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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Conforme o n.º 5, da Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro, para além dos elementos previstos no 

n.º 2 dos artigos 86.º, 89.º e 92.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de fevereiro, e com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 

janeiro, e na Portaria referida, os Planos Municipais de Ordenamento do Território são 

acompanhados pela ficha de dados estatísticos, tendo sido elaborada segundo o modelo 

disponibilizado pela Direção-Geral do Território – Modelo 1 – FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS DE 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL - n.º 5 da Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro, obtida em 

http://www.dgterritorio.pt/documentacao/sistemas_de_informacao/snit/documentos_de_apoio/docume

ntos_tecnicos/instrumentos_de_gestao_territorial_em_publicacao__ssaigt_/fichas_de_dados_estatisti

cos_dos_planos_municipais_de_ordenamento_do_territorio__pmot__3/  

 

 
 

http://www.dgterritorio.pt/documentacao/sistemas_de_informacao/snit/documentos_de_apoio/documentos_tecnicos/instrumentos_de_gestao_territorial_em_publicacao__ssaigt_/fichas_de_dados_estatisticos_dos_planos_municipais_de_ordenamento_do_territorio__pmot__3/
http://www.dgterritorio.pt/documentacao/sistemas_de_informacao/snit/documentos_de_apoio/documentos_tecnicos/instrumentos_de_gestao_territorial_em_publicacao__ssaigt_/fichas_de_dados_estatisticos_dos_planos_municipais_de_ordenamento_do_territorio__pmot__3/
http://www.dgterritorio.pt/documentacao/sistemas_de_informacao/snit/documentos_de_apoio/documentos_tecnicos/instrumentos_de_gestao_territorial_em_publicacao__ssaigt_/fichas_de_dados_estatisticos_dos_planos_municipais_de_ordenamento_do_territorio__pmot__3/
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Designação REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

   

Localização   

 Região/NUT II CENTRO 

 NUT III PINHAL LITORAL 

 Município LEIRIA 

 

   

Valores globais   

Área do município  56.509,83 ha 

Ano de referência do PDM 2011  

Ano horizonte do PDM 2021  

   

 Residente 

no ano referencia 

Estimada 

para o ano horizonte 

População total [hab]* 126.897 145.448 

População a residir em solo urbano [hab]* 122.025 130.079 

* CENSOS 2011 

 

  

   

Servidões e restrições de utilidade pública   

Áreas Protegidas (DL 142/2008) - ha 

Rede Natura (DL 140/99) 136,50 ha 

Área Protegida em simultâneo com Rede Natura - ha 

Reserva Ecológica Nacional (DL 166/2008) 29.861,55 ha 

Albufeiras de Águas Públicas, incluindo a zona de proteção 
(DR 107/2009)  

270,01 ha 

Reserva Agrícola Nacional (DL 73/2009) 7.631,81 ha 

Regime florestal (Decreto 24/12/1901) 3.201,49 ha 
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ha 

  

    

 

Classificação e qualificação do solo 

   

Área de solo urbano  14.558,69 

Área de solo rural 41.497,54 ha  

 
 
 

 
 
 

 
Solo Urbano 

Categorias operativas  
Total de solo 

urbano 
(por categoria 

funcional) 
[ha] 

Solo 
urbanizado 

[ha] 

Solo 
urbanizável 

[ha] 

C
a
te

g
o
ri

a
s 

F
u
n
c
io

n
a
is

 

 
Espaços Centrais 

(alínea a) do artº 21º do D.R. nº 11/2009, de 29 de Maio) 

 

615,72 - 615,72 

 
Espaços Residenciais 

(alínea b) do artº 21º do D.R. nº 11/2009, de 29 de Maio) 

 

3.037,37 315,21 3.352,58 

 
Espaços de Atividades Económicas 

(alínea c) do artº 21º do D.R. nº 11/2009, de 29 de Maio) 
 

 

1.247,05 691,18 1.938,23 

 
Espaços Verdes 

(alínea d) do artº 21º do D.R. nº 11/2009, de 29 de Maio) 
 

 

541,03 - 541,03 

 
Espaços de Uso Especial - Equipamentos e 

Infraestruturas 
(alínea e) do artº 21º do D.R. nº 11/2009, de 29 de Maio) 

  

 

244,20 63,01 307,21 

 
Espaços de Uso Especial - Turismo 

(alínea e) do artº 21º do D.R. nº 11/2009, de 29 de Maio) 

 

28,73 44,80 73,53 

 
Espaços Urbanos de Baixa Densidade 

(alínea f) do artº 21º do D.R. nº 11/2009, de 29 de Maio) 
 

 

7.646,25 84,13 7.730,38 

TOTAL DE SOLO URBANO 
 

 

13.360,35 1.198,34 14.558,69 
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________________________ 
 

Solo Rural 
Total Parcial 

[ha] 

Total por 
categoria 
funcional 

[ha] 

Total Solo 
Rural 

[ha] 

Espaços 
Agrícolas ou 
Florestais 

Espaços Agrícolas ou Florestais - 38.216,49 41.497.54 

Espaços Agrícolas 11.330,72 

Espaços Florestais 

Florestal de 
Produção 

12.009,56 

Florestal de 
Conservação 

14.876,21 

Espaços de uso múltiplo - 

Espaços afetos 
à exploração 
de Recursos 
Geológicos 

 1.280,67 1.280,67 

Espaços 
Naturais 

 1.631,12 1.631,12 

Espaços afetos 
a Atividades 
Industriais 

 - - 

Outras 
categoriais de 
Solo Rural 

Aglomerados Rurais  149,46 369,26 

Áreas de Edificação Dispersa 219,80 

Espaços Culturais - 

Espaços de Ocupação Turística - 

Espaços de Equipamentos e 
Infraestruturas 

- 

 

Outras 
infraestruturas 

Base Aérea n.º 5 449,40 
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Perímetros Urbanos   

Número de aglomerados ou lugares abrangidos por um perímetro urbano 231  

 

  

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PEDRÓGÃO 

 

Área de solo urbano 73,64 ha  

Área de solo urbanizado 55,31 ha  

Área de solo urbanizável 18,33 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 391 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 381 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 

Estrutura Ecológica Municipal 

    

  

ha 

                                                                                                                                                   

  

  ha    

 

Espaços Canais 

    

  

ha 

                                                                                                                                                   

  

  ha    

Área de estrutura ecológica em solo 

urbano 

Área de estrutura ecológica em solo 

rural 

541,03 

27.397,70 

Área em solo urbano 

Área em solo rural 

560,51 

487,35 
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Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

UCHINHAS 

 

Área de solo urbano 5,71 ha  

Área de solo urbanizado 5,71 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 32 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 31 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ERVEDEIRA/ FONTAINHAS/ MORGANIÇAS/ GROU 

 

Área de solo urbano 194,90 ha  

Área de solo urbanizado 186,67 ha  

Área de solo urbanizável 8,23 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 569 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 554 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

COIMBRÃO 

 

Área de solo urbano 160,34 ha  

Área de solo urbanizado 160,34 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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População - hab  

População residente (no ano referência)* 769 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 749 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LAMEIRO/ BOCO 

 

Área de solo urbano 49,25 ha  

Área de solo urbanizado 49,25 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 282 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 285 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MOINHOS/ ÁGUA FORMOSA 

 

Área de solo urbano 82,62 ha  

Área de solo urbanizado 82,62 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 661 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 667 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

FONTE COVA/ CASAS DE FONTE COVA 

 

Área de solo urbano 55,50 ha  

Área de solo urbanizado 55,50 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 175 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 178 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PORTO LONGO/ AROEIRA 

 

Área de solo urbano 53,79 ha  

Área de solo urbanizado 53,79 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 276 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 281 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SISMARIA 

 

Área de solo urbano 97,74 ha  

Área de solo urbanizado 97,74 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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População - hab  

População residente (no ano referência)* 570 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 580 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CARVIDE/ GRANJA/ OUTEIRO DA FONTE 

 

Área de solo urbano 228,98 ha  

Área de solo urbanizado 228,98 ha  

Área de solo urbanizável  ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 2.022 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 2.040 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SANTO ALEIXO 

 

Área de solo urbano 12,12 ha  

Área de solo urbanizado 12,12 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 51 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 52 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MONTE REDONDO/ PAÚL/ MONTIJOS  

 

Área de solo urbano 344,24 ha  

Área de solo urbanizado 329,43 ha  

Área de solo urbanizável 14,81 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.718 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.749 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LEIRIA (CIDADE) 

 

Área de solo urbano 2.760,83 ha  

Área de solo urbanizado 2.438,17 ha  

Área de solo urbanizável 322,66 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 49.911 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 54.653 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MONTE REAL 

 

Área de solo urbano 183,80 ha  

Área de solo urbanizado 173,45 ha  

Área de solo urbanizável 10,35 ha  
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População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.532 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.618 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SEGODIM 

 

Área de solo urbano 36,89 ha  

Área de solo urbanizado 36,89 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 284 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 300 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SERRA DE PORTO DE URSO/ CASAL DA PEREIRA 

 

Área de solo urbano 84,19 ha  

Área de solo urbanizado 84,19 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 717 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 757 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ORTIGOSA/ AMEIXOEIRA 

 

Área de solo urbano 214,62 ha  

Área de solo urbanizado 214,62 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.142 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.173 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BREJO 

 

Área de solo urbano 6,30 ha  

Área de solo urbanizado 6,30 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 45 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 48 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

AMOR/ COUCINHEIRA/ CASAL DOS CLAROS 

 

Área de solo urbano 283,75 ha  

Área de solo urbanizado 283,75 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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População - hab  

População residente (no ano referência)* 2.589 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 2.737 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL NOVO 

 

Área de solo urbano 69,17 ha  

Área de solo urbanizado 69,17 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 463 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 489 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ÁGUA FORMOSA/ MOITAL 

 

Área de solo urbano 34,62 ha  

Área de solo urbanizado 34,62 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 249 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 255 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MARINHA DO ENGENHO 

 

Área de solo urbano 16,66 ha  

Área de solo urbanizado 16,66 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 121 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 124 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL NOVO 

 

Área de solo urbano 33,92 ha  

Área de solo urbanizado 33,92 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 167 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 170 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LAVEGADAS/ MATOS 

 

Área de solo urbano 59,87 ha  

Área de solo urbanizado 59,87 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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População - hab  

População residente (no ano referência)* 421 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 429 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LAVEGADAS DE BAIXO 

 

Área de solo urbano 5,59 ha  

Área de solo urbanizado 5,59 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 19 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 19 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VÁRZEAS 

 

Área de solo urbano 53,34 ha  

Área de solo urbanizado 53,34 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 584 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 601 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VERGIEIRA 

 

Área de solo urbano 27,78 ha  

Área de solo urbanizado 27,78 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 152 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 161 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BARREIROS/ CASALITO 

 

Área de solo urbano 110,06 ha  

Área de solo urbanizado 110,06 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.274 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.347 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BAROSA/ MOINHOS DA BAROSA 

 

Área de solo urbano 178,21 ha  

Área de solo urbanizado 178,21 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.642 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.762 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE DE FRADE 

 

Área de solo urbano 11,08 ha  

Área de solo urbanizado 11,08 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 123 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 132 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PICHELEIRO 

 

Área de solo urbano 11,25 ha  

Área de solo urbanizado 11,25 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 165 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 177 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   19 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MOURATOS 

 

Área de solo urbano 18,56 ha  

Área de solo urbanizado 18,56 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 155 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 162 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CAVALINHOS/ ALCOGULHE DE CIMA 

 

Área de solo urbano 110,51 ha  

Área de solo urbanizado 110,51 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 832 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 874 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MACEIRA/ POCARIÇA/ A-DOS-PRETOS 

 

Área de solo urbano 671,95 ha  

Área de solo urbanizado 619,43 ha  

Área de solo urbanizável 52,52 ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   20 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 4.917 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 5.168 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CERCA 

 

Área de solo urbano 21,11 ha  

Área de solo urbanizado 21,11 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 123 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 129 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MACEIRINHA/ A-DO-BARBAS 

 

Área de solo urbano 259,69 ha  

Área de solo urbanizado 259,69 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 2.165 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 2.275 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   21 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PORTO DO CARRO 

 

Área de solo urbano 49,40 ha  

Área de solo urbanizado 49,40 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 587 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 617 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE SALGUEIRO 

 

Área de solo urbano 40,78 ha  

Área de solo urbanizado 40,78 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 319 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 335 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

COSTA DE CIMA/ COSTA DE BAIXO 

 

Área de solo urbano 64,62 ha  

Área de solo urbanizado 64,62 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   22 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 574 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 603 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ALCOGULHE/ QUINTA DOS FRADES 

 

Área de solo urbano 64,25 ha  

Área de solo urbanizado 64,25 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 328 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 350 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE DO HORTO 

 

Área de solo urbano 40,64 ha  

Área de solo urbanizado 40,64 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 364 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 389 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   23 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CABEÇAS DA AZOIA 

 

Área de solo urbano 33,67 ha  

Área de solo urbanizado 33,67 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 268 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 286 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CARREIRA 

 

Área de solo urbano 133,79 ha  

Área de solo urbanizado 125,45 ha  

Área de solo urbanizável 8,34 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.145 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.178 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE GRACIOSO 

 

Área de solo urbano 19,38 ha  

Área de solo urbanizado 19,38 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   24 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 75 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 80 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL DA CORTIÇA 

 

Área de solo urbano 16,25 ha  

Área de solo urbanizado 16,25 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 128 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 137 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MOURÃ 

 

Área de solo urbano 25,11 ha  

Área de solo urbanizado 25,11 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 158 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 169 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   25 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LONGRA 

 

Área de solo urbano 23,58 ha  

Área de solo urbanizado 23,58 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 134 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 136 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PONTE DA PEDRA/ CHÃS 

 

Área de solo urbano 121,37 ha  

Área de solo urbanizado 111,97 ha  

Área de solo urbanizável 9,40 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.111 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.194 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ASSENHA 

 

Área de solo urbano 20,84 ha  

Área de solo urbanizado 20,84 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   26 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 83 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 84 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

REGUEIRA DE PONTES/ MATOEIRA 

 

Área de solo urbano 101,81 ha  

Área de solo urbanizado 101,81 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 681 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 732 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

RIBA D’AVES 

 

Área de solo urbano 41,59 ha  

Área de solo urbanizado 41,59 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 356 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 366 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   27 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LAMEIRA/ MONTE AGUDO 

 

Área de solo urbano 64,13 ha  

Área de solo urbanizado 64,13 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 416 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 427 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MOITA DA RODA/ CONQUEIROS 

 

Área de solo urbano 99,27 ha  

Área de solo urbanizado 99,27 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 884 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 910 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SOUTO DA CARPALHOSA 

 

Área de solo urbano 35,41 ha  

Área de solo urbanizado 35,41 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   28 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 291 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 299 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CHÃ DA LARANJEIRA/ S. MIGUEL 

 

Área de solo urbano 86,71 ha  

Área de solo urbanizado 86,71 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 560 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 576 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PENEDO 

 

Área de solo urbano 8,81 ha  

Área de solo urbanizado 8,81 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 35 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 36 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CAMARNEIRA 

 

Área de solo urbano 9,12 ha  

Área de solo urbanizado 9,12 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 58 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 60 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

JÃ DA RUA 

 

Área de solo urbano 44,72 ha  

Área de solo urbanizado 44,72 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 200 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 206 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MARINHA DA CARPALHOSA 

 

Área de solo urbano 15,66 ha  

Área de solo urbanizado 15,66 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   30 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 85 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 87 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BOUÇA DE CÁ 

 

Área de solo urbano 27,54 ha  

Área de solo urbanizado 23,70 ha  

Área de solo urbanizável 3,84 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 114 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 117 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ESTREMADOURO 

 

Área de solo urbano 33,69 ha  

Área de solo urbanizado 31,72 ha  

Área de solo urbanizável 1,97 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 137 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 141 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   31 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAIS DA BIDOEIRA/ CASAL FORMOSO 

 

Área de solo urbano 16,51 ha  

Área de solo urbanizado 16,51 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 87 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 93 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MARTIM GODIM/ BARRACO 

 

Área de solo urbano 14,48 ha  

Área de solo urbanizado 14,48 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 47 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 48 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BOUÇA DE LÁ 

 

Área de solo urbano 15,83 ha  

Área de solo urbanizado 15,83 ha  

Área de solo urbanizável  ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 93 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 95 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

GRAVETO 

 

Área de solo urbano 8,59 ha  

Área de solo urbanizado 8,59 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 25 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 25 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BIDOEIRA DE CIMA/ VALE COELHO 

 

Área de solo urbano 172,01 ha  

Área de solo urbanizado 172,01 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.180 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.259 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PICOTO/ ARROTEIA 

 

Área de solo urbano 65,48 ha  

Área de solo urbanizado 65,48 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 464 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 477 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

AMIEIRA 

 

Área de solo urbano 25,97 ha  

Área de solo urbanizado 25,97 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 186 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 200 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

TRISTE-FEIA 

 

Área de solo urbano 9,62 ha  

Área de solo urbanizado 9,62 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   34 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 60 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 61 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MILAGRES 

 

Área de solo urbano 108,79 ha  

Área de solo urbanizado 108,79 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 923 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 934 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ALCAIDARIA 

 

Área de solo urbano 64,29 ha  

Área de solo urbanizado 64,29 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 428 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 433 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MATA  

 

Área de solo urbano 96,79 ha  

Área de solo urbanizado 96,79 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 604 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 611 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

JANARDO 

 

Área de solo urbano 56,18 ha  

Área de solo urbanizado 56,18 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 362 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 409 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

OUTEIRO DAS BARROCAS 

 

Área de solo urbano 9,57 ha  

Área de solo urbanizado 9,57 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 64 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 72 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

FIGUEIRAS 

 

Área de solo urbano 63,06 ha  

Área de solo urbanizado 63,06 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 453 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 458 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PINGARELHOS 

 

Área de solo urbano 5,96 ha  

Área de solo urbanizado 5,96 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 42 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 43 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

TEXUGUEIRA 

 

Área de solo urbano 26,46 ha  

Área de solo urbanizado 26,46 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 141 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 150 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL DA QUINTA 

 

Área de solo urbano 55,07 ha  

Área de solo urbanizado 55,07 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 379 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 384 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BIDOEIRA DE BAIXO/ CARRIÇO 

 

Área de solo urbano 101,82 ha  

Área de solo urbanizado 101,82 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 603 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 643 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

COLMEIAS/ AGODIM/ LAMEIRIA 

 

Área de solo urbano 206,25 ha  

Área de solo urbanizado 206,25 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.123 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.061 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

RAPOSEIRA 

 

Área de solo urbano 29,41 ha  

Área de solo urbanizado 29,41 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 139 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 131 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LEÃO/ CASAL DA RAPOSEIRA 

 

Área de solo urbano 38,64 ha  

Área de solo urbanizado 38,64 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 138 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 130 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

FONTE DO OLEIRO 

 

Área de solo urbano 6,68 ha  

Área de solo urbanizado 6,68 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 37 hab  

40 40 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SANTA EUFÉMIA/ CAXIEIRA/ FIGUEIRA DO OUTEIRO 

 

Área de solo urbano 28,45 ha  

Área de solo urbanizado 28,45 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    



  

  

 

 
        câmara municipal de leiria | DPGU | DIPOET   40 

 

 

     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 829 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 850 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

QUINTAS DO SIROL 

 

Área de solo urbano 91,11 ha  

Área de solo urbanizado 91,11 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 498 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 510 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

AZABUCHO/ CAMPO AMARELO 

 

Área de solo urbano 42,66 ha  

Área de solo urbanizado 42,66 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 408 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 469 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE DA GARCIA/ FERREIROS 

 

Área de solo urbano 18,17 ha  

Área de solo urbanizado 18,17 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 129 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 132 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SOUTOS/ APARIÇOS/ CASAL DA LADEIRA/ TUBARAL 

 

Área de solo urbano 209,83 ha  

Área de solo urbanizado 209,83 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.572 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.591 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CALDELAS/ CASAL DA ROSA/ CASAL VERMELHO/ CANAIS 

 

Área de solo urbano 123,46 ha  

Área de solo urbanizado 123,46 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.144 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.158 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

AZOIA/ CODICEIRA 

 

Área de solo urbano 127,69 ha  

Área de solo urbanizado 127,69 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.092 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.166 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PEREIRAS/ OLIVAIS/ VALE SUMO 

 

Área de solo urbano 80,01 ha  

Área de solo urbanizado 80,01 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 520 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 526 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CERCAL/ GORDARIA 

 

Área de solo urbano 39,80 ha  

Área de solo urbanizado 39,80 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 263 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 274 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE DA PEDRA/ CARPALHOSA/ SALGUEIROS/ LAGE 

 

Área de solo urbano 92,53 ha  

Área de solo urbanizado 92,53 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 486 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 500 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CARDOSOS 

 

Área de solo urbano 38,24 ha  

Área de solo urbanizado 38,24 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 214 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 223 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PARRACHEIRA/ CASAL DOS FERREIROS/ FREIXIAL 

 

Área de solo urbano 95,71 ha  

Área de solo urbanizado 95,71 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 803 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 837 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

FREIRIA 

 

Área de solo urbano 16,46 ha  

Área de solo urbanizado 16,46 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 142 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 144 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE DE SANTA MARGARIDA 

 

Área de solo urbano 34,85 ha  

Área de solo urbanizado 34,85 ha  

Área de solo urbanizável  ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 205 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 214 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MARTINELA/ CARRASCAL 

 

Área de solo urbano 44,65 ha  

Área de solo urbanizado 37,38 ha  

Área de solo urbanizável 7,27 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 313 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 326 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

TOURIA/ RAMALHARIA/ PADRÃO 

 

Área de solo urbano 123,90 ha  

Área de solo urbanizado 123,90 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 860 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 989 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VIDIGAL 

 

Área de solo urbano 74,98 ha  

Área de solo urbanizado 74,98 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 717 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 825 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ZAMBUJO/ LOUSÃ 

 

Área de solo urbano 26,83 ha  

Área de solo urbanizado 26,83 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 252 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 261 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PONTE CAVALEIRO/ LOURAIS 

 

Área de solo urbano 42,87 ha  

Área de solo urbanizado 42,87 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 350 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 362 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ABADIA 

 

Área de solo urbano 15,40 ha  

Área de solo urbanizado 15,40 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 118 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 122 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BARREIRA 

 

Área de solo urbano 56,18 ha  

Área de solo urbanizado 56,18 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 489 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 524 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ANDREUS/ SOBRAL/ MARVILA 

 

Área de solo urbano 95,58 ha  

Área de solo urbanizado 95,58 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 869 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 931 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PORTELAS 

 

Área de solo urbano 15,88 ha  

Área de solo urbanizado 15,88 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 133 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 138 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

REIXIDA/ AMOREIRA 

 

Área de solo urbano 44,00 ha  

Área de solo urbanizado 44,00 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 555 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 574 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

FONTES 

 

Área de solo urbano 22,34 ha  

Área de solo urbanizado 22,34 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 246 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 254 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CHAÍNÇA 

 

Área de solo urbano 95,81 ha  

Área de solo urbanizado 95,81 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 814 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 883 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SANTA CATARINA DA SERRA 

 

Área de solo urbano 84,47 ha  

Área de solo urbanizado 79,70 ha  

Área de solo urbanizável 4,77 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 626 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 653 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

COVA ALTA 

 

Área de solo urbano 15,78 ha  

Área de solo urbanizado 15,78 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 113 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 118 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SOBRAL/ SOBRAL DA GRANJA 

 

Área de solo urbano 33,16 ha  

Área de solo urbanizado 33,16 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 208 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 217 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALE TACÃO 

 

Área de solo urbano 18,19 ha  

Área de solo urbanizado 18,19 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 151 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 157 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LOUREIRA/ PEDROME/ ULMEIRO/ QUINTA DA SARDINHA 

 

Área de solo urbano 341,51 ha  

Área de solo urbanizado 312,18 ha  

Área de solo urbanizável 29,33 ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 2.169 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 2.262 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PERNELHAS/ CASAL DO RALHA 

 

Área de solo urbano 138,18 ha  

Área de solo urbanizado 138,18 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.314 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.371 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL D’ALÉM 

 

Área de solo urbano 10,83 ha  

Área de solo urbanizado 10,83 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 62 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 59 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CONFRARIA 

 

Área de solo urbano 23,32 ha  

Área de solo urbanizado 23,32 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 167 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 158 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ESTRADA DA BOUÇA/ BOUÇA/ IGREJA VELHA 

 

Área de solo urbano 38,60 ha  

Área de solo urbanizado 38,60 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 239 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 226 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

SERRA DO BRANCO 

 

Área de solo urbano 19,02 ha  

Área de solo urbanizado 19,02 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 104 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 98 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

PORTELA DO OUTEIRO/ CRASTO/ LOURAIS 

 

Área de solo urbano 54,56 ha  

Área de solo urbanizado 54,56 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 228 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 215 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BARREIRO/ LAGARES 

 

Área de solo urbano 42,39 ha  

Área de solo urbanizado 42,39 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 147 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 111 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

RUGE ÁGUA/ COUCÕES 

 

Área de solo urbano 24,48 ha  

Área de solo urbanizado 24,48 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 117 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 88 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

MEMÓRIA/ PORTELA DA MEMÓRIA/ SANTA MARGARIDA 

 

Área de solo urbano 92,82 ha  

Área de solo urbanizado 92,82 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 472 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 356 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

FARRAPOSA 

 

Área de solo urbano 13,53 ha  

Área de solo urbanizado 13,53 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 43 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 32 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

VALONGO 

 

Área de solo urbano 19,21 ha  

Área de solo urbanizado 19,21 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 129 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 122 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL DO MONTE/ FEIJÃO 

 

Área de solo urbano 23,48 ha  

Área de solo urbanizado 23,48 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 118 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 112 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LAGOA DA PEDRA 

 

Área de solo urbano 21,88 ha  

Área de solo urbanizado 21,88 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 110 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 111 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BOA VISTA/ ALQUEIDÃO/ MACHADOS 

 

Área de solo urbano 294,16 ha  

Área de solo urbanizado 280,47 ha  

Área de solo urbanizável 13,69 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.582 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.691 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CARANGUEJEIRA/ PALMEIRIA/ VALE DE CATARINA 

 

Área de solo urbano 241,83 ha  

Área de solo urbanizado 221,74 ha  

Área de solo urbanizável 20,09 ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.741 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.762 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CORTES/ FAMALICÃO/ CURVACHIA 

 

Área de solo urbano 103,99 ha  

Área de solo urbanizado 103,99 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.149 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.188 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

ARRABAL/ MOURÕES/ SOUTOCICO 

 

Área de solo urbano 189,10 ha  

Área de solo urbanizado 184,22 ha  

Área de solo urbanizável 4,88 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.170 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.219 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BAJOUCA/ VALE DE CIMA/ ANDREZES 

 

Área de solo urbano 203,13 ha  

Área de solo urbanizado 203,13 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 1.283 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 1.316 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAIS 

 

Área de solo urbano 7,58 ha  

Área de solo urbanizado 7,58 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 63 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 68 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

BARRACÃO 

 

Área de solo urbano 92,84 ha  

Área de solo urbanizado 92,84 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* 404 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 382 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL MIL HOMENS 

 

Área de solo urbano 0,83 ha  

Área de solo urbanizado 0,83 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 9 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 10 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CASAL DA FARTARIA 

 

Área de solo urbano 1,10 ha  

Área de solo urbanizado 1,10 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 6 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 6 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

RIBEIRA DE ESCOURA 

 

Área de solo urbano 2,10 ha  

Área de solo urbanizado 2,10 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 9 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 10 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

LEZÍRIA DOS PAUS 

 

Área de solo urbano 4,71 ha  

Área de solo urbanizado 4,71 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 58 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 61 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

FONTE COVA 

 

Área de solo urbano 1,95 ha  

Área de solo urbanizado 1,95 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* - hab  

População estimada (no ano horizonte)* - hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

QUINTAS 

 

Área de solo urbano 7,20 ha  

Área de solo urbanizado 7,20 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* - hab  

População estimada (no ano horizonte)* - hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CAMPO AMARELO 

 

Área de solo urbano 13,36 ha  

Área de solo urbanizado 6,04 ha  

Área de solo urbanizável 7,32 ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* - hab  

População estimada (no ano horizonte)* - hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CARVALHOSA 

 

Área de solo urbano 7,13 ha  

Área de solo urbanizado 7,13 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 34 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 35 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

CANHESTRO 

 

Área de solo urbano 17,46 ha  

Área de solo urbanizado 17,46 ha  

Área de solo urbanizável - ha  

    

População - hab  

População residente (no ano referência)* 2 hab  

População estimada (no ano horizonte)* 2 hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

  

Nome do aglomerado ou lugar 
abrangido por um perímetro urbano 

COLÓNIA AGRÍCOLA 

 

Área de solo urbano 7,32 ha  

Área de solo urbanizado 7,32 ha  

Área de solo urbanizável - ha  
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     FICHA DE DADOS ESTATÍSTICOS 

 

plano diretor municipal  

Leiria 

 

População - hab  

População residente (no ano referência)* - hab  

População estimada (no ano horizonte)* - hab  

*CENSOS 2011, valor estimado tendo por base as subsecções do INE 

 

 

 

 

Articulação 

Enquadramento em Instrumentos de Gestão Territorial PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território  

PROT-C – Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro  

POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha 

Grande  

Plano Setorial Rede Natura 2000  

PROF-CL – Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro 

Litoral  

Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Lis  

Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo  

Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste 

PRN – Plano Rodoviário Nacional  

 

IGT que altera ou revoga (indique se altera ou revoga 
na totalidade ou apenas as disposições abrangidas): 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Nome do IGT alterado ou revogado PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 84/95, publicada no DR – 1ª série-B 

n.º204, de 04 de setembro de 1995  

Disposições alteradas ou revogadas A totalidade 

 

 

Data de preenchimento da ficha       

 

   maio/2015 
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