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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFI

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório diz respeito à proposta de exclusão das áreas beneficiadas pelo Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), despoletada pelo processo de elaboração da 1ª Revisão do 

PDM de Leiria, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria.

 

O AHVL foi criado ao abrigo do Decreto

o disposto no n.º 6 a exploração da obra é regulamentada com base nas disposições 

nomeadamente o Regime Jurídico

n.º 269/82, de 10 de julho, com a nova redação dada pelo Decr

Decreto Regulamentar 2/93, de 3 de f

 

No Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor a área abrangida pelo AHVL encontra

Planta de Ordenamento, e 

Condicionantes - Reserva Agrícola 

 

Tal como estipulado no artigo

espaço urbano ou urbanizável,

RAN; a ocupação dessas áreas não obstrua nem impeça a livre passagem de águas

autorizada a respetiva exclusão do perímetro de rega pela entidade competente, nos termos da lei, de 

que se salienta na situação específica, 

julho, na redação dada pelo Decreto

 

Existem áreas do AHVL que foram desafetadas da RAN, no âmbito do processo de elaboração do 

PDM em vigor e proposta no mesmo para uso não agrícola, a excluir do AHVL.

 

  Câmara M

Proposta de exclusão do AHVL  

DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

O presente relatório diz respeito à proposta de exclusão das áreas beneficiadas pelo Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), despoletada pelo processo de elaboração da 1ª Revisão do 

âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria. 

O AHVL foi criado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 35 559, de 28 de março de 1946, que de acordo com 

o disposto no n.º 6 a exploração da obra é regulamentada com base nas disposições 

urídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (RJOAH): Decreto

ulho, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de a

Regulamentar 2/93, de 3 de fevereiro e legislação complementar. 

No Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor a área abrangida pelo AHVL encontra

e na Planta de Delimitação do Aglomerado de Leiria

Reserva Agrícola Nacional.  

no artigo 95.º do regulamento do PDM nas áreas a excluir do AHVL, a incluir em 

ço urbano ou urbanizável, a edificabilidade é permitida desde que a área tenha sido excluída da 

RAN; a ocupação dessas áreas não obstrua nem impeça a livre passagem de águas

autorizada a respetiva exclusão do perímetro de rega pela entidade competente, nos termos da lei, de 

que se salienta na situação específica, o disposto no artigo 101o do Decreto-

julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril.   

Existem áreas do AHVL que foram desafetadas da RAN, no âmbito do processo de elaboração do 

PDM em vigor e proposta no mesmo para uso não agrícola, a excluir do AHVL.
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O presente relatório diz respeito à proposta de exclusão das áreas beneficiadas pelo Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL), despoletada pelo processo de elaboração da 1ª Revisão do 

Lei n.º 35 559, de 28 de março de 1946, que de acordo com 

o disposto no n.º 6 a exploração da obra é regulamentada com base nas disposições legais em vigor 

idroagrícola (RJOAH): Decreto-Lei 

Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, 

No Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor a área abrangida pelo AHVL encontra-se cartografada na 

Planta de Delimitação do Aglomerado de Leiria e na Planta de 

áreas a excluir do AHVL, a incluir em 

a edificabilidade é permitida desde que a área tenha sido excluída da 

RAN; a ocupação dessas áreas não obstrua nem impeça a livre passagem de águas e tenha sido 

autorizada a respetiva exclusão do perímetro de rega pela entidade competente, nos termos da lei, de 

-Lei n.º 269/82, de 10 de 

Existem áreas do AHVL que foram desafetadas da RAN, no âmbito do processo de elaboração do 

PDM em vigor e proposta no mesmo para uso não agrícola, a excluir do AHVL. 
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2. O MODELO DE ORDENAME

O modelo de ordenamento propost

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 terr

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 a

a referenciação espacial dos usos e das atividades dominantes, através da delimitação das classes, 

categorias e subcategorias de espaço que abaixo de apresentam. 

 

Na estrutura de ordenamento de Leiria, o solo rural contempla assim as seguintes 

subcategorias de espaços: 

 

� Espaços Agrícolas de Produção;

� Espaços Florestais de Produção;

� Espaços Florestais de Conservação;

� Espaços Naturais;

� Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos;

� Aglomerado Rural;

� Área de Edificação Dispersa;

 

Na estrutura de ordenamento proposta para Leiria, o solo urbano contempla as seguintes categorias 

e subcategorias de espaços: 

 

� Solo Urbanizado

� Espaços Centrais 

História e Património

Grau I 

Grau II 

Grau III 

� Espaços Residenciais

  Grau I 

  Câmara M

Proposta de exclusão do AHVL  

O MODELO DE ORDENAMENTO 

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 a

a referenciação espacial dos usos e das atividades dominantes, através da delimitação das classes, 

categorias e subcategorias de espaço que abaixo de apresentam.  

Na estrutura de ordenamento de Leiria, o solo rural contempla assim as seguintes 

Espaços Agrícolas de Produção; 

Espaços Florestais de Produção; 

Espaços Florestais de Conservação; 

Espaços Naturais; 

Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos; 

Aglomerado Rural; 

Área de Edificação Dispersa; 

Na estrutura de ordenamento proposta para Leiria, o solo urbano contempla as seguintes categorias 

 

Solo Urbanizado  

Espaços Centrais  

História e Património 

Espaços Residenciais 
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o 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 

itório que contribuíram para a 

consolidação da proposta, assim como pela conjugação da interação com os vários agentes e demais 

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, 

Na estrutura de ordenamento de Leiria, o solo rural contempla assim as seguintes categorias e 

Na estrutura de ordenamento proposta para Leiria, o solo urbano contempla as seguintes categorias 



 

 

plano diretor municipal

Leiria

  Grau II 

� Espaços de Atividades Económicas

  Área comercial e de serviços

  Área de “estrada mercado”

Área industrial e armazenagem

� Espaços Verdes

Área de proteção e enquadramento

Área de recreio e lazer

� Espaços de Uso Especial

 Área de equipamentos

 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 

 

2.1. QUANTIFICAÇÃO DA PRO

De forma geral, a proposta de Ordenamento para o M

categorias em Solo Rural, sendo a mais relevante os Espaços Florestais de Produção 

seguido dos Espaços Agrícolas de Produção 

26,32%, dos Espaços Naturais 

2,27%. Relativamente a Aglomerados R

0,26% do Solo Rural, salienta

alvo de reclassificação, de Solo Urbano para Solo Rural. Em áreas de Edificação Dispe

proposta verifica 219,80ha correspondendo a 0,39% 

verificou uma forte reconversão de Solo Ur

reconversão.  

 

Em termos de Solo Urbano, a área de 
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e Atividades Económicas 

Área comercial e de serviços 

Área de “estrada mercado” 

Área industrial e armazenagem 

Espaços Verdes 

Área de proteção e enquadramento 

Área de recreio e lazer 

Espaços de Uso Especial 

Área de equipamentos 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

Solo Urbanizável  

Espaços Residenciais 

Espaços de Atividades Económicas 

Área comercial e de serviços 

Área industrial e armazenagem 

Espaços de uso especial 

Área de equipamentos 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

QUANTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ORDENAMENTO 

proposta de Ordenamento para o Município de Leiria contempla 

categorias em Solo Rural, sendo a mais relevante os Espaços Florestais de Produção 

seguido dos Espaços Agrícolas de Produção 20,05%, dos Espaços Florestais de Conservação 

, dos Espaços Naturais 2,89%, dos Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 

Relativamente a Aglomerados Rurais a proposta contempla 149,46ha, que 

do Solo Rural, salienta-se que do total da proposta para Aglomerado Rural, grande parte foi 

alvo de reclassificação, de Solo Urbano para Solo Rural. Em áreas de Edificação Dispe

proposta verifica 219,80ha correspondendo a 0,39% do Solo Rural, sendo que, aqui também se 

verificou uma forte reconversão de Solo Urbano em Solo Rural, cerca de 70

Em termos de Solo Urbano, a área de 14.558,69ha, encontra-se dividido em Solo Urbanizado com 
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unicípio de Leiria contempla 73,43% das 

categorias em Solo Rural, sendo a mais relevante os Espaços Florestais de Produção 21,25%, 

dos Espaços Florestais de Conservação 

, dos Espaços Afetos à Exploração de Recursos Geológicos 

ais a proposta contempla 149,46ha, que corresponde a 

se que do total da proposta para Aglomerado Rural, grande parte foi 

alvo de reclassificação, de Solo Urbano para Solo Rural. Em áreas de Edificação Dispersa, a 

Solo Rural, sendo que, aqui também se 

bano em Solo Rural, cerca de 70% corresponde a essa 

m Solo Urbanizado com 
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13.360,34ha e Solo Urbanizável com 

 

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

(251,62ha) e Grau III (256,50ha

II (2.799,86ha). Relativamente aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e 

Armazenagem é a mais representativa com 844,81ha

208,06ha e a Área de ‘Estrada

 

No que diz respeito aos Espaços Verdes, mais de metade corresponde a Área de Proteção e 

Enquadramento (355,93ha) e o restante a

Espaços de Uso Especial, estão divididos em Área de Equipamentos (

Turístico (44,80ha). Por fim os Espaços Urbanos de Baixa Densidade representam 

total de Espaço Urbano. 

 

Assim dentro do Solo Urbanizado os mais relevantes são os Espaços Urbanos de Baixa Densidade, 

Espaços Residenciais e os Espaços de Atividades E

9.3%, 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 

subcategoria de Espaços Residenciais propostos temos o mais re

e o de Grau I (41,51ha). Em relação aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e 

Armazenagem é a mais representativa com 

59,12ha. No que respeita aos Espaços

Equipamentos e 44,80ha para Áreas de Uso Turístico. Já para Espaços Urbanos de

prevê-se 84,13ha. 

 

Com tal, no Solo Urbanizável os mais representativos são os Espaços de Atividades Económicas 

(52,7%), e os Espaços Residenciais (

total de Solo Urbano. 

 

Salienta-se ainda a área de Infraestruturas

449,40ha. 

 

Relativamente a qualificação funcional do solo, as 

seguintes categorias: 
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olo Urbanizável com 1.198,34ha. 

A categoria de Solo Urbanizado contempla, os Espaços Centrais, Espaços Residenciais, Espaços de 

Atividades Económicas, Espaços Verdes, Espaços de Uso Especial e Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade. Na subcategoria de Espaços Centrais os mais representativos são os de Grau II 

251,62ha) e Grau III (256,50ha), nos Espaços Residenciais temos como mais representativo o Grau 

). Relativamente aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e 

s representativa com 844,81ha, seguido da Área Comercial e de Serviços com 

e a Área de ‘Estrada-Mercado’ com 194,18ha. 

No que diz respeito aos Espaços Verdes, mais de metade corresponde a Área de Proteção e 

) e o restante a Área de Recreio e Lazer (185,10ha

Espaços de Uso Especial, estão divididos em Área de Equipamentos (244,20ha

). Por fim os Espaços Urbanos de Baixa Densidade representam 

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 

do total de Solo Urbano. 

Solo Urbanizável por sua vez contempla, os Espaços Residenciais, Espaços de 

Atividades Económicas, Espaços de Uso Especial e Espaços Urbanos de Baixa Densidade. Na 

subcategoria de Espaços Residenciais propostos temos o mais representativo de Grau II (273,

). Em relação aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e 

Armazenagem é a mais representativa com 632,06ha, seguido da Área Comercial e de Serviços com 

. No que respeita aos Espaços de Uso Especial prevê-se 6

para Áreas de Uso Turístico. Já para Espaços Urbanos de

Com tal, no Solo Urbanizável os mais representativos são os Espaços de Atividades Económicas 

Residenciais (26,3%), que representam 4,2%, e 2,1%

se ainda a área de Infraestruturas, onde se insere a Base Aérea de Monte Real, com área de 

Relativamente a qualificação funcional do solo, as propostas de exclusão do AHVL interferem com as 
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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 

Centrais os mais representativos são os de Grau II 

), nos Espaços Residenciais temos como mais representativo o Grau 

). Relativamente aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e 

ercial e de Serviços com 

No que diz respeito aos Espaços Verdes, mais de metade corresponde a Área de Proteção e 

185,10ha). No que concerne aos 

244,20ha) e Área de Uso 

). Por fim os Espaços Urbanos de Baixa Densidade representam 7.646,25ha do 

Assim dentro do Solo Urbanizado os mais relevantes são os Espaços Urbanos de Baixa Densidade, 

conómicas, que representam 57,2%, 22,7% e 

Solo Urbanizável por sua vez contempla, os Espaços Residenciais, Espaços de 

Atividades Económicas, Espaços de Uso Especial e Espaços Urbanos de Baixa Densidade. Na 

presentativo de Grau II (273,70ha) 

). Em relação aos Espaços de Atividade Económicas, a Área Industrial e 

, seguido da Área Comercial e de Serviços com 

se 63,01ha para Área de 

para Áreas de Uso Turístico. Já para Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

Com tal, no Solo Urbanizável os mais representativos são os Espaços de Atividades Económicas 

, e 2,1%, respetivamente, do 

de Monte Real, com área de 

propostas de exclusão do AHVL interferem com as 
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� Espaços centrais são entendidos como “

de centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades 

terciárias e funções residenciais

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). 

urbanas consolidadas e em consolidação, com funções de centralidade, nas quais se 

concentram as funç

malha urbana e do espaço público se encontram estabilizadas

 

� Espaços de Atividades Económicas

preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas,

diversidade e complementaridade das atividades produtivas e de consumo. 

estrada-mercado 

de forma espontânea e não planeada, ao longo das principais estradas 

quais integram edifícios

rodoviário.  

 

� Espaços residenciais à luz do da alínea b) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, destinam

residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização 

dominante. Correspondem ao tecido urbano consolidado e em consolidação, destinado 

preferencialmente a funções residenciais, em que a definição dos sistemas de ci

e do espaço público se encontram estabilizadas, promovendo

através do preenchimento construído dos interstícios, bem como a qualificação do 

espaço público. 

 

� Espaços urbanos de baixa densidade correspondem

predominantes no território concelhio, que evidenciam uma forte relação urbano

dependem funcionalmente dos lugares onde se localizam as principais funções urbanas. 

 

� Espaços verdes 

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.

Assimilam áreas integradas no tecido urbano e que se constituem como lo

para promover o enquadramento e estabelecer ligações entre as novas urbanizações e as 

zonas consolidadas e centrais dos perímetros urbanos. 

 

�  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. O espaço de uso especial 
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Espaços centrais são entendidos como “áreas que se destinam a desempenhar funções 

de centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades 

funções residenciais”. (Alínea a) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio). Os espaços centrais 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 de Atividades Económicas correspondem a áreas que se destinam 

preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas,

diversidade e complementaridade das atividades produtivas e de consumo. 

 corresponde a áreas de usos diversificados, que se foram consolidando 

de forma espontânea e não planeada, ao longo das principais estradas 

quais integram edifícios-montra, comércio, serviços relacionados com o trafego 

Espaços residenciais à luz do da alínea b) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio, destinam-se “preferencialme

residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização 

Correspondem ao tecido urbano consolidado e em consolidação, destinado 

preferencialmente a funções residenciais, em que a definição dos sistemas de ci

e do espaço público se encontram estabilizadas, promovendo

através do preenchimento construído dos interstícios, bem como a qualificação do 

Espaços urbanos de baixa densidade correspondem a áreas edificadas c

predominantes no território concelhio, que evidenciam uma forte relação urbano

dependem funcionalmente dos lugares onde se localizam as principais funções urbanas. 

 compreendem áreas em que ocorrem maioritariamente si

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.

Assimilam áreas integradas no tecido urbano e que se constituem como lo

para promover o enquadramento e estabelecer ligações entre as novas urbanizações e as 

zonas consolidadas e centrais dos perímetros urbanos.  

Os espaços de uso especial correspondem às áreas afetas aos equipamentos coletivos 

relevante distribuídos pelo território do concelho, a áreas de atividade 

turística e à base aérea de Monte Real. O espaço de uso especial 
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áreas que se destinam a desempenhar funções 

de centralidade para o conjunto do aglomerado urbano, com concentração de atividades 

”. (Alínea a) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

Os espaços centrais correspondem às áreas 

urbanas consolidadas e em consolidação, com funções de centralidade, nas quais se 

ões habitacionais, comerciais e de serviços, em que a definição da 

correspondem a áreas que se destinam 

preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas, potencializando a 

diversidade e complementaridade das atividades produtivas e de consumo. A área de 

corresponde a áreas de usos diversificados, que se foram consolidando 

de forma espontânea e não planeada, ao longo das principais estradas nacionais, as 

montra, comércio, serviços relacionados com o trafego 

Espaços residenciais à luz do da alínea b) do número 1 do artigo 21.º do Decreto 

preferencialmente a funções 

residenciais, podendo acolher outros usos desde que compatíveis com a utilização 

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 

a áreas edificadas com usos mistos 

predominantes no território concelhio, que evidenciam uma forte relação urbano-rural e 

dependem funcionalmente dos lugares onde se localizam as principais funções urbanas.  

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. 

Assimilam áreas integradas no tecido urbano e que se constituem como locais privilegiados 

para promover o enquadramento e estabelecer ligações entre as novas urbanizações e as 

Os espaços de uso especial correspondem às áreas afetas aos equipamentos coletivos 

relevante distribuídos pelo território do concelho, a áreas de atividade 

turística e à base aérea de Monte Real. O espaço de uso especial - turismo, destina-se à 
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implantação de empreendimentos turísticos e os respetivos equipamentos de uso comum 

que os integram, bem como de estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços 

integrados na estrutura urbana e na paisagem envolvente.

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DAS T
 

A exclusão das áreas beneficiadas pelo AHVL pode ser sistematizada em dois 

circunstâncias, a que correspondem quadros de justificação complementares:

 

� A exclusão de áreas que correspondem a ocupações consumadas com edificações 

licenciadas, zonas verdes e infraestruturas urbanas. Estas áreas mantêm

área beneficiada pelo AHVL, pelo que carecem de exclusão nos termos da legislação em 

vigor; 

 
� A exclusão de áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, comércio, serviços, equipamentos, zonas verdes e infraestruturas urbanas, 

imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no 

indispensável para a prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de 

intervenção do Plano;

 
� A exclusão de áreas

pretende a programação do seu crescimento e da sua ocupação, nomeadamente ao nível 

das infraestruturas, da implementação de usos diferenciados (habitação, serviços, 

comércio, equipamentos, espaços verdes) articulados entre si. 
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implantação de empreendimentos turísticos e os respetivos equipamentos de uso comum 

tegram, bem como de estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços 

integrados na estrutura urbana e na paisagem envolvente. 

CARACTERIZAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE EXCLUSÕES 

A exclusão das áreas beneficiadas pelo AHVL pode ser sistematizada em dois 

circunstâncias, a que correspondem quadros de justificação complementares:

A exclusão de áreas que correspondem a ocupações consumadas com edificações 

licenciadas, zonas verdes e infraestruturas urbanas. Estas áreas mantêm

iciada pelo AHVL, pelo que carecem de exclusão nos termos da legislação em 

A exclusão de áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, comércio, serviços, equipamentos, zonas verdes e infraestruturas urbanas, 

cindíveis à viabilização das propostas contidas no Plano, cuja realização se afigura 

indispensável para a prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de 

intervenção do Plano; 

A exclusão de áreas abrangidas por “Planos de Pormenor”, nas quais o mun

pretende a programação do seu crescimento e da sua ocupação, nomeadamente ao nível 

das infraestruturas, da implementação de usos diferenciados (habitação, serviços, 

comércio, equipamentos, espaços verdes) articulados entre si.  
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implantação de empreendimentos turísticos e os respetivos equipamentos de uso comum 

tegram, bem como de estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços 

A exclusão das áreas beneficiadas pelo AHVL pode ser sistematizada em dois tipos de 

 

A exclusão de áreas que correspondem a ocupações consumadas com edificações 

licenciadas, zonas verdes e infraestruturas urbanas. Estas áreas mantêm-se dentro da 

iciada pelo AHVL, pelo que carecem de exclusão nos termos da legislação em 

A exclusão de áreas destinadas à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, comércio, serviços, equipamentos, zonas verdes e infraestruturas urbanas, 

, cuja realização se afigura 

indispensável para a prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de 

abrangidas por “Planos de Pormenor”, nas quais o município 

pretende a programação do seu crescimento e da sua ocupação, nomeadamente ao nível 

das infraestruturas, da implementação de usos diferenciados (habitação, serviços, 
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3. CRONOGRAMA PROCESSUA

 

1. 

Na sequência da revisão do PDM de Leiria a Direcção

(DGADR) procedeu à verificação dos limites do AHVL, tendo encontrado alguns erros na delimitação 

que consta no PDM em vigor. A equipa técnica da revisão do PDM procedeu à redefinição do limite 

do AHVL de acordo com as cartas de cadastro da Obra Hidroagrícola do Lis, à escala 1/2500, o qual 

foi validado pela entidade. 

 

Assim, na análise das propostas 

limite do AHVL corrigido no âmbito da revisão do PDM.

 

O relatório de propostas de exclusão do AHVL foi terminado em setembro de 2013, sendo 

posteriormente submetido à apreciação da Comissão de Acompanhamen

 

 

2. 

Posteriormente, decorrendo dos pareceres emitidos na 4.ª reunião plenária da Comissão de 

Acompanhamento realizada em 2013.08.07, 

Regional do Centro indicou a necessidade de nova apreciação da 

Ecológica Nacional C401, a qual coincide com a proposta de exclusão E8 do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL)

 

Na sequência desta apreciação a Câmara Municipal procedeu à reformulação da proposta pelas 

edificações, reduzindo a proposta de solo urbano no núcleo urbano da Carreira, o que originou 

consequentemente uma redução na mancha a excluir do AHVL.

 

A proposta para exclusão do AHVL validada pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural na reunião de concertação realizada em 2013.10.04, abrangia 2,18ha, passando a ter com a 

reformulação da proposta de ordenamento 2,10ha, pelo que foi reduzida

 

 

3. 

A Câmara Municipal deliberou, em 29 de abril de 2014, submeter a um período de discussão pública 

a Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, nos termos definidos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 

77.º do RJIGT, publicado pelo Decreto

Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto

  Câmara M

Proposta de exclusão do AHVL  

CRONOGRAMA PROCESSUAL DA REDELIMITAÇÃO DO AHVL

Na sequência da revisão do PDM de Leiria a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) procedeu à verificação dos limites do AHVL, tendo encontrado alguns erros na delimitação 

no PDM em vigor. A equipa técnica da revisão do PDM procedeu à redefinição do limite 

do AHVL de acordo com as cartas de cadastro da Obra Hidroagrícola do Lis, à escala 1/2500, o qual 

Assim, na análise das propostas de ordenamento sobre áreas beneficiadas pelo AHVL foi usado o 

ido no âmbito da revisão do PDM. 

O relatório de propostas de exclusão do AHVL foi terminado em setembro de 2013, sendo 

posteriormente submetido à apreciação da Comissão de Acompanhamento para parecer final.

Posteriormente, decorrendo dos pareceres emitidos na 4.ª reunião plenária da Comissão de 

Acompanhamento realizada em 2013.08.07, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro indicou a necessidade de nova apreciação da proposta de exclusão da Reserva 

Ecológica Nacional C401, a qual coincide com a proposta de exclusão E8 do Aproveitamento 

(AHVL). 

Na sequência desta apreciação a Câmara Municipal procedeu à reformulação da proposta pelas 

edificações, reduzindo a proposta de solo urbano no núcleo urbano da Carreira, o que originou 

consequentemente uma redução na mancha a excluir do AHVL. 

proposta para exclusão do AHVL validada pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural na reunião de concertação realizada em 2013.10.04, abrangia 2,18ha, passando a ter com a 

reformulação da proposta de ordenamento 2,10ha, pelo que foi reduzida em 0,08

A Câmara Municipal deliberou, em 29 de abril de 2014, submeter a um período de discussão pública 

a Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, nos termos definidos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 

77.º do RJIGT, publicado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, 22 de setembro, na redação conferida pelo 

Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto

Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

7 

DO AHVL 

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) procedeu à verificação dos limites do AHVL, tendo encontrado alguns erros na delimitação 

no PDM em vigor. A equipa técnica da revisão do PDM procedeu à redefinição do limite 

do AHVL de acordo com as cartas de cadastro da Obra Hidroagrícola do Lis, à escala 1/2500, o qual 

sobre áreas beneficiadas pelo AHVL foi usado o 

O relatório de propostas de exclusão do AHVL foi terminado em setembro de 2013, sendo 

to para parecer final. 

Posteriormente, decorrendo dos pareceres emitidos na 4.ª reunião plenária da Comissão de 

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

proposta de exclusão da Reserva 

Ecológica Nacional C401, a qual coincide com a proposta de exclusão E8 do Aproveitamento 

Na sequência desta apreciação a Câmara Municipal procedeu à reformulação da proposta pelas 

edificações, reduzindo a proposta de solo urbano no núcleo urbano da Carreira, o que originou 

proposta para exclusão do AHVL validada pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural na reunião de concertação realizada em 2013.10.04, abrangia 2,18ha, passando a ter com a 

em 0,08ha.  

A Câmara Municipal deliberou, em 29 de abril de 2014, submeter a um período de discussão pública 

a Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, nos termos definidos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 

n.º 380/99, 22 de setembro, na redação conferida pelo 

Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
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181/2009 de 7 de agosto e pelo Decreto

com início 5 dias após a publicação do respetivo Aviso no Diário da República.

Tendo o Aviso sido publicado em Diário da República no dia 21 de maio de 2014, o período de 

discussão pública decorreu entre os dias 30 de maio e 11 de julho. 

 

Após a receção de todas as participações efetuadas no âmbito da Discussão Pública da Revisão do 

PDM, foram identificadas 10 polígonos de participações que se incluem, no todo ou em parte, em 

zonas condicionadas por AHVL, sendo a 

equivalente a 10,9ha. 

 

Após a ponderação das participações inseridas em AHVL, verificou

com proposta de ponderação favorável, total ou parcial, dando origem a 2 pedidos de exclusão. 

 

Foi enviado a 16 de janeiro de 2015 o pe

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) para os casos identificados, tendo o Município 

recebido o respetivo parecer 

2015. 

 

A análise pela DGADR das propostas acima indicadas resultou na redefinição dos limites do AHVL 

nas zonas das duas reclamações, tendo essa reformulação efeitos ao nível da classificação e 

qualificação de solos em zonas que extravasar

três das exclusões aprovadas anteriormente: E23, E24 e E25.

 

Fig.1 - Limite do AHVL 
Pública e a delimitação da área 
da participação 535. 

 

 

E24 
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181/2009 de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011 de 6 de janeiro, por um período de 30 dias, 

cio 5 dias após a publicação do respetivo Aviso no Diário da República.

Tendo o Aviso sido publicado em Diário da República no dia 21 de maio de 2014, o período de 

discussão pública decorreu entre os dias 30 de maio e 11 de julho.  

as participações efetuadas no âmbito da Discussão Pública da Revisão do 

PDM, foram identificadas 10 polígonos de participações que se incluem, no todo ou em parte, em 

zonas condicionadas por AHVL, sendo a área da condicionante inserida nas participações 

Após a ponderação das participações inseridas em AHVL, verificou-se a existência de participações 

com proposta de ponderação favorável, total ou parcial, dando origem a 2 pedidos de exclusão. 

Foi enviado a 16 de janeiro de 2015 o pedido formal de parecer/autorização à Direção

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) para os casos identificados, tendo o Município 

parecer dividido em duas partes, no dia 26 de março 

se pela DGADR das propostas acima indicadas resultou na redefinição dos limites do AHVL 

nas zonas das duas reclamações, tendo essa reformulação efeitos ao nível da classificação e 

qualificação de solos em zonas que extravasaram os limites das participações

aprovadas anteriormente: E23, E24 e E25. 

 
Limite do AHVL na Discussão 

e a delimitação da área constituinte 
 Fig.2 - Alteração ao limite do 

DGADR, após análise da participação

E23 

E24 

Câmara Municipal de Leiria 
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Lei n.º 2/2011 de 6 de janeiro, por um período de 30 dias, 

cio 5 dias após a publicação do respetivo Aviso no Diário da República. 

Tendo o Aviso sido publicado em Diário da República no dia 21 de maio de 2014, o período de 

as participações efetuadas no âmbito da Discussão Pública da Revisão do 

PDM, foram identificadas 10 polígonos de participações que se incluem, no todo ou em parte, em 

da condicionante inserida nas participações 

se a existência de participações 

com proposta de ponderação favorável, total ou parcial, dando origem a 2 pedidos de exclusão.  

dido formal de parecer/autorização à Direção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) para os casos identificados, tendo o Município 

 e no dia 24 de abril de 

se pela DGADR das propostas acima indicadas resultou na redefinição dos limites do AHVL 

nas zonas das duas reclamações, tendo essa reformulação efeitos ao nível da classificação e 

am os limites das participações e alterado as áreas de 

 

Alteração ao limite do AHVL enviada pela 
DGADR, após análise da participação 

E23 
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Fig.3 - Limite do AHVL na Discussão Pública 
e a delimitação da área da participação 731

 

 

Fig.5 - Comparação das áreas de exclusão presentes a Discussão Pública (limite a vermelho) e as resultantes da 

alteração, promovida pela DGADR,

 

 

E25 

E25 

  Câmara M

Proposta de exclusão do AHVL  

 
na Discussão Pública 

e a delimitação da área da participação 731 
 Fig.4 - Alteração ao limite do AHVL enviada pela 

DGADR, após análise da participação

Comparação das áreas de exclusão presentes a Discussão Pública (limite a vermelho) e as resultantes da 

, promovida pela DGADR, do limite do AHVL (assinaladas a tracejado amarelo).

E24 E25 

E24 
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Alteração ao limite do AHVL enviada pela 
participação 

 
Comparação das áreas de exclusão presentes a Discussão Pública (limite a vermelho) e as resultantes da 

do limite do AHVL (assinaladas a tracejado amarelo). 

E24 

E23 



 

plano diretor municipal

Leiria

Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no âmbito

O quadro seguinte contém a identificação e justificação para a exclusão d

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria 
PDM vigor 

E1 1,58 

Monte 
Redondo 

Espaço urbano 
habitacional 

Espaços urbanos de baixa 

E2 0,23 

E3 0,23  Espaço agrícola 

Espaços urbanos de baixa 

E4 0,15 

Espaço agrícola 
 

Espaço urbano 
habitacional 

Proposta de exclusão do AHVL

Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no âmbito  da revisão do PDM . 

O quadro seguinte contém a identificação e justificação para a exclusão das áreas beneficiadas pelo AHVL 

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaços urbanos de baixa 
densidade 

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL

 

Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL, não agricu

ocupações consumadas/comprometidas, com edificações licenciadas

não condicionadas por reserva agrícola nacional, servidas por arruamento infraestruturado (agua, 

luz, saneamento), incompatíveis com o Regime J

Hidroagrícola.  

 
Propõe-se que o futuro limite do AHVL seja coincidente com o limite do perímetro urbano a 

nascente. 

 
Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.

Espaços urbanos de baixa 
densidade 

Área a incluir em solo urbano após  exclusão do AHVL.

 
Redefinição do perímetro urbano em vigor, garantindo frente urbana

 

Propõe-se a exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL, não 

arruamento, incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.

 

 Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor

residual) e do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por re

solo rural como solo urbano.   

 

Câmara municipal de leiria 

Fundamentação  

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL. 

agricultadas, as quais correspondem a 

edificações licenciadas (três habitações) e estufas, 

não condicionadas por reserva agrícola nacional, servidas por arruamento infraestruturado (agua, 

o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento 

se que o futuro limite do AHVL seja coincidente com o limite do perímetro urbano a 

Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor. 

exclusão do AHVL.  

vigor, garantindo frente urbana. 

pelo AHVL, não agricultadas, servidas por 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.  

Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor na mancha E4 (área 

do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por requalificação do 
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Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria 
PDM vigor 

E5 47,03 

Carreira 

Área a incluir em 
espaço urbano 

após exclusão do 
AHVL 

Espaços urbanos de baixa 

E6 0,04 

Espaço urbano 
habitacional 

E7 2,50 
Espaços urbanos de baixa 
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Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaços urbanos de baixa 
densidade  

Área a incluir em solo urbano após exclusão do AHVL .

 
Atualmente no PDM em vigor é uma área a incluir em espaço urbano após a exclusão do AHVL 

(57,20ha). 

 
De acordo com as normas orientadoras do Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Centro (PROT-C), optou-se pela reclassificação do solo urbano para solo rural, tanto na 

perspetiva de redução/redesenho de perímetros urbano da Carreira como no enquadramento de 

atividades no uso do solo mais compatível, nomeadamente 

(vacaria) em processo de regularização ao abrigo do REAP (APEC 17/11 

estufas existentes anteriores ao PDM em vigor.Com a proposta de redução do perímetro urbano 

da Carreira propõe-se uma redução (10,17ha) de área a incluir em espaço urbano após exclusão 

do AHVL do PDM em vigor. 

 
Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

requalificação do solo urbano como solo rural. 

Áreas a incluir em solo urbano após exclusão do AHV L.

 
Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL, não agricultadas, as quais correspondem a 

ocupações consumadas/comprometidas com edificações existentes anteriores e posteriores a 

1995, não condicionadas por reserva agrícola nacional, servidas por arruamento infr

(água, energia elétrica, saneamento), incompatíveis com o regime Jurídico das Obras de 

Aproveitamento Hidroagrícola.  

 
Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.

Espaços urbanos de baixa 
densidade e Espaços 

centrais – Grau II 
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Fundamentação  

Área a incluir em solo urbano após exclusão do AHVL . 

Atualmente no PDM em vigor é uma área a incluir em espaço urbano após a exclusão do AHVL 

tadoras do Plano Regional de Ordenamento do Território do 

se pela reclassificação do solo urbano para solo rural, tanto na 

perspetiva de redução/redesenho de perímetros urbano da Carreira como no enquadramento de 

solo mais compatível, nomeadamente incluir no solo rural uma pecuária 

(vacaria) em processo de regularização ao abrigo do REAP (APEC 17/11 – Manuel Leal Rosa) e 

Com a proposta de redução do perímetro urbano 

) de área a incluir em espaço urbano após exclusão 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

Áreas a incluir em solo urbano após exclusão do AHV L. 

Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL, não agricultadas, as quais correspondem a 

ocupações consumadas/comprometidas com edificações existentes anteriores e posteriores a 

1995, não condicionadas por reserva agrícola nacional, servidas por arruamento infraestruturado 

(água, energia elétrica, saneamento), incompatíveis com o regime Jurídico das Obras de 

Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

m o espaço urbano do PDM em vigor. 
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Mancha 
excluir

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria 
PDM vigor 

C

E8 2,10 Carreira 
Espaço 
Agrícola 

Espaços urbanos de baixa 

E9 0,20 Monte Real 
Espaço 
urbano 

habitacional 
Espaço residencial 

E10 0,60 Monte Real Zona verde 
Espaço de uso especial 
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Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaços urbanos de baixa 
densidade 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AH VL.

 
A expansão do perímetro visa a satisfação de carências existentes em termos de habitação

apoiada em arruamento existente infraestruturado (água

 
Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

requalificação do solo rural como solo urbano. 

Espaço residencial – Grau II 

Área a incluir em solo urbano após exclusão do AHVL.

 
Exclusão de área beneficiadas pelo AHVL, não agricultada, a qual corresponde

consumadas com edificações existentes, não condicionada

servida por arruamento infraestruturado, incompatível 

Aproveitamento Hidroagrícola.  

 
Esta mancha resulta da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.

Espaço de uso especial - 
Turismo 

Área a incluir em solo urbano após exclusão do AHVL .

 
Exclusão de área beneficiadas pelo AHVL, não agricultada, a qual

consumada/comprometida (Termas de Monte Real), não condicionada por RAN, incompatíveis 

com o regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.

desenvolvimento territorial, pressupõe a requalificação do solo urbano “zona verde”, em solo 

urbano “espaço de uso especial- Turismo”. 

 
Esta mancha resulta da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.
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Fundamentação  

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AH VL. 

a satisfação de carências existentes em termos de habitação 

água, energia elétrica, saneamento).  

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

urbano após exclusão do AHVL.  

pelo AHVL, não agricultada, a qual corresponde a ocupações 

, não condicionada por reserva agrícola nacional, 

 com o Regime Jurídico das Obras de 

da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor. 

Área a incluir em solo urbano após exclusão do AHVL . 

Exclusão de área beneficiadas pelo AHVL, não agricultada, a qual corresponde a ocupação 

(Termas de Monte Real), não condicionada por RAN, incompatíveis 

o regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola. O novo modelo de 

desenvolvimento territorial, pressupõe a requalificação do solo urbano “zona verde”, em solo 

da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor. 



 

  

plano diretor municipal

Leiria

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

 
Categoria 
PDM vigor 

Categoria/subcategoria 

E11 0,20 

Monte Real 

Espaço 

urbano 

habitacional 
Espaço residencial 

E12 0,48 

  Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

 
Categoria/subcategoria 

proposta Fundamentação

Espaço residencial – Grau II 

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL. 

 
Propõe-se a redução do perímetro urbano em vigor pelos limites físicos existentes no terreno: 

taludes, plataformas de terreno à cota 8,0m e 9,0m. O limite do perímetro foi redefinido, regredido 

e ajustado aos limites do AHVL redefinido no âmbito da revisão, reclassificação

para solo rural. 

 
Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL, não agricultadas, as quais corresponde a ocupações 

consumadas/comprometidas anteriores ao PDM em vigor (moradias), não condicionada por RAN, 

incompatíveis com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.

 

Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.
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Fundamentação  

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL.  

vigor pelos limites físicos existentes no terreno: 

O limite do perímetro foi redefinido, regredido 

limites do AHVL redefinido no âmbito da revisão, reclassificação de solo urbano 

Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL, não agricultadas, as quais corresponde a ocupações 

anteriores ao PDM em vigor (moradias), não condicionada por RAN, 

Obras de Aproveitamento Hidroagrícola. 

Estas manchas resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor. 



 

  

plano diretor municipal

Leiria

 
Mancha excluir 

N.º 
 
  

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

 
Categoria 
PDM vigor 

E13 8,5 
Regueira 
de Pontes 

Espaço 
agrícola 

 

 

  Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

 
Categoria/subcategoria 

proposta Fundamentação

Espaço de atividades 
económicas- Área de 

Estrada Mercado 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 

Expansão do perímetro urbano para englobar atividades 

lareiras e decoração, painéis solares; Costauto Lda) 

 

A área de estrada-mercado corresponde a áreas de usos diversificados, que se foram 

consolidando de forma espontânea e não planeada, ao longo das principais estradas 

nacionais, as quais integram edifícios- montra, comércio, serviços relacionados com o trafego 

rodoviário.  

  

Pretende-se promover a qualificação urbana destes territórios “e

a criação de normas de urbanização que estabeleçam regras relativamente aos alinhamentos 

das construções, aos estacionamentos, ao tratamento paisagístico das parcelas, e altura das 

edificações, entre outros.  

 

Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL, as quais correspondem a ocupações consumadas 

com edificações e infraestruturas urbanas, incompatíveis com 

Aproveitamento Hidroagrícola. 

 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadame

requalificação do solo rural como solo urbano. 
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Fundamentação  

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

englobar atividades económicas existentes (comércio de 

Costauto Lda) e moradias. 

corresponde a áreas de usos diversificados, que se foram 

rma espontânea e não planeada, ao longo das principais estradas 

montra, comércio, serviços relacionados com o trafego 

promover a qualificação urbana destes territórios “espontâneos” existentes com, 

a criação de normas de urbanização que estabeleçam regras relativamente aos alinhamentos 

das construções, aos estacionamentos, ao tratamento paisagístico das parcelas, e altura das 

as quais correspondem a ocupações consumadas 

com edificações e infraestruturas urbanas, incompatíveis com o Regime Jurídico das Obras de 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 



 

  

plano diretor municipal

Leiria

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria  
PDM vigor  

E14 0,10 

Amor 
Espaço urbano 

habitacional

E15 0,05 

 

 

 

  Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

 
 

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaço urbano 

habitacional 
Espaços urbanos de baixa 

densidade 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Verificou-se uma redução do perímetro urbano em vigor para o ajustar ao novo limite do 

AHVL. 

 
Propõe-se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

corresponde a ocupação consumada/comprometida

condicionada por reserva agrícola nacional, servidas por arruamento, incompatível com 

Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.

 

Esta mancha resulta da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

  
Propõe-se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

corresponde a ocupação consumada (habitação), não condicionada por reserva agrícola 

nacional, servidas por arruamento infraestruturado, incompatível com 

Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.  

 

Esta mancha resulta da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor.
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Fundamentação  

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

se uma redução do perímetro urbano em vigor para o ajustar ao novo limite do 

se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

/comprometida (comércio, restauração e bebidas), não 

condicionada por reserva agrícola nacional, servidas por arruamento, incompatível com o 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.  

do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor. 

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

corresponde a ocupação consumada (habitação), não condicionada por reserva agrícola 

nacional, servidas por arruamento infraestruturado, incompatível com o Regime Jurídico das 

Esta mancha resulta da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor. 



 

  

plano diretor municipal

Leiria

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria  
PDM vigor  

E16 0,20 

Amor 

Espaço urbano 

habitacional

 

Espaço agrícola

E17 0,10 Espaço agrícola

 

 

 

  Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

 
 

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaço urbano 

habitacional 

Espaço agrícola 

Espaços urbanos de baixa 
densidade 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Redefinição do perímetro urbano em vigor, garantindo o enquadramento de construção 

existente (moradia) e frente urbana. 

 
 Propõe-se a exclusão de área beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual corresponde 

a ocupação consumada/comprometida, servida por arruamento, incompatível com 

Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.

 
Esta mancha resulta da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor e 

desenvolvimento territorial, nomeadamente por requalificação do solo rural como solo 

urbano. 

Espaço agrícola 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Redefinição do perímetro urbano em vigor, garantindo o enquadramento de construções 

existentes (café, stand de vendas e reparação de motos

 
Propõe-se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

correspondem a ocupações consumadas/comprometida

infraestruturado, incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento 

Hidroagrícola.  

 
Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

requalificação do solo rural como solo urbano. 

16 

Fundamentação  

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

vigor, garantindo o enquadramento de construção 

se a exclusão de área beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual corresponde 

servida por arruamento, incompatível com o Regime 

Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.   

Esta mancha resulta da redefinição dos limites do AHVL efetuado no âmbito da revisão do 

Plano, os quais vieram colidir com o espaço urbano do PDM em vigor e do novo modelo de 

itorial, nomeadamente por requalificação do solo rural como solo 

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

Redefinição do perímetro urbano em vigor, garantindo o enquadramento de construções 

vendas e reparação de motos, e habitação), e frente urbana. 

se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

/comprometida, servidas por arruamento 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 



 

  

plano diretor municipal

Leiria

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria  
PDM vigor  

E18 0,073 

Barosa Espaço agrícola

E19 0,58 

 

 

  Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

 
 

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaço agrícola Espaço residencial – Grau II 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Redefinição do perímetro urbano em vigor, garantindo o 

existente (moradia) e frente urbana confinando com o

 
Propõe-se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

corresponde a ocupação consumada, servida por arruamento infraestrut

incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola

 
Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

requalificação do solo rural como solo urbano. 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Redefinição do perímetro urbano em vigor, garantindo o enquadramento de construções 

existentes (oficina bate chapas e pintura, armazém e quatro

confinando com o novo limite do AHVL. 

 
Propõe-se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

corresponde a ocupações consumadas, servida por arruamento infraestruturado, 

incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola

 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

requalificação do solo rural como solo urbano. 
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Fundamentação  

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

vigor, garantindo o enquadramento de construção 

existente (moradia) e frente urbana confinando com o novo limite do AHVL. 

se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

corresponde a ocupação consumada, servida por arruamento infraestruturado, 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola. 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

urbano após exclusão do AHVL.  

Redefinição do perímetro urbano em vigor, garantindo o enquadramento de construções 

ntura, armazém e quatro moradias) e frente urbana 

se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, não agricultada, a qual 

corresponde a ocupações consumadas, servida por arruamento infraestruturado, 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola 

lta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 



 

  

plano diretor municipal

Leiria

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria  
PDM vigor  

E20 12,65 
Leiria e 

Marrazes 
Zona verde 

 

 

  Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

 
 

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

 Zona verde – área de 
recreio e lazer 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 

Propõe-se uma redução significativa do perímetro urbano de Leiria, e

verde agrícola, condicionado por RAN, REN e AHVL. O 

regredido e ajustado aos limites daquelas condicionantes, reclassificação de uma vasta área 

de solo urbano para solo rural. 

 
Exclusão de área destinada à satisfação das car

verdes de recreio e lazer, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no 

cuja realização se afigura indispensável para a prossecução das opções estratégicas e dos 

objetivos de intervenção do Plano. 

 
Esta área integra os espaços verdes e de utilização 

Leiria, parte desta área foi objeto de tratamento paisagístico e de obras de requalificação 

encontrando-se outros ainda sem qualquer aproveitamento para este fim constituindo

entanto, como corredores livres e desobstruídos de 

proteção e qualificação ambiental e paisagística do território

 

Esta nova mancha de áreas a excluir do AHVL, decorre do novo modelo de 

desenvolvimento territorial, o qual pretende admitir nesta subcategoria de espaço urbano 

usos não são compatíveis com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento 

Hidroagrícola (parques infantis, quiosques, equipamentos e infraestruturas de recreio e 

lazer. 
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Fundamentação  

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

do perímetro urbano de Leiria, espaço urbano/zona 

verde agrícola, condicionado por RAN, REN e AHVL. O limite do perímetro foi redefinido, 

regredido e ajustado aos limites daquelas condicionantes, reclassificação de uma vasta área 

à satisfação das carências existentes em termos de zonas 

ecreio e lazer, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no PDM, 

cuja realização se afigura indispensável para a prossecução das opções estratégicas e dos 

os espaços verdes e de utilização coletiva no tecido urbano da cidade de 

objeto de tratamento paisagístico e de obras de requalificação 

se outros ainda sem qualquer aproveitamento para este fim constituindo-se, no 

esobstruídos de construções, os quais contribuem para a 

ambiental e paisagística do território 

Esta nova mancha de áreas a excluir do AHVL, decorre do novo modelo de 

desenvolvimento territorial, o qual pretende admitir nesta subcategoria de espaço urbano 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento 

s infantis, quiosques, equipamentos e infraestruturas de recreio e 

 



 

  

plano diretor municipal

Leiria

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria
PDM vigor

E21 0,25 

Marrazes 

Usos do Plano 
Pormenor arrabalde 

da Ponte:
Espaços centrais

 
Zonas verdes

 
Espaços canais

E22 1,96 

E23 17,15 Marrazes 

Espaço urbano 

habitacional

 
Espaço industrial

 
Zona verde

  Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

Categoria  
PDM vigor  

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Usos do Plano 
Pormenor arrabalde 

da Ponte: 
Espaços centrais 

Zonas verdes 

Espaços canais 

Espaço central – Grau I 

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL.

 

Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL; as quais foram propostas para exclusão no 

âmbito do Plano Pormenor Arrabalde da Ponte, a aguardar aprovação 

República.  

 

Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no PDM em vigor e que se mantêm no âmbito 

Plano Pormenor Arrabalde da Ponte. 

Espaço urbano 

habitacional 

Espaço industrial 

Zona verde 

Espaço central Grau II 
 

Espaço residencial Grau I 
 

Espaço verde (proteção e 
enquadramento e recreio 

e lazer) 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Exclusão de área destinada à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação e zonas verdes, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no 

PDM, cuja realização se afigura indispensável para a prossecução das opções 

estratégicas e dos objetivos de intervenção do Plano.

 
Área beneficiada pelo AHVL que corresponde a ocupações 

consumadas/comprometidas, incompatíveis 

Aproveitamento Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como solo urbano.

 
Área beneficiada do AHVL a excluir no PDM em vigor e que se mantém no âmbito da 

revisão do Plano. 

 

A área de exclusão foi alterada nos seus limites após o parecer 

março, resultante da análise do pedido de exclusão,

no âmbito da Discussão Pública da Revisão do Plano.
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Fundamentação  

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL. 

Exclusão de áreas beneficiadas pelo AHVL; as quais foram propostas para exclusão no 

âmbito do Plano Pormenor Arrabalde da Ponte, a aguardar aprovação em Diário da 

Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no PDM em vigor e que se mantêm no âmbito do 

a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

Exclusão de área destinada à satisfação das carências existentes em termos de 

e zonas verdes, imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no 

indispensável para a prossecução das opções 

estratégicas e dos objetivos de intervenção do Plano. 

que corresponde a ocupações 

 com o Regime Jurídico das Obras de 

Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como solo urbano. 

Área beneficiada do AHVL a excluir no PDM em vigor e que se mantém no âmbito da 

alterada nos seus limites após o parecer da DRAPC de dia 26 de 

resultante da análise do pedido de exclusão, formulado pelo Município de Leiria 

no âmbito da Discussão Pública da Revisão do Plano. 



 

   

plano diretor municipal

Leiria

 

 

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria 
PDM vigor 

E24 1,54 

Marrazes 

Espaço urbano 

habitacional 

 

Zona verde 

E25 0,81 
Espaço urbano 

habitacional 

 Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaço residencial – Grau I 

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL.

 

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

imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no 

indispensável param a prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de 

intervenção do Plano. 

 

Áreas beneficiada pelo AHVL que corresponde a ocupações consumadas,

arruamentos infraestruturados, incompatíveis com 

Aproveitamento Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como solo urbano.

 

Propõe-se uma redução significativa do perímetro urbano de Leiria, reclassificação de 

uma vasta área de solo urbano para solo rural, e consequentemente uma redução das 

áreas beneficiadas do AHVL a excluir no PDM em vigor. 

 

Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no PDM em vigor e que se mantêm no âmbito da 

revisão do Plano, com exceção de uma nova área proposta para excluir de 0,28ha 

(incluída na mancha E24), que resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, 

nomeadamente por requalificação do solo urbano “

residencial de grau I”. 

 

As áreas de exclusão foram alteradas nos seus limites após o parecer da DRAPC de 

26 de março, resultante da análise do pedido de exclusão, formulado pelo Município de 

Leiria no âmbito da Discussão Pública da Revisão do Plano.

Espaço residencial – Grau II 
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Fundamentação  

Áreas a incluir em espaço urbano após exclusão do A HVL. 

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

imprescindíveis à viabilização das propostas contidas no PDM, cuja realização se afigura 

indispensável param a prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de 

Áreas beneficiada pelo AHVL que corresponde a ocupações consumadas, servida por 

com o Regime Jurídico das Obras de 

Aproveitamento Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como solo urbano. 

se uma redução significativa do perímetro urbano de Leiria, reclassificação de 

uma vasta área de solo urbano para solo rural, e consequentemente uma redução das 

áreas beneficiadas do AHVL a excluir no PDM em vigor.  

o PDM em vigor e que se mantêm no âmbito da 

revisão do Plano, com exceção de uma nova área proposta para excluir de 0,28ha 

mancha E24), que resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, 

nomeadamente por requalificação do solo urbano “zona verde”, em solo urbano “espaço 

As áreas de exclusão foram alteradas nos seus limites após o parecer da DRAPC de dia 

26 de março, resultante da análise do pedido de exclusão, formulado pelo Município de 

ussão Pública da Revisão do Plano. 



 

   

plano diretor municipal

Leiria

 

 

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria 
PDM vigor 

E26 0,037 Marrazes Zona verde 

E27 0,41 Marrazes Zona verde 

 Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

Espaço residencial – Grau II 

 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AH VL.

 
Propõe-se a exclusão de área residual beneficiada

ocupação consumada/comprometida, servida por arruamento infraestruturado, 

incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola

 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

requalificação do solo urbano “zona verde”, em solo

II”. 

Espaço residencial – Grau II 

 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AH VL.

 
 
Propõe-se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, a qual corresponde a 

ocupações consumadas/comprometidas, servida por arruamento infraestruturado, 

incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola

 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

requalificação do solo urbano “zona verde”, em solo urbano “espaço residencial de grau 

II”. 
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Fundamentação  

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AH VL. 

se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, a qual corresponde a 

, servida por arruamento infraestruturado, 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola 

resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

em solo urbano “espaço residencial de grau 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AH VL. 

se a exclusão de área residual beneficiada pelo AHVL, a qual corresponde a 

, servida por arruamento infraestruturado, 

egime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente por 

no “zona verde”, em solo urbano “espaço residencial de grau 



 

   

plano diretor municipal

Leiria

 

 

 

Mancha 
excluir 

N.º 

Área a 
excluir 

(ha) 
Freguesia 

Categoria 
PDM vigor 

E28 51,69 
Leiria, 
Barosa e 
Parceiros 

Espaço urbano 

habitacional 

 

Zona verde 

 

Espaço industrial 

 

Área equipamento

 

Área de terciário 

E29 0,99 Leiria Zona verde 

 Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  

Categoria/subcategoria 
proposta 

Fundamentação

 

Área equipamento 

 

Espaço central Grau II 
 

Espaço residencial Grau II 
 

Espaço verde (proteção e 
enquadramento e recreio e 

lazer) 
 

Área comercial e de serviços 

Área a incluir em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Exclusão de área destinada à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas e zonas verdes, imprescindíveis à viabilização das 

propostas contidas no PDM, cuja realização se afigura 

prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de intervenção do Plano.

 

Área beneficiada pelo AHVL que corresponde a ocupações consumadas, 

incompatíveis/comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis

das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como solo 

urbano. 

 
Área beneficiada do AHVL a excluir no PDM em vigor e que se mantém no âmbito da 

revisão do Plano. 

Espaço residencial – Grau II 

Área a incluir  em espaço urbano após exclusão do AHVL.

 
Área beneficiada pelo AHVL que corresponde a ocupações 

consumadas/comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis

Obras de Aproveitamento Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como 

urbano. 

 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente 

por requalificação do solo urbano “zona verde” (PDM em vigor), em solo urbano 

“espaço residencial de grau II”. 
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Fundamentação  

espaço urbano após exclusão do AHVL.  

Exclusão de área destinada à satisfação das carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas e zonas verdes, imprescindíveis à viabilização das 

, cuja realização se afigura indispensável para a 

prossecução das opções estratégicas e dos objetivos de intervenção do Plano. 

Área beneficiada pelo AHVL que corresponde a ocupações consumadas, 

incompatíveis com o Regime Jurídico 

Obras de Aproveitamento Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como solo 

Área beneficiada do AHVL a excluir no PDM em vigor e que se mantém no âmbito da 

em espaço urbano após exclusão do AHVL.  

Área beneficiada pelo AHVL que corresponde a ocupações 

consumadas/comprometidas, e irreversíveis, incompatíveis com o regime Jurídico das 

Obras de Aproveitamento Hidroagrícola, classificada no PDM em vigor como solo 

Esta mancha resulta do novo modelo de desenvolvimento territorial, nomeadamente 

por requalificação do solo urbano “zona verde” (PDM em vigor), em solo urbano 



 

 

plano diretor municipal

Leiria

 

 

Identificação e quantificação das áreas beneficiada s do AHVL 

 

 

Área total de intervenção do Plano 

 

Área total do AHVL (PDM em vigor)

Área beneficiada do AHVL a excluir (PDM

Área total do AHVL (revisão do PDM

Área beneficiada do AHVL a excluir (revisão do PDM)

 

 

No PDM em vigor a área abrangida pelo 

a áreas beneficiadas do AHVL a excluir

Leiria.  

 

A área excluída durante a vigência do atual

urbano da Carreira, 7,5ha na freguesia de Marrazes, 7,7

freguesia de Parceiros, áreas estas dentro do perímetro urbano de Leiria.

 

No total foram requeridas 48 exclusões de áreas do AHVL, das quais apenas foram concluídas 31 

que correspondem às áreas atrás mencionadas.

 

Os restantes pedidos, não foram concl

previsto no RJOAH, tendo caducado, tal ocorreu

 

No quadro seguinte resume-se a situação.

Freguesias  Área requerida e 

concedida (ha)

Carreira 1,35

Leiria 9,35

Marrazes 15,06

Barosa 0,00

Parceiros 0,23

Total  25,99

 

 

  Câmara M

Proposta de exclusão do AHVL  

Identificação e quantificação das áreas beneficiada s do AHVL  

Área total de intervenção do Plano  

(PDM em vigor)  

Área beneficiada do AHVL a excluir (PDM em vigor) 

do PDM) 

excluir (revisão do PDM) 

área abrangida pelo AHVL é de 2.368,42ha, dos quais, 162,30

a áreas beneficiadas do AHVL a excluir inseridas no núcleo urbano da Carreira e 

durante a vigência do atual PDM é de 13,44ha, dos quais, 

na freguesia de Marrazes, 7,7ha na freguesia de Leiria e 0,23

freguesia de Parceiros, áreas estas dentro do perímetro urbano de Leiria. 

No total foram requeridas 48 exclusões de áreas do AHVL, das quais apenas foram concluídas 31 

que correspondem às áreas atrás mencionadas. 

Os restantes pedidos, não foram concluídos por falta de pagamento do Montante Compensatório 

previsto no RJOAH, tendo caducado, tal ocorreu em maior número na freguesia de Marrazes.

se a situação. 

Área requerida e 

concedida (ha)  

No processos  Área excluída 

(ha) 

1,35 17 1,05 

9,35 9 4,71 

15,06 21 7,46 

0,00 0 0,00 

0,23 1 0,23 

25,99 48 13,44 

Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  
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55.609,0ha         

 

2.368,42ha 

162,30ha 

2.378,05ha 

152,43ha 

162,30ha correspondem 

Carreira e perímetro urbano de 

 cerca de 1ha no núcleo 

na freguesia de Leiria e 0,23ha na 

No total foram requeridas 48 exclusões de áreas do AHVL, das quais apenas foram concluídas 31 

uídos por falta de pagamento do Montante Compensatório 

em maior número na freguesia de Marrazes. 

Área excluída No processos  

15 

8 

7 

0 

1 

31 



 

 

plano diretor municipal

Leiria

O Plano Diretor Municipal em revisão 

constam como área beneficiada do AHVL, no cadastro da obra, 

4,21% da área do concelho. Dos 

áreas beneficiadas do AHVL a excluir.

 

Assim, prevê-se a exclusão de 

proposta é incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola

tal proposta para exclusão nos termos do Regulamento do PDM em vigor e consignado 

Regulamento do PDM. 

 

Em termos comparativos, relativamente a

9,87ha de áreas beneficiadas do AHVL

 

Constata-se, por outro lado, que 

rural 

  Câmara M

Proposta de exclusão do AHVL  

em revisão apresenta uma área de intervenção de 55.609,0

constam como área beneficiada do AHVL, no cadastro da obra, 2.378,05ha

Dos 2.378,05ha de área beneficiada do AHVL 152,4

áreas beneficiadas do AHVL a excluir. 

xclusão de 152,43ha de áreas beneficiadas pelo AHVL cuja ocupação existente e 

proposta é incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola

tal proposta para exclusão nos termos do Regulamento do PDM em vigor e consignado 

, relativamente ao PDM em vigor, a nova proposta tradu

beneficiadas do AHVL a excluir.  

se, por outro lado, que 202,95ha da área do AHVL foi objeto de reclassificação 

Câmara Municipal de Leiria 

Proposta de exclusão do AHVL  
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de 55.609,00ha, da qual 

2.378,05ha, o que corresponde a 

152,43ha correspondem a 

de áreas beneficiadas pelo AHVL cuja ocupação existente e 

proposta é incompatível com o Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola, e como 

tal proposta para exclusão nos termos do Regulamento do PDM em vigor e consignado no 

traduz um decréscimo de 

da área do AHVL foi objeto de reclassificação para solo 
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