal delimitado no PDM. Salienta-

se que esta área não se encontra inserida em REN, atualmente. Esta área serve de ligação às áreas construídas na sua 

envolvente.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências  existentes em termos de atividades económicas e 

infraestruturas apoiada numa área industrial existente e com uma forte dinâmica atual, com uma taxa de ocupação de 

64,49%. Esta proposta beneficia  de arruamento infraestruturado numa área delimitado no atual PDM em vigor como 

área industrial, não condicionada por REN. Verifica-se uma redução do perímetro urbano. 

A proposta insere-se junto ao empreendimento da Quinta do Rei e pretende enquadrar intenções de construção para o 

local que têm sido apresentados  (lot. 8/03, 28/97 e 22/97). Para além disso existe um protocolo para a dinamização 

deste local junto à Cidade de Leiria com forte dinâmica habitacional.

A proposta de exclusão localiza-se em Vale de Matos na freguesia de Pousos em área efetivamente já comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contíguas ao perímetro urbano atual em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação  possuindo uma edificação, 

encontrando-se parcialmente inserida em perímetro urbano em vigor, como tal delimitado no PDM sendo servida por 

arruamento infraestruturado com saneamento. Verifica-se uma forte redução do perímetro urbano da 

Touria/Ramalharia no qual a proposta se insere.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar do Padrão na freguesia dos Pousos numa área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contendo atividades económicas 

existentes no local.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamentos  

infraestruturados  adjacentes num perímetro urbano condicionado na envolvente com RAN. Esta área encontra-se no 

PDM em vigor classificada como espaço industrial propondo-se assim a sua reclassificação. Salienta-se que não se 

encontra inserida em REN no atual PDM. 
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Regueira de 

Pontes
C277 0,96 AMI --- --- ---

Regueira de 

Pontes
C278 1,12 AMI --- --- ---

Regueira de 

Pontes
C279 1,56 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C280 1,10 CLA --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C281 7,81 AMI +ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C282 0,23 ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E283 3,86 ARE+AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C284 4,97 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E285 8,69 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A exclusão localiza-se em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro de áreas livres dos perímetros urbanos em vigor (neste caso um espaço industrial). Esta área possui 

os seguintes processos de Licenciamento: 1090/96, 1629/04 e 1333/01.

A proposta de exclusão  inserida parcialmente em perímetro urbano em vigor e respetiva área de transição conforme 

PDM em vigor, verificando-se a existência de construções existentes (proc1675/97) e equipamento (cemitério e 

respetiva ampliação) devidamente licenciados.

A proposta de exclusão  da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades 

económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento, 

correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor para garantir a conformidade e 

continuidade do perímetro urbano proposto. Salienta-se que esta proposta assume características diferesntes das 

anteriores dado que a REN envolve todo o perímetro, o que originou a sua consideração como "E" mesmo tendo 

construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.1461/01, 743/98, 580/02 ,82/03 ,753/04, 37/99 e 

1261/01. 

A proposta  de exclusão em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contigua ao perímetro urbano, caraterizado por  construções na sua maioria anteriores a 1995. 

Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN.

A exclusão localiza-se junto ao limite do concelho com Ourém na freguesia de Santa Catarina da Serra numa zona em 

que a proposta da revisão do PDM de Ourém (a decorrer) também propõe para o local Espaço Urbano de Baixa 

Densidade. Esta área é constituída por edificações anteriores a 1995 possuindo frente com via infraestruturada. Salienta-

se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN .

A exclusão localiza-se  no lugar de Bemposta na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (procs. 1278/05, 1323/01, 1180/99, 

333/01, 430/07, 512/09 e 743/99) Salienta-se que esta área corresponde na sua maioria a áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, no qual se enquadra uma atividade industrial. 

A exclusão localiza-se  no lugar de Pinheiria na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente 

comprometida com edificiações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.53/99).

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no 

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra 

inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações anteriores a 1995 e compromisso posteriores (proc.713/07, 

1667/00 e 632/09).

A exclusão localizada no lugar da Magueigia em Santa Catarina da Serra em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM. Esta proposta apresenta várias licenças de construção, loteamentos  e ainda uma atividade 

económica com o Lindac 2/09 e as seguintes nº de processos 463/98,1153/92, lot.25/03, 1179/95 e 1511/03. Pretende-

se promover a colmatação e conformação do Perímetro.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
E286 0,55 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C287 0,23 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E288 16,03 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C289 2,54 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E290 1,63 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C291 0,51 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E292 3,08 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C293 1,73 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E294 0,11 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a uma área 

livre dentro do perímetro urbano em vigor que sofreu forte redução. Como se encontra adjacente a uma via 

infraestruturada com saneamento será de rentabilizar a infraestruturas existentes.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar sede de freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente já 

comprometida com edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor, 

possuindo atividades económicas e arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infrestruturas, apoiada em vários arruamentos alguns dos quais com saneamento, rentabilizar a frente 

do arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, 

como tal delimitado no PDM. Salienta-se que esta mancha integra compromissos (proc. 

128/11;267/08;564/09;219/08;1013/04;105/02) e  apresenta-se como complemento com outras manchas com 

preexistências (C323,C324 e 322).  Parte da proposta será delimitada como espaço urbanizavel a programar precedida 

de unidade de execução ou plano de pormenor . Mais se refere que a area, atualmente não se insere em REN

A proposta localiza-se no lugar da Portela em Santa Catarian da Serra em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.361/08,483/00,994/98 e 632/03) em área contigua 

ao perímetro urbano em vigor apoiada em arruamento infraestruturado e com construções anteriores a 1995. Salienta-

se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN.

A proposta no lugar da Loureira pretende a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades 

económicas e equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo, parcialemente, a área livres 

dentro dos Perímetro urbano em vigor. Apesar de ser uma proposta "E" já enquadra uma série de construções 

anteriores a 1995 e licenças mais recentes 316/10. 

A proposta de exclusão, em área contigua ao perímetro urbano em vigor, verificando-se a existencia de edificações 

legalmente construidas ou licenciadas, algumas das quais anteriores ao PDM em vigor.Encontra-se um industria assim 

como os seguintes compromissos (proc.357/94, 1183/97, 1218/06 e 836/08)..  

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no 

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra 

inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações aanteriores a 1995 e compromisso posteriores 

(proc.1447/01, 547/06, 503/96 e 715/00).

A proposta em Santa Catarina da Serra, em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbano em vigor (Proc. 1278/05, 

1323/01,1180/99,333/01, 430/07, 512/09 e 743/99). Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserido 

em REN, enquadrando no seu interior uma atividade industrial. 

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado e 

com saneamento  correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se 

providenciar uma frente urbano adjacente à via de modo a rentabilizar as infraestruturas existentes.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
C294 A 0,25 ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E295 1,24 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C296 1,18 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E297 0,79 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E298 0,77 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E299 0,82 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C300 0,31 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C301 0,34 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C302 0,82 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C303 1,61 AMI+ARE --- --- ---

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado  

correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente 

urbano adjacente à via de modo a rentabilizar as infraestruturas existentes e de modo a enquadrar a construção 

existente e anterior a 1995.

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamentos infraestruturado e com saneamento correspondendo a areas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor. Na atualidade a área proposta para exclusão não se insere em REN servindo de 

conexão entre áreas com edificações existentes num perímetro urbano que sofreu uma forte redução na atual proposta 

de ordenamento e que justifica esta proposta. 

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, com preexistências. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução, 

sendo importantes providenciar frentes urbanas de modo a rentabilizar infraestruturas e a consolidar.   

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com edificação legalmente construída, licenciada ou 

autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor.Salienta-se que esta área, não se encontra inserida em REN 

atualmente, assim como se prevê uma forte redução do perímetro em vigor.

A exclusão localiza-se  no lugar de Magueigia na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente 

comprometida com edificiações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas, anteriores a 1995.

A exclusão localiza-se em Casal das Figueiras na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área dentro dos perímetros 

urbanos em vigor e contíguas a eles (proc. 322/05, 460/11 e 211/06).Salienta-se que esta área, na atualidade não se 

insere em REN.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Cova Alta em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentroo de perimetro urbano em vigor, como tal delimitados no 

PDM em vigor. Salienta-se que, na atualidade, a área não se encontra inserida em REN.

A proposta  no lugar do Ulmeiro em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor. Salienta-se que este perímetro urbano 

sofreu uma forte redução.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado e 

com saneamento correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se 

providenciar uma frente urbano adjacente à via de modo a rentabilizar as infraestruturas existentes e que faça a ligação 

entre o centro da localidade e as construções existentes.

A exclusão localiza-se em Gordaria na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área dentro dos perímetros urbanos em vigor e 

contíguas a eles (proc. 909/00 e 274/04).Salienta-se que esta área, na atualidade não se insere em REN.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
C304 0,63 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C305 0,10 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E306 2,12 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E307 1,12 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C309 0,82 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E310 1,72 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C313 1,43 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E314 2,62 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C315 10,50 AMI --- --- ---

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos, apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano em vigor, sem REN. 

Mais se refere que o perímetro de Vale Sumo sofreu uma forte redução, sendo esta área propicia para a colmatação do 

perímetro.

A área localiza-se em Campinos na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc791/98, 1220/93 e 1008/00) assim como atividades 

económicas inseridas em perímetro urbano em vigor no atual PDM, apoiada por arruamento infraestruturado. Salienta-

se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos em 

complemento com a proposta adjacente correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em 

vigor. Salienta-se que a atual proposta não se encontra inserida em REN na atualidade.

A proposta  localiza-se em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM(proc. 226/97, 1181/02, 331/06, 

224/09, 28/95, 398/11, 446/06, 918/98, 1379/97, 22/04 e cert.destaque313/13). A área apresenta vários arruamentos 

infraestruturados e com saneamento, mais se refere que este perímetro urbano se encontra circundado por REN.

A exclusão localiza-se no lugar da Quinta do Salgueiro na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área dentro dos perímetros 

urbanos em vigor e contíguas a eles (proc. 59/02 e 966/05).Salienta-se que esta área, na atualidade não se insere em 

REN.

A proposta insere-se no lugar de Casal das Figueiras em Santa Catarina da Serra em área efetivamente comprometida 

com um compromisso urbanistico - proc75/10.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado existindo dois processos de obras com edificações (proc. 

773/00 e 284/06) e de modo a inclui um equipamento religioso (cemitério). Salienta-se que esta área se insere em 

perimetro urbano na atualidade.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, 

com edificações legalmente construídas licenciadas ou autorizadas apoiadas em arruamento infraestruturado 

correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. A proposta enquadra ainda os 

processos de obras nº 579/96 e 659/96 assim como uma oficina automóvel.

A proposta localizada junto à EN 113 na freguesia de Santa Catarina da Serra, em área contígua ao perimetro urbano 

existente e efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas 

(Proc.361/04). A proposta de exclusão afastou-se o mais possível da linha de água existente mas tendo a preocupação 

de enquadrar as edfificações existentes Mais se salienta que a RAN atribuiu parecer favorável na zona que faz a 

articulação entre os dois perímetros urbanos propostos.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
C315 A 1,52 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E316 0,95 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C317 0,27 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C318 0,55 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E319 0,60 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C320 0,18 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E321 0,98 AMI Espaço Florestal

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E322 0,96 AMI+ARE Espaço Florestal

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C323 6,67 AMI --- --- ---

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos, apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor com preexistências (atividade económica VOLTEL - instalações técnicas de eletricidade). 

Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano em vigor, sem REN. 

A proposta  localiza-se em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas contigua aos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. A área apresenta  arruamento 

infraestruturados, mais se refere que este perímetro urbano se encontra circundado por REN.

A proposta  localiza-se em Loureira, uma área efetivamente já comprometida com edificações e compromissos 

urbanísticos legalmente autorizados (proc. 175/11; 55/13; 511/05 e 462/10) junto a arruamentos infraestruturados e 

com saneamento. A àrea corresponde na sua maioria a áreas livres dentro dos perimetros urbanos do PDM em vigor, 

assumindo a conformação do perimetro proposto e providenciando frentes urbanas viárias capazes de serem ocupadas.

A área de exclusão localiza-se em Siróis na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas(proc.542/09) dentro dos perímetros urbanos em 

vigor, como tal delimitados no PDM apoiada em arruamento infraestruturado.  

A área de exclusão localiza-se no lugar de Sirois na freguesia de Santa Catarina da Serra e visa a satisfação de carências  

existentes em termos de habitação e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo na sua 

maioria  às áreas livre existentes dentro dos  perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se 

que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN.

A área de exclusão localiza-se em Siróis na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc 968/07) dentro dos perímetros urbanos em 

vigor, como tal delimitados no PDM apoiada em arruamento infraestruturado.  

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos, apoiado em arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento) em zona parcialmente inserida em 

perímetro urbano e área de transição no PDM em vigor, não condicionada por REN com  preexistência ( proc.1744/95).

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação em área contígua ao perímetro 

urbano em vigor no sentido de poder rentabilizar a frente do arruamento infraestruturado e de modo a poder 

enquadrar preexistência e pedido de participação preventiva existente.

A exclusão localiza-se no lugar da Loureira na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbano do 

PDM em vigor (proc. 279/97, 914/98, 1721/95, 126/80, 590/10, 55/00 e 587/98). Salienta-se que esta área, atualmente, 

não se encontra inserida em REN, tendo assistido a um forte crescimento na construção pelo facto de se localizar junto a 

Fátima. 

32 Câmara Municipal de Leiria



Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
E324 2,48 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C325 2,11 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C326 3,17 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C327 4,30 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E328 2,12 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço 

Residencial de 

Grau II

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C329 0,33 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C330 0,39 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C331 3,84 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C332 0,98 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C333 1,17 AMI --- --- ---

A proposta localiza-se junto ao limite de concelho com Ourém numa zona com forte dinâmica construtiva e que se 

pretende organizar a curto e médio prazo através de planos inferiores ao PDM. Salienta-se que esta área, atualmente, 

não se encontra inserida em REN e corresponde a uma área livre dentro dos perímetros urbanos em vigor.

A proposta localiza-se no lugar de Murtal em Santa Catarina da Serra e corresponde a área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas anteriormente ao PDM tendo sofrido 

sucessivas ampliações decorrente do facto de se tratar de duas atividades económicas existentes (1340/97,4067/79 e 

2139/85). Esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN. As atividades que se encontram a funcionar no local 

assumem forte importância no tecido económico local.

A proposta de exclusão insere-se na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente já comprometida com 

edficações legalmente construídas, licenciadas ou autorizada e na sua esmagadora maioria anteriores a 1995. Esta área 

foi alvo de parecer favorável por parte da DRAPC - entidade da RAN. 

A proposta no lugar de Covão Grande na freguesia de Santa Catarina da Serra apresenta-se em área parcialmente 

comprometida (Lindac 31/11 e Licomb 8/11 - Industria de tipo 2 - Mármores e cantarias). Esta área encontra-se inserida 

em perímetro urbano do PDM em vigor sem REN.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação em complemento com 

a mancha adjacente (C289) e correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor não 

condicionado por REN. 

A proposta de exclusão contígua ao perímetro urbano em vigor verificando-se a existência de construções legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas anteriores ao PDM em vigor e logo a 1995.

A proposta de exclusão contígua ao perímetro urbano em vigor verificando-se a existência de construções legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas anteriores ao PDM em vigor e logo a 1995(proc.1617/99), apoiadas em 

arruamento existente.

A proposta localiza-se em Santa Catarina da Serra em área efetivamente comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas. Estamos perante uma área que possui construções  anteriores a 1995  e 

apresenta os seguintes compromissos: 329/12, 1240/70, 1031/04 e 116/97. Salienta-se que esta área se insere e está 

contigua ao perímetro urbano existente (área de transição), encontrando-se numa  zona dinâmica próximo de Fátima e 

junto à estrada para Tomar. Recentemente esta área urbana ficou mais condicionada com a passagem do IC9.

A exclusão localiza-se na Quinta da Sardinha em área efetivamente já comprometida com edfificações legalmente 

construidas, licenciadas ou autorizadas (35/08, 327/11, 163/12, 644/10 e 643/10) dentro dos perímetros urbanos em 

vigor que sofreu uma forte redução  e encontrando-se muito condicionado em toda a sua envolvente.

A exclusão localiza-se em S. Guilherme em área efetivamente já comprometida com edfificações legalmente construidas  

licenciadas ou autorizadas e com compromisso proc 116/97, dentro dos perímetros urbanos em vigor que sofreu uma 

forte redução  e encontrando-se muito condicionado em toda a sua envolvente.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
C334 0,89 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E335 0,31 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E336 0,70 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C337 7,88 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C338 1,78 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C339 0,24 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E340 5,91 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, é apoiada em arruamento infraestruturado e corresponde às áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação assim 

como garantir uma faixa de construção ao longo da via de modo a rentabilizar os investimentos relacionados. Salienta-se 

que este perímetro urbano sofreu uma forte redução  e com a REN bruta encontra-se totalmente envolvido por REN.

A exclusão localiza-se na Quinta da Sardinha em Santa Catarina da Serra em área efetivamente já comprometida com 

construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (50/11, 1170/88, 1691/78, 2556/86, 1517/04 e 474/01) 

sobretudo de atividades económicas que se desenvolveram ao longo de uma importante via de ligação de Leiria-Tomar e 

ainda Fátima. A proposta de area industrial e armazenagem pretende enquadrar as atividades economicas existentes 

incluindo uma indústria de Tipo 3 em processo de regularização (LINDAC 21/09). 

A exclusão localiza-se no lugar de Sobral da Granja em área efetivamente já comprometida com construções legalmente 

construidas, licenciadas ou autorizadas na sua maioria anteriores a 1995 mas com compromissos urbanisticos recentes 

(46/10, 279/11 e 377/11). Esta área possui arruamento infraestruturado e pertence a um perímetro que sofreu uma 

forte redução encontrando-se totalmente envolvido por REN.

A proposta localiza-se no lugar de Sobral em Santa Catarina da Serra e corresponde a área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas anteriormente ao PDM 

correspondendo a áreas livres dentro do perímetro urbano em vigor. O perímetro urbano encontra-se abrangido por 

REN na sua envolvente. 

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiada em arruamentos infraestruturas e com saneamento libetando uma plataforma de pelo menos 

30 metros em relação à via para permitir a implantação das construções e excluindo menos REN. O perímetro urbano se 

Sobral sofreu um grande redesenho e uma forte redução. Salienta-se que a atual proposta possui algumas edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetro urbanos ou na sua contiguidade (área de 

transição) (proc.1319/00,1216/06, 61/98, 221/10, 466/96 e 1695/99).

A exclusão localiza-se em área efetivamente já comprometida com edfificações legalmente construidas, licenciadas ou 

autorizadas(1299/05, 681/00 e 1124/97) dentro dos perímetros urbanos em vigor que sofreu uma forte redução  e 

encontrando-se muito condicionado em toda a sua envolvente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, é apoiada em arruamento infraestruturado e corresponde às áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação assim 

como garantir uma faixa de construção ao longo da via de modo a rentabilizar os investimentos relacionados. Salienta-se 

que este perímetro urbano sofreu uma forte redução  e com a REN bruta encontra-se totalmente envolvido por REN.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
E341 4,12 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C342 0,24 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E343 1,58 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C344 0,38 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E345 1,26 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C346 0,27 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C347 0,80 AMI+ARE --- --- ---

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento e libertando uma plataforma de pelo 

menos 30 metros em relação à via para permitir a implantação de construções e excluindo menor área de REN.

Para este local o perímetro urbano da Quinta da Sardinha sofreu uma forte redução e redesenho, tendo a presente 

proposta a intenção de salvaguardar edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos 

perímetros urbanos em vigor como se poderá comprovar no ortofomapa de 2012 e enquadrando os processos de obras 

nº 1657/75 e 5448/74.

A proposta localiza-se na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente comprometida através do proc. 

766/01. Salienta-se que esta área se insere em perímetro urbano em vigor, sem REN e possui arruamento 

infraestruturado.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiada em arruamentos infraestruturas e com saneamento libertando uma plataforma de pelo menos 

30 metros em relação à via para permitir a implantação das construções e excluindo menos REN. O perímetro urbano do 

Sobral sofreu um grande redesenho e uma forte redução. Salienta-se que a atual proposta possui algumas edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetro urbanos.

A proposta  encontra-se em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal delimitados pela PDM. Encontra-se apoiada em dois 

arruamentos infraestruturados com saneamento e ainda uma edificação anterior a 1995. Salienta-se que esta área 

atualmente, não se encontra inserida em REN

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas  apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor. A área onde se enquadra possui dois compromissos urbanisticos (proc.1022/07 e 537/02) 

.   

A proposta localiza-se em Olival na freguesia de Santa Catarina da Serra num local adjacente à EN 113 (ligação 

Leiria/Fátima) em área já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos 

perímetros urbanos em vigor (proc. 1315/05 e 47/88). Salienta-se que um dos processos é relativo a um lar de idosos 

apresentando-se como uma área dinâmica ao nivel de implantação de atividades económicas.

A proposta localiza-se em Vale Sumo em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas dentro da área dos perímetros urbanos em vigor e anteriores a 1995.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
E348 2,35 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaços 

agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade/Áre

a industrial e 

armazenagem

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C349 3,59 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E350 0,13 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C351 2,32 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E352 0,75 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E353 0,92 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C354 1,36 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C355 0,37 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E356 0,16 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamentos infraestruturados correspondendo parcialmente a areas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor, com compromisso proc 814/01. Pretende-se que esta área possa ser vista 

como uma área a ocupar de articulação com as atividades económicas existetnes na proposta adjacente (C349).   

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com edificações construídas, licenciadas ou autorizadas  

(proc. 10/96, 1041/01, 486/01), sendo constituida por arruamentos infraestruturado e com um grande número de 

atividades económicas importantes para a freguesia de Santa Catarina da Serra nomeadamente: CTV- Controle técnico 

de veículos; Civilena- obras de arte e empreitadas, gerais.SA;Servilena opel; Viamarca- pintura de vias rodoviária SA; 

FINSTSTOP- Pneus e alinhamentos; Bridgestone e Finestone Pneus.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento  correspondendo a 

áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente urbano adjacente 

à via de modo a rentabilizar as infraestruturas existentes e de modo a enquadrar a construção existente e anterior a 

1995. Salienta-se que este o perímetro urbano de Vale Tacão sofreu uma forte redução do perímetro urbano.

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor.Salienta-se que esta área, não se encontra inserida em REN 

atualmente, assim como se prevê uma forte redução do perímetro em vigor.

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor com preexistências. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução, 

sendo importante providenciar frentes urbanas de modo a rentabilizar infraestruturas e a consolidar esta parte central 

do perímetro urbano de Vale Tacão.

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamento correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em 

vigor e contiguas a estes. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução,não se encontrando  

atualmente inserida em REN. A presente proposta pretende enquadrar uma preexistência (anterior a 1995) 

aproveitando-se para promover a ocupação das frentes urbanas viárias infraestruturadas.

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro e contiguas (áreas de transição) aos perímetro urbanos em vigor, como tral delimitados no PDM. 

A proposta em Vale Tacão pretende enquadrar pavilhão legalmente construído , licenciadas ou autorizadas 

(proc1403/00), em área contigua ao perímetro urbano em vigor não condicionada por REN.

A proposta visa a satisfação de carências relacionadas com a atividade economica existente no local (carpintaria). 

Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
E357 1,18 ARE+AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C358 0,15 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E359 1,20 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E360 3,03 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E361 3,91 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaços 

Agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C362 2,75 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E363 1,69 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaços 

Agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E364 7,17 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamento correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em 

vigor. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução, não se encontrando, esta área em REN, na 

atualidade. Ainda se refere que para este local encontra-se um compromisso urbanistico (proc.1489/03).

A proposta em Donairia, em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes 

nos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se 

encontra inserida em REN, tendo como pretensão assegurar uma faixa de construção junto à via de modo a colmatar a 

ocupação. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no 

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra 

inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações anteriores a 1995 e compromisso posteriores.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no 

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra 

inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações aanteriores a 1995 e compromisso posteriores.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Ulmeiro, na freguesia de Santa Catarina da Serra, em área já efetivamente 

comprometida com edificações construídas, licenciadas ou autorizadas (469/09 e 1421/01) assim como edificações 

anteriores a 1995. Salienta-se que a proposta corresponde a áreas livres do perímetro urbano em vigor assim como às 

áreas contíguas (áreas de transição).

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e 

equipamentos apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes no perímetros 

urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em 

REN, pretende-se ainda promover a colmatação e consolidação do perímetro urbano.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos em 

complemento com a proposta adjacente correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em 

vigor. Salienta-se que a  proposta não se encontra inserida em REN na atualidade, encontrando completamente rodeada 

pela REN bruta.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
C365 6,36 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E366 0,75 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaços 

Agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C367 0,26 AMI+ARE --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E368 0,72 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaços 

Agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C369 0,48 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C370 0,55 AMI --- --- ---

Chainça E371 0,46 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E372 1,07 AMI

Área de 

equipamento

Area de 

equipamento

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
E373 0,28 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se 

que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não possui REN na atualidade.  

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução, sendo importantes 

providenciar frentes urbanas de modo a rentabilizar infraestruturas e a consolidar.   

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com edificação legalmente construída, licenciada ou 

autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que esta área, não se encontra inserida em REN, 

atualmente, assim como se prevê uma forte redução do perímetro em vigor.

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamento correspondendo a areas contiguas aos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se 

que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta  no lugar do Ulmeiro em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor. Salienta-se que este perímetro urbano 

sofreu uma redução.

A proposta localiza-se no lugar de Barreirinhos na freguesia de Santa Catarina da Serra em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos 

existentes no PDM em vigor e área de transição (proc. nº 1981/95). Salienta-se que esta área, na atualidade, não se 

encontra inserida em REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de equipamentos correspondendo a áreas 

livres dentro do perímetro urbano em vigor sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação. A 

proposta insere-se numa área de equipamento existente e que se pretende  expandir.

A proposta em Santa Catarina da Serra, em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbano em vigor e na área contigua (área de transição) 

(Proc.529/99,7/12,323/12,354/08,334/10,735/03 e 1096/01). Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra 

inserido em REN, enquadrando no seu interior uma atividade industrial. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se 

que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não possui REN na atualidade.  

38 Câmara Municipal de Leiria



Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Eufémia E375 0,20 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Eufémia E376 0,28 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Eufémia E378 1,08 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Eufémia E380 0,55 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Eufémia E381 0,56 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional 

/Espaços 

Agrícolas

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Eufémia C382 0,10 AMI --- --- ---

Santa Eufémia C383 0,10 AMI+ARE --- --- ---

Santa Eufémia C385 0,05 ARE --- --- ---

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações legalmente construída  dentro do 

perímetro urbano do PDM em vigor não condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Verifica-se na proposta uma forte redução do perímetro urbano em vigor.  

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, 

imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no plano. Em complemento com a mancha 385, encontra-se 

inserida no perímetro urbano do PDM em vigor,  não condicionada por REN. Pretende-se uniformizar o perímetro 

urbano servido por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta grande redução do 

perímetro urbano.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, sem  alternativas fora 

da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano. Corresponde a uma uniformização do perímetro 

urbano em relação à via existente infraestruturada(água, luz, saneamento). Salienta-se que esta área, atualmente, 

encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por REN, com frente de construção. Verifica-se grande  

redução do perímetro urbano em vigor.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora 

da REN. Corresponde às áreas livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor, não condicionado por REN, 

apoiado em arruamento existente infraestruturado (àgua , luz, saneamento). Verifica-se forte redução do perímetro 

urbano em vigor. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora 

da REN. Corresponde a espaço urbano habitacional no PDM em  vigor, não condicionado por REN, apoiado em 

arruamento existente infraestruturado (àgua, luz, saneamento). Uniformização do perímetro em relação à via. Verifica-

se forte redução do perímetro urbano em vigor. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, sem  alternativas fora 

da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano. Em complemento com a proposta 480, 

pretende-se uniformizar o perímetro urbano em relação à via existente infraestruturada (água, luz, saneamento). 

Salienta-se que esta área atualmente, encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por REN, com frente 

de construção. Verifica-se grande  redução do perímetro urbano em vigor.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações legalmente construídas ( 2moradias -

Processo 155/11) localizadas na zona de transição  do PDM em vigor não condicionada por REN, servida por arruamento 

infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta uma forte redução do perímetro urbano em vigor.  

A área localiza-se em Santa Eufémia em area efetivamente já comprometida em área contigua ao perímetro urbano 

existente, verificando-se a existência de construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Eufémia C386 0,07 ARE --- --- ---

Santa Eufémia C387 0,12 AMI+ARE --- --- ---

Santa Eufémia C388 0,38 AMI --- --- ---

Santa Eufémia E389 1,63 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Eufémia E389 A 1,02 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano 

de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Souto da 

Carpalhosa
C391 0,43 ARE --- --- ---

Souto da 

Carpalhosa
C393 3,81 ARE --- --- ---

Souto da 

Carpalhosa
E394 0,10 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Souto da 

Carpalhosa
E395 0,12 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços 

Urbanos de 

Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações legalmente construídas dentro do 

perímetro urbano do PDM em vigor não condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Verifica-se na proposta uma forte redução do perímetro urbano em vigor.  

Área efetivamente já comprometida  com edificação legalmente construída (processo 1057/98), incompatíveis com a 

manutenção do estatuto da REN, licenciada no perímetro urbano em vigor apoida em via infraestruturada (água, luz e 

saneamento, sendo fundamental  para garantir a conformidade do  perímetro.                                

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento correspondendo a áreas livres dentro e 

contíguas ao perímetro urbano do PDM em vigor. Salienta-se que a atual proposta possui algumas edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas anteriores ao PDM em vigor (proc. 1979/84 e 590/11).

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações legalmente construídas (3 moradias e 

armazém de fruta) localizadas na zona de transição e no interior do perímetro urbano do PDM em vigor não 

condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta uma 

forte redução do perímetro urbano em vigor.  

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento correspondendo a áreas livres dentro e 

contíguas ao perímetro urbano do PDM em vigor. Salienta-se que a atual proposta possui algumas edificações 

legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas proc. 883/07, 1029/00, 763/93, 587/97 e 244/12. 

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações legalmente construídas (3 moradias  e 

sede do rancho folclórico Juventude Amiga) localizadas na zona de transição  do PDM em vigor não condicionada por 

REN, servida por arruamento infraestruturado . Verifica-se  uma redução do perímetro urbano em vigor.  

A exclusão localiza-se, em área efetivamente já comprometida com edificação legalmente construída -Cerâmica do 

Centro, Lda- Pasticer (processo 835/94, inserida na área de transição urbano/rural e unidade industrial existente do 

PDM em vigor não condicionada por REN.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora 

da REN. Corresponde a espaço urbano habitacional no PDM em  vigor, não condicionado por REN, apoiado em 

arruamento existente infraestruturado (àgua, luz, saneamento). Uniformização do perímetro urbano.Verifica-se  

redução do perímetro urbano em vigor. 

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado  

correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente 

urbano adjacente à via de modo a rentabilizar as infraestruturas existentes e de modo a enquadrar a construção 

existente e anterior a 1995 na envolvente da presente proposta.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Souto da 

Carpalhosa
C396 0,18 ARE --- --- ---

Souto da 

Carpalhosa
C397 1,60 ARE --- --- ---

Cortes C398 0,55 ZAC --- --- ---

Cortes C399 0,15 ZAC --- --- ---

Monte Redondo C400 0,08 ZAC --- --- ---

Carreira C401 0,79 ZAC

Colmeias C402 0,03 ZAC --- --- ---

Colmeias C403 0,49 ZAC --- --- ---

Cortes C404 1,80 ZAC --- --- ---

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor. Pretende-se enquadrar as construções 

existentes assim como uma área de colmatação de modo a providenciar frente urbana adjacente a via infraestruturada.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição). Enquadra 

dois compromissos posteriores ao PDM em vigor, processos nº  35/09 e 670/06, num local com arruamento 

infraestruturado sendo as restantes construções anteriores ao PDM em vigor e não incluidas em perímetro urbano no 

pdm atual.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição). Pretende 

ainda enquadrar um estabelecimento industrial conforme processo de obras 552/97, num local com arruamento 

infraestruturado sendo as construções anteriores ao PDM em vigor e não incluidas em perímetro urbano no pdm atual.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor. Visa enquadra um estabelecimento 

comercial existente e anterior ao PDM em vigor, adjacente a um  arruamento infraestruturado.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificação  legalmente construída - equipamento 

associação cultural e desportivo  Santa Bárbara(processo 269/2001, na Chã da Laranjeira, inserido na Área de transição 

urbano/rural do PDM em vigor não condicionada por REN. Verifica-se na proposta uma  redução do perímetro urbano 

em vigor.  

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações legalmente construídas - 2 moradias 

(processos 207/98 e 681/91 ) e uma oficina (processo1425/97) localizadas em espaço urbano do PDM em vigor não 

condicionadas por REN, servida por arruamento infraestruturado . Verifica-se  uma redução do perímetro urbano em 

vigor.  

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em 

vigor e enquadra atividades económicas industriais e comerciais que deverão ser integradas em solo urbano. A proposta 

de exclusão enquadra os seguintes compromissos proc. 906/04, 149/98, 8/06 e 21/96.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição). Para o local 

desta proposta de exclusão encontram-se 5 compromissos entre os quais um loteamento no qual se integram 

edificações familiares e estabelecimentos comerciais (oficina auto).

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor. As edificações são anteriores ao PDM em 

vigor e adjacente a arruamento infraestruturado.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Leiria C405 2,72 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C406 0,49 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C406 A 0,51 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C407 0,16 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C408 0,38 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C409 0,13 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C410 0,47 ZAC --- --- ---

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em 

vigor.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em 

vigor.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica 

comercial em atividade relacionada com móveis (empresa Francismóveis - Móveis S. Francisco aprovada pelo 

proc.55/98).

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica 

comercial em atividade relacionada com aquecimento (empresa ROVAL)

A proposta localiza-se no lugar de Caldelas na freguesia de Caranguejeira em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor, apoiada 

em arruamento infraestruturado contendo ainda uma infraestrutura de abastecimento de águas (reservatório de água). 

Salienta-se que a área se apresenta relativamente consolidada servindo de articulação entre o lugar principal e o 

equipamento desportivo e cultural contíguo. Enquadra um processo de obras 500/99 e apresenta-se contígua à 

proposta 406 estando separada devido ao Leito de curso de água existente.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em 

vigor e enquadra atividades económicas comerciais que deverão ser integradas em solo urbano, assim como uma 

Estação de Tratamento de Água e reservatórios. A proposta de exclusão enquadra os seguintes compromissos proc. 

500/99, 286/03, 166/05, 938/03 e 407/08.

A proposta de exclusão em área efetivamente comprometida através do processo nº 6/07 para a construção de um 

edifício destinada a serviços, comércio e escritórios, assim como abrange parte do loteamento 03/10 que prevê a 

construção de um armazém e dos quais se anexam cópias dos projetos. Parte da proposta insere-se, ainda, no projeto 

de intervenção urbana de Capuchos|Porto Moniz|Jericó (Estudo de conjunto). Esta área pertence ao aglomerado 

urbano de Leiria definido no PDM em vigor.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Caranguejeira C411 1,59 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C412 0,12 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C413 0,21 ZAC --- --- ---

Caranguejeira C413 A 0,38 ZAC --- --- ---

Cortes C415 0,10 ZAC --- --- ---

Cortes C416 0,59 ZAC --- --- ---

Cortes C417 0,34 ZAC --- --- ---

Cortes C418 0,23 ZAC --- --- ---

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica industrial de 

grande importância local e regional em atividade  - VALCO - Carpintaria de Vale Covo, Lda. Esta edificação encontra-se 

em processo de regularização da atividade industrial (REAI) através do Lind.14/10 e proc. 1320/99.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), de apoio à 

agricultura . 

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento)

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificação legalmente 

construída, licenciada ou autorizada em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento) sendo a sua existência anterior a 1995.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento) próxima ao núcleo central do lugar da Reixida (com vários equipamentos e 

atividades comerciais).

A Proposta de exclusão da REN refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas apoiada em arruamento (água, luz e saneamento) e na qual se pretende 

enquadrar um edifício da Quinta de Santo António do Freixo. Esta Quinta caracteriza-se por ser um conjunto 

arquitetónico grande importância (edificado ao longo de séculos) onde se insere uma habitação senhorial. A sua origem 

perde-se no tempo (são conhecidos registos oficiais no ano de 1774) sendo a sua última construção datada dos anos 30 

do século passado. Esta Quinta foi até 1998, uma unidade tradicional de exploração agrícola onde se cultivavam desde a 

hortifruticultura aos cereais, da moagem à criação de gado, do vinho ao azeite. Desde 1993 a exploração agrícola foi 

sendo paulatinamente desativada dando lugar à realização de inúmeros eventos tanto de carácter privado (desde 

batizados até às bodas de ouro), como empresariais e mesmo culturais e que resultou na necessidade de construção de 

um edifício de apoio à atividade de realização de eventos.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área próxima ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento) proposta, no âmbito da revisão, para Aglomerado Rural. 

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica comercial 

aprovada pelo processo 853/97 como oficina.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Cortes C420 0,05 ZAC --- --- ---

Cortes C423 0,88 ZAC --- --- ---

Azóia C425 0,79 ZAC

Ortigosa C427 0,11 ZAC --- --- ---

Colmeias C428 0,19 ZAC --- --- ---

Colmeias C429 0,55 ZAC+AMI --- --- ---

Colmeias C430 0,07 ZAC --- --- ---

Colmeias C431 0,06 ZAC --- --- ---

Colmeias C432 0,05 ZAC --- --- ---

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor adjacente ao IC2 (EN1) com 

várias atividades económicas existentes: Ecopartes, Fastzone, Móveis e sofás e Manuel Conceição Antunes empreiteiros, 

aprovados pelos processos de obras 1069/00, 1068/00, 1028/02, 637/98 e ainda o Lind 5/03. A proposta visa apenas 

fazer a colmatação do perímetro de modo a enquadrar as existências.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente comprometida parcialmente, dentro do perímetros 

urbanos em vigor e apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento), e que se pretende colmatar por 

forma a rentabilizar as infraestruturas existentes, num perímetro urbano que reduziu cerca de 6%.

A proposta de exclusão enquadra uma área efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas em solo rural apoiada em arruamento infraestruturado (junto à EN 109). A proposta pretende 

enquadrar parte das edificações referentes a um estabelecimento de restauração e bebidas existente e em atividade. Os 

processos relacionados com esta edificação são: 498/92, 1371/93, 312/91, 2043/94 e 174/09.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificação legalmente 

construída, licenciada ou autorizada em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). A edificação já é muito antiga e inclui também um moinho de farinha e na 

qual se encontra instalada uma atividade económica (restaurante).

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificação legalmente 

construída, licenciada ou autorizada em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento) sendo a sua existência anterior a 1995. A proposta visa enquadrar uma 

atividade comercial existente de venda e fabrico de móveis assim como promover a colmatação do perímetro urbano 

proposto, no qual existe um processo de obras nº 1792/95.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificação legalmente 

construída, licenciada ou autorizada em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento) referente a um equipamento existente e de grande importância - um lar de 

idosos D. Luís, licenciado através do proc. 1524/95.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente comprometida parcialmente dentro dos perímetros 

urbanos em vigor e apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento), e que se pretende colmatar por 

forma a rentabilizar as infraestruturas existentes, num perímetro urbano que reduziu cerca de 6%.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente comprometida, através do compromisso 292/11 

para construção de moradia  dentro do perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz 

e saneamento).

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição). As 

edificações são anteriores ao PDM em vigor e adjacentes a arruamento infraestruturado.
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Colmeias C433 0,40 ZAC --- --- ---

Colmeias C435 0,15 ZAC --- --- ---

Cortes C436 0,03 ZAC --- --- ---

Cortes C436 A 0,06 ZAC

Cortes C437 0,08 ZAC

Cortes C438 0,24 ZAC --- --- ---

Cortes C438 A 0,04 ZAC --- --- ---

Cortes C439 0,10 ZAC

Leiria C440 2,40 ZAC --- --- ---

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área inserida em perímetro urbano em vigor e parcialemente contígua ao 

perímetro (área de transição), através dos processos de obras 773/98 e 1345/88 referentes a 2 moradias. Pretende-se 

fazer a colmatação e formatação do perímetro urbano proposto de modo a fazer a ligação entre as edificações 

existentes apoiadas em arruamento infraestruturado.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área inserida em perímetro urbano em vigor através dos processos de obras 

nº 1592/04 referentes a 1 moradia. Pretende-se fazer a colmatação e formatação do perímetro urbano proposto de 

modo a fazer a ligação entre as edificações existentes apoiadas em arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma érea efetivamente já comprometida, com edificação legalmente 

construída, licenciada ou autorizada em área contígua ao perímetro urbano atual, apoiada em arruamento 

infraestruturado de ligação entre a Cidade de Leiria e Cortes. A edificação já é antiga.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente já comprometida com edificação licenciada ou 

autorizada contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição) e apoiada em arruamento infraestruturado (água, 

luz e saneamento).

A Proposta de exclusão da REN refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor da cidade de Leiria apoiada em 

arruamento infraestruturado e que pretende enquadrar um compromisso: o processo nº 607/88 relativo à construção 

do matadouro (Mapicentro), que já se encontra construído.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente já comprometida contígua ao perímetro urbano em 

vigor (área de transição) e apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento), com edificações 

aprovadas através dos processos 1592/04 e lot. 19/79, encontrando-se estas numa cota já mais elevada em relação ao 

rio.

A proposta de exclusão localiza-se em Ponte Cavaleiro na freguesia de Cortes em área efetivamente já comprometida, 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.1459/95 e loteamento 119/79) em área 

contígua ao perímetro urbano em vigor apoiada em arruamento infraestruturado.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). A grande parte das edificações existentes é anterior a 1995 (data de entrada 

em vigor do PDM) encontrando-se para a área os processos nº 1347/03 e o 741/93.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificação legalmente 

construída, licenciada ou autorizada em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). .
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Plano diretor municipal proposta de exclusão da REN em solo urbano

Freguesia Nº 

ordem

Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Leiria C440 A 0,45 ZAC --- --- ---

Maceira C474 5,69 CLA --- --- ---

Pousos C502 1,37 AMI

Colmeias C503 0,21 ARE --- --- ---

Área efetivamente comprometida de usos mistos ,  no qual se verifica a presença de pré-existências anteriores ao plano 

em vigor (Simatri- sistemas de maqinaria tridimensional Lda, em processo de regularização - Lind 4/2008 e 7 moradias), 

não condicionadas por REN, servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõ-se a colmatação 

desta área infraestruturada, objeto de um regime de uso do solo que garante a sua contenção e o seu ordenamento.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). Possui compromissos urbanísticos (proc. 1290/96). Salienta-se que a área 

não se encontra inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão localiza-se junto a Pousos numa área efetivamente comprometida com edificações anteriores a 

19985 e vários compromissos legalmente autorizados (Proc. 25/00, 531/05 e 331/05), correspondendo a uma área 

integrada em perímetro urbano em vigor – Aglomerado da Cidade de Leiria, não se encontrando inserida em REN na 

atualidade.

A Proposta de exclusão da REN refere-se a uma área efetivamente já comprometida, dentro do perímetro urbano em 

vigor da cidade de Leiria apoiada em arruamento infraestruturado e que pretende enquadrar um compromisso: o 

processo nº 288/04, referente a uma remodelação do terreno tendo sido aprovado um pedido de informação n 23/08 

para construção de um edifício destinado a comércio e serviços.

46 Câmara Municipal de Leiria



 

   Câmara Municipal de Leiria | DPGU | DIPOET 85 

plano diretor municipal 

Leiria 

Memória descritiva e justificativa da delimitação da REN      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLO RURAL  

ÁREAS DE EDIFICAÇÃO DISPERSA E AGLOMERADOS RURAIS 

 

 

 

 

 



plano diretor municipal proposta de exclusão   da REN em áreas de edificação  dispersa e aglomerados rurais 

A proposta  de exclusão não está condicionada pela REN em vigor.

A proposta de exclusão está inserida no perimetro urbano do PDM em vigor.

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)

Tipologia 

REN
Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina

Cortes C155 0,62 ARE --- --- ---

Cortes E173 0,23 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Área de 

Edificação 

dispersa

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Bajouca C457 1,92 CLA --- --- ---

Barreira C459 4,68 ARE --- --- ---

Bidoeira de Cima C460 2,20 CLA --- --- ---

Boa Vista C461 1,75 AMI --- --- ---

Caranguejeira C464 0,70 ARE --- ---                           

Colmeias C467 0,67 AMI --- --- ---

Proposta de área de edificação dispersa, espaço de usos mistos ,  no qual se verifica a presença de pré-existências 

anteriores ao plano em vigor, não condicionadas por REN, (processos 1696/91; 1876/95; 258/96 e 303/95)servidas por 

arruamentos  infraes-truturados (água, luz e saneamento). Este espaço é objeto de um regime de uso do solo que 

garante a sua contenção/colmatação e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação das carências existentes em termos de habitação e construções ligadas a 

atividades que contribuam para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem  

alternativas fora da REN. A proposta de área de edificação dispersa encontra-se servida por arruamento existente 

infraestruturado (água, luz, saneamento). Propõe-se um regime de uso do solo que garanta  sua contenção  e o seu 

ordenamento numa óptica de sustentabilidade a serem infra-estruturados com recurso a soluções apropriadas às suas 

características.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos ,  no qual se verifica a presença de 

preexistências anteriores e posteriores ao plano em vigor, não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado. Situações de contiguidade entre os concelhos de Leiria e Pombal,  a proposta foi ponderada em 

conjunto pelos dois municípios, e devidamente concertada num contexto intermunicipal, atendendo ao facto de estarem 

a decorrer em simultâneo os processos de revisão do PDM. Propõe-se a colmatação desta área infraestruturada  objeto 

de um regime de uso do solo que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de um grande número de pré- existências anteriores e 

posteriores ao plano em vigor, inseridas  no perímetro urbano e parcialmente na zona de transição urbano,não 

condicionado por REN, apoiadas em  arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Corresponde a espaço 

edificado com função residencial e de apoio a atividades localizadas em solo rural, propõe-se um regime de uso do solo 

que garanta a sua qualificação como espaços de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural, no PDM 

em vigor 

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas(lot.10/93) contíguas ao perímetro urbano em vigor 

conforme delimitado no PDM. Possui arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento) a qual permite a inclusão das 

construções anteriores ao PDM em solo urbano.Esta área proposta é objeto de um regime de uso do solo que garante a 

sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.  

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de usos mistos que contribuam para reforçar 

a base económica e a promoção de emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à 

viabilização das propostas contidas no plano. Em complemento com a mancha 155,  servida por arruamento 

infraestruturado (água, luz, saneamento), são áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor, sendo fundamental 

para garantir a conformidade da sua delimitação.  Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e 

não tem REN na atualidade.Corresponde  a um espaço de usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua 

contenção e o seu ordenemento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de área de edificação dispersa,  em área efetivamente já comprometida  com pré-existências anteriores e 

posteriores  ao plano em vigor, não condicionadas por REN, servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e 

saneamento). Propõe-se a colmatação desta área infraestruturada objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua 

contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de pré- existências anteriores ao plano em vigor, apoiadas 

em  arruamento infraestruturado.  Propõe-se um espaço edificado com função residencial e de apoio a atividades 

localizadas em solo rural, com um regime de uso do solo que garante a sua qualificação como espaços de articulação de 

funções residenciais e de desenvolvimento rural.
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plano diretor municipal proposta de exclusão   da REN em áreas de edificação  dispersa e aglomerados rurais 

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)

Tipologia 

REN
Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Colmeias E468 0,09 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Aglomerado 

Rural

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Cortes C469 0,65 ARE --- --- ---

Cortes C471 4,63 AMI --- --- ---

Cortes C472 1,92 ARE --- --- ---

Maceira E475 1,02 CLA

 Espaços 

Agrícolas e 

Florestal

Área de 

edificação 

dispersa

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira E477 2,43 AMI

Espaços Agrícolas 

e Espaços 

Urbano 

Habitacional

Área de 

edificação 

dispersa

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Maceira C481 1,11 CLA --- --- ---

Maceira E482 1,79 CLA

 Espaços 

Agrícolas e 

Florestal

Área de 

edificação 

dispersa

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de pré- existências anteriores ao plano em vigor, apoiadas 

em  arruamento infraestruturado. No PDM em vigor esta área está classificada como espaço urbano habitacional não 

condicionada por REN, parte deste perímetro urbano foi reclassificado para solo rural, pretende-se com a proposta um 

profundidade em relação à via . Espaço edificado com função residencial e de apoio a atividades localizadas em solo 

rural, propõe-se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaços de articulação de funções 

residenciais e de desenvolvimento rural.

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural ,  no 

qual se verifica a presença de pré-existências, servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e saneamento). 

Propõe-se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaço de articulação de funções residenciais e 

de desenvolvimento rural. 

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  no qual se verifica a presença de pré-

existências anteriores e posteriores  ao plano em vigor servidas por arruamentos  infraestruturados (água, luz, 

saneamento). A proposta desenvolve-se em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas dentro dos  perímetros urbanos em vigor (ex: 

atividade industrial existente), neste caso salienta-se que o perimetro urbano da Abadia sofreu uma forte redução. Este 

área proposta é objeto de um regime de uso do solo que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de 

sustentabilidade. A proposta visa ainda enquadrar compromissos existentes e atualmente inseridos em perímetro 

urbano em vigor (proc.nº 6/04, 825/68, 450/12, 08/06, 826/95, 1173/06 e 1370/05.

Proposta de área de edificação dispersa,  na qual se verifica a presença de pré-existências anteriores e posteriores  ao 

plano em vigor servidas por arruamentos  infraestruturados (água, luz, saneamento). A exclusão em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas(proc.448/05,1691/90,1203/04,1215/03 e 1720/99). A area encontra-se parcialmente inserida em perímetro 

urbano em vigor mas assume carateristicas de povoamento rural. Este área proposta é objeto de um regime de uso do 

solo que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e construções ligadas a 

atividades que contribuam para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem  

alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no plano. Em complemento com a 

manchas C483 e  C484,  servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Corresponde  a um espaço de 

usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de 

sustentabilidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de usos mistos que contribuam para reforçar 

a base económica e a promoção de emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à 

viabilização das propostas contidas no plano, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento), não 

condicionadas por REN. Propõe-se a colmatação desta área infraestruturada, objeto de um regime de uso  que garante a 

sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos ,  no qual se verifica a presença de pré-

existências anteriores ao plano em vigor (7 moradias), não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado (água, luz e saneamento). Propõe-se a colmatação desta área infraestruturada objeto de um regime de 

uso do solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e construções ligadas a 

atividades que contribuam para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem  

alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no plano. Em complemento com a 

manchas C483 e C484 ,  servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Corresponde  a um espaço de 

usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenemento numa optica de 

sustentabilidade.
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plano diretor municipal proposta de exclusão   da REN em áreas de edificação  dispersa e aglomerados rurais 

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)

Tipologia 

REN
Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Maceira C483 1,65 CLA --- --- ---

Maceira C484 0,86 CLA --- --- ---

Memória E486 1,28 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Área de 

edificação 

dispersa

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Memória C486 A 0,12 ARE --- --- ---

Milagres C488 1,40 ARE+AMI --- --- ---

Milagres E489 0,17 ARE+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Área de 

edificação 

dispersa

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Catarina da 

Serra
C490 3,03 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C491 2,98 AMI+ARE --- --- ---

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  no qual se verifica a presença de pré-

existências anteriores ao plano em vigor (3 moradias), não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõe-se a colmatação desta área infraestruturada objeto de um regime de 

uso do solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  no qual se verifica a presença de pré-

existências anteriores ao plano em vigor (7 moradias), não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõ-se a colmatação desta área infraestruturada objeto de um regime de 

uso do solo que garanta a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de área de edificação dispersa,  na qual se verifica a presença de pré-existências anteriores e posteriores  ao 

plano em vigor servidas por arruamentos  infraestruturados (água, luz, saneamento). A exclusão em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas  inserida em perímetro urbano em 

vigor, não condicionada por REN, assumindo carateristicas de povoamento rural. (proc. 623/04). A proposta pretende 

ainda aproveitar a plataforma viável de ocupação junto à via existente.

Proposta de área de edificação dispersa,  na qual se verifica a presença de pré-existência anterior ao plano em vigor 

servida por arruamentos  infraestruturados (água, luz, saneamento). A exclusão em área efetivamente comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas  inserida em perímetro urbano em vigor, não 

condicionada por REN, assumindo carateristicas de povoamento rural. Este área proposta é objeto de um regime de uso 

do solo que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade..

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de usos mistos que contribuam para reforçar 

a base económica e a promoção de emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à 

viabilização das propostas contidas no plano.  Servida por arruamento infraestruturado, são áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação.  Salienta-se que esta 

área se encontra dentro de perímetro urbano e parcialmente na área de transição, não condicionada por REN. Preve-se a 

reclassificação do solo urbano para rural devido à estrutura do povoamento.Corresponde  a um espaço de usos mistos, 

objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenemento numa optica de sustentabilidade.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos 

apoiada em arruamento infraestruturado  correspondendo a áreas livres dentro do perímetro urbano em vigor. Preve-se 

a reclassificação do solo urbano para rural devido à estrutura do povoamento.Corresponde  a um espaço de usos mistos, 

objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenemento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de pré- existências anteriores e posteriores ao plano em 

vigor( moradias e capela), apoiadas em  arruamento infraestruturado. No PDM em vigor esta área está classificada como 

espaço urbano habitacional não condicionada por REN, reclassificação do solo urbano para rural, pretende-se com a 

proposta um profundidade em relação à via . Espaço edificado com função residencial e de apoio a atividades localizadas 

em solo rural, propõe-se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaços de articulação de 

funções residenciais e de desenvolvimento rural.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos ,  no qual se verifica a presença de pré-

existências  de 4 moradias , oficina e restaurante Sete Rios (proc. 265/96;659/96;1174/92), inseridas em perímetro 

urbano no PDM em vigor, não condicionadas por REN, servidas por arruamento  infraestruturado. Propõe-se a 

colmatação desta área infraestruturada objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua contenção e o seu 

ordenamento numa optica de sustentabilidade.
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plano diretor municipal proposta de exclusão   da REN em áreas de edificação  dispersa e aglomerados rurais 

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)

Tipologia 

REN
Uso atual Uso proposto

Fim a que se 

destina
Fundamentação:

Santa Catarina da 

Serra
C492 2,51 ARE+AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
C493 2,05 AMI --- --- ---

Santa Catarina da 

Serra
E494 0,45 AMI

Espaços Agrícolas 

e Espaços 

Florestais

Aglomerado 

Rural

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Santa Eufémia C498 5,00 AMI --- --- ---

Maceira C504 0,14 ZAC --- --- ---

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural,  no 

qual se verifica a presença de pré-existências (4 moradias e atividades económicas -bombas de gasolina e Quimelena e 

construções Lda), atualmente não condicionadas por REN, servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e 

saneamento). Propõe-se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaço de articulação de 

funções residenciais e de desenvolvimento rural. 

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área de edificação dispersa,  efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz) e 

anteriores a 1995. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e construções ligadas a 

atividades que contribuam para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem  

alternativas fora da REN. Em complemento com a mancha  C493 apoiada em arruamento existente infraestruturado.  

Espaço com funções residenciais e de apoio a atividades económicas localizadas em solo rural,  objeto de um regime de 

uso de solo que garanta a sua qualificação como espaço de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento 

rural numa óptica de sustentabilidade.

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural,  no 

qual se verifica a presença de pré-existências, servidas por arruamento  infraestruturado (água, luz e saneamento). A 

proposta junto ao Lapedo corresponde a uma  área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano definido no PDM em vigor. Salienta-se 

que esta área, na atualidade, não possui REN e enquadra os processos 1009/93, 510/96, 889/99, 1328/99,573/96,2/02 e 

1320/04. Propõe-se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaço de articulação de funções 

residenciais e de desenvolvimento rural. 

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a atividades localizadas em solo rural,  no 

qual se verifica a presença de pré-existências (moradias e oficina auto) inseridas em perimetro urbano em vigor, não 

condicionadas por REN, servidas por arruamento  infraestruturado (água, luz e saneamento). Propõe-se um regime de 

uso do solo que garanta a sua qualificação como espaço de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento 

rural. 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

A proposta  de exclusão não está condicionada pela REN em vigor.

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual

Amor C509 0,587 ZAC Pecuária

Arrabal C520 0,236 AMI Pecuária

Fundamentação:

A proposta de exclusão está inserida no perimetro urbano do PDM em vigor.

A proposta de exclusão refere-se a construções existentes à data de entrada em vigor do PDM (1995)

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizadas. A proposta de exclusão sem alternativa em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de frangos - classe 1 em atividade, licenciada no âmbito do 

processo 1954/87, titulada com licença n.º 773/89 em nome de Cunicentro- Sociedade Cunícola do Centro Ldª. Esta licença 

encontra-se prevista para a construção de um pavilhão já construído no local como se poderá comprovar no anexo à 

presente justificação, o qual apresenta a planta com o referido pavilhão.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativa em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 1 , 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, licenciada no âmbito do processo 1738/81, titulada com licença de utilização. 

Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 6/2012, n.º processo na DRAPC 012932/01/C 

2011), requerido por Adelino Alves Pedro, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos 

de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do 

artigo 20.º do RJREN).  A atividade em causa já se encontra no local há muitos anos e caso necessite de se adaptar às novas 

regras do bem estar animal poderá ter de encerrar dado que na tipologia onde se insere não é possível ampliações ou 

licenciamento.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Arrabal C522 0,450 AMI Pecuária

Arrabal C523 0,076 AMI+ARE Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada. A proposta de exclusão sem alternativa em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de frangos, (diz respeito à mesma exploração da proposta 

C520) - classe 1 em atividade, licenciada no âmbito do processo 1954/87, titulada com licença n.º 773/89 em nome de 

Cunicentro- Sociedade Cunícola do Centro Ldª. O pavilhão que se apresenta nesta proposta faz parte do cadastro do 

processo referido no paragrafo anterior e tratar-se-à de uma ampliação da exploração e para o qual não foi encontrado nos 

serviços do municipio qualquer processo de licenciamento.

No âmbito do PROT-C os PDM devem

identificar as unidades produtivas pecuárias e

agroindustriais existentes no solo rural

ponderando mecanismos que salvaguardem a

sua permanência e possível ampliação de

modo a providenciar a sua viabilidade

económica inserida num uso que é o mais

adequado para a existência destas atividades.

A proposta de exclusão refere-se a parte de

uma exploração pecuária de coelhos situada

na freguesia de Arrabal, cuja construção é

anterior a 1995 em atividade. 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Arrabal C524 0,958 AMI Pecuária

Bajouca C528 0,015 CLA Pecuária

Boa Vista C462 0,534 ARE Comércio/serviços

De acordo com o Prot-c a edificação isolada poderá assumir como função o suporte às atividades económicas associadas à 

valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagisticos e/ou à promoção da multifuncionalidade dos espaços 

rurais podendo as construções assumir várias finalidades. A proposta de exclusão pretende enquadrar construção ligada a 

atividade que contribui para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais. A proposta de 

exclusão sem alternativas em áreas não afetadas pela REN refere-se a uma atividade comercial em funcionamento 

relacionada com comércio automóvel, licenciada pelo processo 123/87. Esta proposta visa ter em consideração atividade 

económica existente junto ao IC 2 onde já existem outras atividades contíguas num local que não se encontra condicionado 

por REN na atualidade.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada. A proposta de exclusão sem  alternativa em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de frangos - classe 1 em atividade, licenciada no âmbito do 

processo 2412/87, titulada com licença n.º 772/89 em nome de Cunicentro- Sociedade Cunícola do Centro Ldª. Esta 

exploração enquadra, no seu cadastro, 3 pavilhões dos quais 2 se apresentam anteriores a 1995 e um será posterior. No 

documento anexo ao presente é apressentada uma licença de construção de um pavilhão que se encontra implantado mais 

a norte do local da autorização de construção.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada. A proposta de exclusão sem alternativas em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 1 em atividade, licenciada no âmbito do 

processo 1617/2000, titulada com licença de utilização (Alvará de utilização n.º 74/03) em nome de Manuel Carreira 

Ferreira. Este álvará como se poderá perceber através da planta no documento em anexo refere-se ao pavilhão apresentado 

nesta proposta.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Boa Vista C549 0,183 ARE Pecuária

Boa Vista C550 0,042 ARE Pecuária

Boa Vista C551 0,037 ARE Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.A proposta de exclusão 

sem alternativa em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2 , 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP, n.º 

processo na DRAPC 015105/05/01/c, requerido por Adelino Barbeiro Guarda, o qual não têm enquadramento nos usos e 

ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN).  Sobre esta proposta não se conseguiu encontrar nos serviços 

qualquer informação relativa à atividade ou licenciamento de edificações. 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.A proposta de exclusão 

sem  alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2 , 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP, n.º 

processo na DRAPC 015105/05/01/c, requerido por Adelino Barbeiro Guarda, o qual não têm enquadramento nos usos e 

ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN).  Sobre esta proposta não se conseguiu encontrar nos serviços 

qualquer informação relativa à atividade ou licenciamento de edificações, estado relacionada com o cadastro anterior dado 

que o requerente é o mesmo.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2 , 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP, n.º 

processo na DRAPC 0006982/01/C requerido por Rações Veríssimo, SA, o qual não têm enquadramento nos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). Sobre esta proposta não se conseguiu encontrar nos serviços 

qualquer informação relativa à atividade ou licenciamento de edificações. A mancha de exclusão apresentada é apenas para 

metade da edificação existente dado que a restante se encontra excluída da REN.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Caranguejeira C552 0,131 ARE Comércio/Serviços

De acordo com o PROT-C a edificação isolada 

poderá assumir como função o suporte às 

atividades económicas associadas à valorizacção 

dos recursos naturais, ambientais, culturais e 

paisagisticos e/ou à promoção da 

multifuncionalidade dos espaços rurais podendo 

as construções assumir várias finalidades. A 

proposta de exclusão pretende enquadrar 

construções ligadas a atividades que contribuem 

para reforçar a base económica e a promoção do 

emprego nos espaços rurais. 

A proposta sem alternativa em áreas não afetadas pela REN refere-se a um pavilhão que enquadra  atividade 
relacionada com transportes - Transportes Leão, inserindo-se numa area de risco de erosão mas com uma 
plataforma  com capacidade para integrar a construção em causa 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Caranguejeira C580 0,080 ARE Comércio

C aranguejeira C586 0,122 AMI Pecuária

De acordo com o Prot-c a edificação isolada poderá assumir como função o suporte às atividades económicas associadas à 

valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagisticos e/ou à promoção da multifuncionalidade dos espaços 

rurais podendo as construções assumir várias finalidades. A proposta de exclusão pretende enquadrar construções ligadas a 

atividades que contribuem para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais. A proposta de 

exclusão com ausência de alternativas em áreas não afetadas pela REN refere-se a uma atividade comercial em 

funcionamento relacionada com materiral elétrico, licenciada pelo processo 1444/92 e com alvará de utilização nº 249/11 

emitido para armazem e escritórios de uma empresa de material elétrico - ACR. Anexa-se cópia do alvará de utilização.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativa em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos , anterior à 

data de entrada em vigor do PDM,  licenciada parcialmente pelo processo de obras 1632/780. A exploração pecuária 

pertencente a Quinta do Monte Grande - Produção e comércio de Suínos, Lda, iniciou o seu processo de regularização em 

2007 através do processo 873/07, no qual apresenta todas as alterações e ampliações levadas a efeito na exploração desde 

a data de licenciamento. Possui um alvará de licença sanitária nº 2108. Neste momento apresenta-se ao abrigo do Regime 

de Exercicio da Atividade Pecuária (REAP) com o nº 003268/01/C2010  não apresentando enquadramento nos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). O pavilhão identificado na proposta de exclusão é anterior a 1995 

e parece ser antigo não tendo sido encontrado o processo referente ao seu licenciamento.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Caranguejeira C587 0,223 AMI Pecuária

Caranguejeira C588 0,265 AMI Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos , anterior à 

data de entrada em vigor do PDM,  licenciada parcialmente pelo processo de obras 1632/780. A exploração pecuária 

pertencente a Quinta do Monte Grande - Produção e comércio de Suínos, Lda, iniciou o seu processo de regularização em 

2007 através do processo 873/07, no qual apresenta todas as alterações e ampliações levadas a efeito na exploração desde 

a data de licenciamento. Possui um alvará de licença sanitária nº 2108. Neste momento apresenta-se ao abrigo do Regime 

de Exercicio da Atividade Pecuária (REAP) com o nº 003268/01/C2010  não apresentando enquadramento nos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). O processo relacionado com o presente registo encontra-se na 

justificação em anexo e a planta enquadra o edificado existente.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de exploração de aves/produção de 

ovos - classe 1 , anterior à data de entrada em vigor do PDM, não regularizada na sua totalidade, mas tendo os seguintes 

processos na câmara: 199/90, 926/81, 76/83, 753/78, 997/84, 892/86, 124/10 e 521/11. Atualmente integra o pedido de 

regularização no âmbito do REAP (APEC 16/2011, n.º processo na DRAPC 005545/01/C), requerido por Ovolis - Aviário 

Produtor do Monte, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

Como se pode verificar na ata da reunião do REAP existem ainda pavilhões que não se encontram licenciados no entanto a 

exploração encontra-se em atividade e em crescimento. Esta exploração é a mesma que representa a proposta 589.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Caranguejeira C589 1,530 AMI+ARE Pecuária

Caranguejeira C594 4,189 AMI Indústria pirotecnia

De acordo com o Prot-c a edificação isolada 

poderá assumir como função o suporte às 

atividades económicas associadas à valorização 

dos recursos naturais, ambientais, culturais e 

paisagisticos e/ou à promoção da 

multifuncionalidade dos espaços rurais podendo 

as construções assumir várias finalidades. A 

proposta de exclusão pretende enquadrar 

estabelecimentos industriais, cuja localização 

exige proximidade da matéria prima e que pela 

sua natureza técnica e económica se justifica a 

sua localização em solo rural e isolada.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de exploração de aves - classe 1 , 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, licenciada no âmbito dos processos 92/76, 2329/76, 753/78 e 926/81. 

Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 16/2011, n.º processo na DRAPC 005545/01/C), 

requerido por Ovolis - Aviário Produtor do Monte, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 

e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

Pretende-se enquadrar as construções de uma industria peirotécnica com a designação Henrique Costa e 
Filhos, Lda, em atividade tendo como principal mercado Portugal, Ilha da Madeira e Açores, exportando 
para o mercado internacional. Possui 34 funcionários a laborar, tendo alvará de licença da PSP dado que a 
atividade assim o exige e as licenças  de construção nº 2031 e 2032 de 1991 referentes à oficina de 
pirotecnia. Para a presente situação optou-se por apresentar todo o cadastro da industria dado que a Lei 
exige um perímetro de segurança à volta de cada oficina. Esta atividade não exige grande 
impermeabilização do solo  sendo por isso, compativel com o uso do solo proposto  havendo no entanto, a 
necessidade de não se encontrar condicionado por REN devido ao facto do Regime Jurídico da REN prever 
áreas de implantação pequenas para a atividade industrial. 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Chainça C602 0,126 AMI+ARE Pecuária

Chainça C605 0,038 AMI Comércio

De acordo com o PROT-C a edificação isolada 

poderá assumir como função o suporte às 

atividades económicas associadas à valorização 

dos recursos naturais, ambientais, culturais e 

paisagisticos e/ou à promoção da 

multifuncionalidade dos espaços rurais podendo 

as construções assumir várias finalidades. A 

proposta de exclusão pretende enquadrar 

estabelecimentos industriais, cuja localização 

exige proximidade da matéria prima e que pela 

sua natureza técnica e económica se justifica a 

sua localização em solo rural e isolada. 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada. A proposta de exclusão sem  alternativa em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos -  em atividade, licenciada no âmbito do processo 

2371/86 (licença de utilização n.º 157/96) em nome de José António Frazão, sendo as edificações identificadas anteriores a 

1995. 

 A área a excluir corresponde a um edificio destinado a armazém de peles licenciado pelo 
processo 1178/07 cuja licença se encontra a pagamento, em nome de David dos Reis Frazão e 
da qual se anexa cópia. 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Chainça C612 0,186 AMI+ARE Pecuária

Coimbrão C616 2,213 AMI+DUNAS Pecuária

Coimbrão C617 3,033 AMI+DUNAS Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.A proposta de exclusão 

sem alternativa em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária bovinos, anterior à data de entrada 

em vigor, em processo de regularização no âmbito do processo 603/01. Atualmente integra o pedido de regularização no 

âmbito do REAP, requerido por Rafael e Filho - Comércio de Gado por grosso, Lda, o qual não têm enquadramento nos usos 

e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). As edificações identificadas não se encontram em REN 

conforme PDM em vigor.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas de concretização em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de 

suínos - classe 1,  anterior à data de entrada em vigor, explorada por Pecuária Costa&Ferreira, Ldª, licenciada no âmbito do 

processo 200/90, titulada com licença de utilização. Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP 

(APEC 10/2011, n.º processo na DRAPC 01167/01/C/01/C 2011), o qual não têm enquadramento nos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

com ausência de alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - 

classe 1 , anterior à data de entrada em vigor do PDM, licenciada no âmbito do processo 1685/91, titulada com licença de 

utilização (Alvará n.º 34). Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 14/2011), requerido por 

Adelino  de Jesus Marto, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). 

10 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Coimbrão C618 2,007 AMI+DUNAS Pecuária

Coimbrão C620 5,548 AMI+DUNAS Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas de concretização em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de bovinos - classe 

1 , anterior à data de entrada em vigor do PDM, licenciada no âmbito do processo 1355/72 (certidão de insenção de licença 

de utilização n.º 765/13). Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 42/2011), requerido por 

Pró Genética Holsteins Ldª, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). Recentemente a exploração foi aprovada pelo fato de possuir edificações promovidas pelos Serviços do Estado o 

que as ilibava de licença de construção.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 1, 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, não licenciada. A exploração pecuária de Querido, Tinta, Silva e Vicente, Ldª, 

iniciou o seu processo de regularização em 1992 através do processo 962/92, à data da conclusão das obras que se 

pretendiam legalizar entra em vigor o PDM  e a carta  da REN a qual não tem permitido a legalização das construções 

anteriores ao PDM uma vez  que não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). Em complemento com a mancha C621 (pertence à mesma exploração- o cadastro abrange as manchas C620 e 

C621).
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Coimbrão C621 2,320 AMI+DUNAS Pecuária

Coimbrão C622 0,867 AMI+DUNAS Pecuária

Colmeias C629 0,463 ARE Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 1, 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, não licenciada. A exploração pecuária de Querido, Tinta, Silva e Vicente, Ldª, 

iniciou o seu processo de regularização em 1992 através do processo 962/92, à data da conclusão das obras que se 

pretendiam legalizar entra em vigor o PDM  e a carta  da REN a qual não tem permitido a legalização das construções 

anteriores ao PDM uma vez  que não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). Em complemento com a mancha C620 (pertence à mesma exploração o cadastro abrange as manchas C620 e 

C621).

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas de concretização em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de suínos, anterior 

à data de entrada em vigor, licenciada no âmbito do processo 736/91, através da licença de utilização nº 139/93. 

Atualmente, encontra-se em atividade e integra o REAP, constando da listagem da DRAPC com a designação de 

Agropecuária Mota Lopes e Irmão, Lda, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do 

artigo 20.º do RJREN). 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada . A proposta de exclusão sem alternativa de implantação em 

áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária vacaria - classe 1 em atividade, licenciada no âmbito do 

processo 177/1995 (Alvará de utilização n.º 383) em nome de Euroleite, Ldª. 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Cortes C646 0,048 ZAC Indústria

Cortes C655 0,211 ARE Pecuária

Cortes C671 0,077 ARE Pecuária

De acordo com o Prot-c a edificação isolada poderá assumir como função o suporte às atividades económicas associadas à 

valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagisticos e/ou à promoção da multifuncionalidade dos espaços 

rurais podendo as construções assumir várias finalidades. A proposta de exclusão pretende enquadrar estabelecimentos 

industriais, cuja localização exige proximidade da matéria prima e que pela sua natureza técnica e económica se justifica a 

sua localização em solo rural e isolada. Nos termos do nº2 do Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que 

estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação 

de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada. A 

proposta de exclusão com ausência de alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a  uma serralharia civil em 

atividade, licenciada no âmbito do processo 3952/78 (Alvará de utilização n.º 8/80) em nome de Antonio da Silva DIas. 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. .A proposta de exclusão 

ausente de alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de coelhos,  com processo de 

licenciamento de alteração/ampliação de pavilhão cunícola com o nº 214/97 com o requerente Vitor da Silva Reis, o qual 

não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção 

e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

 No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividade.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada. A proposta de exclusão sem alternativas em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de aves em atividade na freguesia de Cortes. 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Maceira C681 0,131 CLA Edificio de Escritórios

De acordo com o Prot-c a edificação isolada 

poderá assumir como função o suporte às 

atividades económicas associadas à 

valorização dos recursos naturais, ambientais, 

culturais e paisagisticos e/ou à promoção da 

multifuncionalidade dos espaços rurais 

podendo as construções assumir várias 

finalidades. A proposta corresponde a um 

edificio administrativo de apoio à indústria 

tendo por requerente a empresa DEM 2 - 

Desenvolvimento e Engenharia de Moldes, 

LDA, tendo obtido alvará de utilização nº 

20/08 instruído pelo processo 624/03 e que se 

anexa.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Maceira C682 0,090 CLA Comércio

Marrazes C701 0,154 ZAC Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de suínos , anterior à data de 

entrada em vigor do PDM. Atualmente, encontra-se em atividade e integra o REAP, através do APEC 10/12 com a 

designação de SUINIMAIS, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). 

De acordo com o PROT-C a edificação isolada poderá assumir como função o suporte às atividades económicas associadas à 

valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagisticos e/ou à promoção da multifuncionalidade dos espaços 

rurais podendo as construções assumir várias finalidades. A proposta de exclusão pretende enquadrar construções ligadas a 

atividades que contribuem para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais. Neste local 

encontram-se dois edificios, um de exposições (desocupado) e outro de venda de produtos agrícolas licenciados através dos 

processo de obras nº 1092/03 e 1463/01 através dos alvarás nº 247/06 e 43/08, respetivamente. Anexa-se cópias dos 

alvarás.

15 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Marrazes C703 0,029 ZAC Pecuária

Marrazes C720 0,133 ZAC Pecuária

Marrazes C721 0,088 ZAC Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de suínos  anterior à data de 

entrada em vigor do PDM. Atualmente, encontra-se em atividade e a ser explorada pela empresa PORGOLD, o qual não têm 

enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 

redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de suínos , anterior à data de 

entrada em vigor do PDM. Atualmente, encontra-se em atividade e integra o REAP, através do APEC 10/12 com a 

designação de SUINIMAIS, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de ovinos/caprinos - classe 1, 

anterior à data de entrada em vigor do PDM. Atualmente, encontra-se em atividade e integra o REAP, constando da 

listagem da DRAPC (proc. 005697/01/C) com a designação de Manuel de Jesus Domingues, o qual não têm enquadramento 

nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Marrazes C722 0,089 ZAC Pecuária

Marrazes C723 0,395 ZAC Pecuária

Memória C739 0,112 ARE Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada.  A proposta de exclusão ausente de alternativas em áreas não 

afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2 em atividade, licenciada no âmbito 

do processo 460/94, titulada com licença de utilização 694/99  em nome de Manuel Gaspar Vieira Fernandes.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de suínos , anterior à data de 

entrada em vigor do PDM. Atualmente, encontra-se em atividade e integra o REAP, através do APEC 10/12 com a 

designação de SUINIMAIS, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos anterior à 

data de entrada em vigor do PDM, tendo como antecedente o processo 554/93, no âmbito do qual foram licenciadas 

defesas sanitárias para uma exploração pecuária destinada à agricultura. Atualmente integra o pedido de regularização no 

âmbito do REAP (APEC18/12), requerido por PORCIMAIS, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com 

os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 

2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Milagres C747 0,058 AMI Pecuária

Milagres C748 0,041 AMI Pecuária

Milagres C756 0,195 ARE Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.A proposta de exclusão 

sem  alternativa em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2, 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP, n.º 

processo na DRAPC013299/01/C requerido por Joaquim Gaspar de Sousa Vieira, o qual não têm enquadramento nos usos e 

ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN).  Sobre esta existência não foram encontrados nos serviços 

camarários qualquer processo, mas a construção existente e indicada é anterior a 1995.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada.  A proposta de exclusão ausente de alternativas em áreas não 

afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2 em atividade, licenciada no âmbito 

do processo 460/94, titulada com licença de utilização 694/99  em nome de Manuel Gaspar Vieira Fernandes.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada.  A proposta de exclusão ausente de alternativas em áreas não 

afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2 em atividade, licenciada no âmbito 

do processo 1016/92, titulada com licença de utilização n.º 45/95  em nome de Edmundo Manuel Simão Lisboa como se 

poderá verificar no anexo com a licença de utilização referida.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Monte Redondo C770 1,391 CLA Pecuária

Ortigosa C780 1,017 ZAC Pecuária

Regueira de Pontes C785 0,600 AMI Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada.  A proposta de exclusão sem  alternativas em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária avícola em atividade, licenciada no âmbito do processo 397/93, titulada com 

licença de utilização n.º 733/93  em nome de Abilio Domingues Fonseca.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 1 , 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, licenciada no âmbito do processo 718/90, titulada com licença de utilização 

168/94. Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 12/2011, n.º processo na DRAPC 

5241/01/C ), requerido por José Caçador Morgado, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 

e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada.  A proposta de exclusão sem alternativas em áreas não 

condicionadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos(Promor Pec Agropecuária Ldª) - classe 

3 em atividade, licenciada no âmbito do processo 954/80, titulada com licença de utilização n.º 3304/81 em nome de 

Adelino Pereira Ferreira. Pelas ferramentas disponíveis é possível informar que as edificações existentes nesta exploração 

são anteriores à entrada em vigor do atual PDM.
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Regueira de Pontes C787 0,399 AMI Pecuária

Santa Catarina da 

Serra
C796 0,629 AMI Pecuária

Santa Catarina da 

Serra
C798 0,267 AMI+ARE Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de bovinos - classe 3, 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP, n.º 

processo na DRAPC 012200/01/C requerido por Francisco das Neves, o qual não têm enquadramento nos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN).  Para além desta exploração pecuária enquadram-se ainda dois 

armazéns de materiais de construção existentes e em atividade.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de bovinos - classe 2 , 

posterior à data de entrada em vigor do PDM,  a qual tem como atecedente o processo 994/05 relativo a legalização das 

instalações existentes, encontrando-se o mesmo indeferido pelo despacho datado de 1/02/2008. Atualmente integra o 

pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 1/2012, n.º processo na DRAPC 8485/01/C ), requerido por Mário de 

Oliveira Cristina, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem alternativas em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 2 , 

anterior à data de entrada em vigor do PDM, licenciada no âmbito do processo 1519/79, titulada com licença de 

utilização(Alvará n.º 820/92). Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 57/11), requerido por 

António Duarte Rolo, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica 

e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

C846 0,260 AMI Pecuária

C861 1,163 AMI Indústria

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada.  A proposta de exclusão sem alternativas em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 3 em atividade, licenciada no âmbito do 

processo 182/92, titulada com licença de utilização n.º 613/94 em nome de Adelino Lourenço Alves.

De acordo com o PROT-C a edificação isolada poderá assumir como função o suporte às atividades económicas associadas à 

promoção da multifuncionalidade dos espaços rurais podendo as construções assumir várias finalidades. A proposta de 

exclusão pretende enquadrar estabelecimento industrial em atividade(Constantino&Irmão Ldª - Fabricação de portas, 

janelas e elementos similares e fabricação de estruturas de construção metálicas do tipo 2),  licenciada no âmbito do 

processo 1267/91, titulada com licença de utilização n.º 226/95. Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito 

do REAI (LINDAC 9/10 ), o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º 

do RJREN). 

Santa Catarina da 

Serra
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Santa Eufémia C887 0,065 ZAC Restauração /Turismo

De acordo com o PROT-C a edificação isolada poderá assumir como função o suporte às atividades económicas associadas à 

promoção da multifuncionalidade dos espaços rurais podendo as construções assumir várias finalidades. A proposta de 

exclusão pretende enquadrar uma atividade económica - Pinga Azeite Restauração e Turismo Ldª respeitantes à operação 

urbanística a que se refere o processo n.º 433/06, e que consta: Instalação de um estabelecimento de restauraçã e turismoo 

através de alteração de uso e ampliação interior de edificação  existente, titulada com alvará de obras de ampliação n.º 

26/10 de 15 de janeiro de 2010, com prazo de validade a decorrer de 15/01/2010 a 15/01/2012.  O munícipe apresenta em 

31/03/2010  uma proposta diversa da inicial e requer a concessão de uma licença especial para a  conclusão da obra (a obra 

em causa atingiu um estado avançado de execução). As alterações requeridas não dispõem de alvará de obras pelo que não 

é possível o pedido de acabamentos conforme solicitado. o requerente terá que apresentar parecer favorável da CCDRC, em 

conformidade com o projeto apresentado. As alterações pretendidas poderão não ter enquadramento nos usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 
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plano diretor municipal proposta de exclusão da REN -  construções existentes  em solo rural

Freguesia Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso Atual Fundamentação:

Souto da Carpalhosa C895 0,195 ARE Pecuária

Souto da Carpalhosa C896 0,079 ARE Pecuária

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades.Nos termos do nº2 do 

Artigo 9º do Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de Novembro que estabelece o Regime Jurídico de Reserva Ecológica Nacional, 

na elaboração de proposta delimitação de REN, a ponderação de necessidade de exclusão da área baseou-se no critério - 

área com edificações legalmente licenciadas ou autorizada. A proposta de exclusão sem alternativas em áreas não afetadas 

pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de suínos - classe 1 em atividade, licenciada no âmbito do 

processo 225/90, titulada com licença de utilização (Alvará de utilização n.º 211/95) em nome de Suinicantinho - Sociedade 

de Suinicultura, Ldª.

No âmbito do PROT-C os PDM devem identificar as unidades produtivas pecuárias e agroindustriais existentes no solo rural 

ponderando mecanismos que salvaguardem a sua permanência e possível ampliação de modo a providenciar a sua 

viabilidade económica inserida num uso que é o mais adequado para a existência destas atividades. A proposta de exclusão 

sem  alternativa em áreas não afetadas pela REN, refere-se a uma exploração pecuária de produção de aves e recria de aves 

- classe 1 , anterior à data de entrada em vigor do PDM, licenciada no âmbito do processo 1104/88/, titulada com licença de 

utilização. Atualmente integra o pedido de regularização no âmbito do REAP (APEC 5/2011), requerido por Aviário da Cerca, 

Ldª, o qual não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de 

prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). Neste caso 

pretende-se apenas retirar da REN um edificio de pequena dimensão que pertence à referida exploração que se encontra 

inserida fora de áreas da REN.
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ANEXO II  

QUADROS SÍNTESE DAS PROPOSTAS DE EXCLUSÃO POR FREGUESIA 



plano diretor municpal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C1 0,73 AMI

C2 0,10 AMI

C3 2,26 AMI

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E4 2,05 AMI Espaços Agrícolas
Espaços residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados (com saneamento), em complemento com a mancha C3. Torna-se fundamental 

para dar conformidade ao perimetro urbano de modo a enquadrar construções existentes e legalmente construídas anteriores a 1995.

Fundamentação:

 AMOR

A exclusão localiza-se em Toco freguesia de Amor em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas 

contiguas aos perimetros urbanos em vigor. A sua exclusão permite a conformação 

do perímetro urbano. Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra 

inserida em REN em vigor.

A exclusão localiza-se em Toco freguesia de Amor em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas 

contiguas aos perimetros urbanos contigua ao perímetro urbano existente. A sua 

exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área, 

atualmente, não se encontra inserida em REN em vigor.

A área localizada em AMOR inserida em perimetro urbano existente 

(equipamento), verificando-se a existência de construções legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas, tais como um estabelecimento de ensino existente A 

sua exclusão pretende também enquadrar a construção de um Centro Escolar 

previsto para os terrenos adjacentes. Salienta-se que esta área atualmente não se 

encontra inserida em REN.
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C7 0,18 ARE

C10 1,00 AMI

C13 0,33 AMI+ARE

C14 1,14 AMI

C15 0,12 AMI

C20 1,07 ARE

C21 2,41 AMI

C22 2,47 AMI

C36 0,16 AMI+ARE

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E5 0,49 ARE Espaço Florestal
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

ARRABAL

Fundamentação

A exclusão localiza-se em Lagoinha freguesia de Arrabal em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou 

autorizadas contiguas aos perimetros urbanos contigua ao perímetro urbano 

existente. A sua exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-

se que esta área atualmente não se encontra inserida em REN em vigor.

A exclusão localiza-se em Lagoinha freguesia de Arrabal em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou 

autorizadas contiguas aos perimetros urbanos inserida em perímetro urbano em 

vigor como tal delimitados no PDM. A sua exclusão permite a conformação do 

perímetro urbano. Salienta-se que esta área atualmente não se encontra inserida 

em REN em vigor. Possui várias licenças de construção (proc.819/96, 1092/95, 

1136/02, 1185/03, 241/06, 329/91 e 341/12) .

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação servida por arruamento infraestruturado 

(com saneamento). Tem o  intuito de providenciar frente urbana dado que em frente se encontram edificações anteriores a 1995 . 

A exclusão  localiza-se em Cardosos freguesia de Arrabal em área contigua ao 

perimetro urbano em vigor, verificando-se a existencia de construções legalmente 

construídas e anteriores a 1995 (existentes à data de entrada do PDM em vigor).

A exclusão  localiza-se em Casal dos Ferreiros na freguesia de Arrabal em área 

contigua ao perimetro urbano em vigor, verificando-se a existencia de 

construções legalmente construídas (existentes à data de entrada do PDM em 

vigor).

A exclusão localiza-se em Vale de Matos na freguesia de Arrabal em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas (proc.65/96) 

.Salienta-se que o perimetro urbano sofreu uma forte redução no âmbito da 

proposta de ordenamento. 

A exclusão  localiza-se em Boucinhas freguesia de Arrabal em área contigua ao 

perimetro urbano em vigor, verificando-se a existencia de construções legalmente 

construídas e servidas por arruamentos infraestruturados (com saneamento). A 

sua exclusão permite a conformação do perimetro urbano.

Área localizada  na freguesia de Arrabal, contigua ao perímetro urbano existente, 

verificando-se a existencia de edificações legalmente construidas anteriores a 

1995. Salienta-se que esta área não se encontra inserida em REN atualmente.

Área localizada em Casal dos Ferreiros na freguesia de Arrabal, contigua ao 

perímetro urbano existente, verificando-se a existencia de edificações legalmente 

construidas anteriores a 1995  e posteriores. Enquadramento das edificações  em 

urbano dado que não foram tidas em consideração no PDM em vigor.

Área localizada em Casal dos Ferreiros na freguesia de Arrabal, contigua ao 

perímetro urbano existente, verificando-se a existencia de edificações legalmente 

construidas anteriores a 1995  e posteriores. Enquadramento das edificações  em 

urbano dado que não foram tidas em consideração no PDM em vigor, apoiadas 

em arruamento infraestruturado.
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E6 1,53 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional / Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E8 0,19 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

usos admitidos na categoria 

correspondente

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E9 6,68 AMI+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbanizável de 

Baixa Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E11 3,23 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

usos admitidos na categoria 

correspondente

E12 1,84 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

Florestal

Espaço Residencial de Grau 

II

usos admitidos na categoria 

correspondente

E16 2,73 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (com saneamento), correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perimetros urbanos em vigor, não condicionadas por REN, com construções existentes licenciada sendo, fundamental para a consolidação do 

Perimetro urbano. Verifica-se uma forte redução do PU de Martinela.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento), com compromissos (proc.10/93/97, 213/06, 1274/98),  no sentido de providenciar frentes urbanas na via infraestruturada.

Fundamentação:

A proposta de exclusão está inserida numa UOPG e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, 

equipamentos e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento), correspondendo a áreas livres 

existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano. Pretende-se programar o 

espaço e o seu crescimento através de uma estrutura coerente devidamente dimensionada e adequada ao suporte físico e às necessidades 

de desenvolvimento e promover a qualificação da imagem urbana e do espaço público de circulação viária e pedonal, e de estacionamento . 

Área com compromissos pré-existentes  (P. 562/08; 563/08; 561/08;202/04;1252/06;1588/02;891/02;749/09; 99/06).Verifica-se uma forte 

redução do PU de Martinela.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, correspondendo a áreas livres existentes,  sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro. A proposta está 

parcialmente inserida em perímetro urbano em vigor e área de transição, com áreas efetivamente comprometida com construções 

legalmente construídas algumas das quais anteriores a 1995, as quais estão servidas por arruamentos infraestruturados (água, luz e 

saneamento). Salienta-se que esta área atualmente não se encontra inserida em REN.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (com saneamento), correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano de Arrabal. Pretende-se enquadrar construções 

legalmente construídas.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de usos admitidos na categoria correspondenteservida por 

arruamento infraestruturado, no sentido de providenciar frentes urbanas com a via infraestruturada. Esta proposta corresponde a áreas 

livres exsitentes dentro dos perimetros urbanos do PDM em vigor. Verifica-se uma forte redução do perímetro urbano de Arrabal.

Fundamentação:
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E23 2,55 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

usos admitidos na categoria 

correspondente

E24 7,12 AMI

Espaço Urbano 

Industrial/Espaço 

Urbano Habitacional e 

espaços Agrícolas

Espaço Residencial de Grau 

II

usos admitidos na categoria 

correspondente

E25 4,67 AMI+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços residenciais de 

Grau II

usos admitidos na categoria 

correspondente

E28 1,50 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Residencial de Grau 

II

usos admitidos na categoria 

correspondente

E30 0,47 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E31 0,59 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado (com saneamento), correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano. Verifica-se uma forte redução do pu de 

Martinela.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, apoiada em arruamento 

infraestruturado com saneamento correspondendo na sua maioria a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. A 

proposta pretende enquadrar vários equipamentos existentes como a Junta de Freguesia de Arrabal, o Centro de Saúde e o Pavilhão 

gimnodesportivo do Arrabal, assim como edificações anteriores a 1995 e compromissos legais. (proc. 300/12 e 739/87).  A proposta é 

adjacente à UOPG do Arrabal que enquadra uma área urbanizável e um espaço verde de proteção e enquadramento.

A exclusão localiza-se em Casal dos Ferreiros freguesia de Arrabal  e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados. Torna-se fundamental para dar 

conformidade ao perimetro urbano de modo a enquadrar construções existentes e legalmente construídas anteriores a 1995.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos do PDM em vigor servida por arruamento infraestruturado (com saneamento) e sem REN. Nesta proposta de exclusão 

encontram-se ainda preexistências e os seguintes compromissos legais: 1148/00, 535/05 e 1362/05.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação encontrando-se dentro de perímetro 

urbano do PDM em vigor, não condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (com saneamento), com área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas.

A proposta de exclusão  da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação aproveitando o arruamento existente e 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor e em área contigua (área de transição), 

sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Verifica-se a existência de construções legalmente construídas 

existentes à data de entrad em vigor do PDM.

3 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C37 0,12 ARE

C39 1,52 ARE

C425 0,79 ZAC

Área  que corresponde a ocupações consumadas/comprometidas, e irreversíveis, 

incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN, verificando-se a existência de 

2 edificações legalmente construídas anteriores à entrada em vigor do PDM/carta 

da REN, servidas por arruamento infraestruturado (luz, água, saneamento). 

Verifica-se uma grande redução do perímetro urbano em vigor. 

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor adjacente ao IC2 

(EN1) com várias atividades económicas existentes: Ecopartes, Fastzone, Móveis e 

sofás e Manuel Conceição Antunes empreiteiros, aprovados pelos processos de 

obras 1069/00, 1068/00, 1028/02, 637/98 e ainda o Lind 5/03. A proposta visa 

apenas fazer a colmatação do perímetro de modo a enquadrar as existências.

AZÓIA

Fundamentação

Áreas efetivamente já comprometidas  com edificações legalmente construídas, 

incompatíveis com a manutenção do estatuto da REN, licenciadas dentro e fora do 

perímetro urbano em vigor, como tal delimitados no PDM, sendo fundamentais  

para garantir a conformidade da sua delimitação (Movicortes - Processos 57/89, 

433/99; 501/2005; 900/2005; 464/08; 728/08 e loteamento 44/80 com 5 moradias 

unifamiliares alvará 398/81).

1 Câmara municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C41 0,29 CLA

C43 0,11 CLA

C457 1.92 CLA

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E40 0,38 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E42 0,17 CLA Espaços Agrícolas
Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação das carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiado em arruamento 

infraestruturado, em complemento com a proposta 471, sem alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das proposta contidas 

no plano. No PDM em vigor esta área não está condicionada por REN.

Áreas efetivamente já comprometidas  com edificações legalmente 

construídas(loteamento 50/93 com alvará 701/94;  processo 1562/01 habitação) 

incompatíveis com a manutenção do estatuto da REN, encontrando-se  dentro do 

perímetro urbano do PDM em vigor, sendo fundamentais  para garantir a 

conformidade da sua delimitação.

Área  não condicionada por REN no PDM em vigor,a qual  corresponde a 

ocupações consumadas/comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com a 

manuteção do estatuto da REN, verificando-se a existência de 2 edificações 

legalmente construídas anteriores à entrada em vigor do PDM, servidas por 

arruamento infraestruturado . Verifica-se uma redução do perímetro urbano em 

vigor. 

BAJOUCA

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação das carências existentes em 

termos de habitação e construções ligadas a atividades que contribuam para 

reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem 

alternativas fora da REN. A proposta de área de edificação dispersa encontra-se 

servida por arruamento existente infraestruturado (água, luz, saneamento). 

Propõe-se um regime de uso do solo que garanta  sua contenção  e o seu 

ordenamento numa óptica de sustentabilidade a serem infra-estruturados com 

recurso a soluções apropriadas às suas características.

Fundamentação

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, sem  

alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano. Correspondem às áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor não condicionado por REN, como tal delimitados no PDM, com uma edificação licenciada,  ocupação 

consumada e irreversível, incompativel com a manutenção do estatuto da REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Verifica-se na proposta  forte redução do perímetro urbano.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E45 0,81 ARE Espaço Florestal
Área industrial e 

armazenagem

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E48 15,57 AMI
Espaço Florestal/Espaço 

urbano Industrial

Área industrial e 

armazenagem

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de atividades económicas apoiado em arruamentos 

infraestruturados, correspondendo às areas livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM, sendo 

fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Esta área enquadra-se numa zona com forte atividade empresarial e 

localizada num local de charneira entre o concelho de Leiria e Marinha Grande.

BAROSA

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carencia existentes em termos de atividades económicas apoiada em arruamento 

infraestruturado e dando continuidade à area industrial existente bastante dinâmica rentabilizando as infraestruturas existentes. Área de 

apoio à unidade industrial existente no lado oposto da via.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C49 0,45 CLA

C51 2,97 CLA

C53 0,46 ARE

C55 2,46 ARE

C62 0,65 ARE

C63 0,27 ARE

C66 1,61 CLA

C459 4,68 ARE

BARREIRA

Área  que corresponde a ocupações consumadas/comprometidas, e irreversíveis, 

incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN, verificando-se a existência 

de edificações tais como habitação e industia anteriores à entrada em vigor do 

PDM, servidas por arruamento infraestruturado .A industria existente do tipo 3 - 

fabricação de artigos domésticos em faiança)está em processo de regularização 

(LIND 3/2010) no âmbito do REAI. Verifica-se na proposta forte redução do 

perímetro urbano em vigor. 

Fundamentação

Área  que corresponde a ocupações consumadas/comprometidas, e irreversíveis, 

incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN, verificando-se a existência 

de edificações licenciadas ou autorizadas tais como moradias(processos 327/95; 

637/09;564/97) e loteamento 20/97 com alvará 1/2005, servidas por arruamentos 

infraestruturados (água, luz ,saneamento). salienta-se que esta área, atualmente 

encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por REN. 

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificação 

legalmente construída (processo 1449/97) dentro do perímetro urbano do PDM 

em vigor não condicionada por REN, como tal delimitado no PDM em vigor.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente comprometida com 5 construções 

existentes anteriores ao plano em vigor, autorizadas no  perímetro urbano e zona 

de transição, servidas de arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). 

Verifica-se forte redução do perímetro urbano  em vigor.

Áreas comprometida com edificações legalmente construídas(processos 558/96 e 

2062/95/01) incompatíveis com a manutenção do estatuto da REN, encontrando-

se na zona de transição urbano/rural no PDM em vigor,servidas  por via 

infraestrutrada (água, luz e saneamento)sendo fundamentais  para garantir a 

conformidade da sua delimitação.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificação 

legalmente construída (processo 1846/95) apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz, saneamento) no interior  do perímetro urbano do 

PDM em vigor não condicionada por REN, como tal delimitado no PDM em vigor.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações 

legalmente construídas( processos 756/00; 1177/99; 622/99; 543/09) dentro do 

perímetro urbano do PDM em vigor não condicionada por REN, servida por 

arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta 

uma forte redução do perímetro urbano em vigor.  

Proposta de área de edificação dispersa, espaço de usos mistos ,  no qual se 

verifica a presença de pré-existências anteriores ao plano em vigor, não 

condicionadas por REN, (processos 1696/91; 1876/95; 258/96 e 303/95)servidas 

por arruamentos  infraes-truturados (água, luz e saneamento). Este espaço é 

objeto de um regime de uso do solo que garante a sua contenção/colmatação e o 

seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E 49 A 0,86 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E50 3,09 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E52 0,22 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e Espaço 

Florestal

Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E54 0,70 ARE Espaços Agrícolas
Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E56 7,82 ARE+CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E57 0,80 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E58 0,46 ARE Espaços Agrícolas
Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, 

sem alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano. Correspondem às áreas livres existentes dentro 

dos perímetros urbanos em vigor não condicionado por REN, como tal delimitados no PDM, com compromissos(proc. 1113/07 e 1396/04) 

com novos arruamentos infraestruturados. Verifica-se na proposta  forte redução do perímetro urbano.

A proposta de exclusão localiza-se em Andreus na freguesia de Barreira e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividades económicas, equipamentos, apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento) correspondendo a áreas livres 

existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. O local da proposta de exclusão pretende, ainda, viabilizar frentes urbanas  com 

plataformas viáveis para a construção numa zona onde predominam os fortes declives assim como enquadrar um compromissos urbanísticos 

existente (proc. 207/08).

Fundamentação:

Exclusão de área para satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, sem  alternativa fora da REN, 

apoiada em via infraestruturada (água luz, saneamento). Área contígua ao perímetro urbano existente(zona de transição), na qual se verifica 

a presença de duas pré-existências autorizadas (processos 1154/04; 75/99 com alvará 358/02)

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem alternativas fora da REN, imprescindíveis à 

viabilização das propostas contidas no plano. Em complemento com a mancha C63, encontrando-se parte dentro do perímetro urbano do 

PDM em vigor, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamento 

infraestruturado(água, luz,saneamento) em complemento com a mancha C62, encontrando-se na zona de transição no PDM em vigor.

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, correspondendo às 

áreas livres existentes no perímetro urbano do PDM em vigor,  sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. A 

exclusão engloba  área efetivamente compremetida com edificação legalmente construída (proc. 381/11) dentro do perímetro urbano em 

vigor não condicionado por REN, área sevida por arruamento infraestruturado (luz, água, saneamento,. Verifica-se na proposta redução do 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, 

imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano. Corresponde a uma uniformização do perímetro urbano em relação à via 

existente com áreas efetivamente já comprometidas com edificações legalmente construídas  (processos 905/05, 914/96; 1566/95 e 16/00). 

Salienta-se que esta área , atualmente, encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por REN, servida por arruamento 

infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta  redução do perímetro urbano.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E59 0,33 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E60 0,33 CLA+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E61 1,41 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, 

sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas  contidas no plano.Corresponde a uma uniformização do 

perímetro urbano em relação à via existente com equipamento existente - cemitério atuamente em ampliação. Salienta-se que esta área , 

atualmente, encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por REN, com via infraestruturada (água, luz, saneamento). Verifica-

se na proposta  redução do perímetro urbano. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, correspondendo às 

áreas livres existentes no perímetro urbano do PDM em vigor,  sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. A 

exclusão engloba  área efetivamente compremetida com edificação legalmente construída (proc. 381/11) dentro do perímetro urbano em 

vigor não condicionado por REN, área sevida por arruamento infraestruturado (luz, água, saneamento,. Verifica-se na proposta redução do 

perímetro urbano.

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta localiza-se no lugar de Pinhal Verde na freguesia da Barreira e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

equipamentos e infraestruturas apoiada em arruamento existente, em área contigua ao perímetro urbano em vigor. Com esta proposta 

pretende-se uniformizar o limite do espaço urbano e enquadrar duas edificações legalmente construídas ou autorizadas através dos 

processos de edificações nº 587/06 e 1203/98, assim como enquadrar um pedido de participação preventiva.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C67 0,67 CLA

C68 1,32 CLA

C460 2,20 CLA

Fundamentação

BIDOEIRA DE CIMA

A exclusão localiza-se no lugar de Casal Formoso na freguesia de Bidoeira de Cima 

em área efetivamente comprometida com edificação legalmente construídas ou 

autorizadas correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigo 

e apoiada em arruamentos infraestruturados.

A exclusão localiza-se no lugar de Martim Godim na freguesia de Bidoeira de Cima 

em área efetivamente comprometida com edificação legalmente construídas ou 

autorizadas correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em 

vigor e apoiada em arruamento infraestruturado.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos ,  no qual 

se verifica a presença de preexistências anteriores e posteriores ao plano em vigor, 

não condicionadas por REN, servidas por arruamento  infraestruturado. Situações 

de contiguidade entre os concelhos de Leiria e Pombal,  a proposta foi ponderada 

em conjunto pelos dois municípios, e devidamente concertada num contexto 

intermunicipal, atendendo ao facto de estarem a decorrer em simultâneo os 

processos de revisão do PDM. Propõe-se a colmatação desta área infraestruturada  

objeto de um regime de uso do solo que garante a sua contenção e o seu 

ordenamento numa optica de sustentabilidade.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C74 0,38 AMI

C461 1,75 AMI

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E70 1,11 ARE+AMI Espaço Florestal
Espaços residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E71 1,60 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E73 0,17 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Residencias de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado com arruamentos, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros 

urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se que esta área se encontra inserida em 

perímetro urbano e não possui REN na atualidade.  

BOA VISTA

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de um grande 

número de pré- existências anteriores e posteriores ao plano em vigor, inseridas  

no perímetro urbano e parcialmente na zona de transição urbano,não 

condicionado por REN, apoiadas em  arruamento infraestruturado (água, luz e 

saneamento). Corresponde a espaço edificado com função residencial e de apoio a 

atividades localizadas em solo rural, propõe-se um regime de uso do solo que 

garanta a sua qualificação como espaços de articulação de funções residenciais e 

de desenvolvimento rural, no PDM em vigor 

Fundamentação

A proposta de exclusão localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edificaçãoes legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. As construções 

existentes são todas anteriores a 1995 e não se encontram inseridas em REN, na 

atualidade.

A proposta de exclusão de REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamentos infraestruturados 

com saneamento e com construções anteriores e posteriores a 1995, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos 

do PDM em vigor. Esta proposta enquadra ainda edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc. 638/96; 553/00; 

1192/03).

A proposta de exclusão de REN  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamentos infraestruturados 

com saneamento e com construções anteriores e posteriores a 1995 (lic.1597/02 e1388/01).Verifica-se forte redução do perímetro urbano da 

Boa Vista.  

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C81 0,96 ARE

C84 0,30 ARE

C86 0,81 AMI+ARE

C92 0,67 ARE

C95 0,35 AMI

C96 0,09 AMI

C97 1,28 AMI

C98 0,07 AMI

C99 1,60 CLA

C100 1,33 AMI +ARE

Fundamentação

A exclusão localiza-se no núcleo principal da Caranguejeira e pretende contemplar a 

edificação existente e legalmente construída e autorizada de apoio à zona desportiva 

(equipamento desportivo: Piscina Municipal da Caranguejeira). Pretende-se reforçar a 

imagem do centro enquanto área estruturante do aglomerado, através de uma estrutura 

verde que contribua para uma integração harmoniosa nos espaços envolventes, por forma a 

articular a zona desportiva com o centro urbano,  área estruturante do aglomerado 

enquanto espaço de vivência urbana. A proposta é contigua a um arruamento 

infraestruturado e próxima  da E.B 2,3 da Caranguejeira. Salienta-se que foi proposta uma 

forte redução do Perímetro urbano em vigor.

A exclusão localiza-se em Vale Sobreiro na freguesia da Caranguejeira em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas (proc.219/00)  e existência de  uma 

atividade económica (carpintaria) preexistente ao PDM em vigor.Salienta-se que o 

prerimetro urbano sofreu uma forte redução no âmbito da proposta de ordenamento.

A exclusão localiza-se  em Souto de Cima na freguesia da Caranguejeira, em área 

efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro dos perímetro urbanos em vigor e servidas por arruamento 

infraestruturado.

A exclusão localiza-se em Opeia na freguesia de Caranguejeira em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas e autorizadas dentro e contíguo ao 

perímetro urbano em vigor (área de transição) e apoiada em arruamento nfraestruturado 

com saneamento. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução. 

(Proc1559/01)

A exclusão localiza-se em Souto de Cima na freguesia de Caranguejeira na qual se verifica a 

presença de pré existências, apoiada em arruamento infraestrutrado e com saneamento. 

Uniformização do perímetro urbano.

A exclusão localiza-se em Souto do Meio na freguesia da Caranguejeira em área 

efetivamente já comprometida  com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas, designadamente atividades económicas apoiadas em arruamento 

infraestruturado e com saneamento contiguo ao perímetro urbano em vigor. Salienta-se a 

forte redução a que este perímetro urbano assistiu. Para além do referido, o local possui 

participações públicas apresentadas ao longo da revisão do PDM (Proc.749/00, 1377/95, 

111/05). 

A exclusão localiza-se em Longra na freguesia de Caranguejeira, contígua ao perímetro 

urbano existente, verificando-se a existência de construções legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas. A sua exclusão permite a conformação do perímetro 

urbano.Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida na REN em vigor.

A exclusão localiza-se em Vale da Pedra em Caranguejeira em área efetivamente 

comprometida com construções anteriores a 1995 inserido em perímetro urbano em vigor 

conforme PDM, pretendendo-se a consolidação urbana deste lugar de modo a tirar proveito 

da via infraestruturada

A exclusão localiza-se entre Padrão e Freiria na freguesia de Caranguejeira em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas e apoiada em arruamento nfraestruturado com saneamento.Trata-se de uma 

industria (SIB) de exploração de inertes anterior ao PDM em vigor que assume uma forte 

importância no setor. A área industrial corresponde ao cadastro apresentado pela empresa 

após apresentar pedido de integração em área industrial.

A exclusão localiza-se em Opeia na freguesia de Caranguejeirae com edificação legalmente 

construída ou autorizada (proc. 933/99) contigua ao perímetro urbano em vigor como tal 

delimitados no PDM. Salienta-se que esta área não possui REN na atualidade.

CARANGUEJEIRA
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C103 0,61 ARE

C105 1,22 ARE

C107 0,46 AMI

C108 0,09 AMI

C105 1,25 ARE

C406 0,49 ZAC

C406 A 0,51 ZAC

C407 0,17 ZAC

C408 0,38 ZAC

C409 0,13 ZAC

C410 0,47 ZAC

A proposta localiza-se no lugar de Caldelas na freguesia de Caranguejeira em área 

efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado contendo ainda uma infraestrutura de abastecimento de águas 

(reservatório de água). Salienta-se que a área se apresenta relativamente consolidada 

servindo de articulação entre o lugar principal e o equipamento desportivo e cultural 

contíguo. Enquadra um processo de obras 500/99 e apresenta-se contígua à proposta 406 

estando separada devido ao Leito de curso de água existente.

A exclusão localiza-se em Vale Sobreiro na freguesia de Caranguejeira em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas e 

apoiada em arruamento nfraestruturado com saneamento dentro dos perímetros urbanos 

em vigor.  

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Opeia na freguesia da Caranguejeira em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas anteriormente  a 1995 e não consideradas no PDM em vigor. Salienta-se que a 

área se encontra servida por arruamento infraestruturado.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em arruamento infraestruturado 

(água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em 

vigor e enquadra atividades económicas comerciais que deverão ser integradas em solo 

urbano, assim como uma Estação de Tratamento de Água e reservatórios. A proposta de 

exclusão enquadra os seguintes compromissos proc. 500/99, 286/03, 166/05, 938/03 e 

407/08.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em arruamento infraestruturado 

(água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em 

vigor .

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em arruamento infraestruturado 

(água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em 

vigor .

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em arruamento infraestruturado 

(água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica 

comercial em atividade relacionada com móveis (empresa Francismóveis - Móveis S. 

Francisco aprovada pelo proc.55/98)

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor (área de transição), apoiada em arruamento infraestruturado 

(água, luz e saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica 

comercial em atividade relacionada com aquecimento (empresa ROVAL)

Fundamentação

A exclusão localiza-se  em Freiria freguesia de Caranguejeira em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas 

contiguas aos perimetros urbanos em vigor(proc. 137/96 e 1132/00. A sua exclusão permite 

a conformação do perímetro urbano.

A exclusão localiza-se em Canais freguesia de Caranguejeira em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas em área 

contigua ao perímetro urbano existente. A sua exclusão permite a conformação do 

perímetro urbano. 

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Opeia na freguesia da Caranguejeira em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas anteriormente  a 1995 e não consideradas no PDM em vigor. Salienta-se que a 

área se encontra servida por arruamento infraestruturado.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C411 1,59 ZAC

C412 0,12 ZAC

C413 0,21 ZAC

C413 A 0,38 ZAC

C464 0,70 ARE

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E75 1,62 ARE+CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E76 3,34 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E78 0,78 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E79 0,11 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas equipamentos e infraestruturas  

apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em 

PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta 

proposta providenciará a ocupação da frente viária de modo a colmatar até à construção existente (1343/02).

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas equipamentos e infraestruturas  

apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em 

PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta 

proposta funcionará como elo de ligação das áreas ocupadas adjacentes.

Fundamentação:

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e 

saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica comercial 

aprovada pelo processo 853/97 como oficina.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas equipamentos e infraestruturas  

apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em 

PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta 

proposta providenciará a ocupação da frente viária de modo a atingir a colmatação do espaço urbano.

Fundamentação:

Proposta de área de edificação dispersa,  em área efetivamente já comprometida  com pré-

existências anteriores e posteriores  ao plano em vigor , não condicionadas por REN, 

servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõe-se a 

colmatação desta área infraestruturada objeto de um regime de uso do solo que garanta a 

sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e 

saneamento). Salienta-se que esta área integra uma atividade económica industrial de 

grande importância local e regional em atividade  - VALCO - Carpintaria de Vale Covo, Lda. 

Esta edificação encontra-se em processo de regularização da atividade industrial (REAI) 

através do Lind.14/10 e proc. 1320/99

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor (área de transição), de apoio à agricultura . 

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao 

perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e 

saneamento)

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas equipamentos e infraestruturas  

apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, não condicionada po 

REN, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. A proposta dá continuidade ao uso proposto no concelho de Ourém. 

Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta proposta funcionará como elo de ligação das áreas ocupadas adjacentes.

Fundamentação
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E80 0,84 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E82 0,09 ARE Espaço Florestal
Espaços Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E83 3,22 ARE

Espaço 

Industrial/Espaço 

florestal

Área Industrial e 

armazenagem

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E87 0,40 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E88 1,95 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E89 0,46 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Residenciais de 

Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E93 3,47 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E94 2,52 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamento infraestruturado, contíguo ao 

perímetro urbanos em vigor como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Salienta-se que houve 

uma forte redução do perímetro em vigor e esta proposta providenciará a ocupação da frente viária de modo a atingir a colmatação do espaço 

urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos infraestruturados um dos quais 

com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM. Salienta-se que houve uma 

forte redução do perímetro em vigor de Tubaral.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos infraestruturados um dos quais 

com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor. Corresponde  a uma  uniformização do perímetro urbano 

em relação às vias existentes com construções existentes licenciadas. Salienta-se que esta área, atualmente, encontra-se inserida no perímetro urbano 

em vigor e área de transição, não condicionada por REN. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo a 

áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua 

delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos infraestruturados um dos quais 

com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM. Salienta-se que houve uma 

forte redução do perímetro em vigor da Palmeiria.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiado em arruamentos infraestruturados um dos quais 

com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em PDM. Salienta-se que houve uma 

forte redução do perímetro em vigor de Grinde

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências em termos de atividades económicas apoiado em arruamento infraestruturado 

correspondendo a áreas livres de um perimetro urbano existente no PDM em vigor (neste caso uma área industrial) que se pretende dinamizar com os 

privados de modo a poder receber novas empresas existentes na freguesia. Esta área industrial torna-se estratégica devido à sua localização (junto aos 

limites de concelho com Ourém), a proximidade a uma via regional e o forte tecido existente na freguesia da Caranguejeira,. O reforço esta área 

permanece dado que foi eliminada uma área industrial a norte desta.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas equipamentos e infraestruturas  

apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos em 

PDM, sendo fundamentais para garantir a conformidade da sua delimitação. Salienta-se que houve uma forte redução do perímetro em vigor e esta 

proposta providenciará a ocupação da frente viária de modo a atingir a colmatação do espaço urbano.

4 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E104 0,76 AMI Espaços Agrícolas
Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E106 0,97 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, equipamentos e infraestruturas, 

apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo a areas contiguas aos perimetros urbanos em vigor, sendo fundamental para a 

consolidação do Perimetro urbano em complemento com a proposta 1000. Verifica-se uma forte redução do PU de Freirira.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas equipamentos e infraestruturas  

apoiado em arruamento infraestruturado, contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição)como tal definidos em PDM, sendo fundamentais 

para garantir a conformidade da sua delimitação.

5 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C401 0,79 ZAC

CARREIRA

Fundamentação

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contígua ao perímetro 

urbano em vigor (área de transição). Para o local desta proposta de exclusão encontram-se 5 

compromissos entre os quais um loteamento no qual se integram edificações familiares e 

estabelecimentos comerciais (oficina auto).

Câmara Muncipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E109 0,23 ARE Espaços Agricolas
Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade.

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, apoiada em arruamento 

infraestruturado (luz, água, saneamento), com construção existente anterior ao plano inserida na zona de transição delimitada no PDM em 

vigor. Verifica-se na proposta redução do perímetro urbano.

Fundamentação:

CARVIDE

1 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C113 4,65 AMI+ARE

C113 A 0,34 ARE+AMI

C114 5,36 AMI

C119 0,28 ARE

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E111 1,36 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação

CHAINÇA

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, 

incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN.Verifica-se a existência de 6 

moradias legalmente construídas(processos 1374/85; 801/94; 

151/96;1103/98;1897/89 e 1162/01) e 2 industrias em processo de regularização 

ao abrigo do REAI (José Augusto Carreira - serralharia civil - Processo 515/92 e 

LIND 5/2009 e Guimostore, estores LDA - processos 671/92;581/10 e LIND 22/08). 

Estas pré-existências encontram-se atualmente inseridas parte  em espaço urbao 

habitacional e zona de transição, servidas por arruamentos infraestruturado(água, 

luz, saneamento). Verifica-se na proposta redução do perímetro urbano em vigor. 

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, 

incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN.Verifica-se a existência de 4 

moradias legalmente construídas (processos 769/97 com alvará 825/98; 664/85 e 

439/98 com alvará 833/87; 1540/95 com alvará 402/97 e 36/04 ) .Estas pré-

existências encontram-se atualmente inseridas em espaço urbao habitacional, 

servidas por arruamentos infraestruturado(água, luz, saneamento) . Verifica-se na 

proposta forte redução do perímetro urbano em vigor. 

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, 

incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN. Verifica-se a existência de 2 

moradias (processos 161/04 e 901/87). Estas pré-existências encontram-se 

atualmente inseridas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (Área de 

transição urbano/rural). arruamentos infraestruturado(água, luz, saneamento). 

Verifica-se na proposta forte redução do perímetro urbano em vigor. 

A proposta de exclusão localiza-se em Chaínça, num perímetro urbano confinado à 

REN e pretende enquadrar uma construção existente anterior a 1995, apoiada em 

arruamento infraestruturado correspondendo na sua maioria a áreas livres 

existentes dentro e contíguas aos perímetros urbanos em vigor. O local da 

proposta de exclusão pretende, ainda, viabilizar frentes urbanas  com plataformas 

viáveis para a construção numa zona onde predominam os fortes declives

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro do perímetro 

urbano em vigor, sendo fundamental para a consolidação do perímetro urbano de Chainça. A proposta enquadra duas edificações legalmente 

construídas através dos processos 604/02 e 257/07 e devidamente enquadradas nos perímetro urbano em vigor. Salienta-se que esta área, 

na atualidade, não se encontra inserida em REN, assim como o facto deste perímetro ter sofrido uma forte redução.

1 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E112 1,80 ARE+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E115 3,91 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E116 2,77 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E117 0,40 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E118 0,19 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E120 2,09 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E121 1,53 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação atividades económicas, sem  alternativas fora 

da REN, imprescindíveis à viabilização das proposta contidas no plano. Corresponde a área urbana habitacional no PDM em vigor  servida por 

arruamento existente infraestruturado (água, luz, saneamento).A proposta garante a continuidade e ordenamento integrado do território 

com o município vizinho. Verifica-se uma  redução do perímetro urbano. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perimetros urbanos em vigor, 

sendo fundamental para a consolidação do Perimetro urbano de Chainça. Pretende-se enquadrar construções legalmente construídas( proc. 

503/99).

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação atividades económicas em complemento 

com a mancha 141, sem  alternativas fora da REN.Corresponde às áreas livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor apoiado em 

arruamento existente infraestruturado. Verifica-se na proposta forte redução do perímetro urbano. 

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiada em 

arruamentos infraestruturados correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Verifica-se na proposta um 

forte redesenho do perímero urbano da Chainça. Salienta-se que está área, atualmente não se encontra inserida em REN, enquadrando ainda 

3 construções.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividade económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo na sua maioria, a áreas livres existentes dentro 

do perímetro urbano em vigor. Esta proposta pretende uniformizar o perímetro urbano providenciando frentes urbanas de modo a promover 

a consolidação. Salienta-se que a proposta enquadra uma edificação legalmente construída ou autorizada pelo proc. 671/90, sendo assim 

anterior a 1995.

A proposta de exclusão da REN, junto à área central do aglomerado, visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação 

atividades económicas, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das proposta contidas no plano. Corresponde às áreas 

livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor  com 2 moradias licenciadas (processos 330/99 com alvará 35/00 e 1127/00 com 

alvará 216/03) apoiado em arruamento existente infraestruturado.Verifica-se na proposta forte  redução do perímetro urbano. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação atividades económicas, sem  alternativas fora 

da REN, imprescindíveis à viabilização das proposta contidas no plano. Corresponde às áreas livres existentes dentro do perímetro urbano em 

vigor  com 2 moradias  (processos 2290/89 e 1427/02 ) e oficina - Max Master (processo 463/89) apoiado em arruamento existente 

infraestruturado (água, luz, saneamento).Verifica-se na proposta uma redução do perímetro urbano. 

Fundamentação:

2 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E371 0,46 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado , correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor 

sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não 

possui REN na atualidade.  

Fundamentação:

3 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C124 0,76 DUNAS+AMI

C126 3,86 AMI+DUNAS

C128 0,56 AMI+DUNAS

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E123 2,32 DUNAS+AMI

Área de equipamento 

/Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço central de Grau I e 

Espaço residencial de Grau 

I e II (Urbanizavel)

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E127 2,64 DUNAS+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E129 2,95 AMI+DUNAS Espaço Florestal
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação

COIMBRÃO

A proposta de exclusão da REN encontra-se inserida na UOPG do Pedrogão e visa a satisfação de carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos do PDM em 

vigor não condicionadas por REN enquadrando construções existentes com compromissos (processos 3562/77;274/89; 56/04; 132/80; 

311/09;132/80; 1233/01;1541/02). Por forma a programar o espaço urbano do Pedrogão e o seu crescimento foi elaborada uma proposta de 

rede viária (ver extrato em anexo) para enquadrar os objetivos propostos na UOPG do Pedrogão.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro de 

perímetro urbano em vigor de acordo com o PDM sendo servida por arruamento infraestruturado. A proposta pretende ainda enquadrar 

compromissos existentes (processos de obras nº 1284/01, 638/04 e 1039/00).Esta área não se encontra inserida em REN na atualidade e 

assume um âmbito intermunicipal por se encontrar adjacente ao lugar do Grou do concelho de Pombal conferindo ao lugar das Uchinhas uma 

maior autonomia face à sua posição.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e infraestruturas , 

apoiada em arruamento existente e infraestruturado de prolongamento do perimetro urbano existente. Esta proposta complementa a 

proposta adjacente com construções e providenciará áreas de expansão num perimetro urbano bastante condicionado.

A proposta de exclusão localiza-se em Pedrogão o unico perímetro urbano do PDM 

em vigor junto à Orla Costeira, verificando-se a existencia de construções 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc. 394/96).

A exclusão localiza-se na freguesia de Coimbrão em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas ou autorizadas de 

atividades económicas existentes a laborar que se pretende enquadrar em 

perímetro urbano. Possui arruamento infraestruturado.   

A proposta localiza-se em Uchinhas na freguesia de Coimbrão em área 

efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas 

licenciadas e autorizadas dentro de perímetro urbano em vigor, como tal 

delimitados no PDM.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

1 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C130 2,89 CLA

C134 0,70 ARE

C143 0,11 AMI+ZAC

C402 0,03 ZAC

C403 0,49 ZAC

C428 0,19 ZAC

C429 0,55 ZAC+AMI

C430 0,07 ZAC

C431 0,06 ZAC

C432 0,06 ZAC

A área localiza-se em Barracão na freguesia de Colmeias em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas 

(proc.534/07 e 714/05) dentro dos perímetros urbanos em vigor. Esta area 

encontra-se com atividades económicas em funcionamento e pretende a 

colmatação deste perímetro urbano. Salienta-se que esta área não se insere em 

REN, na atualidade.

A área localiza-se em Valongo na freguesia de Colmeias em área efetivamente já 

comprometida verificando-se préexistências e edificações construídas e 

licenciadas.

Área  que corresponde a ocupações consumadas / comprometidas, e irreversíveis, 

incompatíveis com a manuteção do estatuto da REN. Verifica-se a existência de 2 

moradias. Estas pré-existências encontram-se atualmente inseridas em área 

contígua ao perímetro urbano em vigor (Área de transição urbano/rural), servidas 

por arruamento infraestruturado(água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta 

forte redução do perímetro urbano em vigor. 

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor. Pretende-se enquadrar as 

construções existentes assim como uma área de colmatação de modo a 

providenciar frente urbana adjacente a via infraestruturada.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição). 

Enquadra dois compromissos posteriores ao PDM em vigor, processos nº  35/09 e 

670/06, num local com arruamento infraestruturado sendo as restantes 

construções anteriores ao PDM em vigor e não incluidas em perímetro urbano no 

pdm atual.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada em 

área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento) referente a um equipamento existente e 

de grande importância - um lar de idosos D. Luís, licenciado através do proc. 

1524/95.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente comprometida 

parcialmente dentro dos perímetros urbanos em vigor e apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento), e que se pretende colmatar por forma a 

rentabilizar as infraestruturas existentes, num perímetro urbano que reduziu cerca 

de 6%.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente comprometida, 

através do compromisso 292/11 para construção de moradia  dentro do perímetro 

urbano em vigor, apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e 

saneamento).

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição). As 

edificações são anteriores ao PDM em vigor e adjacentes a arruamento 

infraestruturado.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente comprometida 

parcialmente, dentro do perímetros urbanos em vigor e apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento), e que se pretende colmatar por forma a 

rentabilizar as infraestruturas existentes, num perímetro urbano que reduziu cerca 

de 6%.

Fundamentação

COLMEIAS

1 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C433 0,40 ZAC

C435 0,15 ZAC

C467 0,67 AMI

C503 0,21 ARE

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E131 1,15 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E132 0,45 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E133 0,52 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E135 0,43 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E137 0,13 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado, 

correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a 

conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

Fundamentação:

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de pré- existências 

anteriores ao plano em vigor, apoiadas em  arruamento infraestruturado.  Propõe-

se um espaço edificado com função residencial e de apoio a atividades localizadas 

em solo rural, com um regime de uso do solo que garante a sua qualificação como 

espaços de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural.

Fundamentação

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área 

se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN. Plataformapassível de ser ocupada.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área 

se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN. Plataformapassível de ser ocupada.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação contígua ao perímetro urbano em vigor como tal 

definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de 

perímetro urbano e não tem REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área 

se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN. Plataforma passível de ser ocupada , incluindo uma construção (proc. 137/10).

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área inserida em perímetro urbano em vigor e parcialemente 

contígua ao perímetro (área de transição), através dos processos de obras 773/98 

e 1345/88 referentes a 2 moradias. Pretende-se fazer a colmatação e formatação 

do perímetro urbano proposto de modo a fazer a ligação entre as edificações 

existentes apoiadas em arruamento infraestruturado.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área inserida em perímetro urbano em vigor através dos processos 

de obras nº 1592/04 referentes a 1 moradia. Pretende-se fazer a colmatação e 

formatação do perímetro urbano proposto de modo a fazer a ligação entre as 

edificações existentes apoiadas em arruamento infraestruturado.

Fundamentação:

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Possui compromissos 

urbanísticos (proc. 1290/96). Salienta-se que a área não se encontra inserida em 

REN na atualidade.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E138 0,07 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E139 0,89 ARE
Espaço Industrial/Espaço 

Florestal

Área Industrial e 

Armazenagem

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E140 1,30 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E141 1,26 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E142 0,36 ARE Espaço Florestal
Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E145 0,11 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E146 0,51 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E147 0,20 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E148 0,07 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado, 

correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a 

conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta visa a ampliação de uma área industrial existente no PDM em vigor de modo a satisfazer as carências aio nível industrial (ROCA) e 

outros estabelecimentos de atividade económicas, numa zona de grande dinâmica industrial e tendo como principal acesso a EN1. A proposta 

de exclusão visa apenas enquadrar o cadastro das industrias existentes.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado, 

correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a 

conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado, 

correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a 

conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado,contigua ao 

perímetro urbano em vigor como tal definido no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação enquadrando a 

construção existente (proc. 438/07). Salienta-se que esta área  não se insere em REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área 

se encontra dentro de pu e não tem REN .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área 

se encontra dentro de pu e não tem REN .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área 

se encontra dentro de pu e não tem REN .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação apoiada em arruamento 

infraestruturado. Salienta-se que esta área se encontra dentro de pu e não tem REN .
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E149 0,57 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E150 0,32 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E151 0,36 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E468 0,09 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional
Aglomerado Rural

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação apoiada em arruamento 

infraestruturado. Salienta-se que esta área se encontra dentro de pu e não tem REN  Pretende-se apenas uma frente de modo a poder tirar 

partido do arruamento e consolidar o perímetro.

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de pré- existências anteriores ao plano em vigor, apoiadas em  arruamento 

infraestruturado. No PDM em vigor esta área está classificada como espaço urbano habitacional não condicionada por REN, parte deste 

perímetro urbano foi reclassificado para solo rural, pretende-se com a proposta um profundidade em relação à via . Espaço edificado com 

função residencial e de apoio a atividades localizadas em solo rural, propõe-se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como 

espaços de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado, 

correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a 

conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado, 

correspondendo parcialmente a áreas livres dentro dos perímetros urbanos ou contíguas a estes em vigor como tal definidos no PDM, sendo 

fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem 

REN na atualidade.

Fundamentação:

Fundamentação:
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C153 0,80 ARE

C155 0,62 AED

C156 0,19 AMI+ARE

C158 0,56 AMI+ARE

C164 0,21 ARE

C166 0,37 AMI

C167 0,57 AMI+ARE

C172 0,33 AMI+ARE

C175 1,15 ARE

C398 0,55 ZAC

CORTES

A exclusão localiza-se em Calvário na freguesia das Cortes, contígua ao perímetro 

urbano existente verificando-se a existência de construção legalmente construída, 

licenciada e autorizada através do processo nº 454/00. Salienta-se que esta área, 

atualmente, não se encontra inserida em REN. 

A proposta  de exclusão localiza-se no lugar da Amoreira na freguesia das Cortes, 

em área contígua ao perímetro urbano existente, verificando-se a existência de 

construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.751/04).  

A proposta  de exclusão localiza-se no lugar das Fontes na freguesia das Cortes, em 

área contígua ao perímetro urbano existente, verificando-se a existência de 

construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc261/05). 

Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN. 

A exclusão localiza-se em Abadia na freguesia da Cortes em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construída, licenciada ou autorizada 

dentro ou contígua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitado em PDM 

(proc.368/00 e 346/03). Salienta-se que esta área, atualmente, não possui REN.

Fundamentação

A proposta de exclusão localiza-se no lugar do Alqueidão na freguesia das Cortes, 

em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas( 2 

moradias), licenciadas ou autorizadas parcialmente dentro do perímetro urbano 

em vigor, como tal delimitado no PDM.

A proposta localiza-se no lugar das Fontes na freguesia das Cortes em área 

efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas algumas das quais anteriores ao PDM em vigor (1995). 

Salienta-se que é uma área contigua ao perímetro urbano inserida na Área de 

Transição (artigo 58º).

A exclusão localiza-se em Abadia na freguesia da Cortes em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construída, licenciada ou autorizada 

dentro ou contígua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitado em PDM 

(proc.368/00 e 346/03). Salienta-se que esta área, atualmente, não possui REN.

A exclusão localiza-se em Casal Branco na freguesia das Cortes em área 

efetivamente comprometida com edificação legalmente construídas, licenciadas 

ou autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor e contiguas a este(área de 

transição), como tal delimitado no PDM. Salienta-se que esta área, atualmente, 

não se encontra inserida em REN,  pretende-se enquadrar o cemitério das Cortes 

no perímetro urbano.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  área 

efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas(lot.10/93) contíguas ao perímetro urbano em vigor 

conforme delimitado no PDM. Possui arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento) a qual permite a inclusão das construções anteriores ao PDM em 

solo urbano.Este área proposta é objeto de um regime de uso do solo que garante 

a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.  

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente comprometida, 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área 

contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição). Pretende ainda 

enquadrar um estabelecimento industrial conforme processo de obras 552/97, 

num local com arruamento infraestruturado sendo as construções anteriores ao 

PDM em vigor e não incluidas em perímetro urbano no pdm atual.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C404 1,80 ZAC

C415 0,10 ZAC

C416 0,59 ZAC

C417 0,34 ZAC

C418 0,23 ZAC

C420 0,05 ZAC

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), 

apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). Salienta-se 

que esta área é na sua maioria anterior ao PDM em vigor e enquadra atividades 

económicas industriais e comerciais que deverão ser integradas em solo urbano. A 

proposta de exclusão enquadra os seguintes compromissos proc. 906/04, 149/98, 

8/06 e 21/96.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada em 

área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento) sendo a sua existência anterior a 1995.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento) próxima ao núcleo central 

do lugar da Reixida (com vários equipamentos e atividades comerciais)

A Proposta de exclusão da REN refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas apoiada em arruamento (água, luz e saneamento) e na qual se 

pretende enquadrar um edifício da Quinta de Santo António do Freixo. Esta Quinta 

caracteriza-se por ser um conjunto arquitetónico grande importância (edificado ao 

longo de séculos) onde se insere uma habitação senhorial. A sua origem perde-se 

no tempo (são conhecidos registos oficiais no ano de 1774) sendo a sua última 

construção datada dos anos 30 do século passado. Esta Quinta foi até 1998, uma 

unidade tradicional de exploração agrícola onde se cultivavam desde a 

hortifruticultura aos cereais, da moagem à criação de gado, do vinho ao azeite. 

Desde 1993 a exploração agrícola foi sendo paulatinamente desativada dando 

lugar à realização de inúmeros eventos tanto de carácter privado (desde batizados 

até às bodas de ouro), como empresariais e mesmo culturais e que resultou na 

necessidade de construção de um edifício de apoio à atividade de realização de 

eventos.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área próxima ao perímetro urbano em vigor, apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento) proposta, no âmbito da 

revisão, para Aglomerado Rural. 

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada em 

área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). A edificação já é muito antiga e inclui 

também um moinho de farinha e na qual se encontra instalada uma atividade 

económica (restaurante).

Fundamentação
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C436 0,03 ZAC

C436 A 0,06 ZAC

C437 0,08 ZAC

C438 0,24 ZAC

C438 A 0,04 ZAC

C439 0,10 ZAC

C469 0,65 ARE

C471 4,63 AMI

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada em 

área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em arruamento 

infraestruturado (água, luz e saneamento). 

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida contígua ao perímetro urbano em vigor (área de transição) e 

apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento), com 

edificações aprovadas através dos processos 1592/04 e lot. 19/79, encontrando-se 

estas numa cota já mais elevada em relação ao rio.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma érea efetivamente já 

comprometida, com edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada em 

área contígua ao perímetro urbano atual, apoiada em arruamento 

infraestruturado de ligação entre a Cidade de Leiria e Cortes. Trata-se de um 

compromisso com o nº 1220/05 que possui edificações antigas e as quais se 

pretende inserir em solo urbano.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida, com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas em área contígua ao perímetro urbano em vigor, apoiada em 

arruamento infraestruturado (água, luz e saneamento). A grande parte das 

edificações existentes é anterior a 1995 (data de entrada em vigor do PDM) 

encontrando-se para a área os processos nº 1347/03 e o 741/93.

A proposta de exclusão localiza-se em Ponte Cavaleiro na freguesia de Cortes em 

área efetivamente já comprometida, com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas (proc.1459/95 e loteamento 119/79) em área contígua 

ao perímetro urbano em vigor apoiada em arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão da ZAC refere-se a uma área efetivamente já 

comprometida com edificação licenciada ou autorizada contígua ao perímetro 

urbano em vigor (área de transição) e apoiada em arruamento infraestruturado 

(água, luz e saneamento).

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a 

atividades localizadas em solo rural ,  no qual se verifica a presença de pré-

existências, servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e saneamento). 

Propõe-se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaço 

de articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural. 

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  no qual 

se verifica a presença de pré-existências anteriores e posteriores  ao plano em 

vigor servidas por arruamentos  infraestruturados (água, luz, saneamento). A 

proposta desenvolve-se em área efetivamente comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos  perímetros 

urbanos em vigor (ex: atividade industrial existente), neste caso salienta-se que o 

perimetro urbano da Abadia sofreu uma forte redução. Este área proposta é 

objeto de um regime de uso do solo que garante a sua contenção e o seu 

ordenamento numa optica de sustentabilidade. A proposta visa ainda enquadrar 

compromissos existentes e atualmente inseridos em perímetro urbano em vigor 

(proc.nº 6/04, 825/68, 450/12, 08/06, 826/95, 1173/06 e 1370/05

.

Fundamentação
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C472 1,92 ARE

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E152 0,23 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E154 2,73 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e Espaços 

Agrícolas

Espaços Residenciais de 

Grau III

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E159 1,77 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E160 0,32 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E161 0,07 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

Florestal

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Proposta de área de edificação dispersa,  na qual se verifica a presença de pré-

existências anteriores e posteriores  ao plano em vigor servidas por arruamentos  

infraestruturados (água, luz, saneamento). A exclusão em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas(proc.448/05,1691/90,1203/04,1215/03 e 1720/99). A area encontra-

se parcialmente inserida em perímetro urbano em vigor mas assume carateristicas 

de povoamento rural. Este área proposta é objeto de um regime de uso do solo 

que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de 

sustentabilidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades económicas apoiado em 

arruamento infraestruturado e com saneamento , correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos 

no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação, aproveitando a plataforma favorável junto à via. Salienta-se 

que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

Fundamentação

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades económicas apoiado em 

arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no 

PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano 

e não tem REN na atualidade.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e torna-se importante para rentabilização das 

infraestruturas existentes no arruamento confinante e pela dinâmica habitacional a que se assiste no perímetro ( possui construções com 

proc. 1055/03 e 1100/01). Salienta-se que esta área não se encontra inserida em REN, na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades económicas apoiado em 

arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no 

PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano 

e não tem REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades económicas apoiado em 

arruamento infraestruturado , correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo 

fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem 

REN na atualidade.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E165 0,26 AMI Espaço Florestal
Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E168 0,60 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E170 0,51 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E171 0,23 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E173 0,23 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional
Área de Edificação dispersa

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E174 0,42 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

Florestal 

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado e com 

saneamento,em área contigua ao perímetro urbano em vigor (área de transição), sendo fundamental para garantir a conformidade da sua 

delimitação enquadrando construções existentes anteriores a 1995( 2 moradias) servidas por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento.  

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento, correspondendo a áreas 

livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua 

delimitação enquadrando a construção existente (proc. 439/07). Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não se 

encontra inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamento infraestruturado e com 

saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, sendo fundamental para 

garantir a conformidade da sua delimitação.  Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e não tem REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades económicas apoiado em 

arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no 

PDM, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação.Corresponde a áreas efetivamente comprometidas  (moradia) com 

compromissos lot 54/80 e proc. 360/97. Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades económicas apoiado em 

arruamento infraestruturado com saneamento, correspondendo a contíguas aos perímetros urbanos em vigor como tal definidos no PDM, 

sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação Salienta-se que esta área se encontra em REN na atualidade tendo o 

perímetro urbano da Reixida sofrido uma forte redução.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de usos mistos que contribuam para reforçar a base económica e a 

promoção de emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no plano. Em 

complemento com a mancha 155,  servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento), são áreas livres dentro dos perímetros 

urbanos em vigor, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação.  Salienta-se que esta área se encontra dentro de 

perímetro urbano e não tem REN na atualidade.Corresponde  a um espaço de usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua 

contenção e o seu ordenemento numa optica de sustentabilidade.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C405 2,72 ZAC

C440 2,40 ZAC

C440 A 0,45 ZAC

LEIRIA

Fundamentação

A proposta de exclusão em área efetivamente comprometida através do processo nº 6/07 para 

a construção de um edifício destinada a serviços, comércio e escritórios, assim como abrange 

parte do loteamento 03/10 que prevê a construção de um armazém e dos quais se anexam 

cópias dos projetos. Parte da proposta insere-se, ainda, no projeto de intervenção urbana de 

Capuchos|Porto Moniz|Jericó (Estudo de conjunto). Esta área pertence ao aglomerado urbano 

de Leiria definido no PDM em vigor.

A Proposta de exclusão da REN refere-se a uma área efetivamente já comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro urbano em 

vigor da cidade de Leiria apoiada em arruamento infraestruturado e que pretende enquadrar 

um compromisso: o processo nº 607/88 relativo à construção do matadouro (Mapicentro), que 

já se encontra construído.).

A Proposta de exclusão da REN refere-se a uma área efetivamente já comprometida, dentro do 

perímetro urbano em vigor da cidade de Leiria apoiada em arruamento infraestruturado e que 

pretende enquadrar um compromisso: o processo nº 288/04, referente a uma remodelação do 

terreno tendo sido aprovado um pedido de informação n 23/08 para construção de um edifício 

destinado a comércio e serviços.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C177 6,42 CLA

C181 0,34 CLA

C182 1,39 CLA

C183 1,73 CLA

C184 0,55 CLA

C190 1,57 AMI

C196 6,58 AMI

C199 0,48 AMI

C201 A 2,06 AMI

C201 B 0,67 AMI

C202 0,07 AMI

C205 1,38 CLA

A proposta de exclusão localiza-se em Vale da Gunha na freguesia da Maceira em 

área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM. Salienta-se ainda que esta proposta pretende enquadrar os 

seguintes processos: 1266/07-R, 1266/07 e 763/08, apoiada em arruamento 

infraestruturado e com saneamento.

A proposta de exclusão localiza-se em Vale da Gunha na freguesia da Maceira em 

área efetivamente comprometida com edificação legalmente construída, 

licenciada ou autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM”. Salienta-se ainda que esta proposta pretende enquadrar o 

processo de obras nº183/04, apoiado por arruamento infraestruturado e com 

saneamento.

Fundamentação

A exclusão localiza-se no lugar da Venda na Maceira inserida parcialmente em 

perímetro urbano delimitado no PDM em vigor em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou 

autorizadas (proc. 1553/02, 1393/98, 

307/01,653/04,1419/97,885/96,765/97,180/01, 438/99 e lot.2/06 e Lind96/05.

A exclusão localiza-se em Pocariça freguesia de Maceira em área efetivamente já 

comprometida com edificações  legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor como tal delimitados no 

PDM(proc.434/06.

MACEIRA

A exclusão localiza-se em Moita na freguesia de Maceira em área efetivamente já 

comprometida com edificações  legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas contigua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitados no 

PDM, servida por arruamento infraestruturado e com saneamento. (proc.808/99, 

1324/04, 318/99, 227/08).

A exclusão localiza-se em Moita na freguesia de Maceira em área efetivamente já 

comprometida com edificações  legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas contigua ao perímetro urbano em vigor como tal delimitados no 

PDM, servida por arruamento infraestruturado e com saneamento.A proposta 

assume um limite recortado de modo a interferir o menos possível com a REN e 

de modo a enquadrar a industria existente no local. (proc.1138/97, 556/05 e 

462/02).

A exclusão localiza-se em Cavalinhos na freguesia de Maceira em área 

efetivamente já comprometida com edificações  legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas contigua ao perímetro urbano em vigor como tal 

delimitados no PDM, servida por arruamento infraestruturado e com 

saneamento. Salienta-se que o perímetro urbano de Cavalinhos sofreu uma forte 

redução e não se encontrava inserido em REN na atualidade.

A exclusão localiza-se em A-do-Barbas na freguesia da Maceira em área 

efetivamente já comprometida com várias licenças de construção existentes de 

modo a enquadrar o equipamento existente (campo de futebol  e instalações de 

apoio).Pretende-se construir  instalações de apoio (bancadas e balneários) 

operação urbanística que não têm enquadramento nos usos e ações compatíveis 

com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de 

riscos naturais de áreas integradas em REN (n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do RJREN). 

A proposta insere-se parcialmente em perímetro urbano habitacional no PDM em 

vigor não condicionada por REN..

A proposta de exclusão localiza-se em Campos na freguesia da Maceira em área 

efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas (Lot.7/92, proc 722/99, 969/97, 485/10, 1283/06, 

737/08 e 1284/97. dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados 

no PDM.

A proposta localiza-se em Arnal na freguesia da Maceira em área efetivamente 

comprometida (proc.1179/02) contigua ao perimetro urbano em vigor como tal 

delimitados no PDM.

A proposta de exclusão localiza-se em Cavalinhos na freguesia da Maceira  em 

área efetivamente comprometida comedificação legalmente construída, 

licenciada ou autorizada dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM e permitindo a conformação do perímetro urbano.

A exclusão localiza-se no lugar de Vale Coelho na Maceira inserida parcialmente 

em perímetro urbano delimitado no PDM em vigor em área efetivamente 

compro.metida com edificações legalmente construidas, licenciadas ou 

autorizadas (proc. 1165/95 e 1836/95)entre outras construções anteriores a 1995.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C206 0,08 CLA

C207 0,91 CLA

C209 2,60 AMI

C210 4,82 CLA

C211 3,29 CLA

C474 5,69 CLA

C481 1,11 CLA

C483 1,65 CLA

C484 0,86 CLA

C504 0,14 ZAC

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E176 4,02 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Área efetivamente comprometida de usos mistos ,  no qual se verifica a presença 

de pré-existências anteriores ao plano em vigor (Simatri- sistemas de maqinaria 

tridimensional Lda, em processo de regularização - Lind 4/2008 e 7 moradias), não 

condicionadas por REN, servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e 

saneamento). Propõ-se a colmatação desta área infraestruturada, objeto de um 

regime de uso do solo que garante a sua contenção e o seu ordenamento.

Fundamentação:

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturados (água, luz, saneamento), correspondendo 

a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, não condicionado por REN, abrangendo construções existentes (proc. 

349/02, 1519/03 e 1443/97).É uma área adjacente à área consolidada de A dos Pretos, sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos ,  no 

qual se verifica a presença de pré-existências anteriores ao plano em vigor (7 

moradias), não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõ-se a colmatação desta área 

infraestruturada objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua 

contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  no qual 

se verifica a presença de pré-existências anteriores ao plano em vigor (7 

moradias), não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõ-se a colmatação desta área 

infraestruturada objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua 

contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos,  no qual 

se verifica a presença de pré-existências anteriores ao plano em vigor (3 

moradias), não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõ-se a colmatação desta área 

infraestruturada objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua 

contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

A exclusão localiza-se no lugar de Vale Coelho na freguesia da Maceira em área 

efetivamente já comprometida com construções devidamente licenciadas e 

autorizadasem área contigua ao perímetro urbano em vigor delimitado no PDM. 

Salienta-se que nesta área, atualmente não se insere na  REN.

A exclusão localiza-se no Bairro da Pocariça na freguesia de Maceira em área 

efetivamente já comprometida com edificações  legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas (proc.112/09, 364/09, 1289/05, 106/09, 63/11 e 

469/10)  dentro do perímetro urbano em vigor como tal delimitados no PDM, 

servida por arruamento infraestruturado e com saneamento. Salienta-se que o 

perímetro urbano de Maceira sofreu uma forte redução.

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área de edificação dispersa,  

efetivamente já comprometida, com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas apoiada em arruamento infraestruturado (água, luz) e 

anteriores a 1995. 

A proposta insere-se em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas numa zona adjacente à 

estrada da Maceira e que enquadra atividades económicas e construções na sua 

maioria anteriores a 1995.

A exclusão localiza-se no lugar da Pocariça na freguesia da Maceira em área 

efetivamente já comprometida com construções devidamente licenciadas e 

autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor delimitado no PDM. Salienta-se 

que nesta área, atualmente não se insere na REN.

A exclusão localiza-se no lugar de Arrife na freguesia da Maceira em área 

efetivamente já comprometida com construções devidamente licenciadas e 

autorizadas(proc. 1149/07) dentro do perímetro urbano em vigor delimitado no 

PDM. Salienta-se que nesta área, atualmente não se insere na REN.

Fundamentação
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E176 A 0,50 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E176 B 0,34 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E176 C 0,96 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E178 4,68 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E179 1,17 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

florestal

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E179 A 0,24 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

florestal

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E180 3,74 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

florestal

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo atividades económicas existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas(343/10, 541/00 e 549/98). Salienta-se que esta área 

se econtra inserida em perímetro urbano e não se insere em REN.A proposta é fundamental para a dinamização do perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor , sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas(678/06 e 749/07). Salienta-se que esta área se econtra 

inserida em perímetro urbano que sofreu uma forte redução e não se insere em REN. 

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em vários arruamentos infraestruturados e com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo atividades económicas existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas(343/10, 541/00 e 549/98). Salienta-se que esta área 

se econtra inserida em perímetro urbano e não se insere em REN.A proposta é fundamental para a dinamização do perímetro urbano da 

Maceirinha.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo atividades económicas existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas(343/10, 541/00 e 549/98). Salienta-se que esta área 

se econtra inserida em perímetro urbano e não se insere em REN.A proposta é fundamental para a dinamização do perímetro urbano.

Fundamentação:

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturados (água, luz, saneamento), correspondendo 

a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, não condicionado por REN conformando o perímetro urbano. Salienta-se 

que a proposta pretende a rentabilização das infraestruturas urbanas criadas para o local que se encontrava classificado como espaço 

urbano habitacional no PDM em vigor.

Fundamentação:

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturados (água, luz, saneamento), correspondendo 

a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor, não condicionado por REN conformando o perímetro urbano.

Fundamentação:

A proposta de exclusão abrange Espaço Residencial de Grau II urbanizado e visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, 

atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, providenciando frentes urbanas de cerca de 50 metros apoiadas em arruamento, 

correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor, não condicionado por REN
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E185 0,30 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E186 0,96 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E187 3,70 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E188 2,25 CLA+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E189 0,13 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E191 0,63 AMI Espaço Florestal
Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E192 1,44 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E193 0,64 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação assim como no sentido de rentabilizar os 

investimentos efetuados na infraestruturação do arruamento confinante promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área 

se insere no perímetro urbano atual e não possui REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestrutrado 

promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual em vigor conforme PDM e não 

possui REN.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamentos infraestrutrados 

promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual em vigor conforme PDM e não 

possui REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamentos infraestrutrados 

promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual em vigor conforme PDM e não 

possui REN. Refere-se ainda que a área possui um compromisso válido aprovado lot.42/95.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas(678/06 e 749/07). Salienta-se que esta área se encontra 

inserida em perímetro urbano que sofreu uma forte redução e não se insere em REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas(678/06 e 749/07). Salienta-se que esta área se encontra 

inserida em perímetro urbano que sofreu uma forte redução e não se insere em REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestrutrado 

promovendo a colmatação do perímetro. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual em vigor conforme PDM e não 

possui REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestrutrado 

promovendo a ocupação do perímetro urbano e a rentabilização das infraestruturas existentes de modo a enquadrar uma construção  

legalmente construida(proc. 595/99). Salienta-se que esta área, atualmente,não possui REN.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E194 0,30 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E196 7,95 AMI
Espaço urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E197 1,18 AMI+ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E198 0,59 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E200 2,11 AMI
Espaço Urbano 

Industrial
Área "Estrada- Mercado"

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E201 4,92 AMI

Espaço Urbano 

habitacional e Zona 

verde

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E201 C 3,30 AMI

Espaço Urbano 

habitacional e Zona 

verde

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E203 3,89 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado e com construção 

existente anteriormente a 1995. Salienta-se que esta área se insere em perímetro urbano atual delimitado como tal no PDM em vigor, não 

se inserindo em REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento, correspondendo áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas. O principal objetivo da proposta é aproveitar as frentes 

viárias infraestruturadas e com edificações aprovadas pelos proc.1700/99 e 808/98, junto a uma zona de expansão do perímetro urbano e 

com um espaço verde adjacente.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos da atividades económicas, infraestruturas, apoiada em arruamento 

infraestruturado correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento, correspondendo áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e colmatação 

abrangendo construções existentes e devidamente licenciadas ou autorizadas. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro 

urbano não condicionado por REN

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestrutrado, a sua 

exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual em vigor conforme 

PDM e não possui REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor  

englobando edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (Lot.7/92, proc 722/99, 969/97, 485/10, 1283/06, 737/08 e 

1284/97. A proposta é fundamental para assegurar a conformidade do perímetro urbano assim como o seu crescimento e colmatação. 

Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano no PDM em vigor que sofreu uma forte redução não condicionado por 

REN. 

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas,  equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor sendo fundamental para garantir a conformidade do perímetro em complemento com a proposta C177.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestrutrado, a sua 

exclusão permite a conformação do perímetro urbano. Salienta-se que esta área se insere no perímetro urbano atual em vigor conforme 

PDM e não possui REN. .

Fundamentação:

Fundamentação:
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E204 1,29 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Residencial de Grau 

II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E213 1,52 CLA Espaços agrícolas
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E214 3,74 CLA  Espaços agrícolas
Espaço de atividades 

economicas

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E475 1,02 CLA
 Espaços Agrícolas e 

Florestal
Área de edificação dispersa

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E477 2,43 AMI

Espaços Agrícolas e 

Espaços Urbano 

Habitacional

Área de edificação dispersa
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E482 1,79 CLA
 Espaços Agrícolas e 

Florestal
Área de edificação dispersa

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas,  equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento, correspondendo às áreas livres existentes dentro dos 

perímetros urbanos em vigor sendo fundamental para garantir a conformidade do perímetro enquadrando a construção legalmente 

construída e autorizada (proc 1255/07).

A  proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado 

em arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento) com algumas áreas efetivamente comprometidas com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas (proc. 1466/99, 1057/00 e 295/04).Corresponde a uma área contigua ao perímetro urbano em vigor 

(área de transição), não condicionada po REN  para a qual se pretende promover a sua colmatação e consolidação.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e construções ligadas a atividades que contribuam 

para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização 

das propostas contidas no plano. Em complemento com a manchas C483 e C484 ,  servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Corresponde  a um espaço de usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenemento 

numa optica de sustentabilidade.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de usos mistos que contribuam para reforçar a base económica e 

a promoção de emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no plano, 

servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento), não condicionadas por REN. Propõe-se a colmatação desta área 

infraestruturada, objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e construções ligadas a atividades que contribuam 

para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização 

das propostas contidas no plano. Em complemento com a manchas C483 e  C484,  servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Corresponde  a um espaço de usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenemento 

numa optica de sustentabilidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de atividades económicas apoiado em arruamento 

infraestruturado e com saneamentoem área contigua ao perímetro urbano em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta 

área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, tendo como pretensão assegurar uma area de construção junto à via de modo a 

colmatar a ocupação que na sua grande maioria é anterior ao PDM em vigor. 
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C215 0,89 ARE

C220 0,49 AMI

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E216 0,26 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 
Espaço Urbano de Baixa Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E218 1,01 AMI
Area Habitacional de 

Baixa Densidade
Espaço Urbano de Baixa Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E219 0,63 ARE+ARE
Area Habitacional de 

Baixa Densidade
Espaço Urbano de Baixa Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

MARRAZES

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada 

em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra 

inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada 

em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra 

inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão localiza-se em Pinheiros na freguesia da Marrazes  em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construída, licenciada ou autorizada 

dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM e permitindo a 

conformação do perímetro urbano de modo a incluir as construções anteriores a 1995.

Fundamentação

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada 

em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra 

inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão localiza-se em Pinheiros na freguesia da Marrazes  em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construída, licenciada ou autorizada 

dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM e permitindo a 

conformação do perímetro urbano de modo a incluir as construções anteriores a 1995.
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plano diretor municipal proposta de delimitação  da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C221 1,29 CLA

C223 0,30 ARE+CLA

C486 A 0,12 ARE

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E222 3,20 CLA+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E224 1,52 ARE
Area Habitacional de 

Baixa Densidade
Espaço Urbano de Baixa Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E226 0,49 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional
Espaço Urbano de Baixa Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E228 3,04 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional
Espaço Urbano de Baixa Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E230 0,92 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

MEMÓRIA

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão localiza-se na Zaburreira  na freguesia da Memória em área 

efetivamente comprometida  com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor  e são na sua grande maioria anteriores a 1995 

e encontram-se apoiadas por arruamento infraestruturado.

A proposta de exclusão localiza-se na Zaburreira  na freguesia da Memória em área 

efetivamente comprometida  com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro do perímetro urbano em vigor  e são na sua grande maioria anteriores a 1995 

e encontram-se apoiadas por arruamento infraestruturado.

Proposta de área de edificação dispersa,  na qual se verifica a presença de pré-existência 

anterior ao plano em vigor servida por arruamentos  infraestruturados (água, luz, saneamento). 

A exclusão em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas  inserida em perímetro urbano em vigor, não condicionada por REN, 

assumindo carateristicas de povoamento rural. Este área proposta é objeto de um regime de uso 

do solo que garante a sua contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada 

em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra inserida 

em REN na atualidade.

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação,atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamentos infraestruturados em zona parcialmente inserida em perímetro urbano em vigor, conforme PDM. A proposta pretende abranger o cemitério da 

Memória e atividades económicas existentes no local. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada 

em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro e contiguas dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para 

assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, apoiada 

em arruamentos infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a 

conformidade do perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiada em arruamentos infraestruturado, correspondendo a 

áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu 

crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada..

Fundamentação:

Fundamentação
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plano diretor municipal proposta de delimitação  da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E231 0,50 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E232 0,81 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E233 0,44 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E234 0,43 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E235 1,12 CLA

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E236 0,07 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da 

cumeada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da 

cumeada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da 

cumeada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da 

cumeada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da 

cumeada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro assim como o seu crescimento. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da 

cumeada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

2 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação  da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E237 0,46 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E238 1,06 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional/ Espaço 

Flotrestal

Espaço Urbano de Baixa Densidade
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E486 1,28 ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e Espaço 

Florestal

Área de edificação dispersa
Usos admitidos na categoria 

correspondente

Proposta de área de edificação dispersa,  na qual se verifica a presença de pré-existências anteriores e posteriores  ao plano em vigor servidas por 

arruamentos  infraestruturados (água, luz, saneamento). A exclusão em área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas  inserida em perímetro urbano em vigor, não condicionada por REN, assumindo carateristicas de povoamento rural. (proc. 

623/04). A proposta pretende ainda aproveitar a plataforma viável de ocupação junto à via existente.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, equipamentos e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do 

perímetro. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e visa aproveitar ao máximo a plataforma da cumeada. Ainda de referir que 

este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e atividades económicas, apoiada em arruamentos 

infraestruturados, correspondendo a área livre dentro e contiguas ao perímetro urbano em vigor com áreas efetivamente ja comprometidas com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas. Pretende-se  assegurar a colmatação e consolidação do perímetro urbano. Salienta-se que 

esta área se encontra em área não condicionada por REN e de referir ainda que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C240 0,24 ARE

C242 0,13 ARE

C244 0,25 ARE

C245 0,08 ARE

C488 1,38 ARE+AMI

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E243 1,10 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E246 0,09 ARE Espaços Agrícolas
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E489 0,17 ARE+AMI
Espaço Urbano 

Habitacional
Área de edificação dispersa

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A área localiza-se em Milagres em area efetivamente já comprometida em área contigua 

ao perímetro urbano existente, verificando-se a existência de construções legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas.

MILAGRES

Fundamentação

A exclusão localiza-se em Milagres em área efetivamente já comprometida com

edificação anterior a 1995.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, 

apoiada em arruamentos infraestruturados, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental 

para assegurar a conformidade do perímetro assim como o seu crescimento e a integração de compromissos válidos (proc. 1248/05 e 580/09). 

Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não se encontra inserida em REN na atualidade. 

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiada em arruamento 

infraestruturado  correspondendo a áreas livres dentro do perímetro urbano em vigor. Preve-se a reclassificação do solo urbano para rural devido à 

estrutura do povoamento.Corresponde  a um espaço de usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu ordenemento 

numa optica de sustentabilidade.

A área de exclusão localiza-se no lugar de Alcaidaria na freguesia dos Milagres em área 

contígua ao perímetro urbano existente no qual se verifica a presença de preexistências. 

Esta área é servida por arruamento e não se encontra inserida em REN na atualidade.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de usos 

mistos que contribuam para reforçar a base económica e a promoção de emprego nos 

espaços rurais, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das propostas 

contidas no plano.  Servida por arruamento infraestruturado, são áreas livres dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, sendo fundamental para garantir a conformidade da sua 

delimitação.  Salienta-se que esta área se encontra dentro de perímetro urbano e 

parcialmente na área de transição, não condicionada por REN. Preve-se a reclassificação 

do solo urbano para rural devido à estrutura do povoamento. Corresponde  a um espaço 

de usos mistos, objeto de um regime de uso  que garante a sua contenção e o seu 

ordenemento numa optica de sustentabilidade.

A área de exclusão localiza-se em Figueiras na  freguesia de Milagres em área 

efetivamente já comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas e 

autorizadas em área contigua ao perímetro urbano em vigor Salienta-se que esta área, 

atualmente,não se encontra inserido em REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, apoiada em arruamentos infraestruturado,em áreas 

contíguas aos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para assegurar a conformidade do perímetrotirando partido da plataforma favorável à 

implantação de novas edificações  numa zona acidentada. Ainda de referir que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

1 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E247 0,26 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, 

apoiada em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental para 

assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não possui REN na atualidade.  

Fundamentação:

MONTE REAL
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C249 0,26 CLA

C252 0,55 CLA

C253 0,54 CLA

         C254 0,52 CLA

C400 0,08 ZAC

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E248 0,47 CLA
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, 

apoiada em arruamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor e contiguas sendo fundamental para 

assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano. 

A proposta de exclusão  corresponde a uma área efetivamente já comprometida com 

construções préexistentes anteriores  e posteriores a 1995 legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas inseridas no perímetro urbano em vigor não condicionado por 

REN. 

MONTE REDONDO

Fundamentação:

A exclusão localiza-se no lugar da Lage na freguesia de Monte Redondo em área 

efetivamente já comprometida com construções préexistentes e posteriores a 1995 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área contigua ao perímetro urbano 

em vigor(área de transição). Esta proposta encontra-se apoiada a arruamento 

infraestruturado possuindo uma atividade económica em funcionamento e atualmente 

não se encontra inserido em REN.

A área localiza-se em Estremadouro na freguesia de Monte Redondo em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas contíguas aos perímetros urbanos em vigor.Salienta-se que esta área não se 

insere em REN, na atualidade.

Fundamentação

A Proposta de exclusão da REN  refere-se a uma área efetivamente comprometida, com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro do perímetro 

urbano em vigor. As edificações são anteriores ao PDM em vigor e adjacente a 

arruamento infraestruturado.

A área localiza-se em Estremadouro na freguesia de Monte Redondo em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas (proc.116/87) contígua aos perímetros urbanos em vigor.Salienta-se que esta 

área não se insere em REN, na atualidade.

1 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C427 0,11 ZAC

ORTIGOSA

Fundamentação

A proposta de exclusão enquadra uma área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em solo rural apoiada em 

arruamento infraestruturado (junto à EN 109). A proposta pretende enquadrar parte das 

edificações referentes a um estabelecimento de restauração e bebidas existente e em 

atividade. Os processos relacionados com esta edificação são: 498/92, 1371/93, 312/91, 

2043/94 e 174/09.

Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C257 0,12 ARE

C258 0,83 AMI

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E256 1,88 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

PARCEIROS

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal 

delimitados no PDM. Salienta-se que esta proposta pretende dar conformidade ao espaço urbano de modo a enquadrar processos de obras existentes 

numa zona em que a dinâmica habitacional é forte pelo facto de se localizar junto à cidade de Leiria (proc. 579/97 e 1498/01)

A exclusão  localiza-se em Mouratos na freguesia de Parceiros em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área 

contigua ao perímetro urbano definido no PDM em vigor e apoiada em arruamento 

infraestruturado. 

A exclusão  localiza-se em Mouratos na freguesia de Parceiros em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área 

contigua ao perímetro urbano definido no PDM em vigor e apoiada em arruamento 

infraestruturado. 

Fundamentação
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)
Tipologia REN

C263 0,35 ARE

C264 0,19 ARE

C267 1,41 AMI

C268 0,14 AMI

C270 0,64 ARE+AMI

C502 1.37 AMI

POUSOS

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Vidigal na freguesia 

de Pousos em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas - loteamento 

31/94 com varias licenças de construção aprovadas.

A proposta localiza-se no Vidigal na freguesia dos Pousos em área 

efetivamente já comprometida com edificação legalmente 

construída, licenciada ou autorizada anteriormente ao PDM em 

vigor, dentro dos perímetros urbanos em vigor, apoiada em 

arruamento infraestruturado e com saneamento. Salienta-se que 

este perímetro urbano sofreu uma forte redução relativamente ao 

PDM em vigor.

A proposta insere-se junto ao empreendimento da Quinta do Rei e 

pretende enquadrar intenções de construção 

para o local que têm sido apresentados  (lot. 8/03, 28/97 e 22/97). 

Para além disso existe um protocolo para a dinamização deste local 

junto à Cidade de Leiria com forte dinâmica habitacional.

Fundamentação

A proposta de exclusão localiza-se em Vale de Matos na freguesia 

de Pousos em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contíguas ao 

perímetro urbano atual em vigor.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar do Padrão na freguesia 

dos Pousos numa área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas 

contendo atividades económicas existentes no local.

A proposta de exclusão localiza-se junto a Pousos numa área 

efetivamente comprometida com edificações anteriores a 19985 e 

vários compromissos legalmente autorizados (Proc. 25/00, 531/05 e 

331/05), correspondendo a uma área integrada em perímetro 

urbano em vigor – Aglomerado da Cidade de Leiria, não se 

encontrando inserida em REN na atualidade.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a 

excluir (ha)

Tipologia 

REN
Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E261 0,31 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano de 

Baixa Densidade

Usos admitidos na 

categoria correspondente

E265 0,50 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional/ 

Espaço Florestal

Espaço Urbano de 

Baixa Densidade

Usos admitidos na 

categoria correspondente

E266 1,69 AMI

Área Urbanizável 

Habitacional de 

Baixa Densidade

Espaço residencial 

de Grau III

Usos admitidos na 

categoria correspondente

E269 0,47 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e 

Espaço Florestal

Espaço Urbano de 

Baixa Densidade

Usos admitidos na 

categoria correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação  possuindo uma 

edificação, encontrando-se parcialmente inserida em perímetro urbano em vigor, como tal delimitado no 

PDM sendo servida por arruamento infraestruturado com saneamento. Verifica-se uma forte redução do 

perímetro urbano da Touria/Ramalharia no qual a proposta se insere.

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades 

economicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento)  correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbano em vigor com uma construção 

(moradia). Salienta-se que é uma área de colmatação que  atualmente não se encontra inserida em REN  

sendo essencial para garantir a conformidade do perímetro urbano e a rentabilização das infraestruturas 

construídas.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação,  em complemento 

com as manchas C268 e E269 (com edificações), colmatação entre áreas edificadas,encontrando-se 

parcialmente inserida em perímetro urbano e área de transição no PDM em vigor, servida por arruamento 

infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se uma forte redução do perímetro urbano da 

Touria/Ramalharia .

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades 

economicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em arruamento infraestruturado e com saneamento 

correspondendo a áreas livres dentro dos perímetros urbano (aglomerado urbano da Cidade de Leiria) em 

vigor. Salienta-se que a área, atualmente não se encontra inserida em REN  sendo essencial para garantir a 

conformidade do perímetro urbano numa zona de forte dinâmica habitacional. Para o local existem 

identificados os seguintes loteamentos: 17/97 e 21/03.

Fundamentação:

Fundamentação:
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN

C274 3,64 AMI

C277 0,96 AMI

C278 1,12 AMI

C279 1,56 AMI

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E272 1,43 AMI
Espaço Urbano 

Industrial

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

E273 1,58 AMI
Espaço Urbano 

Industrial

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

E275 1,82 AMI Espaços Agrícolas
Espaços urbanos de baixa 

densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

E276 3,94 AMI
Espaço Urbanizável 

Industrial

Urbanizável - Area de 

industria e armazenagem

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Fundamentação

REGUEIRA DE PONTES

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiado em arruamentos  infraestruturados  

adjacentes num perímetro urbano condicionado na envolvente com RAN. Esta área encontra-se no PDM em vigor classificada como espaço 

industrial propondo-se assim a sua reclassificação. Salienta-se que não se encontra inserida em REN no atual PDM. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiado em arruamentos  infraestruturados adjacentes num perímetro urbano condicionado na envolvente com RAN. 

Colmataçã e formatação do perímetro urbano, incluindo preexistências, complementar com com a mancha C278. Esta área encontra-se 

classificada no PDM em vigor com como espaço urbano habitacional,  não condicionada por REN. 

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências  existentes em termos de atividades económicas e infraestruturas apoiada numa 

área industrial existente e com uma forte dinâmica atual, com uma taxa de ocupação de 64,49%. Esta proposta beneficia  de arruamento 

infraestruturado numa área delimitado no atual PDM em vigor como área industrial, não condicionada por REN. Verifica-se uma redução do 

perímetro urbano. 

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas em área contigua ao perímetro urbano em vigor, como tal delimitado no PDM. Salienta-se que esta área não se encontra 

inserida em REN, atualmente. Esta área serve de ligação às áreas construídas na sua envolvente.

A exclusão localiza-se no lugar da Pateira na freguesia de Regueira de Pontes 

em área efetivamente comprometida registando-se a ocorrência de 

equipamentos desportivos e associativos e atividades económicas num local 

com construçõesa anteriores a 1995. Salienta-se que esta área, atualmente, 

não se encontra inserida em REN. Refere-se ainda que a RAN apresentou 

parecer favorável nesta proposta.

A exclusão localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro de 

áreas livres dos perímetros urbanos em vigor (neste caso um espaço 

industrial). Esta área possui os seguintes processos de Licenciamento: 

1090/96, 1629/04 e 1333/01.

A proposta de exclusão  inserida parcialmente em perímetro urbano em 

vigor e respetiva área de transição conforme PDM em vigor, verificando-se a 

existência de construções existentes (proc1675/97) e equipamento 

(cemitério e respetiva ampliação) devidamente licenciados.

A proposta  de exclusão em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área 

contigua ao perímetro urbano, caraterizado por  construções na sua maioria 

anteriores a 1995. Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra 

inserida em REN.

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

1 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN

C280 1,10 CLA

C281 7,81 AMI +ARE

C282 0,23 ARE

C284 4,97 AMI

C287 0,23 AMI

C289 2,54 AMI

C291 0,51 AMI+ARE

C293 1,73 AMI+ARE

SANTA CATARINA DA SERRA
Fundamentação

A exclusão localiza-se junto ao limite do concelho com Ourém na freguesia 

de Santa Catarina da Serra numa zona em que a proposta da revisão do 

PDM de Ourém (a decorrer) também propõe para o local Espaço Urbano de 

Baixa Densidade. Esta área é constituída por edificações anteriores a 1995 

possuindo frente com via infraestruturada. Salienta-se que esta área, 

atualmente, não se encontra inserida em REN .

A exclusão localiza-se  no lugar de Bemposta na freguesia de Santa Catarina 

da Serra em área efetivamente comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas (procs. 1278/05, 1323/01, 1180/99, 

333/01, 430/07, 512/09 e 743/99) Salienta-se que esta área corresponde na 

sua maioria a áreas livres dentro dos perímetros urbanos em vigor, no qual 

se enquadra uma atividade industrial. 

A exclusão localiza-se  no lugar de Pinheiria na freguesia de Santa Catarina 

da Serra em área efetivamente comprometida com edificiações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.53/99).

A exclusão localizada no lugar da Magueigia em Santa Catarina da Serra em 

área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos em 

vigor, como tal delimitados no PDM. Esta proposta apresenta várias licenças 

de construção, loteamentos  e ainda uma atividade económica com o Lindac 

2/09 e as seguintes nº de processos 463/98,1153/92, lot.25/03, 1179/95 e 

1511/03. Pretende-se promover a colmatação e conformação do Perímetro.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar sede de freguesia de Santa 

Catarina da Serra em área efetivamente já comprometida com edificação 

legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos perímetros 

urbanos em vigor, possuindo atividades económicas e arruamento 

infraestruturado.

A proposta localiza-se no lugar da Portela em Santa Catarian da Serra em 

área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.361/08,483/00,994/98 e 

632/03) em área contigua ao perímetro urbano em vigor apoiada em 

arruamento infraestruturado e com construções anteriores a 1995. Salienta-

se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN.

A proposta de exclusão, em área contigua ao perímetro urbano em vigor, 

verificando-se a existencia de edificações legalmente construidas ou 

licenciadas, algumas das quais anteriores ao PDM em vigor.Encontra-se um 

industria assim como os seguintes compromissos (proc.357/94, 1183/97, 

1218/06 e 836/08)..  

A proposta em Santa Catarina da Serra, em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro dos perímetros urbano em vigor (Proc. 1278/05, 

1323/01,1180/99,333/01, 430/07, 512/09 e 743/99). Salienta-se que esta 

área, atualmente, não se encontra inserido em REN, enquadrando no seu 

interior uma atividade industrial. 
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Fundamentação

C294 A 0,25 ARE

C296 1,18 AMI

C300 0,31 AMI

C301 0,34 AMI

C302 0,82 AMI

C303 1,61 AMI+ARE

C304 0,63 AMI

C305 0,10 AMI

C309 0,82 AMI+ARE

A proposta  no lugar do Ulmeiro em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadasem área 

contigua ao perímetro urbano em vigor. Salienta-se que este perímetro 

urbano sofreu uma forte redução.

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos 

perímetros urbanos em vigor.Salienta-se que esta área, não se encontra 

inserida em REN,atualmente, assim como se prevê uma forte redução do 

perímetro em vigor.

A exclusão localiza-se  no lugar de Magueigia na freguesia de Santa Catarina 

da Serra em área efetivamente comprometida com edificiações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas, anteriores a 1995.

A exclusão localiza-se em Casal das Figueiras na freguesia de Santa Catarina 

da Serra em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área dentro dos 

perímetros urbanos em vigor e contíguas a eles (proc. 322/05, 460/11 e 

211/06).Salienta-se que esta área, na atualidade não se insere em REN.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Cova Alta em área 

efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas dentroo de perimetro urbano em vigor, como tal 

delimitados no PDM em vigor. Salienta-se que, na atualidade, a área não se 

encontra inserida em REN.

A proposta insere-se no lugar de Casal das Figueiras em Santa Catarina da 

Serra em área efetivamente comprometida com um compromisso 

urbanistico - proc75/10.

A proposta localizada junto à EN 113 na freguesia de Santa Catarina da 

Serra, em área contígua ao perimetro urbano existente e efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas (Proc.361/04). A proposta de exclusão afastou-se o mais 

possível da linha de água existente mas tendo a preocupação de enquadrar 

as edfificações existentes Mais se salienta que a RAN atribuiu parecer 

favorável na zona que faz a articulação entre os dois perímetros urbanos 

propostos.

A exclusão localiza-se em Gordaria na freguesia de Santa Catarina da Serra 

em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas em área dentro dos perímetros 

urbanos em vigor e contíguas a eles (proc. 909/00 e 274/04).Salienta-se que 

esta área, na atualidade não se insere em REN.

A exclusão localiza-se no lugar da Quinta do Salgueiro na freguesia de Santa 

Catarina da Serra em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área dentro dos 

perímetros urbanos em vigor e contíguas a eles (proc. 59/02 e 

966/05).Salienta-se que esta área, na atualidade não se insere em REN.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Fundamentação

C313 1,43 AMI

C315 10,50 AMI

C315 A 1,52 AMI

C317 0,27 AMI+ARE

C318 0,55 AMI+ARE

C320 0,18 AMI

C323 6,67 AMI

A proposta  localiza-se em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas contigua aos 

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. A área 

apresenta  arruamento infraestruturados, mais se refere que este perímetro 

urbano se encontra circundado por REN.

A área de exclusão localiza-se em Siróis na freguesia de Santa Catarina da 

Serra em área efetivamente comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas(proc.542/09) dentro dos perímetros 

urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM apoiada em arruamento 

infraestruturado.  

A área de exclusão localiza-se em Siróis na freguesia de Santa Catarina da 

Serra em área efetivamente comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas(proc968/07) dentro dos perímetros 

urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM apoiada em arruamento 

infraestruturado.  

A exclusão localiza-se no lugar da Loureira na freguesia de Santa Catarina da 

Serra em área efetivamente já comprometida com edificações legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbano do 

PDM em vigor (proc. 279/97,914/98,1721/95,126/80,590/10,55/00 e 

587/98). Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em 

REN, tendo assistido a um forte crescimento na construção pelo facto de se 

localizar junto a Fátima. 

A proposta  localiza-se em Loureira, uma área efetivamente já 

comprometida com edificações e compromissos urbanísticos legalmente 

autorizados (proc. 175/11; 55/13; 511/05 e 462/10) junto a arruamentos 

infraestruturados e com saneamento. A àrea corresponde na sua maioria a 

áreas livres dentro dos perimetros urbanos do PDM em vigor, assumindo a 

conformação do perimetro proposto e providenciando frentes urbanas 

viárias capazes de serem ocupadas.

A área localiza-se em Campinos na freguesia de Santa Catarina da Serra em 

área efetivamente comprometida com edificações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizadas (proc791/98, 1220/93 e 1008/00) assim como 

atividades económicas inseridas em perímetro urbano em vigo no atual 

PDM , apoiada por arruamento infraestruturado. Salienta-se que esta área, 

atualmente, não se encontra inserida em REN.

A proposta  localiza-se em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos 

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM(proc. 226/97, 

1181/02, 331/06, 224/09, 28/95, 398/11, 446/06, 918/98, 1379/97, 22/04 e 

cert.destaque313/13). A área apresenta vários arruamentos 

infraestruturados e com saneamento, mais se refere que este perímetro 

urbano se encontra circundado por REN.

3 Câmara Municipal de Leiria



plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Fundamentação

C325 2,11 AMI

C326 3,17 AMI

C327 4,30 AMI

C329 0,33 AMI

C330 0,39 AMI

C331 3,84 AMI+ARE

C332 0,98 AMI

C333 1,17 AMI

A proposta localiza-se em Santa Catarina da Serra em área efetivamente 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas. Estamos perante uma área que possui construções  anteriores a 

1995  e apresenta os seguintes compromissos: 329/12, 1240/70, 1031/04 e 

116/97. Salienta-se que esta área se insere e está contigua ao perímetro 

urbano existente (área de transição), encontrando-se numa  zona dinâmica 

próximo de Fátima e junto à estrada para Tomar. Recentemente esta área 

urbana ficou mais condicionada com a passagem do IC9.

A exclusão localiza-se na Quinta da Sardinha em área efetivamente já 

comprometida com edfificações legalmente construidas, licenciadas ou 

autorizadas (35/08, 327/11, 163/12, 644/10 e 643/10) dentro dos 

perímetros urbanos em vigor que sofreu uma forte redução  e encontrando-

se muito condicionado em toda a sua envolvente.

A proposta localiza-se no lugar de Murtal em Santa Catarina da Serra e 

corresponde a área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas anteriormente ao PDM 

tendo sofrido sucessivas ampliações decorrente do facto de se tratar de 

duas atividades económicas existentes (1340/97,4067/79 e 2139/85.)Esta 

área, atualmente, não se encontra inserida em REN. As atividades que se 

encontram a funcionar no local assumem forte importância no tecido 

económico local.

A proposta de exclusão insere-se na freguesia de Santa Catarina da Serra em 

área efetivamente já comprometida com edficações legalmente construídas, 

licenciadas ou autorizada e na sua esmagadora maioria anteriores a 1995. 

Esta área foi alvo de parecer favorável por parte da DRAPC - entidade da 

RAN. 

A proposta no lugar de Covão Grande na freguesia de Santa Catarina da 

Serra apresenta-se em área parcialmente comprometida (Lindac 31/11 e 

Licomb 8/11 - Industria de tipo 2 - Mármores e cantarias). Esta área 

encontra-se inserida em perímetro urbano do PDM em vigor sem REN.

A proposta de exclusão contígua ao perímetro urbano em vigor verificando-

se a existência de construções legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas anteriores ao PDM em vigor e logo a 1995.

A proposta de exclusão contígua ao perímetro urbano em vigor verificando-

se a existência de construções legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas anteriores ao PDM em vigor e logo a 1995(proc.1617/99), 

apoiadas em arruamento existente.

A exclusão localiza-se em S. Guilherme em área efetivamente já 

comprometida com edfificações legalmente construidas  licenciadas ou 

autorizadase e com compromisso proc 116/97, dentro dos perímetros 

urbanos em vigor que sofreu uma forte redução  e encontrando-se muito 

condicionado em toda a sua envolvente.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Fundamentação

C334 0,89 AMI

C337 7,88 AMI

C338 1,79 AMI+ARE

C339 0,24 AMI

C342 0,24 AMI

C344 0,38 AMI+ARE

C346 0,27 AMI

C347 0,80 AMI+ARE

A exclusão localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edfificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas(1299/05, 

681/00 e 1124/97) dentro dos perímetros urbanos em vigor que sofreu uma 

forte redução  e encontrando-se muito condicionado em toda a sua 

envolvente

A exclusão localiza-se na Quinta da Sardinha em Santa Catarina da Serra em 

área efetivamente já comprometida com construções legalmente 

construídas, licenciadas ou autorizadas (50/11, 1170/88, 1691/78, 2556/86, 

1517/04 e 474/01) sobretudo de atividades económicas que se 

desenvolveram ao longo de uma importante via de ligação de Leiria-Tomar e 

ainda Fátima. A proposta de area industrial e armazenagem pretende 

enquadrar as atividades economicas existentes incluindo uma indústria de 

Tipo 3 em processo de regularização (LINDAC 21/09). 

A exclusão localiza-se no lugar de Sobral da Granja em área efetivamente já 

comprometida com construções legalmente construidas, licenciadas ou 

autorizadas na sua maioria anteriores a 1995 mas com compromissos 

urbanisticos recentes (46/10, 279/11 e 377/11). Esta área possui 

arruamento infraestruturado e pertence a um perímetro que sofreu uma 

forte redução encontrando-se totalmente envolvido por REN.

A proposta localiza-se no lugar de Sobral em Santa Catarina da Serra e 

corresponde a área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas anteriormente ao PDM 

correspondendo a áreas livres dentro do perímetro urbano em vigor. O 

perímetro urbano encontra-se abrangido por REN na sua envolvente. 

A proposta localiza-se na freguesia de Santa Catarina da Serra em área 

efetivamente comprometida através do proc. 766/01. Salienta-se que esta 

área se insere em perímetro urbano em vigor, sem REN e possui arruamento 

infraestruturado.

A proposta  encontra-se em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos 

perímetros urbanos em vigor como tal delimitados pela PDM. Encontra-se 

apoiada em dois arruamentos infraestruturados com saneamento e ainda 

uma edificação anterior a 1995. Salienta-se que esta área atualmente, não 

se encontra inserida em REN

A proposta localiza-se em Olival na freguesia de Santa Catarina da Serra num 

local adjacente à EN 113 (ligação Leiria/Fátima) em área já comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro 

dos perímetros urbanos em vigor (proc. 1315/05 e 47/88). Salienta-se que 

um dos processos é relativo a um lar de idosos apresentando-se como uma 

área dinâmica ao nivel de implantação de atividades económicas.

A proposta localiza-se em Vale Sumo em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro da área dos perímetros urbanos em vigor e anteriores a 

1995.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Fundamentação

C349 3,59 AMI

C351 2,32 AMI

C354 1,36 AMI

C355 0,37 AMI

C358 0,15 AMI+ARE

C362 2,75 AMI

C365 6,36 AMI

C367 0,26 AMI+ARE

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edificações construídas, licenciadas ou autorizadas  (proc. 10/96, 1041/01, 

486/01), sendo constituida por arruamentos infraestruturado e com um 

grande número de atividades económicas importantes para a freguesia de 

Santa Catarina da Serra nomeadamente: CTV- Controle técnico de veículos; 

Civilena- obras de arte e empreitadas, gerais.SA; Servilena opel; Viamarca- 

pintura de vias rodoviária SA; FINSTSTOP- Pneus e alinhamentos; 

Bridgestone e Finestone Pneus.

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos 

perímetros urbanos em vigor.Salienta-se que esta área, não se encontra 

inserida em REN,atualmente, assim como se prevê uma forte redução do 

perímetro em vigor.

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro e 

contiguas (áreas de transição) aos perímetro urbanos em vigor, como tral 

delimitados no PDM. 

A proposta em Vale Tacão pretende enquadrar pavilhão legalmente 

construído, licenciadas ou autorizadas (proc1403/00), em área contigua ao 

perímetro urbano em vigor não condicionada por REN.

A proposta em Donairia, em área efetivamente já comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área 

contigua ao perímetro urbano em vigor.

A proposta de exclusão localiza-se no lugar de Ulmeiro, na freguesia de 

Santa Catarina da Serra, em área já efetivamente comprometida com 

edificações construídas, licenciadas ou autorizadas (469/09 e 1421/01) 

assim como edificações anteriores a 1995. Salienta-se que a proposta 

corresponde a áreas livres do perímetro urbano em vigor assim como às 

áreas contíguas (áreas de transição).

A proposta em Santa Catarina da Serra, em área efetivamente já 

comprometida com edificações legalmente construídas, licenciadas ou 

autorizadas dentro dos perímetros urbano em vigor e na área contigua (área 

de transição) (Proc.529/99,7/12,323/12,354/08,334/10,735/03 e 1096/01). 

Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserido em REN, 

enquadrando no seu interior uma atividade industrial. 

A proposta localiza-se em área efetivamente já comprometida com 

edificação legalmente construída, licenciada ou autorizada dentro dos 

perímetros urbanos em vigor.Salienta-se que esta área, não se encontra 

inserida em REN,atualmente, assim como se prevê uma forte redução do 

perímetro em vigor.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Fundamentação

C369 0,48 AMI

C370 0,55 AMI

C490 3,02 AMI

C491 2,99 AMI+ARE

C492 2,29 ARE+AMI

C493 2,05 AMI

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a 

atividades localizadas em solo rural,  no qual se verifica a presença de pré-

existências (moradias e oficina auto) inseridas em perimetro urbano em 

vigor, não condicionadas por REN, servidas por arruamento  

infraestruturado (água, luz e saneamento). Propõe-se um regime de uso do 

solo que garanta a sua qualificação como espaço de articulação de funções 

residenciais e de desenvolvimento rural. 

A proposta  no lugar do Ulmeiro em área efetivamente comprometida com 

edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área 

contigua ao perímetro urbano em vigor. Salienta-se que este perímetro 

urbano sofreu uma redução.

A proposta localiza-se no lugar de Barreirinhos na freguesia de Santa 

Catarina da Serra em área efetivamente já comprometida com edificações 

legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros 

urbanos existentes no PDM em vigor e área de transição (proc. nº 1981/95). 

Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN

Proposta de aglomerado rural, no qual se verifica a presença de pré- 

existências anteriores e posteriores ao plano em vigor( moradias e capela), 

apoiadas em  arruamento infraestruturado. No PDM em vigor esta área está 

classificada como espaço urbano habitacional não condicionada por REN, 

reclassificação do solo urbano para rural, pretende-se com a proposta um 

profundidade em relação à via . Espaço edificado com função residencial e 

de apoio a atividades localizadas em solo rural, propõe-se um regime de uso 

do solo que garanta a sua qualificação como espaços de articulação de 

funções residenciais e de desenvolvimento rural.

Proposta de área de edificação dispersa, espaço existente de usos mistos ,  

no qual se verifica a presença de pré-existências  de 4 moradias , oficina e 

restaurante Sete Rios (proc. 265/96;659/96;1174/92), inseridas em 

perímetro urbano no PDM em vigor, não condicionadas por REN, servidas 

por arruamento  infraestruturado. Propõe-se a colmatação desta área 

infraestruturada objeto de um regime de uso do solo que garanta a sua 

contenção e o seu ordenamento numa optica de sustentabilidade.

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a 

atividades localizadas em solo rural,  no qual se verifica a presença de pré-

existências (4 moradias e atividades económicas -bombas de gasolina e 

Quimelena e construções Lda) ,atualmente não condicionadas por REN, 

servidas por arruamento  infraestruturado(água, luz e saneamento). Propõe-

se um regime de uso do solo que garanta a sua qualificação como espaço de 

articulação de funções residenciais e de desenvolvimento rural. 
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a excluir 

(ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E283 3,86 ARE+AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E285 8,69 AMI+ARE Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E286 0,55 ARE Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E288 16,03 AMI Espaço Urbano Habitacional Espaço Residencial de Grau II
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E290 1,63 AMI+ARE
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaço Florestal
Espaço Residencial de Grau II

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E292 3,80 AMI
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaço Florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E294 0,11 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados 

no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações aanteriores a 1995 

e compromisso posteriores (proc.713/07, 1667/00 e 632/09).

Fundamentação:

A proposta de exclusão  da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros 

urbanos em vigor para garantir a conformidade e continuidade do perímetro urbano proposto. Salienta-se que esta proposta assume 

características diferesntes das anteriores dado que a REN envolve todo o perímetro, o que originou a sua consideração como "E" mesmo tendo 

construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas (proc.1461/01,743/98,580/02,82/03,753/04,37/99 e 1261/01. 

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação correspondendo a uma área livre dentro do perímetro 

urbano em vigor que sofreu forte redução. Como se encontra adjacente a uma via infraestruturada com saneamento será de rentabilizar a 

infraestruturas existentes.

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infrestruturas, apoiada em vários arruamentos alguns dos quais com saneamento, rentabilizar a frente do arruamento infraestruturado, 

correspondendo às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitado no PDM. Salienta-se que esta mancha 

integra compromissos (proc. 128/11; 267/08; 564/09; 219/08; 1013/04; 105/02) e  apresenta-se como complemento com outras manchas com 

preexistências (C323,C324 e 322).  Parte da proposta será delimitada como espaço urbanizavel a programar precedida de unidade de execução ou 

plano de pormenor . Mais se refere que a area, atualmente não se insere em REN.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados 

no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações aanteriores a 1995 

e compromisso posteriores (proc.1447/01, 547/06, 503/96 e 715/00).

A proposta no lugar da Loureira pretende a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos 

apoiado em arruamento infraestruturado correspondendo, parcialemente, a área livres dentro dos Perímetro urbano em vigor. Apesar de ser uma 

proposta "E" já enquadra uma série de construções anteriores a 1995 e licenças mais recentes 316/10. 

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento  

correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente urbano adjacente à via de 

modo a rentabilizar as infraestruturas existentes.
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a excluir 

(ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E295 1,24 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E297 0,79 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E298 0,77 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E299 0,82 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E306 2,12 AMI+ARE Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E307 1,12 AMI+ARE Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E310 1,72 AMI+ARE Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E314 2,62 AMI Espaço Urbano Habitacional Espaço Residencial de Grau II
Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, apoiado em 

arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que esta área se 

encontra inserida em perímetro urbano em vigor, sem REN. Mais se refere que o perímetro de Vale Sumo sofreu uma forte redução, sendo esta 

área propicia para a colmatação do perímetro.

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado  correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente urbano adjacente à via de modo a rentabilizar as 

infraestruturas existentes e de modo a enquadrar a construção existente e anterior a 1995.

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamentos infraestruturado e com saneamento correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Na atualidade 

a área proposta para exclusão não se insere em REN servindo de conexão entre áreas com edificações existentes num perímetro urbano que sofreu 

uma forte redução na atual proposta de ordenamento e que justifica esta proposta.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamento infraestruturado existindo dois processos de obras com edificações (proc. 773/00 e 284/06) e de modo a inclui um equipamento 

religioso (cemitério). Salienta-se que esta área se insere em perimetro urbano na atualidade.

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos em complementeo com a 

proposta adjacente correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que a atual proposta não se 

encontra inserida em REN na atualidade.

Fundamentação:

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, com preexistências. Salienta-se 

que este perímetro urbano sofreu uma forte redução, sendo importantes providenciar frentes urbanas de modo a rentabilizar infraestruturas e a 

consolidar.   

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, com edificações legalmente 

construídas licenciadas ou autorizadas apoiadas em arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros 

urbanos em vigor. A proposta enquadra ainda os processos de obras nº 579/96 e 659/96 assim como uma oficina automóvel.

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado e com saneamento  

correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente urbano adjacente à via de 

modo a rentabilizar as infraestruturas existentes e que faça a ligação entre o centro da localidade e as construções existentes.
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a excluir 

(ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E316 0,95 AMI
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Espaço Urbanizável de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E319 0,60 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E321 0,98 AMI Espaço Florestal Espaço Residencial de Grau II
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E322 0,96 AMI+ARE Espaço Florestal Espaço Residencial de Grau II
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E324 2,48 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Residencial de Grau 

III

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E328 2,12 AMI Espaço Urbano Habitacional Espaço Residencial de Grau II
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E335 0,31 AMI+ARE Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E336 0,70 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação em complemento com a mancha adjacente (C289) 

e correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigorn não condicionado por REN.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação em área contígua ao perímetro urbano em vigor no 

sentido de poder rentabilizar a frente do arruamento infraestruturado e de modo a poder enquadrar preexistência e pedido de participação 

preventiva existente.

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos, apoiado em 

arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento) em zona parcialmente inserida em perímetro urbano e área de transição no PDM em vigor, 

não condicionada por REN com  preexistência ( proc.1744/95).

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos, apoiado em 

arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor com preexistências (atividade 

económica VOLTEL - instalações técnicas de eletricidade). Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano em vigor, sem REN. 

Fundamentação:

Fundamentação:

A área de exclusão localiza-se no lugar de Sirois na freguesia de Santa Catarina da Serra e visa a satisfação de carências  existentes em termos de 

habitação e infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado, correspondendo na sua maioria  às áreas livre existentes dentro dos  

perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN.

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta localiza-se junto ao limite de concelho com Ourém numa zona com forte dinâmica construtiva e que se pretende organizar a curto e 

médio prazo através de planos inferiores ao PDM.Salienta-se que esta área, atualmente, não se encontra inserida em REN e corresponde a uma 

área livre dentro dos perímetros urbanos em vigor.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, é 

apoiada em arruamento infraestruturado e corresponde às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, sendo fundamental 

para garantir a conformidade da sua delimitação assim como garantir uma faixa de construção ao longo da via de modo a rentabilizar os 

investimentos relacionados. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução  e com a REN bruta encontra-se totalmente envolvido 

por REN.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, é 

apoiada em arruamento infraestruturado e corresponde às áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, sendo fundamental 

para garantir a conformidade da sua delimitação assim como garantir uma faixa de construção ao longo da via de modo a rentabilizar os 

investimentos relacionados. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução  e com a REN bruta encontra-se totalmente envolvido 

por REN.
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a excluir 

(ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E340 5,91 AMI+ARE
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaço Florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E341 4,12 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E343 1,58 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E345 1,26 AMI+ARE
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaço Florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E348 2,35 AMI

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade/Área industrial e 

armazenagem

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E350 0,13 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E352 0,75 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiada em 

arruamento infraestruturado e com saneamento e libertando uma plataforma de pelo menos 30 metros em relação à via para permitir a 

implantação de construções e excluindo menor área de REN.

Para este local o perímetro urbano da Quinta da Sardinha sofreu uma forte redução e redesenho, tendo a presente proposta a intenção de 

salvaguardar edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetros urbanos em vigor como se poderá comprovar 

no ortofomapa de 2012 e enquadrando os processos de obras nº 1657/75 e 5448/74.

Fundamentação:

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas  apoiado em 

arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. A área onde se enquadra possui 

dois compromissos urbanisticos (proc.1022/07 e 537/02) .   

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor com preexistências. Salienta-se que 

este perímetro urbano sofreu uma forte redução, sendo importante providenciar frentes urbanas de modo a rentabilizar infraestruturas e a 

consolidar esta parte central do perímetro urbano de Vale Tacão.

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiada em 

arruamentos infraestruturas e com saneamento libertando uma plataforma de pelo menos 30 metros em relação à via para permitir a implantação 

das construções e excluindo menos REN. O perímetro urbano do Sobral sofreu um grande redesenho e uma forte redução. Salienta-se que a atual 

proposta possui algumas edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetro urbanos.

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento  correspondendo a áreas livres existentes 

dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente urbano adjacente à via de modo a rentabilizar as infraestruturas 

existentes e de modo a enquadrar a construção existente e anterior a 1995. Salienta-se que este o perímetro urbano de Vale Tacão sofreu uma 

forte redução do perímetro urbano.

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiada em 

arruamentos infraestruturas e com saneamento libetando uma plataforma de pelo menos 30 metros em relação à via para permitir a implantação 

das construções e excluindo menos REN. O perímetro urbano se Sobral sofreu um grande redesenho e uma forte redução. Salienta-se que a atual 

proposta possui algumas edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas dentro dos perímetro urbanos ou na sua contiguidade 

(área de transição) (proc.1319/00,1216/06, 61/98, 221/10, 466/96 e 1695/99).

Fundamentação:

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamentos infraestruturados correspondendo parcialmente a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor, com compromisso 

proc 814/01. Pretende-se que esta área possa ser vista como uma área a ocupar de articulação com as atividades económicas existetnes na 

proposta adjacente (C349).   

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a excluir 

(ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E353 0,92 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E356 0,16 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E357 1,18 ARE+AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E359 1,20 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E360 3,03 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E361 3,91 AMI
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaços Agrícolas

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E363 1,69 AMI
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaços Agrícolas

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamento infraestruturado correspondendo a áreas livres existentes no perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados no PDM. Salienta-se 

que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, pretende-se ainda promover a colmatação e consolidação do perímetro urbano.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes nos perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados 

no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, tendo como pretensão assegurar uma faixa de construção 

junto à via de modo a colmatar a ocupação. 

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências relacionadas com a atividade economica existente no local (carpintaria). Salienta-se que este perímetro 

urbano sofreu uma forte redução.

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamento correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma 

forte redução, não se encontrando, esta área em REN, na atualidade.Ainda se refere que para este local encontra-se um compromisso urbanistico 

(proc.1489/03).

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamento correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor e contiguas a estes. Salienta-se que este perímetro 

urbano sofreu uma forte redução, não se encontrando, esta área em REN, na atualidade. A presente proposta pretende enquadrar uma 

preexistência (anterior a 1995) aproveitando-se paa promover a ocupação das frentes urbanas viárias infraestruturadas.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados 

no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações anteriores a 1995 e 

compromisso posteriores.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas e equipamentos apoiado em 

arruamento infraestruturado e com saneamento correspondendo a áreas livres existentes no perímetros urbanos em vigor, como tal delimitados 

no PDM. Salienta-se que esta área, na atualidade, não se encontra inserida em REN, assim como enquadra algumas edificações aanteriores a 1995 

e compromisso posteriores.
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plano diretor municipal Proposta de delimitação da REN

Nº ordem
Superfície a excluir 

(ha)
Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E364 7,17 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E366 0,75 AMI+ARE
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaços Agrícolas

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E368 0,72 AMI
Espaço Urbano Habitacional 

e Espaços Agrícolas

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E372 1,07 AMI Área de equipamento Area de equipamento
Usos admitidos na categoria 

correspondente

E373 0,28 AMI Espaço Urbano Habitacional
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E494 0,45 AMI
Espaços Agrícolas e Espaços 

Florestais
Aglomerado Rural

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação e construções ligadas a atividades que contribuam 

para reforçar a base económica e a promoção do emprego nos espaços rurais, sem  alternativas fora da REN. Em complemento com a mancha  

C493 apoiada em arruamento existente infraestruturado.  Espaço com funções residenciais e de apoio a atividades económicas localizadas em solo 

rural,  objeto de um regime de uso de solo que garanta a sua qualificação como espaço de articulação de funções residenciais e de 

desenvolvimento rural numa óptica de sustentabilidade.

Fundamentação:

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas, 

apoiada em arruamento infraestruturado, correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbano em vigor sendo fundamental 

para assegurar a conformidade do perímetro. Salienta-se que esta área se encontra inserida em perímetro urbano e não possui REN na atualidade.  

Fundamentação:

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamento infraestruturado correspondendo a areas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que este perímetro 

urbano sofreu uma forte redução, sendo importantes providenciarfrentes urbanas de modo a rentabilizar infraestruturas e a consolidar.   

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta  visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas apoiado em 

arruamento correspondendo a areas contiguas aos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que este perímetro urbano sofreu uma forte redução.

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de equipamentos correspondendo a áreas livres dentro do perímetro 

urbano em vigor sendo fundamental para garantir a conformidade da sua delimitação. A proposta insere-se numa área de equipamento existente e 

que se pretende  expandir.

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos em complemento com a 

proposta adjacente correspondendo a áreas livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Salienta-se que a atual proposta não se 

encontra inserida em REN na atualidade, encontrando completamente rodeada pela REN bruta.

Fundamentação:
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN

C382 0,10 AMI

C383 0,10 AMI+ARE

C385 0,05 ARE

C386 0,07 ARE

C387 0,12 AMI+ARE

C388 0,38 AMI+ARE

C498 5,44 AMI

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E375 0,20 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

Fundamentação

SANTA EUFÉMIA

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações 

legalmente construídas (3 moradias e armazém de fruta) localizadas na zona de 

transição e no interior do perímetro urbano do PDM em vigor não condicionada por 

REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se 

na proposta uma forte redução do perímetro urbano em vigor.  

Proposta de aglomerado rural, espaço com funções residenciais e de apoio a 

atividades localizadas em solo rural,  no qual se verifica a presença de pré-

existências, servidas por arruamento  infraestruturado (água, luz e saneamento). A 

proposta junto ao Lapedo corresponde a uma  área efetivamente já comprometida 

com edificações legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas em área 

contigua ao perímetro urbano definido no PDM em vigor. Salienta-se que esta área, 

na atualidade, não possui REN e enquadra os processos 1009/93, 510/96, 889/99, 

1328/99,573/96,2/02 e 1320/04. Propõe-se um regime de uso do solo que garanta a 

sua qualificação como espaço de articulação de funções residenciais e de 

desenvolvimento rural. 

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações 

legalmente construídas ( 2moradias -Processo 155/11) localizadas na zona de 

transição  do PDM em vigor não condicionada por REN, servida por arruamento 

infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta uma forte redução 

do perímetro urbano em vigor.  

A área localiza-se em Santa Eufémia em area efetivamente já comprometida em 

área contigua ao perímetro urbano existente, verificando-se a existência de 

construções legalmente construídas, licenciadas ou autorizadas.

Fundamentação:

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações 

legalmente construída  dentro do perímetro urbano do PDM em vigor não 

condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Verifica-se na proposta uma forte redução do perímetro urbano em 

vigor.  

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com edificações 

legalmente construídas dentro do perímetro urbano do PDM em vigor não 

condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado (água, luz, 

saneamento). Verifica-se na proposta uma forte redução do perímetro urbano em 

vigor.  

Área efetivamente já comprometida  com edificação legalmente construída 

(processo 1057/98, incompatíveis com a manutenção do estatuto da REN, licenciada 

no perímetro urbano em vigor apoida em via infraestruturada (água, luz e 

saneamento, sendo fundamental  para garantir a conformidade do  perímetro.                                

A proposta de exclusão visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à viabilização das 

propostas contidas no plano. Em complemento com a mancha 385, encontra-se inserida no perímetro urbano do PDM em vigor,  não condicionada por 

REN. Pretende-se uniformizar o perímetro urbano servido por arruamento infraestruturado (água, luz, saneamento). Verifica-se na proposta grande 

redução do perímetro urbano.
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E376 0,28 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E378 1,08 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E380 0,55 AMI
Espaço Urbano 

Habitacional 

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E381 0,56 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional /Espaços 

Agrícolas

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E389 1,63 AMI+ARE

Espaço Urbano 

Habitacional e Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

E389 A 1,02 AMI

Espaço Urbano 

Habitacional e Espaço 

Florestal

Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na categoria 

correspondente

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento correspondendo a áreas livres dentro e contíguas ao perímetro urbano do 

PDM em vigor. Salienta-se que a atual proposta possui algumas edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas anteriores ao PDM em 

vigor (proc. 1979/84 e 590/11).

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN.Corresponde às áreas 

livres existentes dentro do perímetro urbano em vigor, não condicionado por REN, apoiado em arruamento existente infraestruturado (àgua , luz, 

saneamento). Verifica-se forte redução do perímetro urbano em vigor. 

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN. Corresponde a espaço 

urbano habitacional no PDM em  vigor, não condicionado por REN, apoiado em arruamento existente infraestruturado (àgua, luz, saneamento). 

Uniformização do perímetro em relação à via.Verifica-se forte redução do perímetro urbano em vigor. 

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à 

viabilização das propostas  contidas no plano. Corresponde a uma uniformização do perímetro urbano em relação à via existente infraestruturada(água, 

luz, saneamento). Salienta-se que esta área , atualmente, encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por REN, com frente de construção. 

Verifica-se grande  redução do perímetro urbano em vigor.

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas apoiada em arruamentos infraestruturados e com saneamento correspondendo a áreas livres dentro e contíguas ao perímetro urbano do 

PDM em vigor. Salienta-se que a atual proposta possui algumas edificações legalmente construidas, licenciadas ou autorizadas proc. 883/07, 1029/00, 

763/93, 587/97 e 244/12. 

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes  em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN, imprescindíveis à 

viabilização das propostas  contidas no plano.Em complemento com a proposta 480, pretende-se uniformizar o perímetro urbano em relação à via 

existente infraestruturada(água, luz, saneamento). Salienta-se que esta área , atualmente, encontra-se inserida no perímetro urbano não condicionada por 

REN, com frente de construção. Verifica-se grande  redução do perímetro urbano em vigor.

Fundamentação:
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plano diretor municipal proposta de delimitação da REN

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN

C391 0,43 ARE

C393 3,81 ARE

C396 0,18 ARE

C397 1,60 ARE

Nº ordem Superfície a excluir (ha) Tipologia REN Uso atual Uso proposto Fim a que se destina

E255 0,47 CLA Espaço Agricola da REN
Espaço Urbano de Baixa 

Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

E394 0,10 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de 

Baixa Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

E395 0,12 ARE
Espaço Urbano 

Habitacional

Espaços Urbanos de 

Baixa Densidade

Usos admitidos na 

categoria 

correspondente

Fundamentação

SOUTO DA CARPALHOSA

A proposta visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação apoiada em arruamento infraestruturado  correspondendo a áreas 

livres existentes dentro dos perímetros urbanos em vigor. Pretende-se providenciar uma frente urbano adjacente à via de modo a rentabilizar 

as infraestruturas existentes e de modo a enquadrar a construção existente e anterior a 1995 na envolvente da presente proposta.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com 

edificações legalmente construídas (3 moradias  e sede do rancho folclórico 

Juventude Amiga) localizadas na zona de transição  do PDM em vigor não 

condicionada por REN, servida por arruamento infraestruturado . Verifica-se  

uma redução do perímetro urbano em vigor.  

A exclusão localiza-se, em área efetivamente já comprometida com 

edificação legalmente construída -Cerâmica do Centro, Lda- Pasticer 

(processo 835/94, inserida na área de transição urbano/rural e unidade 

industrial existente do PDM em vigor não condicionada por REN.

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com 

edificação  legalmente construída - equipamento associação cultural e 

desportivo  Santa Bárbara(processo 269/2001, na Chã da Laranjeira, inserido 

na Área de transição urbano/rural do PDM em vigor não condicionada por 

REN. Verifica-se na proposta uma  redução do perímetro urbano em vigor.  

A exclusão localiza-se, em área efetivamente  já comprometida com 

edificações legalmente construídas - 2 moradias (processos 207/98 e 681/91 

) e uma oficina (processo1425/97) localizadas em espaço urbano do PDM 

em vigor não condicionadas por REN, servida por arruamento 

infraestruturado . Verifica-se  uma redução do perímetro urbano em vigor.  

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, sem  alternativas fora da REN. Corresponde a 

espaço urbano habitacional no PDM em  vigor, não condicionado por REN, apoiado em arruamento existente infraestruturado (àgua, luz, 

saneamento). Uniformização do perímetro urbano.Verifica-se  redução do perímetro urbano em vigor. 

Fundamentação:

Fundamentação:

A proposta de exclusão da REN visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação, atividades económicas, equipamentos e 

infraestruturas, apoiado em arruamento infraestruturado. Em complemento com a proposta C253 a qual corresponde a uma área 

comprometida com construções existentes anteriores ao PDM.
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