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1. INTRODUÇÃO 

 

Visa o presente relatório fazer a ponderação dos contributos das reuniões da Comissão de 

Acompanhamento (CA) para emissão e aprovação do parecer final à revisão do Plano Diretor 

Municipal de Leiria, realizada em 7 de agosto 2013. 

 

Para o seu melhor entendimento, cumpre dizer que ao longo do procedimento de elaboração 

da proposta de revisão do Plano foram feitas diversas reuniões setoriais com as entidades com 

interesses na área do Plano, tendo destas reuniões resultado versões que repercutiam os 

contributos dados pelas mesmas, o que denota o carácter dinâmico da própria proposta que, 

assim, foi incorporando as várias soluções sugeridas. 

 

 A metodologia adotada coincide, para melhor acompanhamento e compreensão, com a 

estrutura refletida na ata dos presentes na  reunião, assim como nos pareceres das entidades 

que não estiveram presentes mas que compõem a CA. 
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2. ATA 

 

4 - PARECERES DAS ENTIDADES 

4.1 Pareces das entidades presentes 

 

Assembleia Municipal de Leiria 

 

O representante desta entidade, transmitiu que tendo em conta a natureza do organismo que 

representa, não pode emitir parecer acerca desta versão final do plano, em que devido tempo a 

Assembleia Municipal de Leiria terá que se pronunciar acerca do mesmo. 

 

 

Direção Regional de Saúde do Centro 

 

O representante desta entidade (...) entende nada haver a opor, em termos genéricos, à proposta 

agora apresentada. 

 

 

Direção Geral de Armamento e Infraestruturas da Defesa 

 

 A Defesa Nacional salienta que atento ao referido no ponto 4. do art.º 93, do regulamento 

do PDM de Leiria, não se prevê de deforma alguma a possibilidade de desativação da BA5, 

pelo que se entende desnecessária a sua inclusão e ou referencia no articulado do 

mencionado artigo. 

 

Ponderação: Atendido. A BA5  deixou de estar integrada no solo urbanizado - espaço 

de uso especial, e passou a constar na Planta de Ordenamento - Classificação e 

Qualificação do solo como infraestrutura. 

 

 Informa ainda que relativamente ao PM/002 “ Carreira de Tiro de Marrazes”, de acordo com 

o despacho n. 13319/2012 de 11 de outubro, o mesmo foi desafetado do domínio público 

militar, fazendo ao abrigo da lei caducar a servidão militar em causa, mas  continuando o 

mesmo afeto à Defesa Nacional. 

 

Ponderação: Foi retirada da planta de condicionantes.  
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Direção Regional de Cultura do Centro 

 

REGULAMENTO 

 

  Artigo 6.º,n.º 2 

 
Importa também incluir os diplomas relativos à classificação e indicar também as respetivas 

zonas gerais e especiais de proteção. Para o efeito atualizar-se situação do património 

cultural classificado e em vias de classificação: 

 

Bens Imóveis classificados 

Monumento Nacional 

 

- Castelo e Capela de S. Pedro – Decreto de 16-06-1910, DG nº136,de 23-06-1910.Dispõe de 

ZEP que inclui ZNA – Portaria publicada no DG, II Série, nº134, de 8-06-1967; 

 

 - Abrigo do Lagar Velho (toda a área classificada é ZNA) – Decreto nº 17/2013, DR, 1ª serie 

nº119, de 24-06-2013. Dispõem de zona geral de proteção de 50m, até à publicação da 

Portaria que fixe a ZEP objeto do projeto decisão constante do anúncio nº13723/2012, com a 

declaração de retificação nº79/2013, publicada em DR, 2ª serie, nº14 de 21 de Janeiro de 

2013. 

 

De Interesse Publico 

 

- Capela da Nossa Senhora da Encarnação – Decreto nº 28/82, DR, I serie nº47, de 26-02-

1982. Dispõem de zona geral de 50m; 

 

 - Convento de Santo Agostinho e antigo seminário -  Decreto nº28/82, DR, I serie nº47, de 26-

02-1982. Dispõem de ZEP – Portaria nº300/87, DR, I serie, Nº84, de 10-04-1987; 

 

 

- Convento de Santo António dos Capuchos – Decreto  nº 28/82, DR I serie nº47, de 

26.02.1982. Dispõe de ZEP – Portaria nº 646/85, DR I serie nº 198, de 29.08.1985, corrigida 

pela portaria nº316/94, DR, 1ª Serie-B, nº121, de 25.05.1994; 

 

 - Mercado de Santana – Portaria nº 581/2011, DR 2ª serie nº113, de 14.06.2011, de 

classificação e fixação de ZEP; 

 

-  Igreja de Nossa Senhora da Luz, paroquial de Maceira – Decreto nº 29/84, DR, I serie, 

nº145, de 25.06.1984. Dispõem de zona geral de proteção de 50 m; 
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- Igreja e Convento de S. Francisco – Decreto nº 29/84, DR, I serie, nº145, de 25.06.1984. 

Dispõe de Zona geral de proteção de 50 m; 

 

 - Imóvel onde estava instalado o colégio “ Dr. Correia Mateus” – Decreto nº28/82, DR, I serie, 

nº47, de 26-02-1982; Refere-se que se encontra em curso a desclassificação deste imóvel, 

tendo já sido objeto de despacho de homologação; 

 
- Pelourinho de Monte Real – Decreto nº23/122, DG, I serie, nº231, de 11.10.1933. Dispõem 

de zona de proteção de 50 m. 

 

De Interesse Municipal 

- Casa da Câmara de Monte Real - Decreto nº29/184, DR, I serie, nº145, de 25.06.1984. 

Dispõem de zona de proteção de 50 m; 

 

Bens Imóveis em vias de classificação 

-  Igreja da Misericórdia de Leiria – Anuncio nº189/2013, DR, 2ªserie, nº100, de 24.05.2013. 

Dispõem de zona geral de proteção de 50 m; 

 

- Sé Catedral de Leira – Dispõem de zona geral de proteção de 50 m, até que seja publicada 

a portaria que fixe a ZEP, e a classificação, objeto do projeto de decisão constante do 

anuncio nº 1215/2012, DR, 2ª serie, nº15, de 20.01.2012. 

 
Ponderação Atendido. Após reunião de concertação de  22.10.2014, a Câmara 

Municipal optou  por  simplificar a referência aos diplomas relativos à classificação e 

respetivas zonas gerais e especiais de proteção. Este artigo está em consonância entre 

o regulamento e a planta de condicionantes.  

 

 Na identificação dos bens imóveis classificados e em vias de classificação deve ser retirada 

a referencia ao IGESPAR; 

 

Ponderação: Atendido. 

 

  Importa que se diferencie o Património Cultural classificado, em vias de classificação e 

respetivas zonas de proteção, do património ai designado por “outros/edifícios públicos”, 

tendo em atenção que não tem enquadramento jurídico na lei nº107/2001 de 8 de 

Setembro. Assim o item IV. Deverá ser integrado na alínea c); 

 

Ponderação: Atendido. Foi eliminado ‘Outros Bens Imóveis Classificados’ tendo como 

propósito incluir a Igreja de Santa Eufémia nos ‘Edifícios públicos de interesse público’. 

Foi alterado o título “Edifícios públicos de Interesse público” para ‘Edifícios públicos de 



 
 
 

lugar do plano, gestão do território e cultura             câmara municipal de leiria 

7 

7 

plano diretor municipal 

Leiria 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO AO PARECER FINAL 

 

interesse público e outras construções de interesse público” para incluir neste título a 

Zona de Proteção da Igreja de Santa Eufémia.  

 

 Artigo 21.º 

 

Ponderação: Atendido. Dado que a regulamentação proposta pela entidade – alíneas i) 

a v) decorrem da lei, optou-se por introduzir este conteúdo apenas no Relatório do Plano 

– Condicionantes (peça escrita que acompanha o plano). 

 

 Artigo 24.º 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Artigo 25.º 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Artigo 112.º, nº2 

 

Ponderação: Atendido. Esta norma foi também introduzida na UOPG de Monte Real. 

 

PLANTA DE CONDICIONANTES 

 

  Nesta planta atualizar a situação do património classificado e em vias de classificação, 

como já referido;  

 

Ponderação: Atendido. 

 

  Devem ser aferidas as delimitações dos bens imóveis, classificados e em vias de 

classificação, e as delimitações das zonas gerais de proteção e zonas especiais de 

protecção;  

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Importa retirar a referencia ao IGESPAR, e diferenciar o património cultural classificado, em 

vias de classificação e respetivas zonas de proteção, do património aí designados por “ 

“outros /edifícios públicos”, quer em legenda, quer identificando-o com trama/cor diversa, 

tendo em atenção que não tem enquadramento jurídico na Lei nº 107/2001 de 8 de 

Setembro;  
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Ponderação: Atendido. Eliminação de ‘Outros Bens Imóveis Classificados’ tendo como 

propósito incluir a Igreja de Santa Eufémia nos ‘Edifícios públicos de interesse público e 

outras construções de interesse público’.   

 

 

PLANTA DE ORDENAMENTO – VALORES PATRIMONIAIS 

 

  A grande quantidade de informação contida neste documento torna difícil a sua leitura, pelo 

que se propõem o seu desdobramento, ou desdobramento da informação nela contida por 

vários documentos; 

 

Ponderação: Foi melhorada a leitura gráfica da planta, de modo a evitar o seu 

desdobramento. 

 

  No que se refere ao património cultural classificado e em vias de classificação, devem aqui 

ser delimitadas os bens imóveis e as zonas gerais de proteção e zonas especiais de 

proteção, com a atualização já referida; 

 

Ponderação: Considerando que  o património classificado e em vias de classificação e 

respetivas zonas de proteção estão delimitadas na planta de condicionantes, não se 

justifica a duplicação de informação, uma vez que a entidade refere “grande quantidade 

de informação contida neste documento torna difícil a sua leitura”. 

 

Esta questão é ultrapassada com a proposta de alteração ao artigo 21.º apresentada na 

reunião de concertação - “Nos bens classificados ou em vias de classificação, de 

interesse nacional, interesse público e interesse municipal, e nas respetivas zonas gerais 

e zonas especiais de proteção, delimitadas na planta de condicionantes – outras 

condicionantes, aplica-se o regime legal estabelecido na Lei de bases da Politica e do 

Regime de proteção e Valorização do Património Cultural e respetiva regulamentação”. 

 

 No caso do património arqueológico os sítios ou as ocorrências arqueológicas devem ser 

cartografadas com um ponto a partir do qual, será demarcada em forma de polígono, uma 

áreas se salvaguarda radiocêntrica de 50m, onde se aplica o nº1 do artigo 25º do referido 

regulamento. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Pela cartografia apresentada não é perceptível se os círculos são símbolos ou já 

representam polígonos.   
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Ponderação: Foi melhorada a leitura gráfica da planta. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Volume III – Condicionantes  

 

 No ponto 2. Património Edificado, 2.1 e 2.2 – Importa atualizar a situação do património 

classificado, em vias de classificação, respetivas zonas gerais e especiais de proteção; 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 No último parágrafo do ponto 2.2. - a designação ... "IGESPAR" .... Deve ser substituída por 

... "órgão competente no âmbito do património cultural"; 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Relativamente à Igreja de Santa Eufémia, deve ser considerada no ponto 2.3., pelos 

motivos acima mencionados. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 

CARATERIZAÇÃO E DIAGNOSTICO SÓCIO TERRITORIAL 

 

Tomo VI – Património  

Vol. I – Património arquitectónico e paisagístico e anexo I 

 

  Importa atualizar situação dos bens imóveis classificados e em vias de classificação 

conforme consta no ponto referente ao regulamento; 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Peças Gráficas - Planta de Património arquitetónico e paisagístico - Importaria também 

identificar e delimitar bens imóveis classificados, em vias de classificação, respetivas 

zonas gerais e especiais de proteção. 

 

Ponderação: Atendido. 
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Vol. II – Património Arqueológico 

Carta arqueológica  

 

  Nela se encontram inventariadas e localizadas, aproximadamente, duas centenas de sítios 

ou ocorrências arqueológicas. Na carta arqueológica é ainda apresentado, um conjunto de 

ocorrências arqueológicas, que se encontram inventariadas na base de dados Endovélico, 

mas que, ou por referência toponímica inexistente ou por georreferenciação incorreta não 

foram incluídas nas fichas descritivas;  

Analisada a informação contida na Carta Arqueológica de Leiria datada de 2008, verifica-se 

a ausência de alguns vestígios de património arqueológico registados na base de dados da 

DGPC (Endovélico), pelo que se propõe a sua revisão e atualização. 

 

Ponderação: A Câmara Municipal procedeu à revisão e atualização da carta 

arqueológica e do respetivo relatório, para confirmação/validação da entidade. 

 

Plantas 11 A e 11 B – Sítios arqueológicos   

 

 Os sítios ou ocorrências arqueológicas devem, tal como descrito no regulamento, ser 

cartografados com um ponto a partir do qual, será demarcada em forma de polígono, uma 

área de salvaguarda radiocêntrica de 50 metros, onde se aplica o nº1 do artigo 25º do 

referido regulamento. 

Pela cartografia apresentada não é percetível se os círculos são símbolos ou se já 

representam polígonos;   

 

Ponderação: Atendido. Foi melhorada a leitura gráfica da planta. 

 
 A cartografia dos sítios arqueológicos deverá ser revista e atualizada em conformidade com 

a revisão e atualização da Carta Arqueológica; 

 

Ponderação : Atendido 

 

 Na legenda, a identificação poderá ser: sítio arqueológico e área de sensibilidade 

arqueológica. 

 

Ponderação: Atendido 
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Direção Regional de Economia do Centro 

 
Esta entidade emitiu parecer favorável à proposta final do plano. 
 

Dada a quantidade e complexidade de algumas questões que surgiram após a 4.ª CA 

relacionadas com as atividades industriais, a Câmara Municipal reavaliou a proposta de 

regulamento, tendo por assento que os municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal 

da Região de Leiria, devem possuir um natural alinhamento das estratégias de 

desenvolvimento e dos objetivos estratégicos da revisão dos planos. A CML entende que 

devem existir lógicas de continuidade entre os territórios, considerando que as 

ações/estratégias preconizadas para o território de um município têm impactes nos municípios 

vizinhos.  

 

A CML enviou à DREC extrato do regulamento alterado, no que diz respeito às regras de 

edificabilidade dos estabelecimentos industriais nas diferentes categorias de uso do solo 

nomeadamente: Espaços Centrais, Espaços Residenciais e Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade. A proposta reflete a ponderação da CML, bem como as orientações provenientes 

da reunião de concertação de 20.01.2014 com a representante da DREC, balizadas com o 

entendimento da CM em criar/alterar as regras de edificabilidade de forma a concertar o 

alinhamento acima referido. 

 

A Câmara Municipal reformulou o Regulamento em conformidade com a reunião de 

concertação de 20.01.2014, tendo a respetiva ata sido oportunamente enviada à CCDRC.  

 

 

 

Guarda Nacional Republicana  

 

Esta entidade nada tem a opor à proposta de plano. 

 

 

Estradas de Portugal, SA  

 

2. PDM de Leiria 4ª Reunião da Comissão de Acompanhamento 

 

Analisados os documentos relativos à revisão do PDM de Leiria apresentados na 4ª versão, 

salientam-se os seguintes aspetos: 
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Relatório Plano Vol. V 

 

 Neste documento é realizada uma caraterização da rede rodoviária presente na área do 

Município de Leiria, constatando-se que a identificação das vias incluídas na Rede 

Rodoviária Desclassificada inclui vias que já foram transferidas para a Autarquia, situação 

que deve ser corrigida, sugerindo a integração das vias já transferidas para a categoria das 

Estradas Municipais. (a mesma sugestão para o Volume Condicionantes pag.44);  

 

Ponderação:  

Verificou-se, ao longo de todo o processo de revisão do PDM, que há um diferendo 

entre a autarquia e a sociedade Estradas de Portugal (EP) no que se relaciona com a 

jurisdição de algumas Estradas Desclassificadas que atravessam o território do 

Município de Leiria: EN 109-9, EN 242 (antiga), EN 349, EN 349-1, EN 349-2, EN 356, 

EN 356-1 e EN 356-2. 

Este diferendo foi reforçado no parecer que a Delegação Regional de Leiria da EP 

elaborou face aos elementos do Plano presentes na CA4, onde se refere taxativamente 

que as vias em causa “já foram transferidas para o património municipal”. 

O Município de Leiria reitera a sua convicção de que as vias acima enumeradas nunca 

foram efetivamente transferidas para o património municipal, pelas razões seguintes: 

Do processo de transmissão 

Nos termos do disposto no artigo 166.º do Estatuto das Estradas Nacionais (Lei nº 

2.037/49, de 19 de agosto), a entrega de troços de estradas nacionais às câmaras 

municipais é da competência exclusiva do Estado. Deve entender-se aqui “Estado” no 

seu sentido estrito, excluindo as autarquias locais. Com efeito, o que diz a lei, nas 

disposições citadas, é que, se não interessar que as estradas se mantenham como 

nacionais, serão entregues pelo Estado, devidamente reparados, às câmaras 

municipais respetivas, imediatamente após a conclusão dos troços que os substituam. 

Os autos de entrega das vias em questão, todos datados de 15 de novembro de 1995, 

22 de janeiro de 1996 ou 4 de junho de 1996, foram outorgados pelo então Presidente 

da Câmara Municipal e pela Diretora de Estradas de Leiria. Importa verificar se os atos 

administrativos foram praticados pelos detentores da respetiva competência, 

nomeadamente no caso da Diretora de Estradas de Leiria. 

Analisada a Lei Orgânica da Junta Autónoma de Estradas em vigor à data da outorga 

dos autos, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 184/78, com as alterações promovidas pelos 

Decretos-Lei n.º 321/78, n.º 296/83, n.º 183/85, n.º 394/85, n.º 395/91 e n.º268/95, 
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verifica-se que o legislador não cometeu à Junta Autónoma de Estradas (JAE) 

competências para substituir ou representar o Estado nestes atos. 

Da análise da Lei Orgânica do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 99/92, de 28 de maio, verifica-se pelo 

disposto na alínea d) do Parágrafo B) do artigo 3.º que a entidade que, à data, tutelava 

a JAE era o Senhor Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, pelo 

que seria da sua competência a homologação dos autos de entrega das vias. 

Resta saber se estas competências teriam sido delegadas num secretário de estado ou 

diretamente no Presidente da JAE. Pelo Despacho n.º 17-XII/91, de 5 de novembro, 

alterado pelo Despacho MOPTC 15-XII-95, de 25 de maio, o Senhor Ministro das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações delega no Secretário de Estado das Obras 

Públicas a competência para despachar assuntos relativos à JAE (n.º 2.1 do referido 

despacho). Entende-se que “assuntos relativos à JAE” são os que a Lei Orgânica da 

JAE define, no seu artigo 2.º, como “atribuições da JAE”. 

Conclui-se, desta forma, que o ato administrativo de transmissão das vias para o 

património do município era da competência exclusiva do Senhor Ministro das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações. 

Embora os elementos em posse do Município não contenham as homologações dos 

autos de entrega, subsistia a hipótese da sua existência. Como tal, a autarquia, na 

qualidade de interessada no processo administrativo, solicitou, por ofício de 3 de 

fevereiro de 2012 (SAI-2012/1936), informações da existência destes atos à Delegação 

Regional de Leiria da EP, nunca tendo sido obtida qualquer resposta, devendo 

presumir-se que, de fato, não existam. 

Se tal ato foi praticado sem a devida habilitação e se não foi homologado, entendemos 

que o mesmo não é eficaz e, consequentemente, que não ocorreu a entrega do troço à 

Câmara Municipal de Leiria, mantendo-se esta sob a jurisdição da EP. 

 

Da reiterada execução de atos que pressupõem a posse das vias 

Embora os protocolos de entrega das vias tenham sido outorgados em 1995 e 1996, é 

importante referir que a EP tem vindo reiteradamente a executar ou determinar atos 

que pressupõem a posse do bem: 

 Conservação da via; 

 Substituição ou colocação de sinalização rodoviária; 

 Emissão de pareceres e autorizações no âmbito de operações urbanísticas, com 

a respetiva cobrança de taxas; 
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 Licenciamento de publicidade, com a respetiva cobrança de taxas; 

 Emissão de pareceres sobre provas desportivas, festas e romarias ou outras 

situações que obriguem a alterações ao trânsito; 

 Gestão das espécies vegetais existentes ao longo das vias. 

Todos os atos acima tipificados requerem que a entidade que os pratique tenha a 

jurisdição efetiva da via, no seguimento do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-

Lei n.º 222/98, de 17 de julho (Plano Rodoviário Nacional), que refere que “as estradas 

classificadas para integração nas redes municipais, até à receção pelas despectivas 

autarquias, ficarão sob tutela da Junta Autónoma de Estradas, que, entretanto, lhes 

assegurará padrões mínimos de conservação”. 

Atendendo ao exposto o Município considera que as vias em causa continuam a 

pertencer à jurisdição da EP. 

 

 Esta correcção deve ser repercutida na planta de condicionantes e respetiva legenda. 

 

Ponderação: Face à ponderação anterior não será de alterar a planta de 

condicionantes no que respeita às vias em questão. 

 

 É apresentada uma tabela identificada como Tabela nº5 com o intuito de descrever a 

correspondência entre o Tipo de vias e as suas funções; esta tabela serve como base 

teórica para uma rede concreta, não estando, no entanto, incluídas as estradas 

desclassificadas. É mencionada, a título de exemplo, a EN349-1 como sendo uma via 

desclassificada; no entanto em função da informação disponível esta foi transferida para a 

jurisdição Municipal. 

 

Nível II Rede de Distribuição Principal e Regional Desclassificada  

Nivel ll - Rede de Distribuição Principal- Vias Distribuidoras Principais 

- EN 113; 

- Estradas Regionais: ER 349; ER 350; ER 357; 

- Estradas da Rede Nacional e Regional Desdassilicada: EN 109; EN 109-9; EN 113 (zona 

urbana); 

EN 242 (variante da Barosa); EN 349-01; EN 349-02; EN 350; EN 356; EN 356-01; EN 356-02; 

- Eixos Municipais Estruturantes: 

- Avenida da Comunidade Europeia (Variante Sul); 

- Avenida 22 de Maio; 

- Avenida Sã Carneiro; 

Rua das OIhalvas; 

Rua Dom Álvaro Abranches de Noronha; 

Variante da Caranguejeira. 
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Ponderação: No que se refere à tabela n.º 5, trata-se da inserção de um estudo do 

Prof. Álvaro Seco, utilizado como base teórica para a classificação hierárquica das vias, 

estando a referência bibliográfica devidamente identificada. Foi opção assumida a não 

alteração/adaptação deste quadro. 

No texto após o quadro em causa é feita referência que, na obra citada, não são 

representados dois tipos de vias - Estradas Desclassificadas e Outras vias municipais - 

que representam conjuntos muito heterogéneos, o que causa alguma dificuldade na 

classificação das mesmas. 

No que se refere à EN349-1, a via faz parte da lista de estradas desclassificadas que o 

EP pretende ter sido entregue ao Município, mas para as quais não existe 

homologação dos protocolos de transmissão das vias. 

Foi feita a correção da terminologia Estradas da Rede Nacional e Regional 

Desclassificada para Estradas Desclassificadas. 

 

 

 Não se entende a categoria de Regional Desclassificada, categoria repercutida na legenda 

da Planta de Ordenamento, nesta categoria muito abrangente, são incluídas estradas 

Desclassificadas (EN242 Variante da Barosa) e vias já transferidas para a Autarquia. 

 

Ponderação: No que se refere à categoria Regional Desclassificada, esta não existe. 

Os documentos foram corrigidos. 

Pela razões já expostas, o Município de Leiria considera que as vias desclassificadas 

que a EP considera como já tendo sido transmitidas para a autarquia continuam na 

posse do Estado. 

 

 

4. Considerações Gerais 

 

 No âmbito das estradas desclassificadas, algumas das referências nos diversos elementos 

apresentados, deverão ser retificadas, uma vez que não existe a categoria "estrada 

nacional desclassificada" ou "estrada regional desclassificada", devendo igualmente ser 

referida de forma clara a jurisdição das estradas desclassificadas, conforme se encontrem 

ainda sob jurisdição desta empresa, apesar de desclassificadas pelo PRN, ou se encontrem 

já entregues ao respetivo município. 

 

Ponderação: As correções de terminologia foram efetuadas. 
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Pela razões já expostas, o Município de Leiria considera que as vias desclassificadas 

que a EP considera como já tendo sido transmitidas para a autarquia continuam na 

posse do Estado. 

 

 No que respeita à identificação, no Regulamento, das servidões rodoviárias, devem 

observar-se, no caso em presença, três categorias de estradas (rede rodoviária nacional de 

acordo com o disposto no PRN, estradas regionais e estradas desclassificadas) e remeter-

se para a legislação em vigor os seus condicionalismos específicos, nomeadamente as 

zonas de servidão non aedificandi aplicáveis. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Ainda no âmbito do Regulamento consideramos ser de retificar as referências à Rede Viária 

nos artigos 6°, 7°, 99° e 101°, considerando que a referência à "Rede Rodoviária Nacional e 

Regional" deverá, de acordo com o PRN, passar a ter a seguinte redação: "Rede 

Rodoviária Nacional e Estradas Regionais" dado que as Estradas Regionais, como já 

referido anteriormente, não constituem qualquer rede. Será igualmente de retificar nos 

artigos 6°, 8°, 99° e 101° a referência às Estradas Desclassificadas, devendo estas ser 

mencionadas apenas como Estradas Desclassificadas e não como "Estradas Nacionais e 

Regionais Desclassificadas" ou "Rede Rodoviária Nacional e Regional desclassificada". 

 

Ponderação: Atendido. 

 

5. Rede Rodoviária Prevista 

 

 São apresentadas propostas de intervenções ao nível da rede rodoviária presente Município 

de Leiria, nomeadamente para as vias das redes nacionais fundamental e complementar. 

Associados às vias previstas, são também propostos alguns nos de ligação, alguns dos 

quais em vias de jurisdição da EP. 

Não será de mais realçar que esta empresa, não tem presentemente, prevista a elaboração 

de quaisquer estudos/projetos da natureza dos referidos, nem a consequente execução das 

empreitadas correspondentes. Salientando, no entanto, a necessidade de aprovação de 

qualquer projeto que tenha interferência com a rede sob a jurisdição da EP, suportado em 

estudos, nomeadamente, de tráfego. 

 

Ponderação: Foi acrescentada esta informação de acordo com a sugestão da 

entidade. 
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6. Planta de Ordenamento  

 

 São apresentadas propostas de implantação de novas áreas destinadas a espaços de 

atividades económicas, a alteração da classificação do uso da classe do solo, deve ser alvo 

de particular atenção em virtude de poder constituir novos polos de geração de tráfego, cuja 

necessidade de novas ligações à RRN, por acarretar implicações nos níveis de serviço das 

vias existentes, desaconselhando-se, grosso modo, quer a qualificação operativa de "Solo 

Urbanizável" na proximidade das estradas da RRN, quer, no âmbito desta qualificação, as 

categorias correspondentes a "espaços residenciais" e "espaços de equipamentos 

coletivos". 

 

Ponderação: Não foi considerada a sugestão da entidade. 

Tratam-se de atribuições e competências do Município, devendo esta indicação do EP 

ser considerada apenas como sugestão, sem qualquer regime vinculativo. 

 

  Ainda no âmbito das propostas de qualificação funcional do solo, devem ser ponderadas as 

consequências que poderão advir das alterações à orografia do terreno  e níveis de 

impermeabilização previstos, nomeadamente ao nível dos impactes na rede de drenagem 

natural e, consequentemente, nos sistemas de drenagem associados às vias, de modo a 

não prejudicar o bom funcionamento destes. 

 

Ponderação: Não foi considerada a sugestão da entidade. 

Tratam-se de atribuições e competências do Município, devendo esta indicação do EP 

ser considerada apenas como sugestão, sem qualquer regime vinculativo. 

 

 Deve ainda, em nossa opinião, ser incluído um número ou artigo no Regulamento que refira 

que "Às estradas e ligações que pertencem à rede rodoviária nacional aplicam-se as 

disposições legais em vigor, nomeadamente as que sujeitam qualquer intervenção direta e 

indireta nestas vias a parecer e aprovação das entidades competentes". Efetivamente, 

qualquer proposta de intervenção na RRN, Estradas Regionais e Estradas 

Desclassificadas, sob jurisdição da EP, SA, deve ser objeto de estudo específico e de 

pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e 

normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das 

entidades competentes para o efeito, designadamente da EP, SA, enquanto concessionária 

geral da RRN. 

 

Ponderação: Atendido. 

O texto do regulamento já comporta todos os dispositivos necessários para responder a 

esta situação. Não será necessário incluir esta recomendação, dado que ela decorre 

diretamente da lei. 
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  Cumpre referir que nos casos, em que por um lado se prevê a alteração da rede rodoviária 

existente ou prevista na jurisdição da EP, existe a necessidade de salvaguardar que 

quaisquer projetos elaborados sejam compatibilizados com os estudos/projetos que estejam 

a decorrer nesta empresa. Por outro lado, salvaguarda-se, ainda, a eventual necessidade 

de elaboração de um Estudo de Tráfego que cumpra as normas em vigor na EP, e que 

permita avaliar não só o impacte das novas acessibilidades urbanas municipais previstas no 

PDM na rede rodoviária na jurisdição da EP como, também, as modificações/alterações na 

rede viária que possam advir da introdução dos novos equipamentos. Este estudo deverá, 

ainda, ser orientado para que, sempre que possível, não sejam criados mais acessos à rede 

rodoviária nacional, promovendo, simultaneamente, o encerramento dos redundantes. 

 

Ponderação: Não foi considerada a sugestão da entidade. 

 

 

7. Planta de Condicionantes 

 

 Em conformidade com o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 86° do Decreto – Lei nº 

380/99, de 22 de Setembro, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº46/2009, de 20 de 

Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 181/2009, de 7 de Agosto, a Planta de 

Condicionantes deverá contemplar a representação cartográfica das zonas de servidão non 

aedificandi das estradas, devendo a respetiva legenda estar adequada ao articulado e ao 

conteúdo do Regulamento. De facto, a Planta de Condicionantes a apresentar deverá 

deixar perceber imediatamente as estradas da RRN e as que se encontram sob a jurisdição 

da EP, consoante a sua classificação e zona non aedificandi aplicável. 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Em complemento, refere-se que quaisquer alterações à rede rodoviária na jurisdição desta 

empresa, carece sempre de projeto aprovado pela EP, estando a sua materialização 

dependente da sua autorização. 

 

Ponderação: Decorre da legislação. O comentário não tem repercussões ao nível da 

Planta de Condicionantes. 

 

8. Ambiente Sonoro 

 

 A cartografia relativa à classificação de zonas sensíveis e mistas está incompleta no que diz 

respeito à representação de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente no que diz respeito 

às novas estrada pertencentes à subconcessão do Litoral Oeste. 
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Ponderação: Atendido. A informação foi atualizada 

 

 Tendo em conta as plantas de Ordenamento, os mapas de ruido e as cartas de zonamento 

acústico, foram identificadas zonas marginais a infraestruturas rodoviárias da EP para as 

quais está prevista a sua urbanização. Tal como referido no anterior parecer da EP, nos 

locais onde o Mapa de Ruido mostre incumprimento dos valores legislados, deverá ser 

definida uma zona tampão. Neste âmbito, considera-se que nas zonas abaixo listadas, as 

quais correspondem a zonas de incumprimento identificadas na carta de zonamento 

acústicos, deverá ser revisto o uso de solo previsto de modo a evitar zonas de uso sensível 

em locais onde os valores de ruído estão em incumprimento: 

 Junto à EN242, perto de Vale de Frades (km 2+500) está prevista uma zona 

urbanizável classificada como Espaço Residencial. 

 Junto à EN109 na zona de Outeiro da Gândara está prevista uma zona urbanizável 

classificada como Espaço Residencial. 

 

Ponderação: Manter. As situações elencadas referem-se a áreas que constam no 

PDM em vigor como espaço urbanizável, ‘área habitacional ou residencial’, sendo que 

para a zona junto à EN 242 está atualmente em curso uma operação de loteamento. 

Esclarece-se que estas áreas, por estarem classificadas como solo urbanizável, terão 

de ser precedidas de Plano de Pormenor ou Unidade de Execução, pelo que em sede 

destes instrumentos, e nos termos da legislação em vigor, deve ser definido um 

desenho urbano adequado à situação em causa, propondo-se as necessárias medidas 

de minimização dos níveis de ruído que por ventura se verifiquem.  

 

 Dada a ausência de representação das infraestruturas da Subconcessão nalgumas das 

cartas apresentadas, refere-se apenas genericamente que deverá ser evitada a instalação e 

classificação de zonas sensíveis junto a vias com tráfego significativo. Salienta-se ainda 

que deverá ser acautelada e evitada, a instalação de recetores sensíveis junto a 

infraestruturas rodoviárias com tráfego significativo, devendo nestes casos, à semelhança 

do já referido anteriormente, ser definidas zonas-tampão. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Nas considerações efetuadas pela subconcessionária ressalva-se ainda a análise do  

tráfego referente às vias que integram a Subconcessão Litoral Oeste. Esta entidade 

considera que, de um modo geral, o tráfego que serviu de base à elaboração dos mapas de 

ruído está sobrestimado relativamente ao tráfego efetivamente verificado em 2012 e no 

início de 2013, pelo que os níveis de ruído simulados e que se apresentam nos mapas de 

ruído serão muito provavelmente mais elevados do que os que efetivamente são percetíveis 
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junto aos recetores sensíveis. Para efeitos de verificação desta última constatação, e 

eventual correção dos mapas de ruído, disponibilizam-se, em anexo, os dados de tráfego 

relativos ao ano 2012. Deixa-se à consideração da Câmara Municipal de Leiria a 

atualização imediata do Mapa de Ruído tendo em consideração estes dados de tráfego, 

sendo no entanto, extremamente importante que esta atualização seja feita pelo menos 

antes da elaboração dos Planos Municipais de Redução de ruído. 

 

Ponderação: Atendido. O Mapa do Ruído foi atualizado com base nos dados de 

tráfego relativos ao ano 2012 disponibilizados pela EP 

 

 Por ultimo, reforçamos o já referido no anterior parecer, que todas as medidas de 

minimização de ruído que forem tidas como necessárias para que os usos sensíveis 

propostos para a envolvente de uma dada via sejam compatíveis com os níveis de ruído 

ambiente aí registados, serão da inteira responsabilidade do seu promotor, não se 

responsabilizando a EP, SA por qualquer tipo de conflitos e/ou reclamações que daí 

resultem. 

 

Ponderação: Tomado conhecimento. 

 

 

9. Avaliação Ambiental Estratégica 

 

 No âmbito do ponto 3.3. Caracterização do Concelho de Leiria, considera-se que a 

identificação da Rede Rodoviária Nacional, tal como se apresenta no Quadro 8: Principais 

Acessibilidades do Concelho de Leiria (p. 40, 41) deve ser revista, tendo em conta as 

observações do parecer; 

 

Ponderação: As observações foram devidamente consideradas e a sua tradução pode 

ser vista no Quadro 8 retificado, sendo que parte da informação dada nas observações 

(ex. concessões e concessionários) não foi utilizada, já que o objetivo do quadro não 

passa por descrever essa informação. 

Não foram consideradas as observações referentes às estradas desclassificadas, pelos 

motivos já expostos neste relatório.   

 

 De seguida, na página 42, é feita referência à VPl e à Variante Sul de Monte Real, valendo 

a pena referir que em ambos os casos se trata de estradas integradas na Concessão EP, 

SA, correspondendo a última à ER349. 

 

Ponderação: Tomado conhecimento. 
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 No que respeita ao Quadro de referência estratégico (QRE) chama-se a atenção para a 

referência ao Plano Rodoviário Nacional (PRN), dado que a mesma não se encontra 

correta, no quadro 13 da página 62. 

 

Ponderação: Corrigido 

 

 No que respeita à convergência entre os instrumentos do QRE e as QE do POM de Leiria, e 

reiterando o referido no parecer anterior, questiona-se a fundamentação para a ausência de 

relação do PRN com a QE "Valorização e qualificação do património cultural, material e 

imaterial, aumentando a atratividade turística" e para a fraca relação do Plano com a QE 

"Promoção dos parâmetros associados à qualidade urbana e ambiental, potenciando a 

atratividade a novos residentes" (Quadro 14, p. 64), tratando-se de dois aspetos que 

deverão ser reavaliados. 

 

Ponderação: A relação entre o PRN e a QE "Promoção dos parâmetros associados a 

qualidade urbana e ambiental, potenciando a atratividade a novos residentes" é uma 

questão mais aberta, e pode ser encarada de maior relevância (negativa) para as 

acessibilidades. O quadro 14 da pp. 64 foi alterado em conformidade. 

 

 Contudo, da análise aos indicadores utilizados no referido Critério "acessibilidade e 

mobilidade" considera-se que este dispositivo da ME deverá ser aprofundado, uma vez que 

foram considerados poucos parâmetros relacionados com a "conectividade modal" (por ex. 

nada é referido a propósito de estacionamento, perceção da atratividade da rede de TC, 

capacidade dos interfaces modais, corredores BUS, etc.) e, em relação com estes, também 

ficaram de fora indicadores mais diretamente relacionados com a rede de infraestruturas 

rodoviárias (evolução do volume de tráfego, nível de serviço, capacidade e segurança). 

 

Ponderação: Crê-se que os parâmetros considerados relativamente ao critério 

"acessibilidade e mobilidade" são satisfatórios, não sendo preditivos os restantes 

indicadores sugeridos. Por outro lado, a natureza, finalidade e escala do Plano não 

aconselha outra análise, além daquela que já é efetuada. 

 

 Salientamos ainda que a proposta de qualificação do solo a inscrever na Planta de 

Ordenamento do PDM-L deverá ser avaliada, em sede de Plano e de AAE, de molde a não 

se obter um nível de serviço inferior a C nas estradas da Concessão EP, nos termos do 

disposto no art.° 6.° do DL nº 222/98, de 17 de Julho (PRN) e na alínea a) do nº 4 da Base 

2 das Bases da Concessão EP, aprovadas pelo DL n.º 380/2007 de 13 de Novembro, com 

as alterações introduzidas pelo DL nº 110/2009, de 18 de Maio, que republica as Bases, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 44-A/2010, de 5 de Maio. A referida proposta deve, igualmente, 

demonstrar preocupações relacionadas com a contenção do desenvolvimento urbano na 
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proximidade de estradas da rede rodoviária nacional, designadamente tendo em 

consideração as competências dos municípios em matéria de proteção acústica (ponto 4 do 

art." 6.° do Regulamento Geral do Ruído, publicado pelo DL 9/2007, de 17 de Janeiro) e o 

respeito pelas zonas de servidão non aedificandi das estradas. 

 

Ponderação: Não foi considerada a sugestão da entidade. 

Em primeiro lugar, as vias de jurisdição do Estado têm regimes legais próprios, bem 

estabelecidos e vinculativos para os municípios. Estes não podem, de qualquer modo, 

ultrapassar o que é definido na legislação em vigor. 

Os municípios têm atribuições e competências ao nível do Ordenamento do Território, 

que lhe foram cometidas pelo Estado, e que se desenvolvem dentro dos limites de um 

regime jurídico próprio. 

É no respeito das competências de cada entidade, no quadro da Lei vigente, que se 

fundamenta o Estado de Direito. 

 

 

Instituto Português do Desporto e da Juventude, IP  

 

 Não se levantam objeções relevantes quanto ao proposto, recomendando-se, no entanto, 

que a proposta de programação seja aprofundada nos documentos que se seguem no 

processo de revisão do plano, ponderando os considerandos no parecer. 

 

Ponderação: Assumiu-se em relatório que a meta temporal do PDM para a população 

manter-se-á relativamente próxima à de 2011, bem como se manterão as atuais 

instalações desportivas por tipologia em cada freguesia e superfície útil desportiva 

agregada por tipologia, pelo que a programação assenta em propostas sustentáveis e 

se compaginam com a realidade do concelho de Leiria. 

 

Foi referido em relatório que quanto às pistas de atletismo deve atender-se ao estado 

de desenvolvimento das modalidades do atletismo no concelho. 

Acolheu-se a sugestão da entidade relativamente aos valores de classificação do 

apuramento da superfície desportiva útil, tendo-se alterado o relatório em 

conformidade. 

Relativamente à programação dos pequenos campos de jogos, embora se perceba a 

sugestão da entidade e se reconheça que a necessidade que o valor apurado de 

pequenos campos de jogos seja exagerado, foram utilizadas em todas as 

programações das várias tipologias o número mínimo de habitantes considerados pelas 

normas da DGOTDU de 2002. 
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Direção Geral do Território  

 

1. Rede Geodésica 

 

 Nas Plantas de Condicionantes encontram-se implantados os vértices geodésicos do 

concelho de Leiria com a toponímia e simbologia correta, faltando apenas implantar o VG 

Lameira. 

 

Ponderação: O vértice geodésico da Lameira foi inserido na planta de condicionantes 

 

 1.4 Dentro da área de estudo, existem vértices geodésicos e marcas de nivelamento que 

deverão ser salvaguardadas no decorrer deste projeto, cf, os pontos anteriores. 

 

Ponderação: É matéria de execução de plano e de projeto e não de PDM. 

 

 1.5 De forma a fazer a verificação das coordenadas dos vértices geodésicos a qual não 

poderá ser feita em formato PDF, solicita-se o envio da informação em formato shapefile. 

 

Ponderação: A Câmara enviou à entidade os vértices em formato shapefile. A 

informação foi validada pela entidade (ofício n.º 387 de 09.10.2013). 

 

2. Cartografia 

 

 2.1. A peça gráfica "Planta de Exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola do vale do Lis" 

não tem quadrícula nem as respetivas coordenadas associadas; nas outras peças gráficas, 

as coordenadas retangulares devem ser posicionados fora da área cartografada; 

 

Ponderação: Atendido 

 

 2.2. As peças gráficas em suporte analógico, de acordo a alínea a) do nº2 do artigo 8° do 

Decreto Regulamentar nº10/2009, de 29 de maio, devem estar representadas a escala 

igualou superior a 1:25000. As peças pertencentes à pasta "II.Tomo V – Ambiente e 

Riscos", não cumprem este requisito (escala 1:50000): 

 

Ponderação: Atendido 

 

 2.3.  A entidade IPL, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, não está autorizada para 

produzir cartografia topográfica e/ou temática de base topográfica, pelo que as peças 

gráficas por elas produzidas são ilegais para fins de utilização pública. 
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Ponderação: Atendido. Equipa produtora: Lugar do Plano - Gestão do Território e 

Cultura, Lda. 

 

2.4 Persistem, relativamente ao parecer anterior as seguintes situações:  

 

  O esclarecimento quanto à existência de ortofotomapas à escala 1: 10 000 que foram 

utilizados para demarcações, sem indicação da sua proveniência, não se podendo deduzir 

se são oficiais ou homologados. 

 

Ponderação: Relativamente a esta situação já se encontra esclarecida a sua 

proveniência. 

 

 Na página 13 do ficheiro "Avaliação do grau de execução do PDM em vigor.pdf' é referido 

que a demarcação da RAN "foi executada sobre ortofotomapas à escala aproximada de 

1:10 000". Este texto deve ser alterado, pois um ortofotomapa como produto cartográfico 

que é, tem escala exata. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

3. Limites Administrativos 

 

 3.1. Já tinha sido reportado nos pareceres anteriores, que nem todas as peças desenhadas 

onde se encontram representados os limites administrativos de município contêm a 

referência na legenda à fonte dos limites ou seja à versão da CAOP utilizada, 

nomeadamente as peças gráficas constantes nas seguintes pastas: 

1. Ordenamento - 1.1 Classificação Qualificação solo 

4. Situação existente 

6. Equipamentos 

9. Estrutura Ecológica Municipal 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 3.3 De acordo com o art.º, 3° do Decreto Regulamentar nº.10/2009, de 29 de maio, devem 

ser utilizados os limites administrativos constantes na versão da CAOP disponível à data da 

deliberação do Plano, ou numa versão da CAOP posterior no caso de ocorrerem 

atualizações, no mesmo sistema de referência da cartografia, pelo que todas as peças 

desenhadas onde estejam representados os limites administrativos terão que referir na 

legenda a CAOP 2012.1 como fonte dos mesmos. 

 

Ponderação: Atendido. 
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Instituto de Mobilidade e Transportes, IP. (ex- INIR)  

 

A - Análise  

 

 No Capítulo VIII - Matriz do Plano, na estratégia A.1- Aproveitar a localização central no 

País, no ponto referente às ações, deve ser verificado se não está em falta a A 19 e a A8 

(correspondente ao IC36), efetuando as correções necessárias. Na estratégia C.1- 

Aproveitar os nós das autoestradas como hubs do desenvolvimento económico, tomámos 

nota que continua a constar o nó barracão / Meirinhas (Pombal), pelo que importa salientar 

que a pretensão tem de ser devidamente fundamentada e discutida em sede própria, não 

em sede de revisão de PDM. 

 

Ponderação: Atendido no que refere à estratégia A.1 - Aproveitar a localização central 

no País e ponderado no que refere à estratégia C.1- Aproveitar os nós das 

autoestradas como hubs do desenvolvimento económico. No entanto, manteve-se a 

referência ao nó barracão/Meirinhas (Pombal) uma vez que as ações previstas se 

enquadram no âmbito e interesse de atuação da EP e se constituem por ações 

indicativas no sentido de acautelar eventuais intervenções. 

 

 A Planta de Âncoras Estratégicas: Hipóteses de Atuação (Junho 2013) continua 

desatualizada,  Conforme já referido no n.º ofício 8/8/2012/5822 de 31 de Outubro: 

- A A8 (correspondente ao IC 36) deve ser marcada (incluindo os respetivos nós) como 

autoestrada; 

- A A19 (troço entre Nó de Gândara e limite no concelho) deve ser introduzida (incluindo os 

respetivos nós), marcando toda a A19 como autoestrada. 

- EN109 não deve ser identificada como EN109/IC1, uma vez que atualmente o IC1 

corresponde à A17 e não à EN109; 

- EN1, no troço "substituído" pela A19, não deve ser identificada como EN1/IC2, uma vez 

que atualmente o IC2, naquele troço, corresponde à A19 e não à EN1. 

- Assim, caso seja opção da CM manter a rede complementar com as estradas nacionais 

EN 109 e EN 1 (ambas desclassificadas), então deve ser introduzida a EN113. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

II - Caracterização e Diagnóstico Sócio Territorial 

Tomo I. Volume I - Enquadramento Regional 

 
 Relativamente às estradas nacionais desclassificadas que se encontram sob jurisdição da 

EP- Estradas de Portugal SA, na pág. 11 sugerimos a supressão de alguns termos (abaixo 
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rasurados) e substituição de outros (abaixo sublinhados) no sentido de conferir maior 

precisão. Assim: 

- Estrada Nacional 1 (IC 2) Leiria - Vila Nova de Gaia Porto; 

 Este eixo viário liga Lisboa ao Porto da Rede Nacional Complementar (Estradas Nacionais) 

do Plano Rodoviário Nacional (PRN), parte de Vila Franca de Xira, No sentido longitudinal 

(Sul - Norte), passando em por Leiria num troço já convertido em via rápida assumindo-se 

assim como um dos eixos de ligação intermunicipal/subregional 

- Estrada Nacional 109 (EN 109) Leiria - Vila Nova de Gaia Porto 

 A EN 109 é uma estrada nacional que integra a rede nacional de estradas e liga Leiria a 

Vila Nova de Gaia ao Porto. 

 

Ponderação: Foi aceite e alterado de acordo com a sugestão da entidade. 

 

Tomo I. Volume II – Rede Viária, Mobilidade Transportes 

 

 No Capítulo 2.1 - Plano Rodoviário Nacional, o parágrafo “A rede viária no Concelho é 

constituída por vias que asseguram as ligações externas e internas e que de acordo com o 

Plano Rodoviário Nacional em vigor (PRN 2000), se encontram enquadradas na Rede de 

Autoestradas (AEs), na Rede Rodoviária Nacional Complementar, nomeadamente os 

itinerários complementares (ICs), as Estradas Nacionais (ENs) as Estradas Regionais 

(ERs)”,  necessita de ser melhorado uma vez que a rede nacional complementar não inclui 

as estradas regionais, também julgamos que o termo “enquadradas” deveria ser substituído 

pelo termo “integradas”. 

 

Ponderação: Foi aceite a sugestão da entidade, o paragrafo foi reformulado. 

 

 
 A Figura 7 - Rede Viária do Distrito de leiria Região Centro, não está atualizada, pois a 

Variante à Batalha (A 19) já está construída assim como o troço do IC36 (A8) que liga à A 1. 

a mesmo para a Figura 9; 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Relativamente à pág. 36 destacamos que a COL e a VPl não integram a rede de itinerários 

complementares definidos no PRN, não obstante poderem possuir características 

geométricas de IC. a posicionamento destas estradas no PRN será definido aquando da 

sua revisão. 

 

Ponderação: Foi aceite a sugestão da entidade, tendo sido introduzida uma referência 

com esse comentário. 

 



 
 
 

lugar do plano, gestão do território e cultura             câmara municipal de leiria 

27 

27 

plano diretor municipal 

Leiria 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO AO PARECER FINAL 

 

 Na pág.42, sugerimos, para conferir precisão, outra redação ao parágrafo “Com a 

construção da A19, o troço de via pertencente à EN1 que lhe é paralela foi desclassificada. 

O troço em causa desenvolve-se do Nó de Azóia até ao limite sul do Concelho (Batalha)”. 

Este passaria a ser “Com a construção da A19, o troço de via pertencente à EN1 que lhe é 

paralela deixou de exercer funções de IC. O troço em causa desenvolve-se do Nó de Azóia 

até ao limite sul do Concelho (Batalha)”. 

 

Ponderação: Foi aceite a sugestão da entidade, o parágrafo foi reformulado. 

 

IV – Regulamento 

 

 Artigo 7.º 

Ponderação: Atendido. 

 

 Artigo 17.º 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Artigo 101.º 

 

Ponderação: Atendido 

 

V – Relatório do Plano 

Volume III- Condicionantes 

 

 No Capítulo 3.6 - Rede Rodoviária Nacional e Regional (sugerimos que seja adotado outro 

título, nomeadamente Rede Rodoviária Nacional e Estradas Regionais), na pág. 45 é 

apresentada uma tabela com «As distâncias definidoras das faixas “non aedificandi”, 

verificando-se que na mesma constam iguais distâncias para todas as autoestradas, o que 

não está correto. Atualmente aquelas distâncias encontram-se definidas nos respetivos 

contratos de concessão e neste contexto referimos que em algumas concessões do Estado 

foram adotadas zonas de servidão “non aedificandi” próprias, as quais se encontram 

regulamentadas no respetivo contrato de concessão. No concelho de Leiria tal aplica-se à 

A1/IP1, A17/IC1 e A8/IC1 integradas respetivamente na concessão atribuída Brisa 

(Decreto-Lei nº 294/97, de 24 de outubro), na concessão atribuída à Brisa (Decreto- Lei nº 

215-B/2004, de 16 de setembro) e na concessão atribuída à auto-estradas do Atlântico 

(Decreto- Lei nº 393-A/98, de 4 de dezembro). 

 

Ponderação: Atendido 
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VI – Programa Execução Plano Financiamento 

 

 Algumas intervenções apresentadas no ponto C.6 - Sistema de Acessibilidades e 

Transportes, indicam a EP como entidade participante pelo que cumpre salientar que as 

propostas em causa não se encontram previstas por aquela concessionária. 

 

Ponderação: Quando as ações previstas se enquadram no âmbito e interesse de 

atuação da EP é feita referência a essa entidade mesmo quando à própria não esteja 

previsto qualquer custo imputado. 

 

 

VII – Mapa do Ruído 

 

 Não conseguem perceber se os MER, referidos, foram, considerados nos mapas de ruído 

da responsabilidade. Algumas intervenções apresentadas no ponto C.6 - Sistema de 

Acessibilidades e Transportes, indicam a EP como entidade participante pelo cumpre 

salientar que as propostas em causa não se encontram previstas por aquela 

concessionária. 

 

Ponderação: Os MER da A1 e IC2 foram referidos no capítulo de identificação de 

fontes de ruído, os que consultamos não referiam medidas nem identificaram situações 

de conflito, a identificação das fontes e quantificação da necessidade de redução de 

ruído foi realizada pela equipa do ruído. 

 

De acordo com Decreto-Lei n.º 9/2007, ao Município apenas compete identificar e 

quantificar a necessidade de redução de ruído, como tal apenas foram propostas 

medidas de ruído para as fontes geridas pelo Município. Os valores utilizados para as 

estradas concessionadas foram os que estavam disponíveis no site da EP. 

 

 Relativamente a esta temática, as nossas preocupações prendem-se sobretudo com a 

qualificação funcional dos solos para a envolvente das estradas da rede rodoviária nacional, 

estradas regionais e de estradas desclassificadas sob jurisdição da EP, na medida em que 

poderá conduzir ao aparecimento de novos recetores sensíveis em zonas onde se verificam 

situações de incumprimento do Regulamento Geral de Ruído. Nesse contexto, julgamos 

relevante que no Regulamento especifique as condições em que o licenciamento é 

possibilitado, quando se verificar a excedência dos valores limites de exposição. 

 

Ponderação: Atendido. Foram introduzidas normas no regulamento.  
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Cartografia  

 

Planta de Enquadramento Regional (Junho 2013) 

 

 A legenda “vias de comunicação; eixos viários estruturantes; eixos viários complementares”, 

deveria ser melhorada no sentido de em vez de eixos viários estruturantes constar “eixos 

viários fundamentais”. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico (maio 2013) 

 

 Verificar se as zonas de conflito devem constar no mesmo item que as zonas mistas e as 

zonas sensíveis. 

 

Ponderação: Verificado. Manter 

 

 

Planta de Condicionantes (maio 2013) 

 

 A legenda e a parte desenhada devem ser revistas a fim de serem adequadamente 

marcadas a EN113 e as estradas regionais. 

No âmbito das nossas competências, consideramos que deve ser adotada a seguinte 

divisão ( legenda / parte desenhada): 

Rede rodoviária Nacional 

Itinerário Principal 

Itinerário Complementar 

Estrada Nacional 

Estrada Regional 

Estrada Nacional desclassificada sob jurisdição da EP 

 

Ponderação: Atendido 

 

 

Planta da Situação Existente  (junho 2013) 

 

 Entendemos que esta planta deve ser revista de acordo com o exposto para a “A Planta 

Âncoras Estratégicas: Hipóteses de Atuação (junho 2013)” 

 

Ponderação: Atendido. 
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Policia de Segurança Pública  

 

A entidade nada tem a opor à proposta do plano, pelo que emite parece favorável 

 

Câmara Municipal de Alcobaça  

 

A entidade nada tem a opor à proposta do plano, pelo que emite parece favorável 

 

Câmara Municipal de Batalha 

 

A entidade nada tem a opor à proposta do plano, pelo que emite parece favorável 

 

Câmara Municipal de Pombal 

 

A entidade nada tem a opor à proposta do plano, pelo que emite parece favorável 

 

Câmara Municipal da Marinha Grande 

 

A entidade nada tem a opor à proposta do plano, pelo que emite parece favorável 

 

Câmara Municipal de Ourém  

 

 Refere novamente a existência de descontinuidades na RAN entre o Municípios de Leiria e 

de Ourém. A título de exemplo, o vale da Ribeira de Lagares, encontra-se quase na sua 

totalidade delimitado como RAN, com exceção do seu troço mais jusante, curiosamente 

uma área de Aluviossolos. Este troço está classificado como RAN no município de Ourém, 

não possuindo contudo continuidade com o Município de Leiria ( Figura parecer). 

 

Ponderação: A RAN é validada pela Direção Regional da Agricultura e Pescas do 

Centro, não sabendo por qual motivo não se verifica a sua continuidade no troço 

referido.  

 

 Verificaram-se ainda alguns erros de cartografia nomeadamente na delimitação da REN 

junto aos limites de concelho de Leiria e Ourém. Em certas situações essa delimitação de 

REN (de Leiria) já se encontra dentro do Concelho de Ourém, enquanto que noutras 

situações não segue o limite do concelho criando pequenos interstícios (Figura parecer). 
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Ponderação: Retificado. Foram eliminadas todas as áreas da REN delimitadas em 

área exterior ao limite do concelho de Leiria (CAOP 2012.1). 

 

 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

 

1. Planta de Condicionantes  - Outras Condicionantes, maio 2013 

 

 1.2. Contudo relativamente às infraestruturas do AHVL, cartografadas nesta Planta, 

constata-se que persistem a maior parte dos erros que já havíamos referenciado no nosso 

parecer aos elementos em apreciação para a 3ª CA da revisão do PDM (telecópia 

nº16/DSTAR/DOER/2013, de 2013.01.25) tendo a DGADR enviado em anexo um CD 

contendo as shapes com as correções a introduzir. 

 
Ponderação: Foi corrigido em reunião realizada em 31 de julho de 2013 com a 

DGADR. 

 
 1.3. Assim, nos extratos da Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes, que já foram 

remetidos à CML, os troços assinalados a cor laranja, atualmente cartografados na layer 

"Canais" devem ser corrigidos para a layer "Leitos e margens de cursos de água", por 

corresponderem a valas de drenagem do AHVL e não a canais de rega. Note-se que a 

DGADR acordou que as valas de drenagem, eram cartografadas como linhas de água (na 

anterior versão da planta), atualmente designadas como, leitos e margens de cursos de 

água. Os troços assinalados a cor verde, atualmente cartografados na layer "Leitos e 

margens de cursos de água" devem ser cartografados na layer "Canais". 

 
Ponderação: Foi corrigido em reunião realizada em 31 de julho de 2013 com a 

DGADR. 

 

 1.4. Acresce ainda a necessidade de efetuar um acerto no limite do AHVL na zona da 

Carreira, conforme shape que se enviou em tempo à CML, uma vez que o limite atualmente 

cartografado não inclui o canal da Carreira e respetiva faixa de proteção de 5m. 

 

Ponderação: Atendido.  

 

 1.6. Nesta Planta foi adotada a mesma simbologia para os Canais Principais do Sistema de 

Rega e para os Coletores de Encosta do Sistema de Defesa Contra Cheias. Contudo, por 

se tratarem de infraestruturas com funções distintas, já havia sido consensualizado com a 

CML que a legenda da Planta deveria fazer menção a ambas as infraestruturas e foi 
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acordado para a legenda respetiva o seguinte: Canais Principais de Rega e Coletores de 

Defesa. Deverá pois ser feita a correção expressa. 

 

Ponderação: Atendido.  

 

 1.7. Relativamente ao limite do AHVL, na parte poente da Planta (Folha 2.5.A) foi 

cartografado o limite do AHVL coincidente com o limite do concelho de Leiria/Marinha 

Grande. Contudo, o AHVL possui área beneficiada e infraestruturas, não só no concelho de 

Leiria, mas também no de Marinha Grande. Desta forma, trata-se de uma condicionante de 

caráter intermunicipal que ultrapassa o polígono do limite do concelho. 

 

Ponderação: Atendido 

 

 1.8. Regadio do Sirol - Atendendo a que se trata de uma área condicionada pelo RJOAH, tal 

como está mencionado no Artigo 18° do Regulamento do Plano afigura-se que a área 

beneficiada deste AH deveria estar cartografada na Planta de Condicionantes - Outras 

Condicionantes, e regulamentada no Título II das Servidões Administrativas e Restrições de 

Utilidade Pública em artigo próprio. Todavia atendendo à sua classificação (Obra do Grupo 

IV) nos termos do RJOAH, trata-se de uma Obra de AH da competência da DRAPC. 

 

Ponderação: O limite do Regadio do Sirol foi delimitado na Planta de Condicionantes -  

Outras condicionantes. Relativamente às infraestruturas (canais e açudes) foi solicitado 

em 13.09.2013 à DRAPC o envio destas infraestruturas, de modo a constarem na 

planta de condicionantes. A entidade informou que não possui essa informação.  

 

2. Planta de Ordenamento (junho 2013) 

 

 O AHVL deve integrar o solo rural, qualificado como espaço agrícola de produção, à 

exceção das áreas que se encontram propostas para exclusão do AHVL, na sequência de 

propostas de reclassificação ou requalificação de solo. 

 

Ponderação: Atendido. O AHVL está integrado  no  solo rural, qualificado como 

espaço agrícola de produção, à exceção das áreas  a excluir do AHVL, as quais 

integram o solo urbano. 

 

 2.1. Na Proposta de Planta de Ordenamento na Folha 1A (Norte) na parte terminal do 

AHVL, no concelho, existem áreas de AHVL que não se encontram qualificadas como 

espaço agrícola de produção, o que terá que ser corrigido. Trata-se de áreas com ocupação 

atual uso do solo agrícola. 
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Ponderação: Atendido. Na reunião de concertação de 13.12.2013, o ICNF solicita que 

algumas áreas do AHVL sejam classificadas como Espaços Naturais. A Câmara 

Municipal referiu que na reunião de concertação com a DGADR, realizada em 

4.10.2013, a entidade mencionou que as áreas de Aproveitamento Hidroagrícola 

deverão ser qualificadas como Espaços Agrícolas de Produção, pelo que a Câmara 

procedeu à correção destes em conformidade. 

 

 2.2. Constata-se também que, a simbologia utilizada para identificar o AHVL na Planta de 

Ordenamento (linha continua amarela) apenas limita as áreas do AHVL, qualificadas como 

espaço agrícola de produção, deixando de fora deste limite as restantes áreas do AHVL, 

reclassificadas em solo urbano, nas suas várias qualificações, a excluir do AHVL. Ora, até 

que ocorra essa exclusão as áreas em causa embora detenham aquela qualificação 

(urbana) fazem parte integrante do AHVL, pelo que devem ser incluídas no limite. 

 

Ponderação: As áreas do AHVL, reclassificadas em solo urbano e a excluir do AHVL,  

foram incluídas no limite do AHVL. 

 

 2.3. Relativamente ao tema Áreas Inundáveis em zonas urbanas, representado na folha 

1.A, julga-se que existe um lapso que importa corrigir, nomeadamente na delimitação da 

mancha que cobre a totalidade do aglomerado da Carreira a sul da ribeira da Carreira, dado 

que esses solos se encontram a cotas significativamente superiores aos da área inundável 

do vale. Pelos motivos que a seguir se expõem, julga-se que se justifica uma revisão da 

delimitação da área de solos inundáveis na povoação da Carreira. 

 

Ponderação: Atendido. Relativamente à zona inundável da Carreira, a Câmara 

Municipal enviou, à CCDRC e APA (ex-ARH), a nova proposta de delimitação das 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC), no âmbito do processo da Reserva Ecológica 

Nacional, com base no estudo do Modelo de Gestão da Obra do Lis e Viabilidade do 

Aproveitamento Hidroagrícola, tendo as entidades aceite a alteração uma vez que se 

trata de um estudo validado pelo ex-IDRHa (atual DGADR), que detém conhecimento 

do terreno. Assim, o aglomerado da Carreira deixa de estar incluído em ZAC e 

consequentemente em zona inundável. 

 

 2.4. Na Planta de Ordenamento ou em alternativa na Planta da Rede Viária, questiona-se 

se não de veriam estar integradas a Ecopista do Lena, referida no Programa de Execução e 

a Ciclovia na margem do rio Lis, que é do nosso conhecimento a execução de parte. 

 
Ponderação: Apesar de se encontrarem previstas no Programa de Execução e Plano 

de Financiamento é opção não identificá-las em planta pela sua escala. A DGADR 

aceitou a justificação, na reunião de concertação de  4.10.2013.   
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 2.5. Corrigir a legenda da carta nas áreas para exclusão do AHVL do seguinte modo, Áreas 

a excluir do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, em solo urbano. 

 

Ponderação: Atendido.  

 
3. Regulamento 

 

 3.1.  Título I - Disposições Gerais - Artigo 3° - Composição do Plano 

Neste artigo no ponto 2, deverá ser integrada a referência ao Relatório das exclusões do 

AHVL (ainda nesta data em forma de proposta). Tal deve-se ao facto do mesmo ser a base 

para aprovação da proposta pela Tutela. 

 

Ponderação: Atendido 

 

 3.2.  Título II - Servidões e Restrições de Utilidade Pública, Capítulo I - Disposições Gerais, 

Artigo 6° - Identificação 

Na alínea c) Recursos Agrícolas e Florestais, no ponto i - Obras de Aproveitamento 

Hidroagrícola, tal como, foi solicitada a correção à legenda da Planta de Condicionantes - 

Outras Condicionantes, acrescentar a Canais Principais de rega e Coletores de Defesa, e 

identificar os açudes no plural, Açudes; 

Em nossa opinião deverá ser identificado neste ponto o Regadio do Sirol. 

 

Ponderação: Atendido.  

 
 3.3.  Capitulo II - Disposições Especificas, Artigo 9° - Aproveitamento Hidroagrícola do Vale 

do Lis (AHVL) 

Alterar o artigo 9º da seguinte forma:  

1. A área beneficiada pelo AHVL e suas infraestruturas regem-se pelo regime jurídico das 

obras de aproveitamento hidroagrícola, carecendo 'qualquer intervenção de parecer 

favorável da entidade competente nos termos da legislação em vigor. 

2. A área beneficiada pelo AHVL, em solo rural, faz parte integrante da Reserva Agrícola 

Nacional. 

3. Dentro do limite do AHVL, carecem de autorização da entidade competente nos termos 

da legislação em vigor, quaisquer intervenções nas faixas de proteção das redes de rega, 

das redes de drenagem, do sistema de defesa contra cheias e das infraestruturas 

associadas. 

4. Na área beneficiada pelo AHVL, em solo urbano, aplica-se o disposto no Artigo 69° do 

presente regulamento. 

 

Ponderação: Atendido.  
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 3.4  Secção I - Estrutura Ecológica Municipal, Artigo 12° - Regime de Ocupação 

Na alínea e) do ponto 3 deverá acrescentado: à exceção das obras hidráulicas, necessárias 

ao AHVL. 

 

Ponderação: Atendido.  

 

 3.5. Título III- Sistemas Territoriais e Salvaguardas, Capítulo I – Sistema Ambiental, Secção 

IV - Regadio do Siro/, Artigo 18° - Identificação 

Conforme expresso no corpo deste artigo, a área abrangida pelo Regadio do Sirol e suas 

infraestruturas regem-se pelo regime jurídico das obras de Aproveitamento Hidroagrícola, 

pelo que, salvo melhor opinião da DRAPC, entidade que tutela esta Obra de AH, afigura-se 

que a sua Identificação e regulamentação deveria constar de artigo próprio, no título relativo 

às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, no Capítulo das 

Disposições Especificas, como atrás se referiu. Esta Obra de Rega, na hierarquia da 

classificação das obras está incluída no grupo IV - Outras obras de interesse local, 

enquanto o AHVL está classificado como Obra do Grupo IV- Outras obras de interesse 

regional com elevado interesse para o desenvolvimento agrícola da região. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 3.6. Titulo IV - Uso do Solo, Capítulo II - Disposições comuns aos solos rural e urbano, 

Secção II - Situações especiais, 

3.6.1. Artigo 32° - Infraestruturas territoriais e urbanas 

No ponto 2 deverão acrescentar: Sem prejuízo dos regimes legais em vigor, a 

implementação das infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de energia a partir 

de fontes renováveis, pode ser viabilizada (…), uma vez que também estas infraestruturas 

devem estar condicionadas aos regimes legais em vigor, nomeadamente ao das obras de 

AH. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 3.6.2. Artigo 34° Armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos 

No ponto 1 deverá ser acrescentado, sem prejuízo das disposições legais em vigor, à 

semelhança dos restantes artigos desta secção. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 3.7. Secção III -  Empreendimentos de caráter estratégico, Artigo 36° - Empreendimentos 

Estratégicos 
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No primeiro parágrafo deste artigo deverá ser acrescentado, sem prejuízo das disposições 

legais em vigor, uma vez que terão de ser salvaguardadas as disposições legais das 

condicionantes em vigor na ponderação da instalação deste tipo de empreendimentos. 

 

Ponderação: Atendido. 

 
 3.8. Capítulo III - Solo Rural, Secção II - Empreendimentos turísticos isolados e Secção III -

Núcleos de desenvolvimento turístico 

Nestas secções, respetivamente nos artigos 40 º e 43º, das Condições Gerais, deve ser 

acrescentado, sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

em vigor. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 3.9. secção IV – Espaços Agrícolas de Produção, Artigo 49º - Usos. 

No ponto 2 acrescentar sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública em vigor. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 3.10. Capítulo IV - Solo Urbano – Disposições Comuns, artigo 69º - Regime aplicável às 

áreas incluídas em solo urbano após exclusão do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 

Lis. 

O título deste artigo deverá passar a ter a seguinte redação Regime aplicável às áreas do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, em solo urbano. Consequentemente deverá 

ser corrigida a legenda da Planta de ordenamento, na referência a estas áreas, como atrás 

mencionado. 

Propõe-se ainda a reformulação do texto deste artigo, do seguinte modo: 

1. As áreas do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis, incluídas em solo urbano, 

delimitadas na Planta de Ordenamento, estão sujeitas a exclusão do AHVL, nos termos 

do regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. 

2. A exclusão prevista no número anterior só é eficaz após o pagamento do montante 

compensatório. 

3. Não poderá ocorrer qualquer ocupação ou alteração de uso do solo nestas áreas, 

sem que cumulativamente: 

a) Tenha sido previamente excluído o prédio ou parcela do prédio da área 

beneficiada do AHVL 

b) A ocupação dessas áreas não pode pôr em causa o funcionamento, a utilização 

e a gestão das infraestruturas do AHVL. 

4. Após exclusão do AHVL, nestas áreas aplicam-se as regras e condições de ocupação 

previstas para a categoria ou subcategoria de espaço em que se inserem. 
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Ponderação: Atendido. 

 

 3.11. Título VI - Programação e execução, Capítulo I - Planeamento e Gestão, Artigo 107° 

Instrumentos de programação e execução 

No ponto 2 deste artigo seria de ponderar também como critério a área de AHVL a excluir. 

 
Ponderação: Atendido 

 

 3.12.Capítulo II - UOPG, Artigo 112° - UOPG de Leiria e Artigo 114° - UOPG de Monte Real 

Acrescentar ao ponto 1 destes artigos, uma nova alínea que promova a exclusão de áreas 

do AHVL, tendo em vista o correto planeamento e execução desta UOPG. 

 
Ponderação: Atendido 

 

4. Relatório – Propostas de Exclusão do AHVL 

 

 4.1. Na página 1 da Memória Descritiva e Justificativa, o 3° parágrafo deverá passar a ter a 

seguinte redação, após correção: 

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

cartografada na Planta de Ordenamento, e na Planta de Delimitação do Aglomerado de 

Leiria e na Planta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional. 

 
Ponderação: Atendido 

 

 4.2. No 4° parágrafo corrigir do seguinte modo: 

Tal como estipulado no artigo 95° do PDM em vigor nas áreas (…), o disposto no artigo 

101º do Decreto-lei nº 269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo Decreto-lei nº 86/2002,  

de 6 de abril. 

 
Ponderação: Atendido 

 

 4.3. Na pág. 6 são apresentadas 3 situações que traduzem genericamente as situações de 

sobreposição de AHVL com solo urbano a excluir do AH. 

Na reunião de trabalho de 31/07/2013, a CML informou que vai melhorar a redação dos 

pontos mencionados, pelo que somente se entende propor que seja suprimida o último 

parágrafo da primeira situação descrita no texto em análise. 

 
Ponderação: Atendido 
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 4.4. Na sequência da revisão deste texto ficou naquela reunião acordado que seria corrigido 

o quadro (Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no âmbito da revisão do PDM), incluindo a 

totalidade das manchas a excluir do AHVL, nomeadamente: 

- As do PDM em vigor, que se mantêm inalteradas na atual proposta; 

- As do PDM em vigor que regridem parcialmente, por atual proposta da CML; 

- As que resultam da redefinição dos limites do AHVL efetuada no âmbito da revisão do 

Plano; 

- As novas propostas de áreas a excluir do AHVL, decorrentes do novo modelo de 

desenvolvimento territorial apresentado pela CML na revisão do PDM,  nomeadamente por 

requalificação do solo. 

 
Ponderação: Atendido 

 

 4.5. Na sequência da revisão deste texto ficou naquela reunião acordado que seria corrigido 

o quadro (Áreas beneficiadas do AHVL a excluir no âmbito da revisão do PDM), incluindo a 

totalidade das manchas a excluir do AHVL, nomeadamente: 

A DGADR acordou com a CML e CCDRC que não serão cartografadas nesta proposta de 

revisão as áreas já excluídas do AHVL, no âmbito da execução do PDM em vigor, dada a 

sua dispersão no território e a pequena dimensão das mesmas quando vistas caso a caso, 

sem expressão gráfica à escala deste Plano. Contudo ficou também acordado que esta 

informação deverá ser introduzida na presente revisão. Entende-se que o relatório das 

exclusões é o documento indicado para o efeito. 

Desta forma, deverá ser aditado a este relatório a seguinte informação relacionada com o 

tema. 

- A área excluída durante a vigência do atual POM é de 13,4391 ha, dos quais, cerca 

de 1 ha no núcleo urbano da Carreira, 7,5 ha na freguesia de Marrazes, 4,7 ha na 

freguesia de Leiria e 0,23 ha na 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. 

 
Ponderação: Atendido 

 

 4.6. As Plantas que acompanham o Relatório deverão identificar a totalidade das manchas 

enumeradas no texto. Sugerindo-se que sejam acrescentados detalhes de todas as áreas a 

excluir, para uma melhor leitura da proposta. 

 
Ponderação: Atendido 
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5. Quadro Estratégico Municipal – Hipóteses de Atuação  

 
  Neste documento não foram atendidas as considerações efetuadas no nosso parecer de 

18/10/2012, remetido pelo Fax nº10/DSTAR/DOER/2012, designadamente as efetuadas às 

Estratégias C2 - Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis e da Ribeira do Sirol e B6 

Desenvolvimento das Termas de Monte Real. 

 

Ponderação: Atendido. Foram introduzidas todas as alterações solicitadas pela 

DGADR. 

 

6. Programa de Execução e Plano de Financiamento (Junho 2013)  

 

- Ficha C.2.1. Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis 

 

 Considera-se que nos Objetivos Operacionais deveria existir uma ação com o objetivo de 

criar condições para o envolvimento de todos os beneficiários do AHVL, incluindo os 

exteriores ao perímetro do AHVL, que direta ou indiretamente utilizam infraestruturas desta 

obra de AH, no sentido da implementação de um novo modelo de gestão integrado do 

AHVL, conferindo-lhe sustentabilidade económica. Deveria ainda ser prevista a promoção 

da concretização das exclusões das áreas do AHVL incluídas em solo urbano, de modo a 

agilizar a libertação dessas áreas da condicionante AHVL. 

 

- Ficha C. 5. 3. 1 - UOPG de Leiria e Ficha 5.3.3 - UOPG de Monte Real 

 

  Acrescentar aos objetivos operacionais a promoção da exclusão das áreas de AHVL, em 

solo urbano, incluídas na UOPG, atendendo a que a totalidade da área do AH nesta 

situação terá de ser excluída, de modo a promover o seu uso urbano, em qualquer das suas 

qualificações. 

 

- Ficha G.6.1.1 - Variante Norte Cidade de Leiria e/ou FichaC.6.1. 7 – Variante Norte - 

AB/EN1 09 

 

 Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia da Hierarquia Viária prevê o 

atravessamento do vale do lis numa zona com importância marcada no que respeita à 

produção hortícola, considera-se necessário que a DGADR possa pronunciar-se desde as 

primeiras fases de elaboração do projeto, por forma a minimizar os impactos na área 

beneficiada e nas infraestruturas do AHVL. 

 

- Ficha G.7.1.2 - Drenagem e tratamento de águas residuais 
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 Deveria ser acrescentado um objetivo operacional, de fiscalização e correção das 

afluências indevidas de águas residuais, às redes de infraestruturas do AHVL. 

 

- Ficha C. 7.2.6 - Rio Lis e Rio Lena 

 

 Acrescentar nos objetivos operacionais o seguinte: Reabilitar e renaturalizar os leitos e 

margens fora dos troços integrados no AHVL. Introduzir um objetivo operacional de 

monitorização da qualidade da água do rio, em pontos relevantes. Acrescentar a ARBVL 

nas entidades a envolver. 

 

- Ficha C. 7.2. 7 - Reabilitação da Ribeira do Amparo e construção do Jardim da Almolnha 

Grande 

 

  Avaliar e encontrar soluções para a situação das árvores/cortina arbórea e vedação 

localizadas sobre a conduta ou na sua faixa de proteção, na zona do campo de treinos, na 

salvaguarda das infraestruturas do AHVL. 

 

- Ficha C. 7.3. 1 - Prevenção da poluição da atividade industrial e agropecuária 

 

  No último objetivo operacional acrescentar (...) e respetivo sistema de transporte. 

 

- Ficha C. 7.3.3 -Implementação dos Espaços Verdes 

 

  No que respeita ao último objetivo estratégico temos a referir que, em solo urbano, as 

áreas de AHVL deverão ser excluídas, como previsto na proposta de revisão do PDM, pelo 

que será de todo o interesse que a mesma seja promovida por unidades de planeamento e 

ou de execução que permitam o tratamento em bloco dessas situações. 

 

- Ficha C. 7.4 – Riscos 

 

 Nesta ficha deveria estar previsto a elaboração de um plano específico para o risco de 

cheias, em articulação com o desenvolvimento do Plano de Emergência Municipal, nessa 

matéria específica. 

 
Ponderação: Atendido. As observações foram vertidas no documento conforme 

solicitado pela entidade.  

 

7. Relatório do Plano   

 

7.1. Volume III – Condicionantes (Junho 2013) 
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 No ponto 1.3 acrescentar um subponto relativo ao regadio do Sirol. 

 

  No ponto 1.3.1 - Obra de Aproveitamento Hidroagrícola - Substituir o título deste ponto por 

Obra de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL). 

 

Ponderação: As observações foram enquadradas no documento. 

 
7.2. Volume V – Rede rodoviária prevista – variante norte da cidade de Leiria e variante norte – 

A8/EN109  

 

  Dado que o traçado desta via, apresentado na cartografia da Hierarquia Viária prevê o 

atravessamento do vale do Lis numa zona com importância marcada no que respeita à 

produção hortícola, considera-se necessário que a DGADR possa pronunciar-se desde as 

primeiras fases de elaboração do projeto, por forma a minimizar os impactos na área 

beneficiada e nas infraestruturas do AHVL, aspeto que deverá ficar mencionado neste item 

do Relatório. 

 

Ponderação: A área beneficiada pelo AHVL e suas infraestruturas regem-se pelo 

regime jurídico das obras do aproveitamento hidroagrícola, carecendo qualquer 

intervenção de parecer da DGADR nos termos da legislação em vigor. 

 
8. Plano de Emergência Municipal    

 

 Entende-se que neste plano não se encontra devidamente tratada a problemática das 

cheias nos vales dos Rios Lis e Lena, situação que já foi objeto de vários apontamentos da 

parte da ARBVL, nas instâncias próprias, quando confrontada com estes fenómenos de 

ocorrência frequente. Nesse sentido afigura-se que a Câmara Municipal de Leiria deveria 

promover com as Entidades institucionalmente relacionadas com esta problemática, um 

plano específico para melhor fazer face a este risco. Esta situação deveria, em 

consonância, estar prevista como objetivo na ficha dos riscos. 

 

Ponderação: Foi remetida para a Divisão de Proteção Civil e Bombeiros esta 

consideração, no sentido de ser tida em conta na revisão do PEM, assim como o 

trabalho que a DGADR disponibilizou da Prosistemas. 

 

9. Caracterização e Diagnostico sócio territorial (junho 2013)   

 

 Neste relatório deverão ser incorporados os comentários e texto remetidos pelo nosso 

parecer de 18/10/2012, remetido pelo Fax nº10/DSTAR/DOER/2012. 
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Ponderação: As observações foram vertidas para o documento conforme parecer. 

 

10. Avaliação do grau de execução do PDM em vigor (junho 2013) 

 

 Neste relatório deverão ser incorporados os comentários e texto remetidos pelo nosso 

parecer de 18/10/2012, remetido pelo Fax nº10/DSTAR/DOER/2012. 

 

Ponderação: As observações foram vertidas para o documento conforme parecer. 

 

 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro  

 

 

Áreas a excluir do regime da RAN em solo rural e urbano 

 

 Da nova análise à proposta de exclusão e inclusão da Reserva Agrícola Nacional 

apresentada em Junho de 2013 e tendo em consideração o parecer já apresentado em 

Janeiro deste mesmo ano, foram de novo percorridas todas as manchas que integram a 

nova proposta tendo sido obtido o parecer que abaixo se identifica a cada pedido de 

exclusão. 

 

A proposta final está organizada por tipo de solo, exclusões em solo rural e exclusões em 

solo urbano. Dentro de cada tipo de solo estão organizadas por freguesia e numeradas com 

código da mancha. Os pareceres estão organizados por freguesia apesar de na proposta a 

numeração não ser sequencial e existirem alguns códigos repetidos (exemplo de números 

69,70,71,72). 

 

Verifica-se que na mesma freguesia não há repetições pelo que o número terá que estar 

sempre associado a uma freguesia. 

 

Nesta relação temos três tipos de pareceres à proposta apresentada, favoráveis, favoráveis 

parciais (propostas que carecem de correção gráfica, redução em área de acordo com 

indicação dada para se tornarem pareceres favoráveis) e desfavoráveis. 

 

Ponderação: Foram enviadas à DRAPC as propostas de exclusão da RAN, as quais 

refletem a ponderação da Câmara Municipal na sequência dos pareceres emitidos na 

4.
a
 reunião plenária da Comissão de Acompanhamento (CA), bem como as orientações 

emanadas da reunião de concertação de 19.11.2013, realizada com a CCDRC e 

DRAPC, que teve por finalidade a análise das propostas de exclusão da REN nas 

áreas coincidentes com as propostas de exclusão da RAN.  
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Na reunião de concertação com a DRAPC realizada em 13.01.2014 foram analisadas 

as propostas de exclusão da RAN enviadas pela Câmara, e a representante da DRAPC 

informou que a proposta reflete, na generalidade, o acolhimento das orientações que 

foram transmitidas à Câmara  Municipal, em reuniões de trabalho subsequentes à 

referida 4.ª reunião da CA. No entanto, considera que:  

 

•   As propostas n.
os

 10, 96, 135, 138, 151, 154, 199, 217, 239, 266, 270, 361, 380 e 

383, carecem de correção gráfica de acordo com a indicação dada na presente reunião 

para se tornarem pareceres favoráveis.  

•   A reformulação da proposta n.º 199 (fracionamento do perímetro urbano para manter 

corredor de RAN), determinou a inclusão de uma nova proposta - 199A.  

•  Relativamente à proposta 266B mantém o parecer desfavorável emitido 

anteriormente, pelo facto de interromper uma mancha de RAN de grande dimensão. 

•  A representante da DRAPC propôs a eliminação das propostas n.os 45, 153, 220D1, 

221, 268, 269, 271, 355B, 369, 374, 472A e 388A, por se tratar de pequenos acertos 

sem expressão gráfica, implicando apenas um pequeno ajustamento da RAN bruta. 

•  As restantes propostas obtiveram parecer favorável da DRAPC. 

Foram introduzidas as alterações decorrentes da reunião de 13.01.2014.  

 

 

Proposta de Regulamento 

 

 O Regadio do Sirol deverá vir mencionado no Titulo II. Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública, no capitulo 11.Disposições Especificas num artigo à seguir 

ao Aproveitamento Hidroagrícola da Vale do Lis (AHVL). 

 

Ponderação:  Atendido 

 

 Deverá vir também considerado na planta de condicionantes, Limite do regadio, canais e 

açudes. 

 

Ponderação: Na planta de condicionantes foi considerado o limite do Regadio do Sirol. 

No que diz respeito às infraestruturas, nomeadamente os canais e os açudes não 

foram delimitados, pois a entidade não possui esta informação. 

 

 O texto a considerar neste artigo deverá ser: 

A área abrangida pelo Regadio do Sirol e as suas infraestruturas regem-se pelo regime 

jurídico das Obras de aproveitamento Hidroagrícola, carecendo qualquer intervenção de 

parecer favorável da entidade competente, nos termos da legislação em vigor. 
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Ponderação: Atendido 

 

 No artigo 50° consideramos que, para efeitos de Edificações de apoio às atividades  

agrícolas, florestais e pecuárias não deve existir área máxima de construção ou índice 

máximo de utilização do solo, é neste local que devem ser considerados os apoios 

necessários ao desenvolvimento da atividade. A estrutura fundiária existente não é 

compatível com o índice indicado e este inviabiliza qualquer apoio necessário. O projeto 

técnico-económico a desenvolver deverá ser submetido parecer da entidade competente. 

 

Ponderação: O índice máximo de utilização foi alterado 

 

 No que diz respeito às instalações pecuárias à exceção considerada no ponto b) deverá ter 

a seguinte redação: 

- Não se aplica às instalações pecuárias cuja atividade seja anterior à data de entrada em 

vigor do plano diretor municipal ocorrida em 4 de setembro de 1995, a comprovar por 

documento adequado para o efeito da entidade competente ou as explorações enquadradas 

no regime excecional de regularização do Regime do Exercício da Atividade Pecuária 

(REAP), quando esteja em causa a garantia das condições higiosanitárias e de bem estar-

animal, ou para garantia dos requisitos legais de funcionamento da atividade. 

 

Ponderação: Na reunião plenária da 4.ª CA, a representante da DRAPC referiu que a 

revisão do PDM deve contemplar o conteúdo da 8.ª alteração do PDM em vigor, ou 

seja, o enquadramento do processo de licenciamento das instalações afetas à 

atividade pecuária, anterior à data de entrada em vigor do PDM95. 

Foram propostas alterações a este artigo, tendo em vista a aplicação da norma relativa 

à possibilidade de legalização e ampliação das explorações pecuárias existentes 

anteriores ao PDM95, nos espaços florestais de produção e espaços agrícolas de 

produção, a outras categorias de espaço, onde estão implantadas estas atividades 

(espaços afetos à exploração de recursos geológicos, área de edificação dispersa e 

aglomerado rural).  

Neste sentido, a norma passou para o Título VII – Legalizações e ampliações.  

 

 Propomos as mesmas alterações para os Espaços Florestais de produção nomeadamente 

no artigo 56° no que diz respeito à área máxima de construção ou ao índice máximo de 

utilização do solo e à redação a utilizar na exceção alínea b para as instalações pecuárias 

do mesmo artigo. 
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Ponderação: O índice máximo de utilização foi alterado. Quanto à redação a utilizar na 

exceção da alínea b) para as instalações pecuárias do mesmo artigo ver ponderação 

anterior. 

 

 Na Secção VII – Espaços Naturais 

Nestas áreas o regulamento no artigo 58° não prevê a atividade agrícola e florestal. 

Consideramos que nas áreas indicadas na proposta de ordenamento estas são as 

atividades dominantes e que se devem manter como tal. Na proposta que foi entregue em 

Janeiro deste ano não havia qualquer área indicada a norte do concelho e nesta cartografia 

há inúmeras manchas sem qualquer justificação e com desajustamento quanto ao uso 

preferencial e dominante do espaço, nomeadamente: 

 

Na zona norte do concelho, entre o lugar do Coimbrão e a Ervideira, a sul do Coimbrão, a 

poente do lugar de Sismaria, a Nordeste de Amor, a nascente de Regueira de Pontes, junto 

a Portela da Mata dos Milagres, Zona da Senhora do Monte inúmeras manchas que não 

existiam na proposta de Janeiro e que não tem justificação em solo rural onde a atividade 

agro-pecuária e florestal é dominante. Deve inclusivamente estar prevista uma ocupação 

silvo-pastoril nas áreas de montanha como forma de aproveitamento e controlo da 

vegetação. 

 

Ponderação:  Na sequência da reunião de concertação (13.12.2013) com o ICNF, 

DRAPC e CCDRC, a Câmara Municipal reformulou a proposta de ordenamento para o 

solo rural, a qual permite ultrapassar as objeções formuladas na 4.ª reunião da CA.  

 

 

Após a reavaliação das categorias do solo rural e de acordo com a reunião de 

concertação de 13.12.2013, a Câmara Municipal reformulou o Regulamento e enviou à 

DRAPC para análise.  

 

 Neste seguimento a entidade validou as alterações propostas e propôs introduzir uma nova 

regra no artigo referente à regulamentação dos Espaços Agrícolas de Produção com o 

seguinte teor: 

“É interdita a plantação de espécies florestais para produção de madeira numa faixa de 

20 metros, quando o terreno confine com terrenos de cultivo.” 

 

Ponderação: Aceite. 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro   

 

A.2 Conteúdo Documental 

 Elementos que acompanham o Plano 

- Planta das Âncoras Estratégicas 

No regulamento apresentado esta planta não apresenta a mesma designação, Deve, por 

isso, ser corrigido este lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma 

designação 

 

Ponderação: Corrigido 

 

 Elementos que acompanham o Plano 

- Planta dos Recursos Geológicos  e Infraestruturas Energéticas 

No índice do dossier apresentado esta planta não apresenta a mesma designação, tendo 

sido omitido o conteúdo relativo aos “Recursos Geológicos”. Deve, por isso, ser corrigido 

este lapso para que todos os elementos do plano apresentem a mesma designação. 

 

Ponderação: Corrigido 

 

 Tendo em consideração o disposto nos nº 1 e 2 do artigo 86º do RJIGT, bem como o nº1 da 

portaria nº 138/2005, de 2 de Fevereiro, apenas se encontra em falta a ficha de dados 

estatísticos, a elaborar de acordo com o modelo da Direcção  Geral do Território, conforme 

ponto 5 da Portaria nº 138/2005, de 2 de Fevereiro. 

 

Ponderação: A ficha de dados estatísticos será entregue após Discussão Pública 

aquando da entrega para depósito. 

 

A.4 Elementos que Constituem o Plano 

A.4.1. Regulamento 

 

 Titulo I – Disposições Gerais 

Artigo 4.º: “ Instrumentos Estratégicos e de Gestão Territorial” 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 Titulo II – Servidões Administrativas e restrições de utilidade publica 

Capitulo I Disposições Gerais 

Artigo 6.º: “ Identificação” 

 

Ponderação: As alterações foram efetuadas. 
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 Titulo III – Sistemas Territoriais e Salvaguardas 

Capitulo I- Sistema Ambiental  

Secção I – Estrutura Ecológica Municipal 

Artigo 11.º: “ Âmbito Territorial” 

 

Ponderação: Após ponderação, a planta de ordenamento foi desdobrada na planta da  

Estrutura Ecológica Municipal. Esta planta está em consonância com o regulamento. 

 

 Artigo 11.º, nº2: “ Âmbito Territorial” 

 

Ponderação: O artigo reflete o conteúdo da planta de ordenamento - estrutura 

ecológica municipal.  

 

 Artigo 12.º: “ Regime de Ocupação” 

 

Ponderação: O disposto neste artigo tem em conta os diferentes graus de valores que 

decorrem das classificações constantes da  planta da estrutura ecológica.  

 

 Secção II – Áreas de Risco de Uso do Solo 

Artigo 14.º: “ Perigosidade de incêndios florestais” 

 

Ponderação: Atendido. 

 

Alíneas a), b) e  e):  

 

Ponderação: A entidade questiona o significado de áreas edificadas nas categorias de 

espaços agrícolas e florestais. As áreas edificadas, são as “áreas edificadas consolidadas” 

do Decreto-lei n.º 124/2006, alterado e republicado pelo Decreto-lei 17/2009, de 14 de 

janeiro. O disposto nas alíneas a), b), c), d) e e) correspondem às regras de edificabilidade 

do PMDFCI aprovado. 

 

A redação foi adaptada tendo em conta que o solo rural na revisão contempla outras 

categorias, e clarificou-se a definição das áreas edificadas consolidadas. 

A exceção aqui prevista na alínea c) consta das regras do PMDFCI de Leiria, aprovado 

e em vigor. 

 

 Artigo 16.º, nº3, c): “ Zonas Inundáveis” 

 

Ponderação: A redação foi alterada 
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 Secção V – Regadio do Sirol 

Artigo 18.º: “ Identificação” 

 

Ponderação: Na nova proposta de ordenamento constata-se que a área abrangida 

pelo Aproveitamento Hidroagrícola Sirol delimitada na planta de ordenamento não se 

sobrepõe a áreas classificadas como solo urbano. 

 

 Capitulo II- Sistema Patrimonial 

Secção I – Património Edificado  

Artigo 20.º: “ Identificação” 

Secção II – Património Inventariado  

Artigo 22.º: “ Identificação” 

 

Ponderação: Após a ponderação da posição da CCDRC na reunião de concertação de  

22.10.2014 quanto à introdução no regulamento de uma norma, respeitante ao regime 

do “património inventariado”, a estabelecer prazo para o município proceder à 

classificação do mesmo, ou, em alternativa, definir os auxílios, designadamente fiscais, 

de que os proprietários podem beneficiar, a Câmara Municipal procedeu a alteração da 

norma com base na proposta da CCDRC. 

 

 Artigo 23.º, nº5, d): “ Regime” 

 

Ponderação: A norma foi alterada 

 

 Artigo 23.º, nº5, e): “ Regime” 

 

Ponderação: A norma foi alterada 

 

 Titulo IV – Uso do Solo 

Capitulo II- Disposições Comuns aos solos rural e urbano  

Secção I – Disposições Gerais 

Artigo 30.º, nº3: “ Disposições gerais de viabilização dos usos do solo” 

 

Ponderação: A norma foi alterada. Pretende-se com esta norma o seguinte: se numa 

operação urbanística as regras/parâmetros do presente regulamento forem mais 

restritivas do que os regimes jurídicos em vigor, designadamente os regimes da REN, 

RAN, aplicam-se os regimes gerais da REN ou RAN por serem mais favoráveis. 
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 Secção III – Empreendimentos Estratégicos 

Artigo 36.º: “ Empreendimentos estratégicos”  

Artigo 37.º: “ Procedimento” 

Artigo 38.º: “ Regime” 

 

Nesta sede seguimos de perto a posição da melhor doutrina, na pessoa da Ilustre 

Professora Doutora FERNANDA PAULA OLIVEIRA
1
, que na sua tese de doutoramento 

conclui pela admissibilidade deste tipo de normas, atribuindo-lhes a natureza de “usos 

especiais do solo”.
2
 

A par com outras situações especiais
3
, estes empreendimento estratégicos 

“correspondem a iniciativas, em geral de origem privada, com impacte territorial (mas 

também económico e social) relevante e que, pela sua natureza e características, se 

revelam de patente interesse público ou estratégico para o concelho, mas para os 

quais se desconhecem, no momento da formalização do Plano, os elementos 

fundamentais que possibilitam a sua previsão concreta nas respetivas disposições: as 

suas características (em termos de natureza, intensidades de ocupação, conformação 

física), a respetiva localização, o momento em que supostamente iriam surgir, a 

identidade dos respetivos promotores, etc”. 

Trata-se, pois, de empreendimentos que “não se coadunam com a técnica de 

zonamento dos usos do solo ou para os quais se revela inconveniente, ou mesmo 

impossível, proceder a uma definição apriorística da sua localização”, porquanto, 

ademais, a incerteza da sua ocorrência não justifica que se reservem áreas do território 

municipal para a sua instalação, a qual poderá, até, não ocorrer. 

Mas representam “intenções de investimento” que o município não quer proibir se e 

quando os mesmos aconteçam.  

Como defende FERNANDA PAULA OLIVEIRA trata-se “claramente de uma solução 

flexível e adaptável às circunstâncias que em cada momento existissem, prevendo o 

Plano um regime normal, correspondente aos usos correntes previstos para a respetiva 

área, e um regime especial, que seria aplicado quando ocorressem determinadas 

circunstâncias (a intenção de realização de um empreendimento que viesse a ser 

declarado estratégico por ter ultrapassado o juízo formulado para o efeito
4
”. 

Ademais, para estas situações estão asseguradas regras de procedimento, entre as 

quais a sujeição a discussão pública. 

Esta solução é pela ilustre professora equiparada à situação prevista pelo PROTAL 

para os desterritorializados “Núcleos de Desenvolvimento económico de 

                                                      
1
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionaridade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, pp 483-488. 

2
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionaridade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, pp 483. 

3
Localização de explorações de recursos geológicos; dotações de infraestruturas e de postos de abastecimento de 

combustível; armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos e dos depósitos em geral. 
4
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionaridade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, pp 483-488. 
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desenvolvimento Turístico”, cuja localização não fica pré-determinada já que “a 

localização deverá ocorrer nos locais mais adequados para o efeito”.
5
 

Esta é, repete-se uma “solução flexível e adaptável às circunstâncias concretas de 

cada momento
6
”. 

Por isso, não concordamos, à semelhança da Autora, com a alegada ilegalidade da 

norma invocada pela CCDRC – a CCDRN aprovou a norma no PDM de Vila Verde -, já 

que “em causa não está uma alteração ao Plano, mas uma norma do próprio plano, 

ainda que de conteúdo flexível ou aberto
7
”.  

Mais. “A qualificação de um determinado empreendimento como de carater estratégico 

pressupõe nos termos das normas supra descritas, uma declaração de interesse 

público estratégico pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal”
8
, 

proposta esta que deve explicitar todo o rationale implicado (avaliação das incidências 

territoriais do empreendimento em termos funcionais, ambientais, físico-formais e 

paisagísticos; a verificação e a compatibilização dos usos propostos com os usos 

dominantes e eventualmente a qualificação da iniciativa para efeitos de avaliação 

ambiental estratégica). 

Mas mais. “Estamos perante normas de planeamento que determinam soluções 

(estatuições) diferentes consoante a previsão normativa (hipótese da norma) que 

ocorra, logo de normas flexíveis que apenas devem ser recusadas se a respetiva 

previsão não for suficientemente precisa para determinar as circunstâncias da sua 

aplicação”
9
. Tal não sucede nos casos tomados por exemplo. 

 

 Capitulo III- Solo Rural  

Secção IV – Espaços Agrícolas de Produção 

Artigo 49.º, nº2, d) : “ Usos” 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Secção VI – Espaços Florestais de Produção 

Artigo 55.º, nº1: “ Usos” 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Artigo 55.º, nº2, e): “ Usos” 

 

Ponderação: Atendido 

                                                      
5
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionaridade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, p. 487. 

6
 idem 

7
 idem 

8
 idem 

9
 Fernanda Paula Oliveira, A discricionaridade de planeamento urbanístico municipal, Almedina, teses, p. 488. 
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 Artigo 56.º, nº6, b): “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação: A CCDRC entende que este segmento da norma nada acrescenta à 

legislação aplicável, pelo que sugere a ponderação de um afastamento maior nas 

situações expressas no regulamento, bem como a equipamentos. 

  

Ora, a lei define afastamentos às edificações e não aos perímetros urbanos/AR e AED. 

A proposta inicial apresentava afastamentos muito superiores e a entidade não 

permitiu. Quanto ao afastamento aos equipamentos pode não fazer sentido mas, e 

então as habitações? E os empreendimentos turísticos? As preexistências no solo rural 

as quais não estão contempladas nesta norma estão salvaguardadas pelos  50 metros 

de acordo com a lei vigente. Por conseguinte, decidimos manter. 

 

 Artigo 56.º, nº6, c): “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação: Foi clarificado o conceito de acordo com o previsto do Decreto 

Regulamentar 9/2009 de 29 de maio. A CCDRC entende que o valor indicado parece 

ser exagerado. Em todo o caso entende a CML manter o valor, pois estas edificações 

têm que estar inseridas na exploração e só existem enquanto perdurar a atividade. Não 

vão prejudicar a exploração. Ademais, as regras sobre regime de edificabilidade 

compõem o núcleo duro das normas discricionárias cabimentadas na autonomia 

municipal de planeamento. 

 

 Secção VII – Espaços Naturais  

A identificação, caracterização e usos associados não traduz a representação efetuada na 

planta de ordenamento. Com efeito, uma grande parte dos espaços naturais corresponde a 

solos agrícolas da RAN. 

 

Ponderação: Nova delimitação do solo rural de acordo com reunião de concertação de 

13.12.2013, com  ICNF, DRAPC e CCDRC.  

 

     Secção VIII – Espaços afetos à exploração de recursos geológicos  

Artigo 61.º, nº1, a): “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação: Entende a CCDRC que: n.º 1-a) O regime de edificabilidade previsto 

parece desajustado, sendo extremamente excessivo face às características deste tipo 

de explorações. 

N.º 1 –a) ?? deve ser n.º 3 alínea a). 
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Entende a CML manter o valor pois estas edificações têm que estar inseridas na 

exploração e só existem enquanto perdurar a atividade, pelo que não irão prejudicar a 

exploração. 

 

 Secção IX – Aglomerados Rurais  

Artigo 64.º, nº3: “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação: Não desconhecemos o que refere o RJUE a propósito. Defende a melhor 

doutrina que pode ser o plano diretor municipal, tal como é apresentado em que é a 

partir dele que se faz a gestão urbanística que pode ser mobilizado em substituição do 

referido plano de pormenor e fixar a dimensão da parcela remanescente. O PDM pode 

regular o conteúdo material de um PP e ademais tem um procedimento de elaboração 

aproximado, mas para mais, do que o PDM. Foi ponderado, mas por se entender não 

haver a referida ilegalidade, manteve-se.  

Foram definidos critérios tipo morfológicos que asseguram a manutenção das 

características identitárias dos aglomerados, bem como parâmetros de referência.  

 

 Secção VII – Áreas de edificação dispersa  

Esta secção deve passar a “Secção X” 

 

Ponderação: Foi corrigido 

 

 Artigo 65.º: “ Identificação e caracterização” 

 

Ponderação: Atendido. O regime de edificabilidade manteve-se. A diferenciação entre 

os aglomerados rurais e as áreas de edificação dispersa incide nos critérios tipo 

morfológicos, os quais foram apenas definidos para os primeiros.  

 

 Capitulo IV- Solo urbano – Disposições Comuns  

Artigo 68.º, nº3: “ Critérios supletivos” 

 

Ponderação: A norma foi clarificada.  

  

 Secção I – Solo urbanizado – Disposições comuns  

Artigo 73.º, nº2, a),b): “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação: Existe duplicação de normas no regime de edificabilidade para os 

espaços centrais,  e nas  disposições comuns do solo urbano (artigo 68.º - Critérios  

supletivos). Estas normas foram revistas. 
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 Artigo 73.º, nº4, 6: “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação:  Dada a quantidade e complexidade de algumas questões relacionadas 

com as atividades industriais, a Câmara Municipal reavaliou a proposta de 

regulamento, tendo por assento que os municípios pertencentes à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria, devem possuir um natural alinhamento das 

estratégias de desenvolvimento e dos objetivos estratégicos da revisão dos planos. A 

CML entende que devem existir lógicas de continuidade entre os territórios, 

considerando que as ações/estratégias preconizadas para o território de um município 

têm impactes nos municípios vizinhos.  

 

A CML enviou à DREC extrato do regulamento alterado, no que diz respeito às regras 

de edificabilidade dos estabelecimentos industriais nas diferentes categorias de uso do 

solo nomeadamente: Espaços Centrais, Espaços Residenciais e Espaços Urbanos de 

Baixa Densidade. A proposta reflete a ponderação da CML, bem como as orientações 

provenientes da reunião de concertação de 20.01.2014  com a representante da 

DREC, balizadas com o entendimento da CM em criar/alterar as regras de 

edificabilidade de forma a concertar o alinhamento acima referido. 

 

 

 Subsecção IV – Espaços de atividades económicas  

Artigo 83.º, nº2, b): “ Área comercial e de serviços” 

 

O n.º 2 alínea b) não foi questionado no âmbito da 4.ª CA. O parâmetro de 

edificabilidade - índice de impermeabilização foi alterado. A 8.ª alteração ao PDM em 

vigor contemplava um processo de classificação e requalificação do solo em Vale 

Pereiro para enquadrar a legalização de uma unidade comercial (Retail Park ). Dado 

que se optou por introduzir a proposta da 8.ª alteração na revisão do PDM, verificou-se 

que o índice de impermeabilização de 80% não resolvia esta questão, por conseguinte 

optou-se por introduzir um novo parâmetro – índice máximo de ocupação de 70%, 

retirando o índice de impermeabilização. 

 

 Subsecção IV – Espaços de atividades económicas  

Artigo 84.º, nº2, c): “ Área comercial e de serviços” 

 

Ponderação: Não foi considerada a sugestão da CCDRC.  

Os PMOT são instrumentos de definição de uma estratégia municipal (são, por isso, 

regulamentos autónomos), estratégia esta que apenas está limitada pelas opções de 
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carácter regional e local: o que significa que a CCDR apenas se deve pronunciar 

apenas sobre questões de legalidade (incluindo a compatibilidade com outros 

instrumentos) e sobre as questões de ordenamento do território de uma perspetiva dos 

interesses nacional e regional.  

Por as decisões de planeamento municipal se encontrarem funcionalizadas à 

concretização de políticas e estratégias locais e à prossecução imediata de interesses 

deste tipo, somos de opinião que não existe, do ponto de vista regional ou nacional 

nada que impeça este tipo de opções, pelo que pugnamos pela sua manutenção. 

 

  Subsecção V – Espaços Verdes 

Artigo 88.º, nº1: “ Usos” 

 

Ponderação: Atendido. A norma foi alterada. 

 

 Artigo 89.º, nº6: “ Áreas de Proteção e enquadramento” 

 

Ponderação: A CCDRC pergunta sobre quais as regras aplicáveis à ampliação de 

edifícios legalmente existentes nestas áreas. Nestes casos aplica-se o artigo 126.º. 

 

 Subsecção VI – Espaços Uso especial 

Artigo 91.º, nº1: “ Identificação e caraterização” 

 

Ponderação: Atendido  

 

 Subsecção VII – Espaços urbanos de baixa densidade 

Artigo 95.º: “Usos” 

 

Ponderação: Foi corrigido.  

 

 Artigo 96.º, nº2: “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação: Foi corrigido. Pretendia-se remeter para o artigo 73.º. 
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 Secção II – Solo Urbanizável  

Artigo 98.º, nº1, nº2, nº4: “ Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação:  

 

Artigo 98º, n.º 1 e 2.º  

Uma leitura atenta dos normativos do RJIGT atinentes à execução dos planos permite 

concluir que o legislador definiu, neste diploma legal, aquela que considera ser a 

situação ideal em matéria de planeamento e que pressupõe: 

 

a)a elaboração, por todos os municípios, para a respetiva área territorial, dos três 

níveis de planeamento que lhes compete: planos diretores municipais, planos de 

urbanização e planos de pormenor; 

 

b)a identificação pelo município, logo aquando da elaboração do plano diretor 

municipal, das unidades operativas de planeamento e gestão para efeitos de 

programação da sua execução, identificando-se, logo aí, os planos de urbanização 

e de pormenor que para cada uma delas serão elaborados e identificando os 

respetivos termos de referência;  

 

c)a assunção dos planos de pormenor, dada a escala a que são elaborados, como 

os instrumentos de planeamento que mais se encontram estão vocacionados para a 

execução; por este motivo a delimitação de unidades de execução deve 

corresponder a áreas abrangidas por estes ou, no mínimo, a áreas para as quais se 

encontram já delimitadas unidades operativas de planeamento e gestão, que 

exigem a posterior elaboração daquele tipo de planos; 

 

d)que qualquer operação executiva, designadamente as operações urbanísticas — 

loteamentos, nas suas múltiplas formas (loteamento propriamente dito, 

reparcelamento) ou obras de edificação — apenas podem ocorrer dentro de 

unidades de execução previamente delimitadas; 

 

e)que, por tudo isto, a perequação de benefícios e encargos apenas deve funcionar 

para áreas com plano de pormenor em vigor ou unidades de execução delimitadas. 

 

Ora, quanto a nós, embora uma realidade como a apontada apresente óbvias 

vantagens, quanto aos efeitos que terá na ocupação do território, nada aponta no 

sentido de que ela tenha de ser cumprida em todas as circunstâncias ou que aos 

municípios não sejam deixadas outras alternativas viáveis. Até porque, em muitas 
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situações, a solução apontada pela lei, embora sendo a que ocorrerá tendencialmente 

em regra no futuro, não é imediatamente exequível. 

 

A este propósito, uma das questões referidas com maior pertinência no que toca ao 

tema em apreciação é a de saber se com o RJIGT todas as operações urbanísticas 

(forma mais importante de execução dos instrumentos de planeamento) terão de 

ocorrer necessariamente integradas em unidades de execução previamente 

delimitadas e no âmbito das quais funcionam sistemas de execução — execução 

sistemática — ou se ainda se admite a concretização das mesmas à sua margem — 

execução assistemática. 

 

A dúvida é pertinente, já que nos termos do artigo 119.º do RJIGT, não apenas os 

planos, mas também as operações urbanísticas
10

, são executados através de sistemas, 

para o funcionamento dos quais são delimitadas previamente unidades de execução. 

 

Uma leitura meramente literal do referido dispositivo legal poderia levar-nos a concluir 

que apenas aquela é possível: (1) este diploma apenas refere a execução sistemática; 

(2) esta é a única que permite alcançar um dos principais objetivos apontados pelo 

RJIGT — o de impedir a disseminação das operações urbanísticas pelo território; (3) é 

esta a execução que melhor permite o funcionamento dos mecanismos de perequação, 

garantindo que a mesma é promovida entre os proprietários abrangidos pela mesma 

unidade de execução
11

. 

 

Por todos estes motivos, a execução sistemática é apresentada como a forma normal 

de execução dos planos e de operações urbanísticas, não fazendo a lei referência a 

uma execução à sua margem. Pensamos, contudo, que esta não deve ser afastada 

embora devam ser bem delimitados os pressupostos em que pode ocorrer. 

 

Quanto a nós, e a este propósito, consideramos que a delimitação das situações em 

que a execução deve ser feita de forma sistemática e aquela em que se admite 

execução assistemática, deve relacionar-se com a distinção, no que às categorias do 

solo urbano diz respeito, entre solo urbanizado (consolidado ou infraestruturado) e 

solos cuja urbanização seja possível programar: a execução sistemática surge como a 

forma de execução regra dos solos integrados nesta última categoria (correspondendo 

as unidades de execução a uma forma de programação da intervenção) e a 

                                                      
10

  Estas são, relembra-se, as operações que se encontram reguladas pelo RJUE (cfr. artigo 2.º 

deste diploma legal).  
11

  Cfr. Fernanda Paula Oliveira, in Sistemas e Instrumentos de Execução dos Planos, Cadernos 

do CEDOUA, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 29 e ss. 
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assistemática como a regra para os solos integrados na primeira categoria. 

 

Com efeito, nas zonas já consolidadas e urbanizadas, a execução do plano deve 

processar-se, dominantemente, através da realização avulsa das operações 

urbanísticas previstas no RJUE, embora esta possibilidade seja de afastar sempre que 

o próprio plano determine em sentido contrário ou o município condicione o 

aproveitamento urbanístico nestas zonas consolidadas através de delimitação de 

unidades de execução, por entender justificar-se que as intervenções sejam suportadas 

por uma solução integrada de conjunto (quando, por exemplo, existe um espaço vazio 

no meio da cidade que deve ser preenchido por um projeto conjunto). 

 

Por sua vez, em zona de urbanização programada a execução do plano deve 

processar-se, essencialmente, através da delimitação prévia de unidades de execução 

(de acordo com a ordem de prioridades do município), admitindo-se, contudo, que se 

possam, em circunstâncias excecionais, autorizar operações urbanísticas avulsas (v.g. 

quando digam respeito a parcelas situadas em contiguidade com a zona urbanizada ou 

com áreas que tenham adquirido características semelhantes àquela através de ações 

de urbanização ou edificação, e desde que o município considere que as soluções 

propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona 

urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente. 

 

Mais: 

Antecipamos que o que se pretende fazer é a articulação entre os 3 regimes vigentes- 

RJIGT, RJUE e RJRU-, articulação necessária em virtude da aparente contradição 

entre os mesmos. 

O problema está quer doutrinal quer legalmente identificado. FERNANDA PAULA 

OLIVEIRA resume-os em doze pontos, a saber: i) reforço da litorialização e da 

aceleração do processo de urbanização; ii) abandono e degradação dos centros 

históricos com a deslocação da população para periferias sub-equipadas e 

desqualificadas; iii) urbanização indisciplinada e com tendências dispersivas 

(densidade populacional elevada fora de alguns perímetros urbanos), com um 

alargamento sobredimensionado e irrealista destes perímetros; iv) aumento do número 

de fogos devolutos e degradados dentro dos perímetros urbanos dos grandes centros e 

o seu congestionamento durante o dia; v) irracional ocupação dos solos, fruto de 

iniciativas privadas que surgem desgarradas, sem articulação, e carentes de 

movimento associativistas e de parcerias público-privadas de relevo, consistindo quase 

sempre em licenciamentos isolados; vi) deficiências ou insuficiências nas infra-

estruturas urbanas e nos equipamentos e espaços públicos; vii) falta de articulação de 

planos de municípios vizinhos e dos planos em geral; viii) realização de operações 
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urbanísticas ilegais; ix) frequente e indesejável segregação social do espaço; x) perda 

de identidade de algumas periferias urbanas e, em situações mais flagrantes, também 

de centros urbanos; xi) marginalização de extensas áreas rurais ou perda das suas 

características tradicionais e xii) inflexibilidade de grande parte do regime de 

conservação da natureza (durante muito tempo um regime de “tudo ou nada” devido à 

inexistência de regimes intermédios em zonas tampão)
12

. 

A que acrescem as “instabilidades dos vários níveis da Administração do território, 

como: a) a instalação dos ministérios que tutelam este domínios; b) a existência de 

diversas instituições sobrepostas territorialmente, todas com atribuições sobre as 

mesmas áreas territoriais e com competências planificadoras; c) a deficiente 

articulação e cooperação entre municípios e entre estes e os restantes níveis da 

administração do território e d) ausência de organismos de monitorização e avaliação 

das medidas adoptadas e o difícil enquadramento jurídico de algumas entidades 

criadas nestes domínios: o caso das comissões que acompanham a elaboração dos 

instrumentos de gestão territorial
13

”. 

Também o PNPOT os elencou designando-os de “24 problemas para o ordenamento 

do território em Portugal”
14

. 

A saber, problemas associados na sua base à ausência de planeamento e a que os 

planos diretores municipais de primeira geração não souberam dar resposta porquanto: 

i) foram pouco estruturantes das cidades, com deficiente definição dos equipamentos, 

redes de circulação, estrutura ecológica e centralidades; ii) sucumbiram às “reservas de 

urbanização” sem que tivessem definidos em planos mais concretos as normas devidas 

e muitas das vezes incluídas em centros urbanos; iii) dissociação entre questões da 

habitação com o planeamento; iv) falta de integração de estratégia definida e 

estruturada
15

. 

O que culminou, nas palavras de FERNANDA PAULA OLIVEIRA, na “promoção de um 

“crescimento urbanístico casuístico e disperso””
16

. 

Para a “superação destes problemas” tentou-se com o PNPOT um novo modelo de 

ocupação territorial, voltado para a programação e para um urbanismo de conjunto, 

associativo e sustentado, de forma a que se conseguisse uma i) contenção e 

consolidação dos perímetros urbanos; ii) preenchimento (colmatação) dos espaços 

vazios dentro dos perímetros urbanos existentes e adopção de instrumentos 

adequados para reforçar e revitalizar os centros das cidades, em concreto, os centros 

históricos. 

                                                      
12

 Fernanda Paula Oliveira, Novas tendências do direito do urbanismo, de um urbanismo de expansão e de segregação  
um urbanimo de contenção, de reabilitaçã e de coesao social, Almedina, 2011, p. 38 
13

 idem. 
14

 O PNPOT e os novos desafios do ordenamento do Território, Almedina, 2009. 
15

 Fernanda Paula Oliveira, ob. ci. p. 42 
16

 idem 
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“A intenção final é a de inverter as tendências expansionistas (…) em vez de expansão, 

promoção da contenção dos perímetros, do preenchimento dos espaços vazios e da 

reabilitação urbana”.
17

 

Tais desideratos implicam a adopção de novas formas de gestão urbanísticas a 

assumir pelos municípios. 

Vejamos como. 

Até ao momento que descrevemos podemos dizer que vivemos um modelo em que a 

Gestão urbanística se fazia sem planos: tratava-se de uma programação privada; de 

projectos no limite da propriedade que originavam licenciamentos casuísticos e 

dispersos. 

Deste modelo passamos para o modelo dos planos diretores municipais de primeira 

geração em que a gestão urbanística já era com planos, mas para não os contrariar. 

Ou seja e dito de outro modo, a programação continuava a ser privada; os projectos 

confinavam-se no limite da propriedade e os licenciamentos eram na mesma 

casuísticos e dispersos. 

Deste modelo evoluímos então para uma gestão urbanística com planos, em que a 

gestão é uma forma de execução destes, modelo que teve a sua origem, como se viu 

na necessidade de introdução no planeamento de: i) programação; ii) soluções de 

conjunto (projectos integrados; iii) parcerias, determinando o RJIGT neste sentido 

obrigando à adopção em solos de urbanização programada de unidades de execução. 

Ora, nos termos do RJIGT, a execução de planos e de operações urbanísticas deve ser 

feita por intermédio de sistemas que funcionam no âmbito de unidades de execução 

(artigo 119.º); já o RJUE apela para que a ocupação do território seja feita por 

intermédio de operações urbanísticas, de iniciativa privada e decididas por intermédio 

de actos de “licenciamentos” casuísticos e desgarrados. Tratar-se-á de dois modelos 

distintos? Em caso de resposta negativa, como os articular, então? 

Mais uma vez estamos com FERNANDA PAULA OLIVEIRA para quem “esta 

articulação deve ser feita estabelecendo uma relação entre o modelo de gestão a 

mobilizar e as categorias de solo urbano que estão em causa
18

”, podendo essa 

articulação ser a seguinte:” 

a) A execução sistemática deve ser a forma normal de execução dos planos e de 

operações urbanísticas 

b)  quando tenha de se proceder à correspondência entre as categorias de solos e a 

forma de execução, então: 

c)  nas zonas urbanizadas (bem) consolidadas, a gestão urbanística processar-se-

á preferentemente por intermédio de operações urbanísticas realizadas nos termos do 

RJUE; 
                                                      
17

 Fernanda Paula Oliveira, Novas Tendências do Direito do Urbanismo. De um Urbanismo de Expansão e de 
Segregação a um Urbanismo de Contenção, de Reabilitação Urbana e de Coesão Social, p, 46 
18

 idem 
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i)nas zonas urbanizadas a consolidar (colmatar) a gestão deve ser operada por 

intermédio da prévia delimitação de unidades de execução nos termos do RJIGT, 

quando se justifique que as intervenções sejam suportadas por uma solução 

integrada de conjunto (v.g. quando existe um espaço vazio no meio da cidade que 

deve ser preenchida por um projecto conjunto); se tal não se justificar a gestão 

urbanística é feita à luz dos procedimentos do RJUE; 

ii)nas zonas urbanizadas (mal ou deficientemente) consolidadas 

(designadamente degradadas) ou nas zonas urbanizadas “a renovar”,  a 

gestão deve ser feita por intermédio operações de renovação urbana ou então de 

áreas de reabilitação urbana nos termos do RJRU, as quais podem abranger em 

parte zonas de colmatação; 

iii)Nas zonas de urbanização programada (zonas urbanizáveis), a gestão 

operará preferencialmente por intermédio de unidades de execução a delimitar 

pelo município nos termos do RJIGT. Pode contudo, admitir-se uma gestão feita por 

intermédio de operações urbanísticas avulsas nos termos do RJUE quando estejam 

em causa parcelas situadas em contiguidade com a zona urbanizada ou com áreas 

que tenham adquirido características semelhantes àquelas através de acções de 

urbanização ou edificação e desde que o município considere que as soluções 

propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona 

urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente. Só 

assim se evita a dispersão permitindo a contenção e a consolidação dos perímetros 

urbanos existentes”. 

 
Posto o que, pelas, razões expostas, com a interpretação puramente literal feita 

pela CCDR da norma do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009. 

Para nós, não obstante a correcta e adequada interpretação jurídica da norma em 

apreço (como aliás de qualquer norma jurídica) deve ser feita não apenas com 

apelo à sua própria letra (elemento literal da interpretação) mas também aos 

restantes elementos da interpretação jurídica, em especial o sistemático
19

, o 

histórico
20

 e o teleológico
21

 (artigo 9.º, n.º 1, in fine do Código Civil). 

 

 

 

 

 

                                                      
19

 De acordo com o qual a norma deve ser interpretada não isoladamente, mas como uma peça de um todo (no caso, 
do Plano Director Municipal). 
20

 Que manda atender aos factores relacionados com a origem da norma.  
21

 Que apela para a necessidade de se considerar o fim que com a norma se pretende alcançar (ratio legis ou ratio 
iuris), visando, por isso, procurar a solução mais acertada para os casos da vida, atendendo precisamente a esse fim. 
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Artigo 98º, n.º 4  

Esta norma foi colocada porque a construção avulsa só é permitida de acordo com 

o n.º 2. Já as legalizações e ampliações não têm que estar sujeitas a esta norma. 

 

 

Titulo V – Sistemas de Infraestruturas  

 

 O regulamento não traduz a planta de ordenamento no que diz respeito aos "espaços 

canais e de infraestruturas", dispondo apenas sobre as “Infraestruturas viárias". 

 

Ponderação: Corrigido. O regulamento está em consonância com a planta de 

ordenamento 

 

 Verifica-se que não estão refletidas no regulamento as preocupações referidas no relatório 

quanto às zonas de proteção do heliporto do hospital de Santo André, do aeródromo da 

Gândara, as quais, segundo aquele documento, ainda não constituem condicionantes e que 

importa salvaguardar. 

 

Ponderação: As zonas de proteção foram incluídas na Planta de Ordenamento – 

Salvaguarda, foi introduzido no regulamento normas para a salvaguarda. Esta 

informação foi validada pela entidade - INAC. 

 

 

Secção I – Infraestruturas Viárias   

 

 Artigo 101.º, nº2, b),c): “ Regime de proteção” 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Por outro lado, da analise do disposto nas alíneas anteriores e no artigo 100º, não se 

percebe quais são as “Vias não incluídas nos níveis hierárquicos definidos” 

 

Ponderação: O articulado refere-se às vias que não se considera na Hierarquia Viária, 

assim refere-se as restantes vias do concelho que não se encontram nomeadas nem 

no nível I, II ou III. 

 

 Artigo 102.º: “ Espaços Canais sujeitos a servidão” 

A designação deste artigo não está em consonância com o seu conteúdo 

 

Ponderação: Atendido 
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 Artigo 102.º, nº4,nº5: “ Espaços Canais sujeitos a servidão” 

 

Ponderação: Não concordamos. Trata-se de normas alternativas para cenários 

possíveis diferentes. Confirma a regra da flexibilidade que deve ser assacada ao PDM, 

IGT estratégico por natureza e de longa duração. Em causa está uma norma própria do 

PDM de Leiria ainda que de conteúdo flexível ou aberto. Estamos perante uma norma 

de planeamento que determina estatuições diferentes consoante a previsão normativa 

que ocorra, logo de normas flexíveis que apenas podem ser recusadas se a respetiva 

previsão não for suficientemente precisa para determinar as circunstâncias da sua 

aplicação, o que entendemos não suceder no caso em apreço. Sobre a admissibilidade 

destas normas, cfr Fernanda Paula Oliveira, A discricionariedade de planeamento 

Municipal, Almedina, teses, 2011, p.481-491. 

 

 

 Artigo 104.º, nº3, c): “ sobre as legalizações” 

 

Ponderação:  

Antes de mais, devemos começar por referir que não percebemos o alcance da 

afirmação proferida pela entidade quando diz que “Não existe na legislação urbanística 

a figura da “legalização”, pelo que a norma de ser “retirada”. 

Ora se é verdade que à luz do ordenamento jurídico em vigor não há desenhado 

um procedimento de legalização, tal não significa que a legalização não exista. 

FERNANDA PAULA OLIVEIRA, DULCE LOPES, MARIA JOSÉ CASTANHEIRA 

NEVES E FERNANDA MAÇAS, definem-na como o “ conceito genérico equivalente à 

reposição da legalidade no caso concreto” e que”pode depender do desencadear de 

procedimentos de vária ordem, tendo em consideração os motivos aos quais se liga a 

operação urbanística ilegal: ou o início de um procedimento de licenciamento ou 

comunicação prévia de legalização, consoante os casos; ou um pedido de alteração à 

licença ou comunicação prévia (artigo 105.°, n.° 5); ou a realização de trabalhos de 

correcção ou alteração da obra (artigo 105.°, n.° 1)”.
22

 

Casos haverá ainda em que é dúbio se nos encontramos perante uma obra ilegal, por o 

interessado alegar que a mesma foi construída em data anterior à entrada em vigor do 

Regime Geral das Edificações Urbanas (RGEU). Neste caso, haverá que indagar a 

veracidade de tal afirmação, seja pela exigência que o particular apresente todos os 

dados concretos que permitam firmar a antiguidade do edifício (normalmente o registo 

                                                      
22

Fernanda Paula Oliveira, Maria José Castenheira Neves, Dulce Lopes e Fernanda Maçãsi, Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, Comentado, Coimbra, Almedina, 3.ª ed., 2011, comentário ao artigo 105.º 
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predial, o cadastro, títulos de propriedade, fotografias), seja pela análise, sempre 

dentro das possibilidades técnicas dos serviços municipais, das características 

construtivas do imóvel. 

E se percebemos os receios da entidade, já que a prática tem demonstrado que a 

Administração municipal tem sido mais benevolente com as legalizações em termos de 

apreciação do que com os procedimentos de licenciamento ou autorização iniciados a 

priori, nomeadamente não controlando a verificação dos motivos de indeferimento 

dotados de elevada discricionariedade, tal não significa que a figura da legalização 

esteja vedada na nossa ordem jurídica. 

As supra citadas autoras explicam bem a evolução da figura no seu comentário ao 

RJUE. Segundo estas, “o RJUE, na sua formulação inicial, veio clarificar os termos de 

funcionamento desta figura. Para tal revogou expressamente o artigo 167.° do RGEU e, 

no artigo 106.°, n.° 2, determinou que “a demolição não pode ser ordenada se a obra 

for susceptível de ser licenciada ou autorizada ou se for possível assegurar a sua 

conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis 

mediante a realização de trabalhos de correcção ou de alteração”, clarificando que a 

demolição é o que deve ser — um acto de ultima ratio, que apenas deve ser utilizado 

quando se revele o único meio passível de repor a legalidade urbanística (princípio da 

proporcionalidade). 

Esta primeira versão, porém, parecia impor à Administração o dever de legalização de 

todas as obras conformes com as normas legais e regulamentares, não podendo esta 

ordenar a demolição se a legalização fosse possível, mesmo havendo conduta 

negligente ou desinteressada do proprietário nesse sentido. 

Para evitar esta asserção que poderia concorrer para a manutenção de um estado de 

coisas que se pretendia evitar, “a alteração que foi introduzida no n.° 2, do artigo 106.°, 

pelo Decreto-Lei n.°177/2001, aponta no sentido de a legalização de obras 

corresponder a um ónus dos interessados. Caso estes não realizem os trabalhos de 

correcção ou alteração devidos, nos termos do artigo 105.°, ou promovam a legalização 

da operação no prazo razoável que lhes deve ser dado para o efeito, é legítima, rectius 

devida, a emanação da ordem de demolição”.
23

 

É pois, por isso que “só depois de concluída a apreciação sobre a viabilidade ou 

inviabilidade da pretensão de legalização é que poderá lançar-se mão do procedimento 

de demolição”
24

. 

Deve, assim, em qualquer caso, a ponderação sobre uma possível legalização ter lugar 

não apenas antes da execução do acto de demolição, como previamente à sua 

adopção
25

.  

                                                      
23

Fernanda Paula Oliveira, Maria José Castanheira Neves, Dulce Lopes e Fernanda Maçãs, Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, Comentado, Coimbra, Almedina, 3.ª ed., 2011, comentário ao artigo 105.º e 106.º. 
24

 idem, ob cit., p. 
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Donde e se é verdade que não há no nosso ordenamento urbanístico qualquer regime 

particular para a legalização
26

 não é menos verdade que impende um dever de 

legalização se tal for possível. O que se pretende com a norma ora em apreço não é 

beneficiar o infractor mas apenas uma opção municipal para situações que tendo 

surgido antes do PDM podem, com a criação deste regime excepcional, vir a cumpri-lo. 

FERNANDA PAULA OLIVEIRA, trata diretamente esta questão, chegando, 

antecipamo-lo já, a uma resposta afirmativa sobre a sua admissibilidade, quando se 

pergunta se “a elaboração de um plano municipal ou a sua alteração podem ser 

motivadas pela (ou orientadas no sentida da) regularização de situações ilegais, 

hipótese que abrange, desde logo, duas situações completamente distintas: a da 

ilegalidade resultar de um acto de controlo preventivo objecto de anulação ou 

declaração de nulidade (…) e aquela que decorre do facto de as operações não terem 

sido objecto de actos de controlo preventivo aquando da respectiva concretização, 

tendo ficado desajustadas de novas exigências de legalidade entretanto entradas em 

vigor”
27

. 

Com efeito, há situações que apenas são ilegais porque não seguiram os 

procedimentos de controlo a que estavam sujeitas mas que cumpriam todas as regras 

materiais à data da sua concretização e que, agora, em virtude de alterações 

introduzidas a essas regras matérias podem não ser susceptíveis de serem 

legalizadas
28

. 

Concluindo o município pela manutenção destas “pré-existências de facto
29

”, operado e 

mobilizado o dever de ponderação que lhe impende na elaboração e revisão dos 

instrumentos de planeamento
30

, esta regularização “deverá ser permitida se e na 

medida em que o município conclua que a manutenção daquelas operações não coloca 

em causa o modelo de ocupação territorial definido para todo o município, ou se integra 

nos objectivos da sua política territorial”
31

. 

E se é verdade que “a razão de ser para a elaboração ou alteração do plano municipal 

não poderá ser, de forma direta e imediata, a regularização destas situações” 
32

não é 

menos verdade que “uma opção que passe por as não regularizar (o que determinará, 

                                                                                                                                                            
25

 Carla Amado GOMES, “Embargos e demolições: entre a vinculação e a discricionariedade”, in Cadernos de Justiça 
Administrativa, n.º 19, página 39 e seguintes) e Fenanda Paula Oliveira, Dulce Lopes, Maria José Castanheira Neves e 
Fernanda Maçãs, in Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Comentado, Coimbra, Almedina, 3.ª ed., 2011. 
26

 E é por isso como refere Fernanda Paula Oliveira que “ se lhe aplicam as regras gerais que determinam a sua 
admissibilidade (ou não) consoante a operação urbanística cumpra ou não, no momento da legalização, as regras e 
exigências de ordem material em vigor”. 
27

 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss. 
28

 Apenas trataremos destas situações e não também daqueloutra identifica, a que decorre da ilegalidade do próprio 
título. Sobre a solução para estas, vide, Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, cit., p. 116 e 
ss. 
29

 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 
30

 Dever a que a admnistração está obrigada, sob pena de o plano estar viciado por falta de ponderação ou 
desproporcinalidade 
31

 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 
32

 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 
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em última instância, a necessidade de proceder á respectiva demolição) apenas deve 

ser determinada quando existam relevantes interesses públicos que a justifiquem
33

”. 

Apenas ficarão pois por atender exigências referentes aos projectos de especialidades 

já que a integração de normas deste tipo nos planos “apenas permite a regularização 

daquelas edificações do ponto de vista urbanístico, já que aos planos municipais 

apenas cabe cuidar destas”.
34

 

Mais. Em resposta à corrente da entidade que admite a legalização mas apenas 

quando em causa estejam atividades com regimes especiais que o admitam, sempre 

diremos que, na nossa humilde e modesta opinião a entidade confunde obras com 

atividades. E o Plano trata das primeira e não das segundas, estas, efetivamente 

reguladas quanto à sua instalação e funcionamento, em legislação própria e especial. 

Senão vejamos. 

A instalação destas atividades pode surgir como uma pretensão complexa, envolvendo 

várias valências e vertentes, as quais são objeto de procedimentos distintos de controlo 

que, embora conexos, incidem sobre aspetos parcelares daquela pretensão. Torna-se, 

por isso, importante cruzar e articular legislação relativa ao exercício da atividade (isto 

é, relativa à instalação e funcionamento dos estabelecimentos onde tal atividade se vai 

desenvolver) - é a ela que se referem os diplomas sobre a actividade como sejam o 

SIR, o RECAPE, o Licenciamento 0 - com os procedimentos de controlo preventivo das 

operações urbanísticas que, por aquele motivo, tenham de realizar-se (quer se trate de 

obras, quer da utilização dos edifícios onde aqueles estabelecimentos ou instalações 

vão funcionar).  

Existe, pois, uma indubitável separação dos dois regimes: um relativo à instalação e 

funcionamento da atividade, outro referente às operações urbanísticas necessárias à 

sua instalação e exploração. Assim, sempre que, para instalar um estabelecimento 

destinado às atividades reguladas no presente diploma seja necessário, por exemplo, 

realizar obras (pense-se na construção de raiz do edifício onde o estabelecimento vai 

funcionar, ou em obras de alteração ou ampliação de um edifício já existente para o 

mesmo efeito) ou alterar o uso que lhe está atribuído (porque, por exemplo, o edifício 

ou a fração onde se pretende instalar um estabelecimento comercial ter uso 

habitacional), terá de se lançar mão dos procedimentos referentes a estas operações 

urbanísticas, precisamente os que constam do RJUE e que serão, consoante o caso, a 

licença, a comunicação prévia e a autorização. 

De facto, nos termos deste regime, as obras de edificação (seja de construção nova, de 

ampliação, de alteração, de reconstrução, etc.) e a utilização dos edifícios são 

operações urbanísticas (cfr. artigo 2.º deste diploma), estando por isso sujeitos, em 

                                                      
33

 Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, Almedina, 2011, p. 114 e ss 
34

Fernanda Paula Oliveira, Nulidades urbanísticas, casos e coisas, ob. cit., p. 116, nota de rodapé 35. 
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princípio, aos respetivos procedimentos de controlo preventivo (artigo 4.º) exceto 

quando a lei o isente ou permita a sua dispensa. 

Há, assim, várias formas possíveis de relacionamento entre a instalação da atividade 

(do estabelecimento) com o RJUE já que: 

a) a instalação do estabelecimento pode implicar a construção de uma nova edificação 

(o que exige o controlo prévio das obras e a obtenção de uma autorização de 

utilização) 

b) a instalação do estabelecimento ocorre num edifício já existente: 

i)com necessidade de realização de obras sujeitas a controlo e com eventual 

mudança de uso (controlo da obra e da utilização); 

ii)sem necessidade de realização obras, mas com eventual mudança de uso 

(controlo da utilização); 

iii)com necessidade de realização obras mas isentas de controlo municipal 

(podendo, todavia, haver lugar a autorização de utilização)
35

. 

É com este sentido que deve ser entendido o artigo aqui em causa: sempre que a 

instalação ou modificação de um estabelecimento abrangido pelos n.
os

 1 e 2 do artigo 

2.º envolva a realização de obras sujeitas a controlo prévio, devem os procedimentos 

regulados naquele regime ser desencadeados em momento anterior à instalação e 

funcionamento das atividades. 

 

Titulo VI – Programação e Execução 

Capítulo II – Unidades operativas de planeamento e gestão 

Secção II – Objetivos e Programa    

 

 Foi introduzido, em todas as UOPG definidas, o n.º 4, que constitui a norma supletiva a 

adotar na ausência dos planos de urbanização e dos planos de pormenor. Verifica-se, no 

entanto, que nesta versão do plano foram consideradas novas UOPG que correspondem a 

solo urbanizável e, portanto, cuja execução necessita de ser precedida de programação, 

situação que, tal como está regulamentada, não fica acautelada. Sobre esta questão ver 

nota ao n.º2 do art.º 98.° 

 

Ponderação: Não se percebe o alcance da observação. Foi introduzido em todas as 

UOPG a norma supletiva a adotar na ausência dos PP e PU. As novas UOPG que 

correspondem a solo urbanizado de acordo com regulamento “devem ser 

concretizadas através de plano pormenor”, na ausência deste podem ser admitidas 

                                                      
35

 Maria Manuel Leitão Marques, Fernanda Paula Oliveira, Ana Cláudia Guedes e Mariana Maia Rafeiro, OLIVEIRA, Regime 
Jurídico do Licenciamento Zero. Comentado, Coimbra, Almedina, 2012, comentário ao artigo 7.º 
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operações urbanísticas avulsas desde que cumpram com o disposto na respetiva 

categoria e subcategoria. Como estas UOPG estão classificadas como solo 

urbanizável têm que ser precedidas de PP (Ex: áreas industriais e armazenagem, 

Loureira), a construção avulsa permitida não se aplica nestes casos, uma vez que para 

o efeito teriam de cumprir outros requisitos tais como: dispor de vias pavimentadas e 

infraestruturadas, situadas de contiguidade com o solo urbanizado ou com áreas que 

tenham adquirido características semelhantes ao solo urbanizado através de 

operações de loteamento 

A execução das novas UOPG que correspondem a solo urbanizável  é precedida de 

programação, situação que, tal como está regulamentada, fica acautelada.  

 

 Artigo 115.º: UOPG – Pedrogão  

 

Ponderação: Atendido 

 

 Artigo 117.º: UOPG – Arrabal  

 Artigo 118.º: UOPG – Loureira 

 Artigo 119.º: UOPG – Áreas Industriais e Armazenagem 

 

Ponderação: Existem outras UOPG que se desenvolvem em áreas de REN e ou EEM 

(Leiria, Monte Real, etc.). A Câmara optou por introduzir a norma no artigo dos 

objetivos gerais das UOPG, por forma a salvaguardar os valores em presença e a 

estabelecer medidas que minimizem os efeitos destas previsíveis ocupações. 

Relativamente às áreas condicionadas por REN, serão efetuados os pedidos de 

exclusão aquando da concretização da UOPG, de acordo com lei vigente. 

 

Titulo VII – Legalizações e ampliações  

 

 Artigo 126.º: “ Outros usos ou atividades” 

 

Ponderação: Atendido quanto às remissões. Quanto ao mais, vide o que se disse a 

propósito anteriormente. 

 

 Artigo 127.º: “ Edificações legalmente existentes ” 

 

“Para além do número de pisos não foram estabelecidos quaisquer outros parâmetros 

para as ampliações aqui permitidas. De resto, o plano já estabelece no n. 2 do artigo 30.° 

disposições específicas para as edificações legalmente existentes à data da entrada em 

vigor do presente plano. 
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Com efeito, verifica-se que o plano contém um conjunto de normas específicas aplicáveis 

às edificações existentes que dificulta o entendimento do mesmo e, portanto, a sua 

futura aplicação. Importa, assim, simplificar e sistematizar, de forma coerente, o conjunto 

de disposições dispersas relativas a este tema, tendo presente acima expresso em 

matéria de preexistências”. 

 

Ponderação: Esta norma aplica-se a edificações legalmente existentes incompatíveis 

com as normas de uso ou edificabilidade (ex.: habitação numa área industrial e numa 

área de comércio e serviços) que pretendam ampliar quando esteja em causa a garantia 

das condições de habitabilidade, devendo cumprir algumas condições, designadamente 

interdição de nova ampliação na vigência do Plano. 

O n.º 2 do artigo 30º não permite ampliações, mas sim alteração de uso. 

 

A.4.2. Planta de Ordenamento 

 

A.4.2.1 Classificação e qualificação do solo 

 

 Verifica-se que a versão da planta de Ordenamento, desenhos 1.A e 1.B, entregue com o 

aditamento ao processo, não contém, certamente por lapso, a indicação de "Classificação e 

qualificação do solo" tal como a que foi entregue inicialmente, situação que deve ser 

corrigida. 

 

Ponderação: Corrigido o título da Planta. 

 

  Consta na legenda e foi representado o Plano de Pormenor de Arrabalde da Ponte, como 

"Plano em Vigor". Esta situação não é exata porquanto este plano, embora tenha sido 

objeto de aprovação na Assembleia Municipal, ainda não foi publicado em Diário da 

República. 

 

Ponderação: O PP de Arrabalde da Ponte foi retirado da planta de ordenamento 

 

 Sobre a classificação e qualificação do solo, a proposta contempla grande parte das 

observações anteriormente emitidas pela CCDRC. Subsistem, no entanto, algumas das 

opções da Câmara Municipal, sobre as quais mantemos reservas nomeadamente no que se 

refere aos espaços de atividades económicas, em particular quanto ao seu 

dimensionamento e localização, nalguns casos em áreas de sensibilidade ecológica, sem 

que estejam acautelados, em regulamento, conforme referimos, as medidas de minimização 

essenciais a garantir aquando da programação da ocupação destas áreas. 
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Ponderação: A este respeito esclarece-se mais uma vez que foi opção da Câmara 

Municipal reforçar a rede de espaços de acolhimento empresarial e logístico, seguindo 

o alinhamento do Programa Estratégico da Região de Leiria, de desenvolvimento e 

expansão do cluster dos ‘moldes, ferramentas especiais e plásticos ’   

Contudo, foi novamente reavaliada a proposta, tendo sido reformulados alguns 

espaços de atividades económicas, designadamente os da subcategoria ‘área 

industrial e armazenagem’, e redistribuídas as áreas propostas em função dos 

compromissos e projetos estruturantes em curso no município e respetivas 

localizações estratégicas. Quanto ao dimensionamento dos espaços, trata-se de uma 

opção da Câmara Municipal, consubstanciada no Quadro de Referência Estratégico, 

manter a dimensão das áreas industriais existentes no PDM em vigor, mas em 

localizações consideradas prioritárias para a sua implementação. Refere-se, no 

entanto, que apesar da expressão considerável das áreas industriais e armazenagem 

propostas, verificou-se uma redução de cerca de 4% relativamente ao previsto no PDM 

em vigor. De salientar que foram eliminadas grande parte das unidades industriais 

dispersas pelo concelho, que se achavam sem qualquer ocupação, e definidas novas 

áreas que concentram unidades industriais existentes na atualidade, e que se 

encontram infraestruturadas, garantindo-se em todas as propostas uma dimensão que 

permita a expansão destas. Por seu turno, constata-se que as áreas de maior 

dimensão correspondem a solo urbanizável cuja ocupação terá de ser precedida de 

Plano de Pormenor ou Unidade de Execução.  

Mais se refere que, do total de áreas industriais e armazenagem, 838,35 ha 

correspondem  a solo urbanizado e 618,75 ha a solo urbanizável, pelo que cerca de 

58% das áreas propostas coincidem com áreas industriais já ocupadas a consolidar. 

Efetivamente, os novos espaços de atividade económicas propostos e, alguns dos 

existentes no PDM em vigor que se mantêm na proposta da revisão, estão 

classificados como solo urbanizável, implicando que a sua execução necessita de ser 

precedida de programação.  

 

Relativamente à subcategoria área comercial e de serviços, esta resulta da 

identificação de áreas ocupadas com superfícies comerciais, serviços, oficinas ou 

armazéns, correspondendo às áreas de terciário definidas no PDM em vigor e a 

respetivas propostas de expansão. Algumas decorrem de opções estratégicas da 

Câmara Municipal traduzidas em propostas de Plano de Pormenor, que por vicissitudes 

várias não foram concluídos mas que se pretendem ver refletidas na proposta da 

revisão do PDM, sendo exemplo dessa situação a zona do Falcão, na freguesia de 

Marrazes, e outra para enquadramento de preexistências que não têm enquadramento 

no PDM em vigor como é o caso do Retail Park em Vale Pereiro. Em termos de 

dimensão, mais uma vez se refere que do total das áreas comerciais e de serviços 
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propostas, 206,62 ha correspondem a solo urbanizado, e  apenas 59,12 ha a solo 

urbanizável, pelo que se conclui que cerca 78% das áreas propostas coincidem com 

áreas efetivamente ocupadas a consolidar.  

 

A subcategoria ‘área de estrada mercado’ proposta, não resulta de uma reclassificação 

de solo rural para solo urbano, mas de uma redefinição das categorias de solo urbano 

existentes no PDM em vigor, nomeadamente a ‘área habitacional ou residencial’. 

Conforme referido, tratam-se de áreas que integram construções com usos 

diversificados, que ocorrem ao longo das principais estradas nacionais, para as quais 

procurou-se definir uma subcategoria que visa disciplinar e promover a qualificação 

urbana, designadamente através da definição de regras a adotar ao nível do espaço 

público. Neste contexto, foram classificados nesta subcategoria apenas 193,32 ha, que 

correspondem a áreas ocupadas a consolidar, não tendo sido prevista qualquer área 

estrada mercado na categoria operativa solo urbanizável.   

 

Quanto às áreas de sensibilidade ecológica, foram acauteladas, em regulamento, as 

medidas de minimização essenciais a garantir aquando da programação da ocupação 

destas áreas, que só pode ser efetivada após a aprovação de Planos de Pormenor ou 

de Urbanização. As áreas que não venham a ser ocupadas/programadas na vigência 

do plano, nomeadamente as que implicaram reclassificação de solo rural para solo 

urbano, devem ser reintegradas, em solo rural. 

 

Ainda relativamente à reponderação dos espaços de atividades económicas, refere-se 

que foram corrigidas as áreas propostas na freguesia da Caranguejeira, com vista a 

integrar uma área classificada no PDM em vigor como espaço industrial, para a qual 

está a ser desenvolvido um projeto que visa potenciar a Zona Empresarial e Industrial 

de Grinde/ Caranguejeira, em articulação com as unidades industriais de grande 

dimensão existentes na envolvente; e que por lapso não foi contemplada na proposta 

da revisão do PDM. Este projeto tem como principal objetivo dotar esta freguesia de 

infraestruturas adequadas ao potencial industrial endógeno e criar condições para a 

fixação de novas empresas. A dispersão de ocupação industrial verificada na freguesia 

é justificada pela dificuldade de aquisição de espaço nas áreas industriais, não só pela 

falta de infraestruturas mas também pelo preço das parcelas de terreno. Para fazer 

face a esta situação, e atenta à necessidade de apoiar iniciativas locais para dinamizar 

o empreendedorismo como forma de desenvolvimento sustentável, iniciou-se este 

projeto em 2013, tendo por base o levantamento de cadastro elaborado pela Câmara 

Municipal. Tendo posteriormente a Junta de Freguesia encetado vários contactos com 

proprietários e potenciais investidores com vista à implementação desta infraestrutura 

industrial, devidamente estruturada e equipada. Neste contexto, e considerando que se 
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trata de um espaço industrial programado no PDM em vigor, não deve a Câmara 

Municipal descurar esta situação, tendo para o efeito reavaliado a proposta de área 

industrial e armazenagem, e redistribuído as áreas para garantir a continuidade do 

processo em curso. Ressalva-se contudo, que não houve qualquer ampliação das 

áreas afetas à subcategoria ‘área industrial e armazenagem’.  

 

 

 Sobre as áreas de edificação dispersa, a proposta procurou superar as questões levantadas 

anteriormente, particularmente em situações de contiguidade com solo urbano. Contudo, há 

áreas cuja classificação como solo urbano não se afigura correta, face ao disposto no n.º4 

do artigo 6º do DR n.º11/2009, de 29 de maio, mais parecendo corresponder a áreas de 

edificação dispersa, ou mesmo a edificações isoladas, de que são exemplos: a área a SW 

da Coucinheira, a qual constitui uma reclassificação de solo rural em solo urbano, de resto, 

em contiguidade com uma área de edificação dispersa. Neste caso, na ausência de 

justificação e comprovação adequada, deve ser mantido o perímetro urbano em vigor neste 

local; a área a NE do Toco; Cereal, a NW; Azoia, a SW e a NE; Casais da Bidoeira, a SE, a 

que acresce, neste caso, o facto de não se perceber os limites adotados para a área de 

edificação dispersa em continuidade da anteriormente referida; Caldeias, a E; Freiria a NW; 

Carreira a NW e a E; Coimbrão, a E, área com característica de urbanizável. 

 

Ponderação: Estas áreas foram ponderadas e algumas reformuladas. Por outro lado 

foram efetuados de um modo geral acertos gráficos ao solo urbano e às áreas de 

edificação dispersa propostos. 

 

Lapsos detetados: 

No que respeita à planta de ordenamento – classificação e qualificação do solo, 

verificou-se um lapso na classificação de equipamentos existentes, como ‘espaços de 

uso especial’ – ‘áreas de equipamento’, não tendo sido identificada uma área de 

equipamento isolada, em Milagres, que agrega um campo de jogos, um polidesportivo 

e o Kartódromo, pelo que se procedeu à sua correção.  

A metodologia adotada para integração dos equipamentos existentes e programados 

pelos serviços municipais, teve por base o desenvolvimento de uma carta de estratégia 

dos equipamentos que correspondeu a uma síntese: dos equipamentos existentes e 

previstos; das áreas de equipamento do PDM em vigor; das áreas de equipamento 

previstas na 1ª proposta da revisão do PDM; as propostas preconizadas pelas juntas 

de freguesia; a programação de acordo com as necessidades identificadas nos estudos 

de caracterização, a par da realização de trabalho de campo, e respetivo cruzamento 

com os ortofotomapas de 2010 e cartografia homologada (levantamento 2007). 

De acordo com a metodologia supra referida, os equipamentos foram enquadrados em 

solo urbano, optando-se por delimitá-los em subcategoria destinada a ‘equipamento’ 
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desde que apresentassem área superior a 1,00 ha. No caso concreto da área de 

equipamento em Milagres, esta encontra-se isolada em solo rural, e detém uma área 

de 7,32 ha. 

 

 

 Por outro lado, relativamente à versão anterior, foram alteradas algumas opções que não se 

encontram justificadas e, como tal, não parecem adequar-se ao disposto no RJIGT, em 

particular ao artigo 9.° do Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, segundo o 

qual a qualificação do solo estabelece o seu aproveitamento em função da utilização 

dominante. Esta questão aplica-se aos "espaços naturais" que nesta proposta, abrangem, 

em grande medida, solos agrícolas da RAN. 

 

Ponderação:  Na sequência da reunião de concertação (13.12.2013) com o ICNF, 

DRAPC e CCDRC, a Câmara Municipal reformulou a proposta de ordenamento para o 

solo rural, a qual permite ultrapassar as objeções formuladas na 4.ª reunião da CA. 

 

 Verifica-se haver conflitos entre as áreas florestais percorridas por incêndios e os espaços 

urbanos, de que é exemplo algumas áreas nas freguesias de Cortes; Boavista; Colmeias; 

Caranguejeira, incluindo nesta última freguesia, toda a área industrial e de armazenagem 

proposta; Souto da Carpalhosa; Regueira de Pontes; Bidoeira e Santa Catarina da Serra, 

nomeadamente a área industrial e de armazenagem. Estas situações devem ser 

clarificadas, face ao disposto no DL 327/90, de 22 de Outubro, com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março, bem como deve ser atendido o parecer do ICNF. 

 

Ponderação: Considera-se que não viola a lei o facto de os perímetros urbanos 

coincidirem com áreas florestais percorridas por incêndios na medida em que a 

condicionante, por natureza dinâmica, incide somente sobre os povoamentos florestais 

e não sobre estas áreas. Facto este acautelado em sede de regulamento. O parecer do 

ICNF não faz qualquer referência a estas áreas. 

 

 Em Santa Catarina da Serra deve ser atualizada a qualificação do solo face à rede 

rodoviária entretanto já executada (IC9 e respetivas ligações às redes de distribuição). 

 

Ponderação: Atendido 

 

 A classificação da área da Base Aérea de Monte Real como solo urbanizado deve ser 

ponderada. 

 

Ponderação: Vide resposta supra. Foi incluída como infraestrutura na planta de 

ordenamento 
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  As linhas de cursos de água, elementos estruturantes do território e constituintes da  carta 

da estrutura ecológica municipal, não têm expressão nesta planta de ordenamento, situação 

que deve ser corrigida. 

 

Ponderação:  A situação foi corrigida  

 

 

A.4.2.3 Valores Patrimoniais 

 

  A base cartográfica desta planta, a que correspondem as peças desenhadas 1.3 A e 1.3 B, 

não tem leitura. 

 

Ponderação: A questão foi ultrapassada. 

 

A.4.3. Planta de Condicionantes 

 

 Verifica-se um lapso na indicação do número destas folhas que deve ser 2.4A e 2.48, de 

acordo com a sequência apresentada e constantes das peças escritas. 

 

Ponderação:  Corrigido 

 

A.4.3.1 Planta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional 

 

  Após a homologação das alterações à delimitação da REN pela Comissão Nacional da 

REN e a sua aprovação pelo Governo, deverá esta planta conformar-se com a REN final 

daí resultante. 

 

Ponderação:  Atendido 

 

A.4.3.3 Planta de Condicionantes – Áreas florestais percorridas por incêndios  

 

  Esta carta deverá ser validada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 

representado nesta Comissão de Acompanhamento. 

 

Ponderação:  O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas faz parte da CA 

da revisão do PDM,  e de acordo com o parecer emitido nada proferiu sobre esta carta, 

pelo que está validada. 
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A.4.3.4 Planta de Condicionantes – Perigosidade de Incêndios florestais 

 

  Verifica-se que a legenda desta planta contém um lapso na indicação do número da peça 

desenhada, à qual devem corresponder as folhas 2.4 A e 2.4 B, de acordo com a sequência 

apresentada e constantes das peças escritas, em vez de 2.3 A e 2.3 B. Esta planta carece 

de ser validada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, representado 

nesta Comissão de Acompanhamento.  

 

Ponderação:  O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas faz parte da CA 

da revisão do PDM,  e de acordo com o parecer emitido nada proferiu sobre esta carta, 

pelo que está validada. 

 

 

A.4.3.4 Planta de Condicionantes – Outras condicionantes (folha 2.5A e 2.5B)   

 

  Sem prejuízo dos pareceres das demais entidades com competências nas matérias em 

causa, esta planta deverá ser atualizada no que diz respeito aos perímetros de proteção de 

captação de águas subterrâneas, recentemente publicados, nomeadamente através da 

Portaria n.º 20772013, de 21 de Junho (D.R. I Série, n.º118) e ao Abrigo do Lagar Velho, 

Classificado como Monumento Nacional, através do Decreto n.º17/2013, de 24 de Junho. 

 

Ponderação: Planta foi atualizada. 

 

 De referir ainda que não se vê interesse na referência às entidades indexada a algumas das 

condicionantes indicadas, como é caso do "IGESPAR", "SMAS" e "ÁGUAS DO 

MONDEGO". 

Por outro lado, a trama das zonas de proteção aos equipamentos deve estar de acordo com 

a representação efetuada. 

 

Ponderação: Atendido 

 

  Desta planta consta o "Limite do aproveitamento hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL)". 

Sobre esta condicionante foi apresentado um processo relativo à "Proposta de exclusão do 

aproveitamento hidroagrícola do vale do lis.". Sobre este documento cabe a respetiva 

pronúncia à Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, representada nesta CA. 

 

Ponderação: O documento foi alterado/atualizado em concordância com a entidade. 
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A. 5 Proposta de delimitação da reserva ecológica nacional 

 

  Algumas justificações se revelam repetitivas e imprecisas (em particular na referência à 

inserção em perímetro urbano, que nalgumas situações corresponde apenas a parte da 

área em causa); outras são desadequadas, quer por questões de classificação, quer 

decorrente da apreciação que resulta da visualização da mancha .Ex.: E486A - a 

justificação não se adequada à classificação da mancha como E, e na mancha C488 a 

situação é inversa: visa a satisfação de carências e está classificada como C.); 

 

 Devem ser corrigidas as propostas de exclusão que incidam sobre leitos dos cursos de 

água, de forma a não incluírem esta tipologia de REN; 

 

 Mancha 392 não está nas fichas - retirar dos desenhos;  

 

 E372 - Não está representada nas peças desenhadas A3. 

 

Ponderação:  O documento foi alterado/atualizado em conformidade com o solicitado. 

 

 

A. 6 Estudos de Caraterização 

 

 Cada um destes ''Tomos'' foi subdividido em "Volumes", que nem sempre correspondem ao 

indicado no referido índice, como é por exemplo o caso do "TOMO I", que tem no índice um 

Volume 3 - Rede de Equipamentos, que não existe, encontrando-se esta temática tratada 

no capitulo 3 do volume I com a denominação de “ Equipamentos Estruturantes Regionais” 

e no TOMO III, Volume VII, que consta do índice geral como “Urbanismo”, pelo que o 

mesmo deve ser corrigido em função dos elementos apresentados. 

 

Ponderação: Analisados os Tomos referidos, não detetamos qualquer 

incompatibilidade. Índice Geral  refere-se ao índice das capas – corrigido. 

 

A.6.1. TOMO I – Regional - local 

Volume I – Enquadramento Regional; 

Volume II – Rede Viária, Mobilidade e Transportes 

 

 Relativamente a estes dois volumes foram feitas algumas correções indicadas no parecer 

emitido na 2ª reunião plenária da CA, como é o caso das referencias ao Exposalão e ao 

Transporte Ferroviário e introduzidos alguns novos dados para complemento dos já 

existentes, de que é exemplo o conteúdo do Volume I, capitulo 2 relativo à “Mobilidade e 

Transportes” 
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Estranha-se que nos equipamentos sub-regionais não tenha sido considerado o Santuário 

de Fátima como equipamento religioso, que pode relacionar-se com o Aeródromo da Base 

aérea de Monte Real, aqui referido. Por outro lado as referências ao Estádio Municipal não 

nos parecem as mais adequadas, apesar de ser um equipamento existente, que pode vir a 

ser aproveitado para dinamizar a região. 

 

Ponderação: Foi aceite  e integrada  a sugestão da entidade, foi introduzido um ponto 

referente ao Santuário de Fátima, assim como procurou-se explicar de que forma se 

pode relacionar com o aeródromo. Por outro lado, reformulou-se a caracterização do 

Estádio. Salientamos no entanto que neste Tomo o objetivo é uma caracterização do 

território tudo o que sejam ações concretas encontram-se consubstanciadas na 

fundamentação da proposta de ordenamento.  

 

A.6.2. TOMO II – Economia  

Volume III – Economia 

Volume IV – Turismo  

 

 Realça-se mais uma vez a caracterização/enquadramento da atividade pecuária. Apesar de 

este estudo já ter uma análise sobre esta problemática, esta ainda se mostra insuficiente 

face à complexidade dos problemas existentes neste concelho. O mesmo se passa 

relativamente aos parques industriais existentes, cuja abordagem foi melhorada, mas não 

são ainda apresentados dados concretos. 

 

Ponderação: Atendido. Este volume foi completado com informação adicional da 

atividade pecuária e parques industriais existentes. 

 

 Reconhece-se que foram desenvolvidos alguns conteúdos como é o caso do ponto 3.1 

relativo ao tecido empresarial, do volume III, ou a introdução de novos dados estatísticos 

mais atualizados relativos ao setor secundário, no entanto nestes estudos não 

transparecem por exemplo as indústrias existentes com dificuldades de ampliação ou 

aquelas que já eram existentes à data da entrada em vigor do PDM e que não foram 

contabilizadas como tal. 

 

Ponderação: Atendido. Foi introduzida nos estudos informação relativa às indústrias 

existentes com dificuldades de ampliação e que têm processo de regularização a 

decorrer 

 

 Este estudo foi complementado com dados relativos à indústria extrativa, no entanto 

apresenta-se muito genérico, não concretizando em que territórios ocorrem as explorações 



 
 
 

lugar do plano, gestão do território e cultura             câmara municipal de leiria 

77 

77 

plano diretor municipal 

Leiria 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO AO PARECER FINAL 

 

e quais as suas características, bem como os seus reflexos: dinâmica, constrangimentos e 

impactes, remetendo para o TOMO V. 

 

Ponderação: Atendido. Foram acrescentados novos elementos de caracterização 

deste setor. 

 

 No que concerne ao Volume IV, a temática Turismo encontra-se agora mais desenvolvida, 

no entanto há aspetos que deveriam ser mais objetivos como é o caso do ponto 3 "Produtos 

do PENT para a Região Centro de Portugal", que refere vários recursos turísticos, sem os 

relacionar com este território concelhio, sendo um exemplo deste o caso Santuário de 

Fátima que já mencionamos anteriormente. Por outro lado o estudo em questão apresenta 

aspetos que são irrelevantes, como e o caso da apresentação dos serviços do SPA do 

Hotel D. Afonso, em Monte Real.  

 

Ponderação: Foi revisto. Acrescentou-se um ponto referente ao Santuário de Fátima, 

procurou-se ainda reformular algum texto de forma a dar resposta ao parecer. Salienta-

se que consideramos que o relatório é explicito quanto à identificação dos produtos 

turísticos para este território, assim como as ações a serem desenvolvidas na sua 

promoção. 

 

 Também a caracterização do estádio municipal de Leiria, como já foi transmitido 

anteriormente nos parece descabida de conteúdo que interesse ao tema em análise, bem 

como as referências ao Pavilhão de Exposições de Leiria que aparece como "estilo 

Exposalão". 

 

Ponderação: Foi ponderado, contudo as referências que se fazem a estes 

equipamentos, são com o intuito de o concelho tirar o máximo partido dele, para isso 

indicamos algumas ações ligadas a esses equipamentos estruturantes  e que podem 

dinamizar a atividade turística no concelho. 

 

 

A.6.3. TOMO III – Sócio Cultural  

Volume VII – Rede de Equipamentos 

 

  Há a referir que na tabela 46, por lapso, foram omitidas as freguesias dificultando a leitura 

da mesma. 

 

Ponderação: Não se trata de lapso, a tabela está conforme o quadro nº1 a que se 

refere o nº1 do art.8º do DL 299/2007,  de 22 de agosto, que refere a tipologia dos 

estabelecimentos de educação ou ensino públicos e respetiva designação. 
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A.6.4. TOMO IV – Ordenamento e Urbanismo  

 

 Reitera-se o já transmitido na 2.° CA, não obstante a designação do título deste tomo", dele 

faz apenas parte um volume com a designação de "Urbanismo", que no Índice Geral tem a 

denominação de "Património", devendo esta designação ser adequada aos elementos 

apresentados. 

 

Ponderação: Os documentos já tem uma organização diferente da ultima apresentada. 

Índice geral retificado. 

 

A.6.5. TOMO V – Ambiente e Riscos   

Volume IX – Biofísico 

Volume X – Recursos Florestais e agrícolas 

 

 No índice geral há referência a um Volume X - Recursos florestais - ao qual agora foi 

acrescentada a denominação "agrícolas" e ainda a um volume XI, denominado 

"Perigosidade e Riscos Naturais, Tecnológicos e Mistos", que não consta deste Tomo. 

 

Ponderação: Foi corrigido. O volume XI, denominado “Perigosidade e Riscos Naturais, 

Tecnológicos e Mistos”, faz parte deste Tomo.   

 

 Reitera-se a questão já colocada no anterior parecer sobre o tratamento diferenciado para 

alguns setores de atividade sem que se perceba a razão desta organização, como é o caso 

dos "Recursos Florestais" que foram tratados no Volume IX e especificamente no volume X 

deste Tomo. 

 

Ponderação: Esclarece-se que a referencia aos “Recursos Florestais” no volume IX diz 

respeito ao recurso ecológico e paisagístico. Tendo em conta a importância do setor 

florestal, consideramos que é de todo importante uma caraterização deste setor em 

volume próprio (volume X), com o seu enquadramento nos planos de hierarquia 

superior, neste caso no PROF. 

 

 

A. 7 Relatório de Avaliação do Execução do PDM em vigor 

 

 Da análise da avaliação da edificação em espaço urbano e da comparação dos estudos 

agora entregues com os da 3.ª reunião de CA, verifica-se uma alteração significativa dos 

valores relativos à taxa de ocupação de todos os aglomerados urbanos (tabelas - 

quantificação do solo urbano do PDM em vigor), sem que tenha sido explicitada a razão 
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destas alterações dado que a metodologia se encontra inalterada. Muito embora de 

presuma que as diferenças decorrem das observações efetuadas pela CCDRC ao 

documento anterior, deverá esta situação ser esclarecida. 

 

Ponderação: Efetivamente as diferenças decorrem das observações efetuadas pela 

CCDRC ao documento anterior. No que se refere aos buffers aplicados à rede viária, 

deverão ser acrescentadas na página 28 do relatório de avaliação do grau de execução 

do PDM em vigor as seguintes considerações:  

A metodologia para a avaliação do grau de execução do PDM em vigor no que se 

refere às vias teve a seguinte base: 

- IC, IP - buffer de 35 metros ao eixo 

- ER - buffer de 20 metros 

- EM e CM - 8 metros ao eixo; 

- Outras vias com infraestruturas – 3,5 metros ao eixo 

- Vias sem infraestruturas não possuem buffer. 

Esta nova metodologia utilizada provocou uma diminuição das taxas de ocupação, 

dado que a aplicada anteriormente apresentava, por lapso, buffers mais alargados para 

todas as vias. 

 

 Por outro lado constata-se que os dados constantes deste relatório, relativos à taxa de 

ocupação dos perímetros urbanos, que apresenta um valor de 67%, diverge do valor 

indicado no Relatório do Plano - Volume 11- Enquadramento e Ordenamento, no ponto 3.2 - 

Leitura de partida do PDM em vigor, que apresenta um valor de 76%, valor esse Constante 

na anterior versão, pelo que devem ser compatibilizados os diversos dados. 

 

Ponderação: Foi corrigido. Os valores dos relatórios encontram-se agora 

compatibilizados. 

 

 Integrado no volume A4 consta um anexo com cartogramas sobre a ocupação dos 

aglomerados por freguesia e sobre a indústria, informação que é igual à que consta do 

volume A3, apresentado de forma autónoma e designado também por – III Avaliação do 

grau de execução do PDM em vigor - que apenas difere na escala, não se vislumbrando a 

utilidade da duplicação desta informação. 

 

Ponderação: Esclarecemos que os elementos em  A3 referem-se aos anexos do 

Relatório de Avaliação de Execução do PDM, os mesmos pretendem apresentar uma 

melhor leitura destes elementos. Irá ser apresentada apenas a versão em A3. 

 

 A organização destes anexos não seguiu nem uma lógica territorial, nem a ordem 

alfabética, das freguesias, sendo que os diversos perímetros urbanos da mesma freguesia, 
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não são tratados de forma sequencial, o que dificulta a consulta destes dados, situação que 

deve ser melhorada. 

 

Ponderação: A numeração dos aglomerados e núcleos urbanos do PDM em vigor foi 

atribuída de acordo com a posição geográfica da freguesia no concelho, isto é, de uma 

forma geral as numerações mais baixas são de freguesias do norte do concelho e as 

mais altas do sul. 

No entanto, com o decorrer dos trabalhos foi-se dando conta de que alguns 

aglomerados/núcleos não tinham sido numerados o que originou de certa forma, uma 

deslocação de alguns aglomerados/núcleos da lógica inicial. 

Para facilitar a leitura o anexo foi dividido em:  

I - Avaliação do Grau de Execução dos aglomerados e núcleos 

II - Avaliação do Grau de Execução das zonas industriais 

III- Avaliação do Grau de Execução das unidades industriais 

 

A avaliação do grau de execução do PDM em vigor foi subdividida por núcleos e 

aglomerados, zonas industriais e unidades industriais e as fichas do anexo foram 

reordenadas por freguesia. O relatório expõe as principais ilações referentes à 

avaliação do grau de execução do PDM em vigor de Leiria.  

 

 

  No tocante às acessibilidades, é feita a abordagem ao tema "Melhoria da Linha do Oeste, 

com previsão de ligação à Linha de comboio de Alta velocidade", cujas conclusões não são 

consonantes com a proposta de ordenamento - onde este corredor não foi representado -, 

face à importância que é dada neste documento ao projeto nacional para a Alta Velocidade 

e ao "reconhecido papel estruturante a nível europeu", considerando-se que, "não obstante 

a decisão de adiamento da execução da ligação ... Lisboa - Porto, o projeto pode ainda  

 

Ponderação: O corredor não foi reproduzido na proposta de ordenamento uma vez 

que o projeto de alta velocidade foi suspenso, tendo sido opção da Câmara, conforme 

transmitido nas várias reuniões da Comissão de Acompanhamento, não o representar 

também. No entanto, é de referir que caso este projeto venha a ser retomado, em sede 

própria será discutido.   

 

 

A. 8 Relatório Do Plano 

 

 Em termos organizacionais não se percebe qual a vantagem da desagregação nos vários 

volumes, que prejudica a articulação dos diversos conteúdos e a coerência e 
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sustentabilidade da proposta. O relatório não explicita a articulação entre os objetivos 

/estratégicos e o modelo de organização espacial adotado, e, como tal, não permite aferir, 

claramente, o fundamento técnico de algumas das opções tomadas, conforme já no parecer 

anterior. 

 

Ponderação: Foi uma opção metodológica de organização com objetivo de tornar mais 

clara e percetível a leitura e conclusão. Complementou-se o relatório do plano com  

informação adicional que permite aferir o fundamento técnico das opções tomadas. 

 

 Contudo, no que diz respeito às áreas a afetar a atividades económicas, em particular a 

"indústria e armazenagem", o relatório não permite esclarecer cabalmente a proposta, 

encontrando-se os argumentos dispersos nos diversos documentos do plano, 

nomeadamente no Programa de Execução e Plano de Financiamento, no relatório da REN, 

entre outros, devendo ser sistematizado neste relatório o resultado do diagnóstico e a 

justificação das soluções. Por outro lado, verifica-se que os objetivos definidos para as 

UOPG das áreas de actividades económicas, tal como se encontram regulamentados, não 

acautelam o correto ordenamento dessas áreas do território, conforme referido na 

apreciação ao regulamento, na medida em que algumas das propostas coincidem com 

áreas de valores naturais, nomeadamente REN, situação que deveria ser equacionada e 

explicitada neste relatório. 

 

Ponderação: Os documentos foram reformulados de forma a ficarem mais perceptíveis 

as questões indicadas. 

 
 

 Relativamente à Nota Introdutória, mais precisamente à organização do plano, deverá o 

documento articular-se com o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, no que diz respeito ao conteúdo material do plano, distinguindo os elementos 

que constituem o plano dos elementos que acompanham o plano. 

 

Ponderação: Foi corrigido, encontra-se agora estruturado de outra forma, existindo a 

distinção entre os conteúdos que constituem o plano daqueles que o acompanham, de 

acordo com a Lei. 

 

 Quanto ao volume I - Diagnóstico, verifica-se que as diversas temáticas tiveram tratamentos 

diferenciados, porquanto nalguns casos o dossier constitui apenas uma síntese dos estudos 

de caracterização. Verifica-se ainda algumas imprecisões de conceitos, no conteúdo e na 

organização dos pontos 6,7 e 8 deste volume do relatório. Veja-se o caso da referência ao 

Hospital de Santo André como infraestrutura. Por outro lado, tratando este documento do 

"diagnóstico", fica por perceber, sobre diversas matérias, quais são as questões suscitadas 

pela análise efetuada e quais as soluções apontadas, resultando num vazio, de que é 
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exemplo o tema da "Rede de Alta Velocidade". Por outro lado, não está clara a abordagem 

à zona de proteção do Hospital de Santo André, ao respetivo heliporto, bem como ao 

aeródromo da Gândara, nem nos parece garantida, na proposta de plano, a pretendida 

salvaguarda. 

 

Ponderação: É mesmo objetivo deste volume de diagnostico fazer um breve resumo 

dos diversos temas desenvolvidos nos  tomos (ex: demografia, habitação, economia 

etc.), para não cair em duplicação de informação. Salientamos que tudo o que sejam 

ações concretas encontram-se justificadas na fundamentação da proposta de 

ordenamento. Relativamente ao Hospital de Santo André já foi corrigido encontrando-

se agora referido como equipamento. Quanto às zonas de proteção do Heliporto e do 

Aeródromo já se encontram representadas de forma clara.  

A leitura da planta de ordenamento – salvaguarda encontra-se efetuada no volume V – 

Proposta. 

 

 Esta questão é também pertinente no que toca ao conteúdo do Volume IV – Estrutura 

Ecológica Municipal, no qual é referido que "Na planta de ordenamento deverá ser 

representada a Estrutura Ecológica Fundamental que representa os valores de cariz non 

aedificandi ... ". De facto, esta indicação não foi contemplada na planta de ordenamento, 

nem tratada, como tal, no regulamento, conforme foi referido. Devem assim estas peças 

adequar-se, sendo que, para maior garantia dos objetivos da EEM e maior facilidade na 

aplicação das regras estabelecidas no regulamento, seria de toda a conveniência que a 

indicação constante do relatório fosse, de facto, contemplada na planta de ordenamento e 

adequadamente traduzida no regulamento. 

 

Ponderação: Retificação do documento, admitindo regime de edificabilidade das 

categorias/subcategorias coincidentes. A Estrutura Ecológica Municipal apresenta-se   

como desdobramento da Planta de Ordenamento, articulando-se com regulamento e 

Planta de Ordenamento. 

 

  No volume V - Proposta, verifica-se que a referência ao conteúdo de alguns artigos do 

regulamento encontra-se desatualizada. Quanto à estrutura de ordenamento (ponto 2) é 

feita referência à grande mancha de "Espaço Florestal de Proteção", cuja categoria não 

existe na Planta de Ordenamento, de resto, em concordância com as disposições do 

RJIGT, bem como à expressão maioritariamente assumida no território pelos "Espaços 

Florestais de Conservação", que representam apenas 5,65%, em contradição com o 

expresso no ponto 3. Valores de Ordenamento, segundo o qual a maior expressão é 

assumida pelos "Espaços Florestais de Produção" (38%). 

 

Ponderação: Atendido. 
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A designação de  “Espaço Florestal de Proteção” constitui um lapso. Deveria ler-se 

“Espaço Florestal de Produção” que, esse sim, integra a proposta de ordenamento. 

Quando se ressaltava a grande expressão do Espaço Florestal de Conservação não se 

tratava de evidenciar a sua dimensão quantitativa mas o facto de se tratar de uma 

mancha coesa e contínua que, por esse facto e por fazer parte de uma importante 

mancha florestal nacional, assume relevância. Estas situações foi clarificada no 

Relatório. 

 

  A caracterização dos espaços naturais constante do ponto 2.2 - proposta de ordenamento - 

solo rural, não corresponde à representação efetuada na planta de ordenamento. 

 

Ponderação: Retificado. 

 

 Quanto ao ponto 2.3 - proposta de ordenamento - solo urbano, continuamos a considerar, 

tal como já havia sido referido em pareceres anteriores, que não se consideram evidentes 

os reflexos da hierarquização dos aglomerados indicada na proposta de ordenamento, nem 

noutros documentos do plano, nomeadamente na programação dos equipamentos. 

 

Ponderação: A hierarquização dos aglomerados traduziu-se na proposta de 

ordenamento, através da integração de algumas áreas com menor densidade de 

ocupação em categorias edificatórias com características rurais e ainda através da 

densificação urbana dos lugares centrais. De um modo geral as subcategorias de 

Espaços Centrais (Graus I, II, III e História e Património) estão presentes nos 

aglomerados que desempenham um papel agregador e polarizador na estrutura 

urbana, promovendo a concentração e a densificação destes núcleos que 

historicamente ou do ponto de vista administrativo e económico assumiram um papel 

relevante no conjunto dos aglomerados. 

Clarificou-se este aspeto no relatório. 

 

 Em conclusão, sendo este documento um importante instrumento de apoio não só à gestão 

do plano, como à compreensão do mesmo pelo público, deve constar do mesmo um 

diagnóstico prospetivo que fundamente claramente as opções tomadas em termos de 

ordenamento e que permitam dar cumprimento aos objetivos estratégicos definidos para a 

revisão do PDM. 

 

Ponderação: Consideramos que tanto no relatório do Plano como no plano de 

financiamento e execução encontram-se vertidos os objetivos e ações concretas para a 

concretização dos mesmos. 
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A. 9 Relatório Ambiental  

 Ao longo do Relatório, parece que ainda estamos numa fase de discussão de alternativas e 

não na fase final da processo de elaboração e aprovação da revisão do Plano. Só assim se 

entendem propostas de alteração/simplificação das Questões Estratégicas ou das próprias 

opções da revisão. 

 

Ponderação :Trata-se de uma forma de abordagem. O RA, em particular a sua 

redação, tem o objetivo de informar o decisor. Julgamos que este fica melhor servido 

se forem evidenciadas as alterações, sofridas ao longo do processo. Recorda-se que o 

documento (proposta) ainda não teve avaliação do órgão politico e nem consulta 

pública 

 

    Não parece que faça sentido que, sobre cada FCD, se enumerem as "observações criticas 

da avaliação intermedia ultrapassadas com a atual proposta do Plano" e "recomendações 

para ajustamento da proposta de revisão do PDM". Considera-se que as questões que 

acarretam aparentes divergências de posições, devem ser debatidas e articuladas, com 

eventual arbítrio do Município (como se sugere, alias, nas paginas (108 e 109). 

 

Ponderação: As "observações criticas da avaliação intermedia ultrapassadas com a 

atual proposta do Plano", foram retiradas uma vez que de facto foram ultrapassadas. 

Apesar disso, a equipa continua a considerar que utilidade e validade da sua presença 

passava por informar o público e os decisores da própria evolução positiva 

(relativamente às questões levantadas pelo processo da AAE) que a consideração das 

observações realizadas surtiram (histórico do processo).  

Contudo, não foi retirada a parte relativa às recomendações, pois estas fazem parte 

dos RA e são de facto questões que a equipa da AAE quer colocar, sendo natural que 

equipas diferentes apresentem pontos de vista distintos. 

 

 O Relatório Ambiental deve refletir a AAE da revisão do Plano, nas suas versões objeto de 

parecer final da Comissão de Acompanhamento e de discussão publica. 

 

Ponderação: Concorda-se mas recorda-se ao subscritor do parecer que nem esta é a 

versão final do Plano nem é a versão final da discussão pública. 

 

    Não parece aceitável que o Relatório Ambiental seja uma espécie de parecer critico, na 

ótica ambiental estratégica, das soluções de ordenamento territorial plasmadas na proposta 

de Plano. 
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Ponderação: Concorda-se que o RA não seja uma espécie de parecer critico, no 

entanto, e apesar de se reconhecer que são referidos problemas associados com a 

proposta de ordenamento territorial, estes estão relacionados e fazem todo o sentido no 

âmbito da AAE e dos seus objetivos específicos. 

 

     A avaliação de cada FCD deve ter em conta os critérios de avaliação, os objetivos de 

sustentabilidade e indicadores que permitam descrever a situação existente e analisar as 

tendências das alternativas de planeamento. Esta metodologia, ainda que enunciada, nem 

sempre resulta clara no Relatório, com prejuízo para os fins pretendidos. 

 

Ponderação: O trabalho apresentado poderá ter de ser alvo de melhoria. Contudo, a 

crítica apresentada terá de ser concretizada, onde, em concreto, consideram que tal 

situação se verifica. 

 

    Para cada FCD, o Relatório apresenta o objetivo, os problemas, as tendências e as 

oportunidades, passando depois a analisar os efeitos de cada uma das principais propostas 

da revisão do PDML segundo cada critério de avaliação, tendo como referencia os objetivos 

de sustentabilidade. Neste capitulo, a proposta e a consequente avaliação dos seus efeitos 

no que diz respeito as áreas de atividades económicas, não reflete, na realidade a proposta, 

sobretudo por não ter em conta as áreas de industria e armazéns a programar, em áreas de 

sensibilidade ecológica. 

 

Ponderação: Existem áreas de atividades económicas a programar que implicaram 

reclassificação do solo, coincidentes com área de REN, para as quais são propostas 

UOPG. Ao nível do regulamento, estas áreas possuem um tratamento especifico que 

tenha presente a sensibilidade das mesmas, a salvaguarda dos valores em presença e 

a sua ocupação só pode ser efetivada após a aprovação dos planos de pormenor ou de 

urbanização.  

 

    O Plano de Monitorização proposto apresenta alguns indicadores cuja recolha pode ser 

difícil e que podem não traduzir com rigor os objetivos que se pretendem. A titulo de 

exemplo, a sustentabilidade ao nível da acessibilidade e da mobilidade (que deveria ser 

mensurada no âmbito da monitorização do FCD 1) não transparece dos indicadores 

propostos, bem como o "uso e ocupação da EEM", medido em %. 

 

Ponderação: Os indicadores considerados espelham com rigor os objetivos 

pretendidos. Não concordamos que o indicador relativo ao "uso e ocupação da EEM" 

seja de difícil recolha. 
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  Parece ainda faltar um plano de controlo, no qual, face aos indicadores de sustentabilidade e 

a situação atual, estabeleça metas e indique como se monitorizam as medidas tendentes ao 

alcance dessas metas. 

 

Ponderação: Retificado. Nos quadros relativos ao plano de monitorização foi incluída 

uma coluna relativa a "Tendência/Meta de vigência do Plano" e ainda uma coluna 

relacionada com a "Periodicidade" de monitorização dos vários indicadores. 

 

     Articulação com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial: parece haver 

alguma confusão entre acompanhamento da revisão do PDM e conferencia de serviços; a 

consulta publica não e obrigatória na Etapa B, mas na Etapa D (pág. 15). 

 

Ponderação: Retificado (pág. 15, alteração de etapa B para etapa D). 

 

     Referencias a planos e outros instrumentos em vigor: valeria a pena referir a transformação 

da ACCRU em ARU - Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Leiria; o Plano 

de Pormenor de S. Romão/Olhalvas, que foi publicado em 24 de Julho de 2012 e retificado 

em Novembro de 2012 (pág. 25). 

 

Ponderação: Retificado. 

 

    Referencia ao nível satisfatório dos equipamentos (págs. 43-44): esta referencia devera ser 

ponderada, dado que não esta fundamentada e poderá vir a prejudicar/inibir alguns 

investimentos futuros. 

 

Ponderação: Foi acrescentada uma salvaguarda a esta afirmação, que enquadra a 

atual situação demográfica, ressalvando a possibilidade de evolução dessa situação. 

 
     Questões estratégicas: deveria ser esclarecido que o Centro Nacional de Lançamentos e 

um equipamento desportivo na área do atletismo (pág. 56); a menção ao associativismo 

(pág. 56) deveria explicitar de que tipo de associações se trata (de natureza cultural, 

recreativa, desportiva, de assistência social ou de carater empresarial). 

 

Ponderação: Retificado. Alteração efetuada no Quadro 10 da pág. 56 (análise SWOT). 

 

    Apesar de ser considerado que existe relação de convergência media a forte entre as 

Questões Estratégicas do PDM e o PNUEA, não e efetuada a caracterização da situação de 

referencia do concelho relativamente a esta matéria nem se encontram previstos quaisquer 

indicadores que permitam avaliar o contributo das medidas e ações a adotar com a 

implantação do Plano para atingir as metas preconizadas no documento estratégico, o que 

se considera ser de rever. 
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Ponderação: As medidas preconizadas no PNUEA e que podem ter tradução no PDM 

prendem-se com a melhoria da eficiência da utilização da agua, a redução da poluição 

das massas de agua e a minimização dos riscos de escassez de agua. Estas estão 

traduzidas na referência ao abastecimento de água público assegurado a totalidade da 

população, que garante, por um lado, a melhoria da eficiência de utilização da agua e 

ainda contribui para evitar a ocorrência de situações de "escassez". 

O facto da rede de saneamento e águas residuais abranger 72% da população, 

percentagem que supera o valor mínimo estabelecido pelo PEASAR II, contribui 

positivamente para evitar a poluição das massas de água. Relativamente aos outros 

objetivos preconizados no PNUEA, designadamente a minimização dos riscos de rotura 

devido a carência de agua, o desenvolvimento de uma nova cultura de agua em 

Portugal e a redução dos consumos de energia julgamos que não são do âmbito do 

PDM. 

 

A.10 Programa de Execução e Plano de Financiamento  

 

 Para melhor se perceber este documento deveriam constar uma lista de acrónimos. A este 

respeito, verifica-se que as siglas utilizadas relativamente a algumas entidades já se 

encontram desatualizadas, como é o caso da AFN (Autoridade Florestal Nacional, atual 

Instituto da conservação da Natureza e das Florestas). 

 

Ponderação: Relativamente ao referido pela entidade foi introduzida uma lista de 

acrónimos e corrigidas as siglas relativas à AFN. 

 

A.11 Planta de Enquadramento Regional  

 

 Esta planta deve ser completada com a delimitação e identificação dos instrumentos de 

gestão territorial em vigor na área do município, conforme disposto na alínea a) do ponto 1.° 

da Portaria n." 138/2005, de 2 de Fevereiro. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

  Com efeito, na legenda consta a indicação de "Planos de Pormenor Eficazes", porém, para 

além de não estarem identificados quais são, também a respetiva representação na planta 

não tem leitura. 

 

Ponderação:  Corrigido 
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A.12 Planta situação existente  

 

 As tramas que representam as infraestruturas: aeródromo da Base Aérea de Monte Real, 

aeródromo de Marrazes e Infraestruturas de tratamento de resíduos e águas residuais, não 

correspondem à legenda, confundindo-se, nalguns casos, com espaços industriais. O 

mesmo se passa com os espaços associados à rede rodoviária. 

 

Ponderação: Corrigido grafismo. 

 

A.13 Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

 

  No índice do dossier esta planta foi designada por Planta da Estrutura Ecológica, devendo, 

assim, ser corrigida para Planta da Estrutura Ecológica Municipal. 

 

Ponderação: Índice retificado. 

 

A.14 Ruido 

A.14.2. Mapa de Ruído 

 Aspectos Tecnicos 

 

 Não foi apresentado nenhum estudo previsional com base no pressuposto de alterações 

significativas em termos de produção de ruído. 

 

Ponderação:  A Câmara Municipal entendeu não incluir um mapa de ruído da 

"situação prevista" por considerar que a proposta de ordenamento apresentada não 

prevê alterações muito significativas quanto ao existente em termos de produção do 

ruído. É possível confirmar esta situação através da carta de reclassificação do solo e 

relatório do plano, com base nos quais se constata uma redução total do solo urbano 

em 10%, relativamente ao PDM em vigor.  

 

A.14.3. Analise da Qualidade dos Resultados Apresentados 

Zonamento 

 

 Embora o relatório apresente tabelas com as % de população exposta às diversas classes 

de ruído, não inclui mapas de compatibilidade relativos ao Lden ao Ln, Estes deveriam 

constituir uma base importante para a classificação das zonas, revelando numa primeira 

abordagem os limites físicos a que estas estariam sujeitas. 

 

Ponderação: Tomado conhecimento. 
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A.14.4. Conclusão 

 

 O relatório deve apresentar uma carta de compatibilidade/conflitos para os dois indicadores 

Lden Ln e justificar a não inclusão dum mapa da "situação prevista" projetada num 

determinado horizonte temporal . 

 

Ponderação: A Câmara Municipal entendeu não incluir um mapa de ruído da "situação 

prevista" por considerar que a proposta de ordenamento apresentada não prevê 

alterações muito significativas quanto ao existente em termos de produção do ruído. É 

possível confirmar esta situação através da carta de reclassificação do solo e relatório 

do plano, com base nos quais se constata uma redução total do solo urbano em 10%, 

relativamente ao PDM em vigor.  

 

 

B. CONCLUSÃO 

B.1. Cumprimento das normas legais e regulamentares 

 

Sem prejuízo de outras questões de legalidade que venham a ser levantadas pelas demais 

entidades que acompanham o processo de revisão do PDM de Leiria, nas áreas tuteladas 

pelas mesmas. verifica-se que a proposta da versão final do Plano não cumpre com as 

seguintes disposições legais e regulamentares em vigor: 

 

Sobre o conteúdo material ou documental, faltam: 

 
a) A ficha de dados estatísticos, a elaborar de acordo com modelo da Direção Geral do 

Território, conforme ponto 5 da Portaria n.º138/2005, de 2 de Fevereiro. 

 

Ponderação: Vide resposta supra 

 
Sobre o regulamento, destacam-se as normas que carecem de adequado enquadramento 

legal, conforme exposto no parecer sobre esta peça constituinte do plano: 

 

a) Secção III- Empreendimentos de Caráter Estratégicos Artigos 36.°, 37.° e 38.° por 

configurar uma alteração do Plano sem o necessário recurso aos procedimentos de 

dinâmica de Planos Municipais de Ordenamento do Território previstas no RJIGT. 

 

Ponderação: Vide resposta supra 

 

b) O artigo 126.°, que contém regras sobre a legalização de construções existentes, sem o 

necessário enquadramento legal. 
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Ponderação: Vide resposta supra 

 

c) Sistema Patrimonial -  artigos 22.° e 23.° 

 

Ponderação: Artigos analisados na reunião de concertação de 22.10.2013 

 

e) Aglomerados Rurais - Artigo 64.°, n.º 3, por violar o disposto no n.º5 do artigo 6.° do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 

Ponderação: Vide resposta supra 

 

f) n.º4 dos artigos 116.°,117.°,118.°,119.°, por preverem que a execução das UOPG de 

áreas urbanizáveis possa ocorrer através de operações avulsas, sem o necessário recurso 

aos planos de pormenor, contrariando assim o disposto no n.º 2 e 3 do artigo 22.° do 

decreto Regulamentar n.º11/2009, de 29 de Maio. 

 

Ponderação: Vide resposta supra 

 

g) Artigo 102.° - Espaços canais sujeitos a servidão - por configurarem alterações 

ao PDM sem o procedimento exigido pelo RJIGT 

 

Ponderação: Vide resposta supra 

 

Sobre a planta de ordenamento: 

 Espaços Naturais, por desconformidade com o artigo 9.° do D.R. 11/2009, de 29 de Maio. 

 

Ponderação: Vide resposta supra 

 

 Conflitos entre as áreas florestais percorridas por incêndios e os espaços urbanos, sem 

estejam asseguradas as interdições previstas no DL 327/90, de 22 de Outubro, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março. 

 

Ponderação: O PMDFCI, elemento que acompanha o Plano, já acautela as 

preocupações que em sede de risco de incêndio têm implicações no ordenamento e na 

presente proposta. Ademais entendemos que as restrições legais existentes que se 

traduzem nas ações proibidas não podem ser violadas sob pena de nulidade dos atos 

que as desrespeitem pelo que e tudo ponderado entendemos que as preocupações da 

entidade estão acauteladas. 
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 Sobre as Condicionantes - corrigir e atualizar. 

 

Ponderação: Atendido 

 

B.2. COMPATIBILIDADE OU CONFORMIDADE DA PROPOSTA COM OS 

INSTRUMENTOS DE GESTAO TERRITORIAL 

 

Sem prejuízo do parecer que vier a ser emitido pelas restantes entidades, considera-se que 

o plano não revela expressas incompatibilidade ou desconformidades com .os instrumentos 

de gestão territorial eficazes. 

 

B.3. FUNDAMENTO TÉCNICO DAS SOLUÇÕES DEFENDIDAS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL 

 

Embora com reservas sobre algumas das opções adotadas pela Câmara Municipal de 

Leiria, considera-se que, no essencial, as soluções encontram-se fundamentadas, embora 

de forma dispersa pelos diversos relatórios do plano, devendo, por isso, ser revista a 

sistematização da fundamentação das soluções adotadas no relatório do plano, documento 

essencial para o entendimento do modelo de organização do território proposto. 

 

Ponderação: A divisão do relatório do plano em vários volumes foi uma opção 

metodológica. No entanto, procedeu-se a uma sistematização da fundamentação das 

soluções adotadas. 

 

Face ao exposto, considera-se que a versão do plano apresentada deve ser reformulada 

nos termos indicados no presente parecer, em especial quanto às questões de legalidade 

identificadas, de forma a reunir condições para ser sujeita a discussão pública. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

No entanto, tendo em conta a complexidade de algumas das questões suscitadas, devem 

ser promovidas reuniões de concertação com a CCDRC, de forma a ultrapassar as 

objeções indicadas neste parecer. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

 

 No seguimento do parecer favorável  condicionado à Proposta de revisão do Plano 

Diretor Municipal de Leiria (PDM), emitido pela CA no âmbito da 4.ª reunião plenária, 

realizou-se uma reunião plenária com a CCDRC em 08.04.2014. A Câmara enviou 
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previamente elementos da proposta de Plano, nomeadamente o Relatório de Ponderação 

ao Parecer Final, Regulamento e algumas peças gráficas da proposta do Plano 

 

 

A CCDRC informou que existe uma divergência entre a autarquia e a entidade Estradas de 

Portugal (EP) no que diz respeito à jurisdição de algumas estradas desclassificadas, situação 

que deve ser esclarecida, sugerindo a realização de uma reunião de concertação com a 

entidade.  

A CML informou que efetivamente ao longo de todo o processo de revisão do PDM houve um 

diferendo entre a autarquia e a EP no que se relaciona com a jurisdição de algumas estradas 

desclassificadas que atravessam o território do Município de Leiria: EN 109-9, EN 242 (antiga), 

EN 349, EN 349-1, EN 349-2, EN 356, EN 356-1 e EN 356-2. 

Este diferendo foi reforçado no parecer que a Delegação Regional de Leiria da EP elaborou 

face aos elementos do Plano presentes na última reunião plenária da CA, onde se refere 

taxativamente que as vias em causa “já foram transferidas para o património municipal”. 

A CML informou ainda que solicitou, por ofício de 3 de fevereiro de 2012 (SAI-2012/1936), 

esclarecimentos sobre esta questão à Delegação Regional de Leiria da EP, requerendo 

informações da existência das homologações dos autos de entrega, no entanto nunca foi 

obtida qualquer resposta. 

A CML reitera a sua convicção de que as vias acima enumeradas nunca foram efetivamente 

transferidas para o património municipal, uma vez que a EP tem vindo reiteradamente a 

executar ou determinar atos que pressupõem a posse do bem nomeadamente: 

Conservação da via; 

Substituição ou colocação de sinalização rodoviária; 

Emissão de pareceres e autorizações no âmbito de operações urbanísticas, com a 

respetiva cobrança de taxas; 

Licenciamento de publicidade, com a respetiva cobrança de taxas; 

Emissão de pareceres sobre provas desportivas, festas e romarias ou outras situações 

que obriguem a alterações ao trânsito; 

Gestão das espécies vegetais existentes ao longo das vias. 

A CML considera que as vias em causa continuam a pertencer à jurisdição da EP. 

 

 

 

 

 



 
 
 

lugar do plano, gestão do território e cultura             câmara municipal de leiria 

93 

93 

plano diretor municipal 

Leiria 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO AO PARECER FINAL 

 

No que concerne ao conteúdo material e mais especificamente ao regulamento foram 

abordados os pontos a seguir explicitados: 

 

Artigo 11.º (Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais) 

 

No que respeita às infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais, as mesmas só devem constar na Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes 

se tiverem servidão legalmente constituída, situação que suscita dúvidas, na medida em que 

não é feita qualquer referência ao despacho ministerial que delimita a área de servidão. 

 

A CCDRC informou que as infraestruturas que não estejam contempladas em legislação 

específica e que, como tal, não podem integrar as servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública, devem constar na Planta de Ordenamento - Salvaguardas. 

 

A CML transmitiu que irá aferir esta questão 

  

Artigo 18.º (Zonas inundáveis) 

 

A CCDRC referiu que não foram acolhidas algumas das recomendações emitidas no âmbito do 

parecer final, nomeadamente pela APA-ARH do Centro, em particular no que se refere à 

possibilidade de instalação de alguns estabelecimentos industriais nestas áreas, não obstante 

as áreas inundáveis, não sujeitas ao regime da REN, serem diminutas e corresponderem a 

áreas consolidadas ou muito ocupadas.  

 

A CML esclareceu que a norma visava não impedir a ponderação das indústrias existentes que 

necessitem de regularização.  

 

N.º 3 alínea a) – A CCDRC mencionou que este número refere os usos e ações interditas nas 

zonas inundáveis, pelo que não se percebe a parte final desta disposição ao referir “devendo 

qualquer tipo de intervenção reduzi-los ou eliminá-los”. Mantém-se a necessidade de clarificar 

esta disposição.  

A CML informou que irá alterar a norma em causa. 

 

Secção II- Património Inventariado 

 

A CCDRC referiu que a CML não acolheu a sugestão transmitida na reunião de concertação 

com a Direção Regional de Cultura do Centro, para que fosse alterado o termo “inventariado”, 

de forma a que não se confunda com o procedimento de inventariação previsto na Lei n.º 

107/2001. 
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A CML informou que a alteração sugerida implicaria a alteração das peças gráficas e respetivos 

relatórios, pelo que a questão irá ser devidamente esclarecida no Relatório do Plano. 

 

Artigo 40.º (Disposições gerais de viabilização dos usos do solo) 

 

N.º 4 – A CCDRC considera que a redação não é clara pelo que deve ser clarificado o seu 

conteúdo.  

A CML esclareceu que se numa operação urbanística as regras de edificabilidade do plano 

forem mais restritivas do que as regras de edificabilidade dos regimes jurídicos em vigor, 

designadamente o regime da Reserva Ecológica Nacional (REN), aplica-se o regime geral da 

REN por ser mais favorável.  

A CCDRC considera que esta situação subverte os princípios e objetivos que devem estar 

presentes nos Instrumentos de Gestão de Territorial, nomeadamente os que decorrem da 

definição de Plano Municipal de Ordenamento do Território. 

A CML esclareceu ainda que quanto aos usos interditos e admitidos (dominantes, compatíveis 

e/ou complementares) nas categorias e subcategorias de espaço prevalecem as regras do 

plano. 

A CML comunicou que irá clarificar a norma. 

 

N.º 5 – A CCDRC considera que a redação, para além de não ser clara, pode pôr em causa os 

princípios subjacentes ao estabelecimento dos usos dominantes e usos compatíveis para as 

classes e categorias de espaço, pelo que a norma necessita de ser clarificada e de ser balizada 

de modo a não colocar em causa os objetivos e princípios referidos, nem venha a preconizar 

alterações ao PDM, sem o necessário recurso ao procedimento legalmente estabelecido para o 

efeito, no RJIGT. 

 

A CML esclareceu que esta norma surgiu no âmbito da ponderação, bem como das 

orientações provenientes da reunião de concertação de 20.01.2014, com a representante da 

Direção Regional da Economia do Centro, no que diz respeito às regras de edificabilidade dos 

estabelecimentos industriais nas diferentes categorias de uso do solo, nomeadamente: 

Espaços Centrais, Espaços Residenciais e Espaços Urbanos de Baixa Densidade. Mais 

esclareceu que esta norma pretende elucidar que quando ocorra mais que um uso nas 

edificações existentes na mesma parcela (ex: indústria e habitação), dentro da mesma 

categoria e subcategoria de uso do solo, o regime de edificabilidade a aplicar é o respeitante 

ao uso mais favorável, não se admitindo cumulação dos parâmetros de edificabilidade. 

A CML informou que irá reformular a redação desta norma. 
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Artigo 43.º (Instalações de depósitos) 

 

A CCDRC referiu que não foram estabelecidos quaisquer parâmetros para as edificações aqui 

referidas. Este artigo enquadra as operações de gestão de resíduos? Carece de clarificação. 

A CML esclareceu que as edificações aqui referidas são apenas as estritamente necessárias 

ao apoio destas atividades, pelo que propõe alterar a referência a ‘edificações’ por 

‘componentes edificadas’. Mais referiu que de qualquer modo os parâmetros de edificabilidade 

são os das respetivas categorias.  

 

Secção III- Empreendimentos de caráter estratégico 

 

A proposta de articulado desta secção foi ponderada pelos presentes, tendo ficado acordado: 

a) Alterar a norma da alínea b) do artigo 47.º (Empreendimentos estratégicos) para “sejam 

investimentos na área da cultura, educação, saúde, desporto, ambiente, energias renováveis, 

economia num contexto estratégico de inovação e de tecnologia de ponta, complexos de lazer 

e de recreio”; 

b) Que serão consideradas na alínea b) do n.º 2 do artigo 49.º (Regime) os Espaços Verdes, e 

as áreas abrangidas por risco, as quais não estão dispensadas do cumprimento de outros 

parâmetros estabelecidos para as categorias e subcategoria de uso afetadas. 

A CCDRC entende que devem também ser excluídas da possibilidade de acolhimento desta 

norma os Espaços Florestais de Conservação. 

A CML referiu que com a alteração efetuada em resultado da reunião de concertação realizada 

com o ICNF, os Espaços Florestais de Conservação passaram a abranger cerca de 26% do 

território do concelho. A manter esta condição, a estratégia que a CML pretende adotar ficaria 

muito condicionada, pelo que embora vá ponderar a proposta da CCDRC considera que será 

demasiado restritiva.  

No Relatório do Plano será integrado um ponto a explicitar o normativo respeitante aos 

empreendimentos de caráter estratégico. 

 

Secção VI - Espaços florestais de produção 

Artigo 67.º (Regime de edificabilidade) 

 

N.º 6 alínea c) – A CCDRC entende que o índice de ocupação indicado para as instalações de 

edificações inerentes à exploração parece ser exagerado, tendo em conta as características 

deste tipo de exploração e as áreas que lhe estão associadas.  

A CML optou por manter o valor, justificando que as edificações têm que estar inseridas na 

exploração; podem existir explorações muito específicas, como é o caso das destinadas à 
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produção da calçada à portuguesa, de pequena dimensão e que exigem uma área coberta de 

apoio que pode ser posta em causa se este valor diminuir; que só existem enquanto perdurar a 

atividade, pelo que não vão prejudicar a exploração. 

 

A CCDRC esclareceu que se trata de um aspeto que não se prende com questões legais, pelo 

que mantém a sua opinião, podendo a CML ter um entendimento diferente, devendo, no 

entanto justificar em relatório a opção que vier a tomar. 

 

Secção VII - Espaços Naturais 

Artigo 70.º (Regime de edificabilidade) 

 

N.º 1 alínea b) – A CCDRC questionou quais as regras a aplicar às ampliações dos edifícios 

legalmente existentes. Referiu ainda que o plano contém um conjunto de normas específicas 

aplicáveis às edificações existentes que dificulta o entendimento do mesmo, e portanto, a sua 

futura aplicação. 

A CML referiu que o regulamento define de forma coerente um conjunto de disposições 

relativas a este tema, tendo esclarecido que as regras a aplicar às ampliações de edifícios 

existentes nos Espaços Naturais são as seguintes: 

- Edificação incompatível com os espaços naturais: aplica-se o artigo 139.º ou n.º 4 do artigo 

50.º, não se admitindo cumulação dos parâmetros de edificabilidade; 

- Edificação compatível com os espaços naturais: aplica-se o n.º 4 do artigo 50.º 

Assim, a CML irá manter a sistematização do articulado tal como está proposto. 

 

Secção IX- Aglomerados rurais 

Artigo 75.º (Regime de edificabilidade) 

 

N.º 3 – A CCDRC considera que a norma em causa viola o disposto no n.º 5 do artigo 6.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, por fixar uma área mínima de 1000m2 para a 

parcela restante, resultado de operação de destaque em solo rural. 

A CML informou que irá retirar a norma. 

 

Artigo 79.º (Critérios supletivos) 

N.º 3 – A CCDRC considera que a redação não é clara pelo que deve ser esclarecido o seu 

conteúdo.  

A CML esclareceu que o PDM em vigor não define este parâmetro de edificabilidade (índice de 

ocupação), pelo que uma construção legalmente existente que se pretenda ampliar, pode já tê-

lo excedido. Assim, as ampliações terão que cumprir com os parâmetros estipulados nas várias 

categorias e subcategoria de uso do solo, com exceção do índice de ocupação. 

A CML informou que irá clarificar a norma. 
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Sub-Secção – Espaços Centrais – Disposições comuns 

Artigo 84.º (Regime de edificabilidade) 

N.ºs 3 e 4 – A CCDRC entende que estes números carecem de clarificação e revisão por 

serem repetitivos na sua essência e confusos aquando da sua aplicação. Existem remissões 

que se repetem, o que origina alguma confusão na sua interpretação. Deve ser avaliada a 

remissão para o n.º 6 do artigo 91.º. 

A CML propôs reformular o n.º 4 do artigo 84.º, passando a assumir a redação a seguir 

indicada: 

 

Artigo84.º(Regime de edificabilidade) 

 

3. Os estabelecimentos industriais do tipo 3 a que se refere a parte 2 A e B do anexo I ao 

diploma, que aprova o Sistema da Indústria Responsável ou dos que lhe vierem a suceder 

em alteração legislativa, devem cumprir com o disposto nas respetivas subcategorias de 

espaço em que se inserem.  

4. Sem prejuízo do previsto no presente regulamento os estabelecimentos industriais dos 

tipos 2 e do tipo 3 não incluídos no número anterior, anteriores à data de entrada em vigor 

do presente plano, devem cumprir com as seguintes regras: 

a)Índice máximo de impermeabilização do solo de 80%; 

b)Índice máximo de utilização do solo 0,50; 

c) Altura máxima de fachada 10,50 metros, excluindo as situações devidamente 

justificadas por necessidades de instalações técnicas, produtivas ou tecnológicas até 

um máximo de 12 metros; 

d)A Câmara Municipal deve definir medidas devidamente especificadas destinadas a 

minimizar o impacte visual das instalações ou atividade em causa, nas áreas 

envolventes, sem prejuízo da circulação de veículos de emergência. 

A CML pretende que os estabelecimentos industriais do tipo 2 e do tipo 3 anteriores ao 

presente plano cumpram com as regras do n.º 4 do artigo 84.º. No entanto, pretende excetuar a 

aplicação dessas regras no caso de indústrias do tipo 3 a que se refere a parte 2 A e B do 

anexo I ao diploma, que aprova o Sistema da Indústria Responsável (indústrias localizadas em 

prédios mistos e/ou habitacionais), também anteriores ao presente plano, que devem cumprir 

com o disposto nas respetivas subcategorias de espaço em que se inserem. 

 

Com esta alteração ao artigo 84.º, clarificou-se a redação do n.º 6 do artigo 91.º: 
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Artigo91.º(Grau I) 

 6. Os estabelecimentos industriais, anteriores à data de entrada em vigor do presente 

plano, devem cumprir com o disposto no número 4 do artigo 84.º.  

 

Artigo 95.º (Área comercial e de serviços) 

 

N.º 2, alínea b) – A CCDRC questionou o facto do “índice máximo de impermeabilização de 

80%” ter sido substituído pelo “índice máximo de ocupação do solo de 70%”. 

A CML esclareceu que a 8.ª alteração ao Plano Diretor Municipal em vigor contemplava um 

processo de classificação e requalificação do solo em Vale Pereiro para enquadrar a 

legalização de uma unidade comercial (Retail Park). Dado que se optou por introduzir a 

proposta da 8.ª alteração na revisão do PDM, verificou-se que o índice de impermeabilização 

de 80% não resolvia esta questão, por conseguinte decidiu-se introduzir um novo parâmetro – 

índice máximo de ocupação de 70%, retirando o índice de impermeabilização. 

N.º 2, alínea c) – A CCDRC reiterou a opinião sobre a altura da fachada principal (15 metros) 

pelos motivos explicados no parecer final, não obstante esclarecer que não se trata de um 

aspeto que levante questões de ordem legal. 

A CML esclareceu que a razão se prende também com um dos objetivos presentes na 8.ª 

alteração ao PDM e que, por outro lado, estas áreas têm uma expressão reduzida no território  

 

Secção II- Solo Urbanizável 

Artigo 109.º (Regime de edificabilidade) 

 

Sobre a problemática suscitada em torno da norma respeitante à execução em solo 

urbanizável, as representantes da CCDRC reiteram o referido no anterior parecer. 

A Câmara Municipal informou que pretende manter a exceção prevista no artigo 109.º que 

admite a possibilidade do município autorizar operações urbanísticas avulsas sem que as 

mesmas se integrem em Unidades de Execução ou Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão.  

A CML esclareceu que as condições em que se admitem as operações avulsas em solo 

urbanizável (exigência de via pavimentada e infraestruturada; contiguidade com o solo 

urbanizado ou áreas que tenham adquirido características semelhantes; as soluções propostas 

terem que assegurar uma correta articulação formal e funcional com a zona urbanizada, e não 

poderem prejudicar o ordenamento urbanístico da área envolvente), garantem que a ocupação 

do território não é feita de forma dispersa, nem coloca em causa a programação estratégica de 

execução do Plano. 
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Não havendo consenso sobre esta norma, os representantes da CML consideram mantê-la no 

regulamento do PDM, apresentando a respetiva fundamentação no relatório de ponderação. 

 

Título V. Sistemas de infraestruturas 

Secção I- Infraestruturas viárias 

Artigo 113.º (Vias propostas) 

 

N.º 4 e n.º 5 – Sobre o aqui previsto a CCDRC reitera o referido no anterior parecer ou seja, 

que estas disposições configuram alterações ao PDM, as quais devem seguir o disposto no 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

A CML argumentou que se trata de normas alternativas para diferentes cenários possíveis, face 

às constantes mudanças que sucessivamente vão transformando o território e os 

acontecimentos que para elas contribuem. Argumentando o quanto é indesejável que um PDM 

vincule o crescimento e desenvolvimento do território municipal a um modelo rígido, até porque 

é impossível prever fenómenos e oportunidades que em muito extravasam as dinâmicas 

municipais. Em causa está uma norma de conteúdo flexível ou aberto, adequada à natureza 

estratégica deste instrumento de gestão territorial.  

Uma vez que a CML pretende garantir alguma flexibilidade neste âmbito, irá rever a norma 

incluindo critérios precisos para determinar as circunstâncias da sua aplicação.   

 

Título V. Legalizações e ampliações 

Artigo 137.º (Explorações pecuárias) 

 

N.º 3 – Este número refere que para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 137.º (legalizações e 

ampliações de explorações pecuárias incluindo a detenção caseira), considera-se como efetivo 

pecuário/capacidade instalada o declarado em processo de regularização do Regime do 

Exercício da Atividade Pecuária. A CCDRC entende que este articulado carece de correção 

uma vez que está referido na alínea b) do n.º 1 que as detenções caseiras não estão sujeitas 

ao Regime do Exercício da Atividade Pecuária.  

A CML irá reformular a norma. 

 

Artigo 138.º (Outros usos ou atividades) 

 

Este artigo para além da “atividade” contempla também os “usos”, e, por outro lado, 

regulamenta a edificação, situação que a CCDRC considerou confusa.  

Assim, referiu que este artigo deve ser reponderado, quer em termos de designação, quer em 

termos de regras, pois para além das regras de edificação não foram estabelecidos outros 

critérios para as regularizações aqui permitidas, designadamente avaliar se agrava ou não as 

questões de desconformidade com o plano.  
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A CML irá reformular o artigo. 

 

Artigo 142.º (Ajustamentos) 

 

A CCDRC referiu que estas disposições configuram alterações ao PDM, as quais devem seguir 

o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

A CML esclareceu que este artigo inclui disposições que permitem flexibilizar a aplicação das 

disposições de planeamento ajustando-as às exigências da gestão urbanística. Este 

ajustamento é justificado pelo facto de, em sede de gestão urbanística, ser extremamente difícil 

a definição das regras aplicáveis a terrenos localizados em categorias e subcategorias de uso 

do solo diferente e, sobretudo a terrenos situados em classes de solos distintas. 

Estes ajustamentos, atualmente permitidos no PDM em vigor, não são porém admitidos sem 

critério, uma vez que o ajuste é balizado pela condição “(…) que abranja mais de dois terços da 

área total da parcela” e “(…), com exceção dos espaços verdes”. 

A CML irá rever a norma de acordo com o discutido na reunião, nomeadamente: 

a)Balizar o ajuste quando a parcela abrange mais do que uma categoria ou subcategoria 

de solo (n.º 2); 

b)Acrescentar no n.º 3 a exceção para os Espaços Naturais. 

 
 

3.PARECERES ENVIADOS PELAS ENTIDADES QUE NÃO 

COMPARECERAM À REUNIÃO (ATA) 

 

 

Instituto Nacional de Aviação Civil 

 

Quanto à análise dos documentos enviados, há salientar o seguinte: 

 

  No seguimento do email enviado, relativamente à 2ª reunião, sugerindo que fossem criadas 

zonas de proteção ao Heliporto do Hospital de Leiria e ao Aeródromo da Gândara nas áreas 

envolventes a estas infraestruturas, constata-se que após a análise aos elementos 

recebidos, essas zonas não se encontram representadas nas devidas plantas de 

ordenamento. Pelo referido acima e de forma a salvaguardar a operacionalidade dessas 

infraestruturas para o futuro, é recomendável que as referidas zonas de proteção venham a 

ser representadas nas devidas plantas, bem como a definição das mesmas em 

regulamento. 

 

Ponderação: Os documentos foram alterados/reformulados (elaboração de nova 

planta de ordenamento – salvaguardas, regulamento e relatório do plano) e enviados à 
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entidade em 28.11.2013  para parecer. A entidade emitiu parecer favorável em 

21.01.2014. 

 

 
 

 

Autoridade Nacional de Proteção Civil  

 

Esta entidade remeteu o respetivo parecer, de teor favorável condicionado, o qual se encontra 

anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

 

REFER – Rede Ferroviária Nacional  

 

Esta entidade remeteu o respetivo parecer, de teor favorável condicionado, o qual se encontra 

anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

 

 

Turismo de Portugal  

 

Esta entidade remeteu o respetivo parecer, de teor favorável condicionado, o qual se encontra 

anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

Administração da Região hidrográfica Do Centro, I.P  

 

1. Estudos de Caracterização e diagnostico 

 

 Da análise dos Estudos de Caracterização verifica-se que os recursos hídricos são 

abordados de uma forma muito superficial, sendo omissos quanto a vários aspetos que se 

consideram relevantes abordar, nomeadamente: qualidade das massas de água superficiais 

e subterrâneas e seus principais usos, disponibilidades de água e eventuais conflitos de 

usos existentes, identificação de pontos críticos e de áreas a recuperar preservar na rede 

hidrográfica, entre outros já mencionados no parecer emitido no âmbito da 2ª reunião CA. 

 

Ponderação: Foi atendida a sugestão da entidade, tendo-se desenvolvido os pontos 

sobre os recursos hídricos no TOMO V – Ambiente e Riscos, respondendo às principais 

preocupações da entidade citadas quer no presente parecer quer no parecer emitido no 

âmbito da 2ª reunião CA. 
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 Não foi efetuado o enquadramento da posição do município relativamente ao estipulado 

nalguns documentos hierarquicamente superiores e relevantes em termos de recursos 

hídricos, nomeadamente no Plano Estratégico de Abastecimento de Agua e Saneamento de 

Aguas Residuais (PEAASAR II),no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Agua 

(PNUEA) e na Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais 

(ENEAPAI). 

 

Ponderação: Foi atendida a recomendação da entidade, desenvolvendo dentro da 

medida do possível a posição do município relativamente ao estipulado nos Planos 

Específicos de Gestão das Águas. 

 

 A figura 10 constante na página 25 do Tomo V - Ambiente carece de revisão, na medida em 

que não condiz com a legenda apresentada. Por outro lado, é referido que a principal fonte 

de poluição urbana é proveniente da ETAR, não sendo contudo referida qual a ETAR em 

causa nem quais os motivos do mau funcionamento. 

 

Ponderação: Foi reformulado o TOMO V. 

 

 No capítulo relativo aos Recursos Naturais não é feita qualquer referência aos recursos 

hídricos, o que deve ser revisto. 

 

Ponderação: Os recursos hídricos não são tidos em conta nos recursos naturais visto 

terem sido explorados em capítulo próprio. 

 

2. Relatório do Plano 

 

 A Resolução do Conselho de Ministros n.º16/2013, de 22 de março, aprovou os Planos de 

Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 4(RH4), designados 

por PGBH do Vouga, Mondego e Lis e das Ribeiras do Oeste, e o Plano de Gestão das 

Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica 5 (RH5) designado por PGBH do 

Tejo. Neste sentido, torna-se necessário atualizar a informação constante no Ponto 2.3 do 

Volume /I - Enquadramento e Ordenamento. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

  Os pontos 1.1, 3.2 e 3.3 do Volume III-Condicionantes carece de revisão, em conformidade 

com o referido no presente parecer relativamente ao regulamento e à planta de 

condicionantes. 

 

Ponderação: Atendido. 
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3. Regulamento 

 

 alínea b) do ponto 1 Artigo 3º 

 

Ponderação: As zonas inundáveis estão delimitadas na planta de ordenamento- 

classificação e qualificação do solo. O Plano é acompanhado pela planta das zonas 

inundáveis. 

 

 artigo 4.º 

 

Ponderação: Apenas estão elencados neste artigo os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares  

 

  artigo 6.º, n.º 2 alínea a) 

 

Ponderação: Atendido 

 

 No que respeita às infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais as mesmas só podem ser consideradas se tiverem servidão legalmente 

constituída, situação que apesar de se encontrar descrita no volume 3 do relatório do plano, 

suscita dúvidas, na medida em que não é feita qualquer referência ao despacho ministerial 

que delimita a área da servidão, nem as dimensões da faixa de servidão e aos 

condicionamentos a observar. 

 

Ponderação: Relativamente às infraestruturas de abastecimento de água e de 

drenagem de águas residuais consideradas na planta de condicionantes, estas 

constituem servidão administrativa legalmente estabelecida, de acordo com os 

elementos enviados pela entidade. Foi introduzido um artigo no regulamento que 

estabelece as faixas de servidão.  

 

 Para as infraestruturas que não tinham servidão legalmente constituída sugere-se que, por 

questões de segurança e de operacionalidade, seja previsto no regulamento um articulado 

que salvaguarde uma faixa non aedificandi, confinante com as mesmas. 

 

Ponderação: Estas infraestruturas estão devidamente identificadas na planta de 

ordenamento-salvaguardas, e de acordo com a entidade está previsto no regulamento 

um articulado que salvaguarda uma faixa non aedificandi, confinante com as mesmas. 
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 artigo 16.º, n.º 1 

 

Ponderação:  Atendido. 

 

 artigo 16.º, n.º 3 alínea c) e d) 

 

Ponderação:  Estas alíneas foram  reformuladas. 

 

 artigo 16.º n.º 5 

 

Ponderação: Foi retirado. 

  

 artigo 73.º, n.º 2 alínea a) 

 

Ponderação: Foram definidos outros parâmetros. 

 

 artigo 124°, alínea c), subalínea ii) deve ser também contemplada a questão  dos efluentes 

líquidos 

 

Ponderação:  Atendido. 

 

 artigo 125°, n.º 3 carece de correção dado que faz referência a um processo de alteração 

 

Ponderação: Corrigido 

 

4. Relatório Ambiental 

    Apesar de ser considerado que existe relação de convergência media a forte entre as 

Questões Estratégicas do PDM e o PNUEA, não e efetuada a caracterização da situação de 

referencia do concelho relativamente a esta matéria nem se encontram previstos quaisquer 

indicadores que permitam avaliar o contributo das medidas e ações a adotar com a 

implantação do Plano para atingir as metas preconizadas no documento estratégico, o 

que se considera ser de rever. 

 

Tendo em consideração os objetivos e metas definidos no PEAASAR 11 e no PNUEA, bem 

como os objetivos operacionais e investimentos previstos pela Autarquia no Programa de 

Execução e Financiamento do Plano, considera-se ser de incluir como Indicadores de 

seguimento, para alem dos apresentados, os seguintes: 

 

Consumo de agua por habitante (l/hab./dia); 
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Percentagem do no total de analises realizadas a agua tratada cujos resultados estão 

conforme com a legislação: Valor de referencia ≥ 99%; 

 

 Percentagem de agua captada que e efetivamente utilizada e não perdida: Valor de 

referencia 2 80% {PEASSAR 11). De acordo com Plano Nacional da Agua a meta a atingir 

em 2020 e de 15%; 

 

Percentagem de agua captada que provem de captações com perímetro de proteção ou 

de albufeiras de aguas publicas com plano de ordenamento definido: Valor de referencia ≥ 

95%; 

 

Percentagem da população equivalente servida por sistema publico de saneamento de 

aguas residuais que asseguram o cumprimento da legislação em termos de descargas de 

acordo com a respetiva licença: Valor de referencia ≥ 80% ; 

 

Percentagem de reutilização de aguas residuais tratadas: Valor de referencia ≥ 10%; 

 

Percentagem de aguas pluviais e de infiltração afluentes aos sistemas de drenagem - 

Valor de referencias ≤ 20%; 

 

 Percentagem da população servida por sistema publico de drenagem de aguas residuais; 

 

 Percentagem da população servida por sistema publico de tratamento de aguas 

residuais; 

 

Percentagem de agua residual tratada proveniente de estacoes de tratamento de aguas 

residuais urbanas utilizada em usos compatíveis; 

 

Variação da quantidade de agua gasta na rega de espaços verdes (por vezes, mesmo 

com o recursos a regas programadas, as mesmas são efetuadas nos períodos de maior 

calor, com o consequente aumento de perdas). 

 

Ponderação: As medidas preconizadas no PNUEA e que podem ter tradução no PDM 

prendem-se com a melhoria da eficiência da utilização da água, a redução da poluição 

das massas de água e a minimização dos riscos de escassez de água. Estas estão 

traduzidas na referência ao abastecimento de água público assegurado à totalidade da 

população, que garante, por um lado, a melhoria da eficiência de utilização da água e 

ainda contribui para evitar a ocorrência de situações de "escassez". 
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O facto da rede de saneamento e águas residuais abranger 72% da população, 

percentagem que supera o valor mínimo estabelecido pelo PEASAR II, contribui 

positivamente para evitar a poluição das massas de água. 

Relativamente aos outros objetivos preconizados no PNUEA, designadamente a 

minimização dos riscos de rotura devido à carência de água, o desenvolvimento de 

uma nova cultura de água em Portugal e a redução dos consumos de energia julgamos 

que não são do âmbito do PDM 

 

Relativamente ao critério de avaliação "riscos naturais e mistos “sugere-se a inclusão do 

indicador: "Áreas inundadas (ha)" 

 

Ponderação: Retificado. Este indicador foi incluído no quadro 39 da pág. 100. 
 

Os indicadores de seguimento não se encontram associados os valores base 

correspondentes ao posicionamento do município relativamente as metas a atingir, as quais 

também não são mencionadas, o que pode comprometer a avaliação de desempenho do 

município na fase de seguimento, carecendo por isso de revisão. 

 
Ponderação: Foram estabelecidas metas para os indicadores. 

 
 
Em função dos objetivos estratégicos definidos na revisão do Plano, da caracterização da 

situação de referência, da necessidade e da programação do município para a 

implementação das diferentes ações e do estabelecimento das metas definidas nos 

documentos estratégicos hierarquicamente superiores, torna-se necessário concretizar 

onde intervir e priorizar as ações a levar a efeito. 

Considera-se importante que o planeamento das intervenções seja adequadamente 

referenciado no espaço e no tempo. 

 
Ponderação: Foi ponderado. 

 
 

5. Peças Desenhadas 

5.1.Planta de Ordenamento/Carta de Zonas Inundáveis  

 

 Na legenda das Plantas deverá ser feita referência à rede hidrográfica do concelho, a qual 

deve ser representada e identificada na planta com a respetiva toponímia de forma legível. 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Torna-se ainda necessário a apresentação dos estudos utilizados para a demarcação 

destas zonas, com referência às cotas de máxima cheia conhecida. 
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Ponderação: Os estudos irão ser anexados ao processo.  

 

5.2. Planta de Servidões e Restrições de Utilidade Publica 

 

 De acordo com o já referido anteriormente no âmbito da 3ª reunião da CA, analisada a 

planta em causa verifica-se a existência de algumas descontinuidades nos cursos de água, 

o que carece de correção. A título de exemplo refira-se a descontinuidade de um afluente 

da ribeira dos Milagres, na zona de Pinheiro, bem como a descontinuidade de um afluente 

da ribeira da Ortigosa, na zona da Ortigosa, (ver parecer). 

 

Ponderação: Corrigido 

 

 Torna-se ainda necessário representar a Zona da Zona Terrestre de Proteção da Lagoa da 

Ervedeira, em conformidade com a legenda da Planta. 

 

Ponderação: Corrigido 

 

  As linhas de água e outros componentes da rede hidrográfica devem ser identificados com 

a respetiva toponímia de forma legível. 

 

Ponderação: Atendido 

 

  Relativamente à legenda, constata-se que não é efetuada qualquer referência à Servidão  

do Domínio Hídrico, o que deve ser corrigido em consonância com o referido para o 

regulamento. 

 

Ponderação: Corrigido 

 

 Considerando que foram entretanto aprovados os perímetro de proteção das captações de 

água subterrânea do Pólo de captação da Barosa e da Boa Vista, através das Portarias n." 

207/2013, de 21 de junho e 234/2013, de 23 de Julho respetivamente, torna-se necessário 

demarcar os mesmos na planta de condicionantes. De acordo com o já mencionado 

anteriormente, a legenda deverá fazer referência aos correspondentes diplomas que 

estabelecem as condicionantes e restrições. 

 

Ponderação: Atendido 

 

 No que respeita à delimitação do Domínio Público Marítimo, a mesma carece de 

atualização em conformidade com o traçado entretanto elaborado pela APA, IP./ARH do 

Centro. Deverá ser requerida a respetiva shape. 
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Ponderação: Atualizado em conformidade com os elementos enviados pela APA 

 

 Para o subtema "Perímetros de Proteção das Captações de Água Subterrânea para o 

Abastecimento Público", na legenda deverá ser feita referência ao correspondente ao 

diploma que estabelece o regime de proteção. 

 

Ponderação  De modo a que no regulamento seja dado o mesmo tratamento a todas 

as servidões e restrições de utilidade pública, entende-se que o relatório do plano –

condicionantes é o documento indicado para o efeito. 

 

5.3. Planta de Enquadramento Regional 

 

 Tendo em consideração que a Resolução do Conselho de Ministros n.º16/2013, de 22 de 

Março aprovou os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região 

Hidrográfica 4 (RH4), designados por PGBH do Vouga, Mondego e Lis e das Ribeiras do 

Oeste, e o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a região hidrográfica 5 

(RH5), a planta em causa carece de atualização. 

 

Ponderação: Atendido.  

 

 

5.4.Planta da Rede de Abastecimento de água e da rede de drenagem de aguas residuais 

 

 Considera-se útil que nesta planta se encontrem representados os diferentes componentes 

das redes em causa, sempre que a escala o permita, com a respetiva identificação e se 

possível com a delimitação da sua área de abrangência. Para uma melhor leitura, sugere-se 

a apresentação das infraestruturas de abastecimento de água em carta distinta da das 

infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais. 

 

Ponderação: Refletido, no entanto manteve-se a rede de abastecimento de água e a 

rede de drenagem de águas residuais na mesma planta. 

 

6.Proposta de exclusões de áreas da REN 

 

Ponderação: Atendido.  
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Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da Direção de Serviços da 

Região Centro 

 

Ponderação: Foram alteradas as denominações da escola básica e secundária de 

Maceira e do agrupamento de escolas de Maceira, Leiria. 

Foi mencionada a reorganização da rede de Agrupamento de Escolas/ Escolas 

Secundarias do Concelho de Leiria dos anos escolares 2011/2012 e 2012/2013. 

De acordo com o sugerido pela entidade, irá incluir-se nos documentos de 

acompanhamento do Plano a adenda à Carta Educativa decorrente do processo de 

monotorização efetuado, logo que a mesma seja aprovada. 

 

 

Autoridade Nacional de Comunicações  

 

Nesta conformidade, pelo presente ofício o ICP - Autoridade Nacional de Comunicações emite o seu 

parecer favorável à aprovação da proposta de revisão do PDM de Leiria analisada 

 

 

 

 

5. PARECER FINAL DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO  

 

Nos termos e para efeitos do n.º4 do artigo 75,o-A do RJIGT: 

 
5.1.1. Cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis 

 

A proposta de revisão do PDM de Leiria dá genericamente cumprimento às normas legais e 

regulamentares em vigor, com exceção das matérias elencadas nos vários pareceres, 

nomeadamente no da CCDRC. 

 
5.1.2. Compatibilidade ou conformidade da proposta com os instrumentos de gestão 

territorial (IGT) eficazes 

 
Em face dos pareceres emitidos, considera-se que o plano não revela expressas incompatibilidade 

ou desconformidades com os instrumentos de gestão territorial eficazes. 

 

5.1.3. Fundamento técnico das soluções defendidas pela Câmara Municipal 

 
Não foram suscitadas questões relevantes do ponto de vista das soluções defendidas pela Câmara 

Municipal, pelo que se pode considerar que após a reformulação e completamento do plano nos 

termos indicados pelas entidades, a proposta reúna o necessário fundamento técnico. 
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5.1.4. Conclusão  

Face ao exposto, a Comissão de Acompanhamento emite PARECER FAVORÁVEL 

CONDICIONADO à proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Leiria, devendo proceder-se à 

correcção/completamento dos documentos, em acordo com as questões identificadas quer na 

presente Ata e nos pareceres que dela fazem parte integrante quer nos pareceres das entidades 

que não tendo estado presentes remetam o seu parecer no prazo legal, previamente ao 

procedimento de discussão pública do Plano, nos termos do RJIGT. 
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4. ANALISE DOS PARECERES EMITIDOS PELAS DEMAIS ENTIDADES 

 

Instituto Mobilidade e Dos Transportes  

 

 

 Verifica-se que, aparentemente, as recomendações transmitidas pelos ofícios Nº 

12/13/GPIA  e Nº 13/13/GPIA não foram vertidas nas versões mais recentes dos 

documentos, reiteram-se as recomendações constantes dos referidos ofícios. 

 

Sobre este assunto reitera-se o seguinte:  

 

- Os registos n.º 12/13/GPIA e n.º 13/13/GPIA  do IMT referem-se a pareceres emitidos no 

âmbito da 2ªCA e 3ª CA. É importante ter em conta que os elementos relativos à Mobilidade 

presentes nos estudos de enquadramento e caraterização e Relatório de Execução do 

Plano foram profundamente alterados após a 2ªCA, quer por integração dos contributos das 

diversas entidades, quer pela introdução de informação nova existente nos serviços 

municipais. Estes estudos de enquadramento só voltaram a ser presentes na 4ªCA, pelo 

que é absolutamente normal que, à data da emissão de ambos os pareceres do IMT, as 

lacunas encontradas nos estudos sejam as mesmas;  

   

- No que se refere ao parecer 12/13/GPIA, há um conjunto de referências a lacunas de 

informação dos elementos da 2ªCA, que entretanto foram corrigidos. Parte da informação, 

nomeadamente a referente ao Transporte Público de Passageiros, estrutura do sistema de 

estacionamento e circulação pedonal, não é tratada de forma tão exaustiva como é 

pretensão do IMT, mas são referidos os estudos específicos onde essa informação é 

produzida. É necessário ter presente a função de enquadramento destes estudos e evitar a 

tendência enciclopédica; 

 

No que se refere ao parecer 13/13/GPIA, este é dividido em três partes: 

 

Relatório do Grau de Execução do PDM – aqui o parecer apenas analisa a questão do 

desaparecimento do espaço canal para o corredor de Alta Velocidade. Trata-se de uma 

decisão da competência do Município, que optou pela sua não marcação; 

 

Descrição da Proposta de Ordenamento – As lacunas apresentadas fazem sentido 

quando é tido em conta apenas este documento. A questão é saber se o universo da gestão 

do sistema da mobilidade deve ser tratado em sede do PDM, quer por se tratar de questões 

que se apresentam territorialmente em escalas muito diversas, quer por se 

consubstanciarem em ações com materialização ou em atos imateriais. Embora grande 
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parte dos conceitos base do modelo a implementar ou mesmo de propostas de 

desenvolvimento de políticas já tenham sido abordadas no ponto 5 do Volume II do Tomo I 

dos estudos de enquadramento e no Relatório do Grau de Execução do PDM, tomou-se 

como opção integrar na proposta de ordenamento apenas as redes ou condicionantes que a 

legislação prevê que nele sejam tratados, dirigindo para outros estudos, já elaborados ou a 

serem iniciados, a problemática da integração dos diversos subsistemas. 

 

Regulamento – As questões de dimensionamento aqui referidas serão tratadas em 

regulamento municipal próprio. As regras para a futura localização de empresas e polos 

geradores e atractores de deslocações têm regras próprias em capítulos do Regulamento 

que não o relativo às infraestruturas. 

 

Ponderação: Assim por questões de respeito pelas atribuições e competências de 

cada entidade envolvida no processo, apenas deverá ser tomado em conta para efeitos 

da Revisão do PDM o parecer que foi integrado na ata da reunião da 4ªCA e que 

mereceu a análise atenta por parte da equipa e deu origem a correções em diversos 

elementos. 

 

 

Instituto da Habitação e da Reabilitação (IHRU) 

 

Tendo em consideração que o IHRU não possui interesses patrimoniais no Municipio de Leiria, esta 

entidade deixará de integrar a Comissão de Acompanhamento. 

 

 

Turismo de Portugal 

 
 
A proposta deverá atender às retificações e ponderações que se apresentam nos pontos seguintes. 

 

1) Situações a retificar: 

 

A) O Relatório de Estudos de Caracterização e Diagnóstico deverá proceder ao 

enquadramento com as diretrizes da mais recente versão do Plano Estratégico Nacional do 

Turismo (RCM n.º24/2013, de 16/04), designadamente na identificação dos produtos 

turísticos com relevância para a região Centro, onde se inclui o concelho de Leiria; 

 

Ponderação: Foi aceite e integrada a sugestão da entidade, os estudos foram revistos 

e alterados em função da revisão do PENT. 

 
 



 
 
 

lugar do plano, gestão do território e cultura             câmara municipal de leiria 

113 

113 

plano diretor municipal 

Leiria 

 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO AO PARECER FINAL 

 

B) Especificamente no regulamento: 

 

i. No nº5 do art.º 39.° (disposições gerais em solo rural) , os empreendimentos turísticos são 

excetuados dos parâmetros de ampliação e reconstrução definidos no n.º 4, remetendo-se 

para o disposto no art.º123.°. No entanto, o art.º 123.° respeita a "Critérios para 

Identificação e Repartição de Custos de Urbanização". Não foi localizado, em toda a 

extensão do regulamento, qualquer artigo incidente sobre parâmetros de ampliação e 

reconstrução em empreendimentos turísticos, pelo que esta situação deverá ser retificada; 

 
Ponderação: A remissão não está correta. Os parâmetros de ampliação e 

reconstrução para os empreendimentos turísticos são os previstos no artigo 127.º 

 

Artigo 127.º 

Edificações legalmente existentes 

As edificações legalmente existentes incompatíveis com as normas de uso ou edificabilidade 

definidas nas várias categorias e subcategorias de uso do solo, podem ser objeto de ampliação 

quando esteja em causa a garantia das condições de habitabilidade, segurança e salubridade 

ou para garantia dos requisitos legais de funcionamento das atividades, devendo cumprir as 

seguintes condições: 

a) O número de pisos, enquadrar-se no dominante da envolvente; 

b) A não perturbação ou agravamento das condições de trânsito e de estacionamento, bem 

como na segurança da circulação nas vias públicas de acesso às construções e sua 

envolvente; 

c) A autorização da pretensão de ampliação ao abrigo desta disposição determina a 

interdição de nova ampliação na vigência deste plano. 

 

ii. Disposições sobre empreendimentos turísticos isolados - ETI (secção II -  art.º 40º e 

seguintes): 

 
1. Para maior clareza e coerência, a epígrafe do art.º 41.°, assim como o texto inicial, 

deverá referir "empreendimentos turísticos isolados"; 

 

Ponderação: Atendido 
 

2. Deverão ser eliminadas as alíneas d), e) e f) do art.º 41.°, uma vez que estas tipologias 

não se integram no conceito de empreendimentos turísticos isolados; 

 

Ponderação: Atendido 
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3. No n.º2 do art.º42.°, não deverão ser referidas as pousadas, uma vez que as mesmas 

são excecionadas das normas definidas por unidade territorial, de acordo com a proposta 

do PROT Centro; 

 

Ponderação: Atendido 
 

4. Deverá ser adicionado o novo n.º ao art.º 42.°, em consonância com as disposições da 

proposta do PROT Centro, com a seguinte redação: «Os hotéis que resultem da reabilitação 

e renovação de edifícios preexistentes e de valia patrimonial são excepcionados dos 

parâmetros mencionados no n.º anterior.». 

 

Ponderação: O n.º1 do artigo 42.º já está em consonância com as disposições da 

proposta do PROT Cento “1.Os empreendimentos turísticos isolados, com exceção dos 

hotéis que resultem da reabilitação e renovação e ampliação de edifícios legalmente 

existentes e de valia patrimonial, bem como as pousadas, devem cumprir os seguintes 

critérios”. Foi substituído “edifícios preexistentes” por “edifícios legalmente existentes 

de acordo com parecer da CCDRC na 3.ª reunião da Comissão de Acompanhamento. 

 
 

iii. Disposições sobre Núcleos de Desenvolvimento Turístico - NDT (secção III - art.º 43º e 

seguintes): 

 
 

1. Constatou-se que se procedeu à alteração da redação do parágrafo inicial do art.º44.°, 

mas foi eliminado o uso de empreendimentos turísticos. Assim sendo, apresenta-se a 

seguintes proposta de redação: "Os núcleos de desenvolvimento turístico podem integrar 

um ou mais conjuntos de equipamentos ou infraestruturas de apoio ao turismo e 

equipamentos de animação turística, bem como outros equipamentos e atividades de 

turismo e Jazer compatíveis com o estatuto de solo rural, empreendimentos turísticos 

incluídos nas seguintes tipo/agias (.. .); 

 

Ponderação: Atendido 

 

2. Deverá ser eliminada a alínea e), visto que os apartamentos turísticos não estão 

incluídos nas tipologias admitidas em NOT, de acordo com a proposta do PROT Centro; 

 

Ponderação: Atendido 

 

3. A alínea referente aos conjuntos turísticos (CT) deverá ser a última, visto que os parques 

de campismo e caravanismo e os empreendimentos de turismo de natureza são tipologias 

que poderão integrar CT. 
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Ponderação: Atendido 

 

iv. Na alinea e) do n.º2 do art.º 49,° (usos em espaços agrícolas de produção), na alínea f) 

do n.° 2 do art.º 55(usos em espaços florestais de produção) e na alínea c) do n.º1 do art.º 

66 (usos em áreas de edificação dispersa) presume-se que a referência a 

"empreendimentos turísticos permitidos no presente regulamento para o solo rural" 

corresponda às duas modalidades de inserção de empreendimentos turísticos em solo rural 

(ETI e NDT), e a todas as tipologias nelas abrangidas. Assim sendo, propõe-se, para maior 

clareza, a seguinte redação: "Empreendimentos turísticos isolados e Núcleos de 

desenvolvimento turístico". Igualmente, nos quadros do n.º1 do art.º 50 e do n.º1 do art.º 

56.°, a referência a "empreendimentos turísticos" deverá ser substituída por 

"empreendimentos turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento turístico"; 

 

Ponderação: Atendido 

 

v. Ainda nos quadros dos art.º 50 e 56, em ETI e NDT, deverá ser eliminada a referência de 

"caves para estacionamento e arrumes", dado que as caves poderão ter outros (por 

exemplo, SPA, salas de conferências, etc.). Assim sendo, deverá apenas referir-se U( ... ) 

sendo admitidas caves."; 

 

Ponderação: Atendido 

 

vi. Na alínea c) do n.º1 do art.º 63 (usos em aglomerados rurais), considera-se que deverão 

ser identificadas as tipologias de empreendimentos turísticos admitidas, visto que nem 

todas se adaptarão às características destes espaços (por exemplo, conjuntos turísticos ou 

aldeamentos turísticos, pelo que não deverão ser admitidos NDT). Sugerem-se as tipologias 

de Turismo no Espaço Rural, Turismo de Habitação e hotéis. Alerta-se ainda que não 

deverá ser utilizada a expressão "empreendimentos turísticos isolados", visto que o conceito 

de "isolado" não é compatível com as características dos aglomerados rurais; 

 

Ponderação: Atendido 

 

vii. Constatou-se que não foram definidos, em solo rural, parâmetros de edificabilidade para 

ampliações em pré-existências, particularmente importantes para os casos de 

empreendimentos de turismo no espaço rural e de turismo de habitação, sendo de realçar a 

importância da requalificação e recuperação do edificado. Esta situação deverá ser dirimida, 

alertando-se, desde já, que a melhor abordagem poderá passar por apresentar os seguintes 

parâmetros: 

 

1. Cércea máxima; 
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2. Um índice à parcela, sendo possível a aplicação de uma percentagem máxima de 

ampliação, nos casos em que o índice esteja já esgotado. 

Será de evitar a definição de áreas máximas de construção absolutas, que poderão ser 

impeditivas da ampliação, sempre que a construção existente ultrapasse já este limite. 

 

Ponderação: Foram definidas regras para a ampliação dos empreendimentos 

turísticos no solo rural ver ponderação do nº5 do art.º 39.°. 

 

viii. No n.º2 do art.° 92. (usos em espaços de uso especial- turismo), considera-se 

redundante a especificação de equipamentos de uso comum que integram os 

empreendimentos turísticos, pelo que se considera que a referência deverá ser eliminada; 

 

Ponderação: Atendido 

 

ix. O regulamento deverá ainda, em consonância com a diretrizes do PENT, contemplar 

disposições relativas a: 

 
 
1. Garantia da qualidade das áreas envolventes aos empreendimentos turísticos, da rede 

rodoviária e das zonas urbanas, particularmente nas áreas onde o produto "sol e mar" 

assume relevância; 

 

Ponderação: Atendido 

 
2. Requisitos de eficiência para a construção de campos de golfe. sugerindo-se as 

seguintes: 

 
a. Complementaridade funcional com alojamento existente ou a criar; 

b. Compatibilização com as características específicas das áreas a ocupar, com 

destaque para os valores naturais e ambientais; 

c. Garantia de disponibilidade de água, tendencialmente através da reutilização de 

águas residuais tratadas; 

d. Acessos rodoviários adequados; 

e. Enquadramento paisagístico e ambienta I do campo de golfe e da área envolvente 

(com base em estudos específicos e projetas de arquitetura paisagística) e com a 

utilização de espécies autóctones e características da região; 

f. Seleção de espécies adaptadas às condições de solo e edafoclimáticas do local, para 

a constituição do campo de golfe; 

g. Avaliação da viabilidade económica do empreendimento; 

h. Na conceção do projeto: controlar impactes resultantes das transformações do relevo 

e promover a adaptação progressiva dos traçados e implantações do campo à 

morfologia natural do terreno; assegurar a preservação das espécies locais, eventuais 
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formações botânicas classificadas e a conservação das associações vegetais 

características da região; garantir condições de boas práticas na construção e 

exploração do campo de golfe, através de instrumentos de gestão ambiental 

(eventualmente com recurso a mecanismos de certificação); assegurar a monitorização 

periódica dos parâmetros ambientais mais significativos. 

 

Ponderação: Atendido 

 

C) Nas propostas de exclusão da RAN, REN e AHVL- deverá proceder-se à identificação 

correta da categoria de "espaço de uso especial - turismo" (e não "área de uso turístico"), 

em consonância com o regulamento e a planta de ordenamento. 

 

Ponderação: Atendido em consonância. 

 

2) Alerta-se para as seguintes situações: 

 

a. Uma das áreas anteriormente delimitada como espaço de ocupação turística, passou a 

integrar a categoria de espaços florestais de conservação, onde apenas são admitidas 

atividades recreativas e de lazer (ou seja, não é admitida a instalação de empreendimentos 

turísticos); 

 

Ponderação: As regras para os espaços florestais de conservação foram reformuladas, 

tendo passado a ser permitida a instalação de empreendimentos turísticos isolados. 

 

b. Na planta de ordenamento, não são percetíveis os limites da UOPG Pedrógão; 

 

Ponderação: Atendido 

 

c. Tal como referido no anterior parecer, considera-se aconselhável que, quando se refere a 

tipologia de "turismo de natureza" (por exemplo, em ETI e NDT), seja acrescentada a 

expressão "nas tipologias referidas nas alíneas anteriores", visto que o turismo de natureza 

poderá englobar qualquer uma das tipologias de empreendimentos turísticos; 

 

Ponderação: Atendido 

 

d. No n.º2 do art.º92. do regulamento (usos em espaços de uso especial - turismo), foram 

constatadas diversas alterações, na sequência do parecer emitido pelo Turismo de Portugal, 

I.P.. No entanto, sendo admitidos outros usos para além de turismo (estabelecimentos 

comerciais ou de prestação de serviços), alerta-se que o uso de turismo terá que ser 

dominante, situação que poderá não transparecer na presente redação. 
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Ponderação: Atendido. A redação foi alterada. 

 

e. Considera-se que deverá ser apresentada uma justificação para a eliminação do n.º 4 do 

artigo art.º 90 do regulamento, atual art.º 104 (dispensas e isenções de estacionamento), que 

se referia à possibilidade de a Câmara Municipal poder aceitar soluções alternativas para o 

cumprimento da dotação de estacionamento na envolvente próxima (fora do lote ou parcela). 

 

Ponderação: Foi determinado eliminar pela CCDR. Segundo o parecer da CCDRC na 3ª 

CA “Não são legalmente admissíveis, em face do disposto no artigo 44.º do RJUE, as 

“soluções alternativas fora do lote/parcela”, para cumprimento da dotação de 

estacionamento. Quando se verifique uma das causas previstas no artigo 44.º do RJUE, 

deve exigir-se compensação, em numerário ou espécie”. 

 

3) Sugere-se que, no quadro 3 do art. 103.º (parâmetros de dimensionamento de 

estacionamento), a dotação para o lugar de estacionamento para tomada e largada de 

passageiros seja apenas definida a partir de determinada dimensão (por exemplo, 50 

unidades de alojamento); 

 

Ponderação: Atendido 

 

4) Foram identificados os seguintes lapsos: 

a. O n.º3 do art.º 93 (regime de edificabilidade em espaços de uso especial) deverá 

corresponder à alínea a) do n.º2. Consequentemente, as atuais alíneas a) e b) do n.º3, 

deverão corresponder às alíneas b) e c) do n.º2; 

 

Ponderação: Corrigido 

 

b. No n.º2 do art.º 96.° (regime de edificabilidade em espaços urbanos de baixa densidade), é 

feita remissão para os n.ºs 3, 4, 5 e 6 no art.º anterior, que não constam do regulamento. 

É  para artigo 89.º 

 

Ponderação: Corrigido 
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Autoridade Nacional Proteção Civil 

 

Relativamente à cartografia do Plano 

 

 A planta de  "áreas florestais percorridas por incêndios" deverá representar as áreas 

percorridas por incêndios florestais nos últimos 10 anos (há um hiato de tempo entre 2007 e 

2013). 

 

Ponderação: Não existe um hiato de tempo entre 2007 e 2013, a planta de 

condicionantes - áreas florestais percorridas por incêndios foi validada pela entidade. 

 

  O plano não identifica cartograficamente o conjunto de Equipamentos e Infraestruturas 

considerados sensíveis e/ou indispensáveis às operações de Proteção Civil, existentes no 

concelho nomeadamente as instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil, o Comando 

Distrital de Operações de Socorro, bem como, os pontos de água e albufeiras destinadas 

ao abastecimento dos meios aéreos envolvidos no combate aos incêndios e aeródromo. 

 

Ponderação: Foram integradas as recomendações indicadas por esta entidade no 

Plano Municipal de Emergência, o qual foi revisto pela Divisão Proteção Civil e 

Bombeiros. O plano foi aprovado pela Comissão Municipal de Proteção Civil no dia 

29.11.2013, tendo sido submetido à ANPC para aprovação. 

 
Relativamente ao Regulamento do Plano: 

 

 O Regulamento não prevê nem regulamenta todas as áreas sujeitas a riscos naturais, 

identificados no Relatório Ambiental. Deverão ser propostos mecanismos que incentivem a 

adoção das práticas concordantes com uma ocupação do solo e do subsolo que tenha em 

consideração os riscos presentes. 

 

Ponderação: O plano prevê mecanismos a adotar, à escala do PDM, em áreas 

sujeitas a riscos naturais. Existem outros instrumentos previstos na lei geral.  

 

  No n.º 2, do art.º 16 sugere-se uma nova redação, pois estando subjacente a preocupação 

da interdição do aumento da percentagem de solo impermeabilizado, o critério apresentado 

por "as zonas inundáveis destina-se preferencialmente" pressupõe que outras utilidades 

poderão ser executadas”. 

 

Ponderação: A norma foi reformulada 
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Outras Recomendações: 

 

 Na memória descritiva e justificativa. da delimitação da REN não nos parece clara a  

redação justificada por "sem ausência de alternativas fora da REN" denotando-se 

incongruência no sentido pretendido, pressupondo-se a ausência de alternativas e não o 

inverso. 

 

Ponderação: A recomendação foi acolhida. 

 

 Somos de parecer favorável aceitando as propostas de exclusão da REN em áreas 

comprometidas/ocupadas porém depreendendo e dinamizando o prescindível ordenamento 

de território não podemos empenha-lo, de forma a ser colmatado com zonas propostas, que 

ainda não se encontram ocupadas ou comprometidas, desafetando áreas vulneráveis e de 

risco evidente, como é o caso de zonas ameaçadas pelas cheias, cabeceiras das linhas de 

água e áreas com riscos de erosão, com uma explicação de carências habitacionais. 

equipamentos e/ou similares, pelo que devem ser revistos os limites, diminuindo as 

manchas ao estritamente necessário efetivamente salvaguardando os 

riscos/vulnerabilidades preexistentes, assegurando a segurança de pessoas e bens e a 

preservação do ambiente. 

 

Ponderação: A recomendação foi acolhida.  

 

 Entendemos ainda que não foi claramente demonstrado que não existem alternativas às 

zonas propostas, fora da REN, para satisfação de carências existentes em termos de 

habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas pelo que julgamos 

imprescindíveis pareceres favoráveis da APA e da DRAPC. 

 

Ponderação: A APA e a DRAPC emitiram parecer. 

 

 

ICNF 

 

1. Quadro Estratégico Municipal, composto por uma peça desenhada denominada Planta de 

Intervenções Municipais. 

 
 

Ponderação: Os objetivos estratégicos do Plano estão em nosso entender 

devidamente expostos nos vários documentos que compõem o plano, nomeadamente 

no Relatório do Plano e no Programa de Execução e Plano de Financiamento. 
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Esta planta tem representações esquemáticas em termos de forma e localização, e 

apresenta hipóteses de atuação, que no seu desenvolvimento terão necessariamente 

de acautelar os pareceres das entidades com interesses na área de intervenção. 

A planta foi corrigida. 

 

2. Regulamento 

 

 Artigo 4.º:“ Instrumentos Estratégicos e de Gestão Territorial” 

 

Ponderação: Neste este artigo apenas são referidos os IGT vinculativos dos 

particulares a observar, pelo que não sendo o PROF nos termos do RJIGT um IGT 

diretamente vinculativo dos particulares o mesmo não deve constar do artigo 4.º. 

 

 Artigo5 .º:“ Definições ” 

 

Ponderação: Para a escolha das definições a adotar é fundamental que o conceito 

seja utilizado ao longo do regulamento e que o mesmo tenha implicações em sede de 

normas a aplicar. O que acontece no presente caso. Pelo que foi incluída a definição. 

 

 Artigo 6.º:“Servidões Administrativas e restrições de Utilidade Pública ” 

 
Ponderação: A proteção do sobreiro e da azinheira não é uma servidão. É alvo de 

legislação especial que regula este tipo de árvores. Pelo que não sendo uma servidão 

não deve confundir-se com esta e ser aposta no artigo 6.º. Ademais, os objetivos que 

se percebe que a entidade quer acautelar estão automaticamente salvaguardados pela 

necessidade de o PDM não poder violar leis. 

 

Secção I - Estrutura Ecológica Municipal 

 

 Artigo 11.º:“Estrutura ecológica Municipal ” 

 

Ponderação: A EEM foi reformulada de acordo com as alterações propostas pelas 

entidades competentes para o solo rural, na reunião de concertação de 13.12.2013 e a 

proposta de delimitação final da RAN e REN. 

 

Artigo 12.º:“Regime de Ocupação 

 

Ponderação: A entidade refere que a REN admite usos e atividades que colidem com 

a conservação da Natureza, designadamente ao nível da conetividade da fauna 

terrestre, pelo que importa definir uma subcategoria da EEM, designada por 
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“fundamental”, onde deve ser assegurado um regime “non aedificandi”, bem como 

condicionamentos de outros usos e atividades incompatíveis com a questão da 

conetividade, são exemplo as vedações e outro tipo de estruturas lineares. 

As áreas fundamentais integram áreas da REN, RAN AHVL etc, as quais têm um 

regime específico de proteção/ conservação/ ocupação. 

 O Regime jurídico da REN refere que “a REN é uma estrutura biofísica que integra o 

conjunto de áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e 

sustentabilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial” (artigo 2.º 

n.º1), por outro lado, a REN visa “contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do 

território e tem por objetivo: contribuir para a conetividade e a coerência ecológica da 

Rede Fundamental de Conservação da Natureza” (artigo 3.º). 

 

Também no regime jurídico da RAN o artigo 20º refere que “As áreas da RAN devem 

ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso 

sustentado e de gestão eficaz do solo rural” de acordo com o artigo 5. n.º 2 “A RAN é 

uma das componentes da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, 

favorecendo a conetividade entre as áreas nucleares de conservação da natureza e da 

biodiversidade inte…..”  

 

Se os regimes da RAN e REN permitem usos e ações que são compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental, o plano vai definir estas áreas como “non 

aedificandi”? As outras entidades, designadamente DRAPC e DGADR aceitam 

delimitar estas áreas como non aedificandi? 

 

 Artigo 15.º:“Áreas florestais percorridas por incêndios ” 

 

Ponderação: A apreciação deste artigo merece-nos os seguintes comentários: i) 

quanto à metodologia de delimitação destas áreas somos de opinião que a mesma não 

é matéria de regulamento; ii) quanto à carta complementar, as áreas florestais 

percorridas por incêndios são identificadas em carta de condicionantes, a qual é 

publicada; iii) quanto ao referido sobre a atualização da base cartográfica, as condições 

da efetivação resultam de lei. 

 

 Artigo 16.º, nº3, a):“Servidões Administrativas e restrições de Utilidade Pública ” 

 

Ponderação: Atendido 

 

 Artigo 27.º:“Qualificação do solo rural ” 
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Ponderação: Neste ponto somos de opinião que a dispersão da atividade pecuária 

existente no território não permite que se proceda à criação de uma categoria 

específica, que por ser de carácter disperso agravaria a situação em termos de 

ordenamento do território, sendo que para além do mais comprometeria os objetivos do 

plano. 

 

 Artigo 38.º, nº2, b) 

 

Ponderação: Não se justifica incluir na exceção a categoria Espaço Florestal de 

Conservação, atendendo à “expressão residual” que possuem no território, uma vez 

que com a nova proposta de solo rural esta categoria passa a ter uma grande 

representação no território. 

 

 Artigo 40.º: 

 

Ponderação: Em nossa opinião esta norma não está a contrariar as orientações da 

proposta do PROT-C, o qual refere que os PMOT devem interditar novas edificações 

nas áreas naturais de particular interesse para a conservação da natureza e 

biodiversidade, com exceções designadamente dos estabelecimentos de turismo em 

espaço rural (TG10.Edificabilidade do solo rural). Nestes espaços não se pretende a 

construção de novos empreendimentos turísticos, mas sim promover a 

recuperação/reabilitação de edificações legalmente existentes, garantido a preservação 

das características naturais e reforço das potencialidades que se afigurem importantes 

para o equilíbrio biofísico e paisagístico do território. 

 

Subsecção V – Espaços Florestais de Conservação  

 

 Artigo 51.º:  

 

Ponderação: Foi reavaliada a delimitação destes espaços bem como a sua 

regulamentação de acordo com reunião de concertação de 13.12.2013. 

 

 Artigo 53º: “Regime de Edificabilidade ” 

 

Ponderação: O regime de edificabilidade foi reavaliado tendo em conta a nova 

delimitação dos espaços florestais de conservação.  
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Subsecção VI – Espaços Florestais de Produção  

 

 Artigo 55º: “Usos ” 

 

Ponderação: Efetivamente estes espaços deveriam ser utilizados e potenciados na 

produção de material lenhoso de qualidade e outros bens e serviços, mas quem 

assume a sua manutenção? Os usos permitidos não estão a contrariar as orientações 

da proposta do PROT-C. 

 

Subsecção VII – Espaços Naturais  

 

 Artigo 58º, nº2: “Usos ” 

 

Ponderação: Este artigo foi reformulado. 

 
 

 Artigo 59º, nº2: “Regime de Edificabilidade” 

 

Ponderação: Este artigo foi reformulado. 

 

 Artigo 115º, nº4: “UOPG-Pedrogão ” 

 

Ponderação: Extravasa o âmbito de apreciação da entidade. No entanto, cremos ser 

de manter porque se para as zonas de urbanização programada (zonas urbanizáveis), 

a gestão operará preferencialmente por intermédio de unidades de execução a 

delimitar pelo município nos termos do RJIGT, pode contudo, admitir-se uma gestão 

feita por intermédio de operações urbanísticas avulsas nos termos do RJUE, quando 

estejam em causa parcelas situadas em contiguidade com a zona urbanizada ou com 

áreas que tenham adquirido características semelhantes àquelas através de acções de 

urbanização ou edificação, e desde que o município considere que as soluções 

propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com a zona 

urbanizada e não prejudicam o ordenamento urbanístico da área envolvente. Só assim 

se evita a dispersão permitindo a contenção e a consolidação dos perímetros urbanos 

existentes”. 

 
 

3. Planta de Ordenamento 

 

Ponderação: Foi reavaliada a delimitação das categorias de solo afeto a espaços 

florestais de conservação e produção, espaços agrícolas de produção e espaços  

naturais de acordo o avaliado na reunião de concertação de 13.12.2013.   
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4. Estrutura Ecológica Municipal (EEM) 

 

Ponderação: A EEM foi reformulada de acordo com as alterações propostas pelas 

entidades, para o solo rural, na reunião de concertação de 13.12.2013, e a proposta de 

delimitação final da RAN e REN. 

 

5. Perímetros Urbanos 

 

Ponderação:  

PU do Pedrogão: Na sequência de uma reunião técnica havida em 05.07.2005 

referente ao limite do regime florestal no Pedrogão, a Câmara Municipal de Leiria 

efetuou o levantamento de cadastro das parcelas de terreno limítrofes à Mata Nacional 

submetida ao regime florestal, de modo a confirmar os limites dos terrenos do domínio 

privado do Estado. Com o levantamento de cadastro verificou-se existir sobreposição 

do regime florestal a parcelas de terreno privadas. Considerando que o regime florestal 

foi delimitado à escala 1/50.000, a Câmara solicitou à Direção Geral dos Recursos 

Florestais, em 19.02.2008, a retificação do limite do regime florestal no Pedrógão. 

 

No âmbito do Plano de Urbanização da Praia do Pedrogão, a Câmara tendo em conta 

a questão do limite da Mata Nacional executou um levantamento de cadastro (escala 

1/2000). 

A planta contém a seguinte identificação de cadastro: 

 Parcela adquirida por este Município em 24/07/1973 (desanexada do artigo 5.671) 

CRP-311; 

 Parcela adquirida por este Município em 1987 artigo 1.684, CRP-969; 

 Parcela cedida, a título precário, a este Município em 27/09/1978 (Parque de 

Campismo); 

 Parcela cedida, a título precário, a este Município em 05/07/1982 {Parque de 

Campismo}; 

 Parcela adquirida em 14/03/1994 pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE$PORTIVA, 

E PROMOTORA DA PRAIA DO PEDRÓGÃO (desanexado do artigo 5.671, 

CRP-77.818)artigo urbano 2.145, CRP-2.719; 

 Parcela adquirida em 02/05/1984, por este Município de acesso norte ao areal; 

 Parcelas de cadastro GISTEC, novembro 2007, sendo que um dos grupos tem 

processos em tribunal {Mata Nacional}. 

 

Ao sobrepor o limite da Mata Nacional fornecido pelo ICNF, verifica-se haver 

divergências, dado colidir parcialmente com o cadastro de parcelas de terrenos 

públicos e privados. Assim, a Câmara solicitou novamente ao ICNF em 21.02.2013, a 
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confirmação dos limites com o devido rigor, estando no entanto até à data a aguardar 

resposta da entidade. 

O limite da proposta de solo urbano no Pedrógão foi retificado de modo a incluir apenas 

as parcelas de domínio privado, de acordo com o referido levantamento de cadastro. 

 

PU do Azabucho: Atendido. O limite do sítio do Azabucho foi redefinido conforme 

indicado pela entidade. 

 

6. Delimitação da REN e Exclusões REN 

 

Compatibilidade da proposta de exclusão da REN com a conservação da 

natureza 

 

Ponderação: Desistimos da proposta de exclusão E125 (Pedrógão). 

 

Compatibilidade da proposta de exclusão da REN com o risco/perigosidade de 

incêndio  

 

Ponderação: Relativamente às manchas C393 e C126, a proposta de ordenamento foi 

redesenhada, deixando de haver sobreposição do perímetro urbano com a classe de 

risco/perigosidade de incêndio do PMDFCI. 

  

 

Cruzamento das áreas integradas nas classes de risco/perigosidade de incêndio 

alta e muito alta 

 

Ponderação: Quanto à avaliação/compatibilização da proposta do plano com a carta 

de perigosidade ela existiu, e essa informação integra uma planta de condicionantes 

deste plano. Porém, trata-se de uma condicionante dinâmica, que a qualquer momento 

pode ficar desatualizada face à alteração do risco, tendo-se acautelado o pretendido 

em regulamento. 

 

No decurso da revisão do PDM foram desenvolvidas diversas análises que envolveram 

a identificação das áreas edificadas consolidadas, considerando o conceito definido no 

DR 9/2009, de 29 de maio (ficha número 14), tendo a mesma servido de base à 

fundamentação da delimitação dos perímetros urbanos, Áreas de Edificação Dispersa e 

Aglomerados Rurais propostos, secundada pela “obrigatoriedade” do cumprimento das 

Normas Específicas de Base Territorial previstas no PROT-C (nomeadamente as 

normas TG9 e TG10). 
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As análises e reflexões produzidas constam quer do Relatório do Plano, quer da 

Avaliação da Execução do PDM em vigor, contando com diversas ilustrações, 

fundamentando a estratégia do plano, pelo que consideramos estar garantido o 

previsto no RJIGT e nos Decretos Regulamentares. 

 

Ademais, consideramos que nas peças que acompanham o PDM, nomeadamente o 

PMDFCI, já acautelam as preocupações que em sede de risco de incêndio têm 

implicações no ordenamento e na presente proposta. A que acresce que as 

preocupações da entidade estão vertidas no conteúdo da norma prevista no 

Regulamento para que se remete.  

 

 

Após a reavaliação das categorias do solo rural e de acordo com a reunião de 

concertação de 13.12.2013, a Câmara Municipal reformulou o Regulamento e enviou ao 

ICNF para análise. Neste seguimento a entidade remeteu novos contributos que foram 

mais uma vez ponderados pela Câmara, conforme se apresenta de seguida: 

 

 Artigo4.º “Instrumentos de gestão Territorial a observar” 

“Inserir o PROF-CL e PSRN2000” 

 

Ponderação: Neste artigo apenas são referidos os IGT vinculativos dos particulares a 

observar, pelo que não sendo o PROF nos termos do RJIGT um IGT diretamente 

vinculativo dos particulares não deve constar neste artigo. De acordo com a sugestão 

da CCDRC na 4.ª reunião plenária da Comissão de Acompanhamento (CA), na 

epígrafe deste artigo foi eliminado o termo “estratégico” porque apenas devem ser 

elencados os instrumentos de gestão territorial vinculativos. 

 

 

 Artigo6.º “Identificação” 

Na alínea c) Recursos Agrícolas e florestais: 

“Alterar para Sítio de Interesse Comunitário - AZABUXO (PTCON0046)”. 

“ Introduzir a Proteção do sobreiro e da azinheira” 

 

Ponderação: A proteção do sobreiro e da azinheira não é uma servidão. Esta é alvo de 

legislação especial que regula este tipo de árvores. Assim, não sendo uma servidão, 

não deve confundir-se com esta e ser aposta no artigo 6.º. Ademais, os objetivos que 
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se percebe que a entidade quer acautelar estão automaticamente salvaguardados pelo 

facto de o PDM não poder violar leis. Por outro lado, refere-se que as condicionantes 

elencadas neste artigo estão em consonância com a planta de condicionantes. Quanto 

à Rede Natura foi atendido. 

 

Resposta do ICNF: Não tem sido este o entendimento do ICNF. Esta condicionante 

consta em regulamentos de POAP por decisão da tutela. Veja-se o caso da alínea f) do 

n.º1 artigo 5.º da RCM n.º 57/2010, de 12 de agosto. Ou a alínea iii - c) do n.1 do artigo 

6.º do regulamento do PDM de Pombal que se encontra em fase de discussão pública. 

 

Reponderação: Efetivamente Pombal introduziu no regulamento no artigo 6.º a 

proteção do sobreiro e da azinheira, no entanto não foram identificadas na planta de 

condicionantes. Constata-se que não existe consonância entre o regulamento e a 

planta de condicionantes. E a proteção da oliveira e do azevinho? A entidade dispõe do 

levantamento dos povoamentos de sobreiros e de azinheiras no concelho, 

nomeadamente os sistemas com aproveitamento agro-silvopastoril conhecidos por 

montados? A Câmara mantém a sua ponderação. 

 
 

 Artigo10.º “Regadio do Sirol” 

Equacionar enquadrar especificidades para a área de regadio do Sirol abrangida pelo 

SIC PTCON0046. 

 

Ponderação: Esta questão foi ponderada na reunião de concertação com o ICNF e a 

DRAPC. Qualquer uso e atividades na área de regadio do Sirol abrangida pelo SIC 

rege-se pelo regime jurídico das obras do aproveitamento hidroagrícola e pelas 

disposições do Plano Setorial da Rede Natura 2000, carecendo de parecer vinculativo 

das entidades competentes. 

 

Resposta do ICNF: A redação no regulamento não reflete o exposto na ponderação, 

até porque “entidade competente encontra-se no singular”. Sugere-se a inclusão de um 

n.º 2 com a seguinte redação: 2- As intervenções referidas no número anterior, na área 

da Rede Natura abrangida pelo Regadio do Sirol, carecem de parecer vinculativo da 

entidade competente. 

 

Reponderação: Este artigo diz respeito à condicionante do aproveitamento 

hidroagrícola do regadio do Sirol. Quanto à Rede Natura esta abrange duas categorias 

de uso do solo (espaço naturais e espaços agrícolas de produção), no regime de 

edificabilidade das categorias foi integrada a norma proposta pelo ICNF, que refere 
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“sem prejuízo da legislação em vigor, nestes espaços incluídos na Rede natura 2000 

os usos e as atividades ficam abrangidos pelas disposições do Plano Setorial” 

 

Estrutura Ecológica Municipal 

 Artigo13.º “Regime de ocupação” 

Ponderar outras situações em falta, são exemplo: a interdição da mobilização do solo 

em aterro e escavação; a interdição do corte raso e desadensamento nas linhas de 

água; a interdição da exploração dos recursos geológicos; A construção de 

infraestruturas ao nível do solo deve garantir a conetividade...etc. 

 

Ponderação: Propõe-se a seguinte alteração: 

3. Nas áreas fundamentais não são admitidas as seguintes ações e/ou atividades: 

a) Alterações que coloquem em risco bens a salvaguardar designadamente os bens 

naturais, culturais, paisagísticos e arquitetónicos; 

b) Artificialização das linhas de drenagem natural; 

c) Ações de florestação com espécies de crescimento rápido, devendo privilegiar-se 

a plantação de espécies de folhosas autóctones de baixa combustibilidade; 

d) Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água ou do solo, 

nomeadamente depósito de resíduos sólidos, de sucata, de inertes e de materiais de 

qualquer natureza ou o lançamento de efluentes sem tratamento prévio adequado e 

conforme as normas específicas definidas legalmente;  

e) Armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos e perigosos; 

f) Alteração das condições naturais de escoamento por obstáculo à livre circulação 

da água, à exceção das obras hidráulicas, necessárias ao AHVL. 

g) Armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos e outros 

produtos tóxicos. 

h) A interdição do corte raso e desadensamento nas linhas de água; 

i) A instalação de depósitos de inertes, de materiais de construção civil ou de outras 

matérias-primas. 

 
 Artigo13.º “Regime de ocupação” 

5. Nos corredores ecológicos, não devem ser também admitidas a implantação de 

estufas a menos de 20 metros da margem dos cursos de água, por razões de 

conetividade. 
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Ponderação: Atendido. 

 
 
Áreas de Risco ao Uso do Solo 

 Artigo15.º “Perigosidade de incêndios florestais” 

 
A regulamentação centra-se só nas questões de edificabilidade, descurando as 

medidas de organização do território, de silvicultura e de infra -estruturação, previstas 

no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 

14 de Janeiro, designadamente as relativas à defesa de pessoas e bens (Artigo 15.º -

redes secundárias de faixas de gestão de combustível) e Defesa da floresta (Artigo 17.º 

- Silvicultura, arborização e rearborização). 

 

Ponderação: A versão que foi para a 4.ª CA já não fazia referência às questões 

relativas à defesa de pessoas e bens (Artigo 15.º - redes secundárias de faixas de 

gestão de combustível) e defesa da floresta (Artigo 17.º - Silvicultura, arborização e 

rearborização), não tendo na última reunião plenária o artigo sido objeto de qualquer 

comentário do ICNF. No entanto, após ponderação, entendeu-se introduzir um novo n.º 

a remeter para as regras do PMDFCI (documento que acompanha o PDM). 

 

Infraestruturas 

 ArtigoX.º “Infraestruturas” 

Obrigatoriedade de parecer do ICNF no SIC. 

 

Ponderação: Atendido.  

Este artigo aplica-se às categorias e subcategorias do solo rural e urbano, no entanto, 

no regime de edificabilidade das categorias e subcategorias que abrange a área da 

rede natura 2000 foi integrada a norma proposta pelo ICNF, que refere “sem prejuízo 

da legislação em vigor, nestes espaços incluídos na Rede natura 2000 os usos e as 

atividades ficam abrangidos pelas disposições do Plano Setorial da Rede Natura 2000, 

carecendo de parecer vinculativo da entidade competente”. 

 

 

Disposições Gerais do Solo Rural e Urbano 

 

 Artigo31.º “Compatibilidade de usos” 

No n.º 2 As legalizações na área abrangida pela Rede Natura 2000 devem ainda ser 

objeto de parecer vinculativo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 
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Ponderação: Ver justificação anterior.  

 
 
Situações especiais 
 

 Artigo32.º “Infraestruturas territoriais e urbanas” 

Na categoria de Espaços Naturais a produção de energias renováveis deveria ser 

interdita ou apenas permitida à Microgeração, devido aos seus impactes na paisagem e 

ao facto de os Espaços Naturais possuírem uma percentagem de área muito reduzida 

no concelho. 

 

Ponderação: Entendemos que a justificação “devido aos seus impactes na paisagem e 

ao facto de os Espaços Naturais possuírem uma percentagem de área muito reduzida 

no concelho”, não tem fundamentação. No entanto, salienta-se que a proposta enviada 

para parecer do ICNF já contemplava a seguinte norma: 

 

1. Nos espaços naturais são interditos os seguintes usos e ações: 

f) Instalação de infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de energia 

a partir de fontes renováveis, com exceção das ações que obtiverem parecer 

favorável da entidade competente. 

 

Estas infraestruturas estão sujeitas a estudo de impacte ambiental, considera-se que 

nestes casos estão acautelados os eventuais efeitos significativos no 

ambiente/paisagem. Ao estarem sujeitas a estudo de impacte ambiental vai garantir 

que os impactes provocados pela infraestrutura são identificados e analisados, e que 

nesses estudos são estabelecidas as medidas de mitigação dos seus efeitos, 

salvaguardando assim o meio ambiente. 

 
 

 Artigo33.º “Armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos” 

Não permitir no SIC e na categoria de espaço natural. 

 

Ponderação: Atendido. Foi introduzida nos espaços naturais uma alínea a interditar o 

armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos.  

Quanto ao SIC que integra espaços agrícolas de produção este está condicionado pelo 

regadio do Sirol sujeito ao regime jurídico das obras do aproveitamento hidroagrícola, 

pelo que nesta área não é permitido este tipo de atividade. 
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 Artigo35.º “Postos de abastecimento público de combustíveis” 

Não permitir no SIC e na categoria de espaço natural. 

 

Ponderação: Atendido. Foi introduzida nos espaços naturais uma alínea a interditar o 

armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos ou perigosos.  

Quanto ao SIC que integra espaços agrícolas de produção este está condicionado pelo 

regadio do Sirol, sujeito ao regime jurídico das obras do aproveitamento hidroagrícola, 

pelo que nesta área não é permitido este tipo de atividade. 

 

 

Disposições Gerais do solo Rural 

 

 Artigo39.º “Princípios” 

No n.º 2 Interditar a exploração de recursos geológicos nas categorias de espaço 

natural e espaços florestal de conservação. 

 

Ponderação: A DGEG na reunião de trabalho em 13.03.2013 referiu que o 

regulamento proposto deverá mencionar de forma explícita e inequívoca que a 

exploração de recursos geológicos, nomeadamente os do domínio público, é um uso, 

ou atividade, compatível com todas as categoria e subcategorias do solo rural, nos 

termos previstos pelo Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio. 

 

O n.º 7 corrigir para : “Nas faixas de proteção às linhas de água não se admite o corte 

raso e o desbaste em adensamentos superiores a 10 metros entre fuste, assim como 

ações de arborização e rearborização com espécies florestais de folha persistente, com 

exceção do sobreiro.” 

 

Ponderação: Esta norma foi validada pelo ICNF e DRAPC na reunião de concertação 

de 13.12.2013, pelo que irá ser mantida a sua redação. 

 

Resposta do ICNF: Não se pretende uma alteração ao acordado na reunião de 

concertação com a DRAPC. No entendimento do ICNF o alcance desta medida cinge-

se às linhas de água, contudo a CM pode verificar esta situação com a representante 

da DRAPC. Com esta correção pretende-se uma clarificação da redação que, por 

lapso, não se verificou que esta se contradiz. As galerias ripícolas são espaços 

arborizados, logo se são interditos os cortes rasos os processos de arborização e 
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rearborização ficam sem enquadramento. Os processos de arborização e 

rearborização ao longo das linhas de água visam o restabelecimento da galeria ripícola 

onde esta não exista ou esteja degradada. 

 

Reponderação: A Câmara consultou a DRAPC, tendo esta entidade transmitido que 

não vê inconveniente que o texto seja corrigido. Atendido. 

 
 
Espaços Agrícolas de Produção 

 
 

 Artigo48.º “Caracterização e Identificação” 

No n.º 1 substituir “exclusivamente” por “predominantemente” em consonância com o 

n.º 2. 

 

Ponderação: Atendido 

 

No n.º 2 a redação redundante. Substituir por exemplo: “Nestes espaços as práticas 

agrícolas desenvolvidas devem ser conducentes à preservação do solo e dos recursos 

hídricos” 

 

Ponderação: Atendido 

 

N.º 7 Uma vez que a CM assume a remissão para o PSRN2000, não existe a 

transposição das orientações para o PDM. Assim, não só as intervenções agrícolas 

mas todas as atividades permitidas neste artigo carecem do parecer vinculativo do 

ICNF. 

 

Ponderação: Atendido. Alterámos a norma para “Sem prejuízo da legislação em vigor, 

nestes espaços incluídos na Rede Natura 2000 os usos e as atividades ficam 

abrangidos pelas disposições do Plano Setorial da Rede Natura 2000, carecendo de 

parecer vinculativo da entidade competente”. 

 

Espaços Florestais de Conservação 

 
 Artigo52.º “Usos e ações a promover” 

No n.º 2 Só deve ser permitida a atividade pecuária em regime extensivo. 
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Ponderação: A proposta de permitir pecuárias nesta categoria já foi à 4.ª CA e 

validada pela DRAPC, não tendo esta questão sido abordada pelo ICNF à data. Neste 

sentido, mantém-se a proposta, pois a alteração sugerida pelo ICNF interfere 

claramente com interesses de outras entidades que compunham a Comissão de 

Acompanhamento, e que se extinguiu com a emissão do parecer final, nomeadamente 

a DRAPC. 

 

Espaços Florestais de Produção 

 

  Artigo54.º “Usos ” 

 

 Integrar na redação os processos de recuperação paisagística privilegiarem o uso florestal, no 

caso de encerramento da atividade. 

 

Ponderação: Atendido. 

 

Espaços Naturais 

 

  Artigo57.º “Usos ” 

Nos espaços naturais não devem ser admitidas ainda: 

Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água e do solo, 

nomeadamente, a utilização de produtos químicos tóxicos ou com elevados teores de 

fósforo ou de azoto, armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos, 

depósitos de resíduos sólidos e líquidos, sucatas e lançamento de afluentes sem 

tratamento prévio de acordo com a legislação vigente; 

A recolha de amostras geológicas ou quaisquer atos que contribuam para a 

degradação ou destruição do património geológico/geomorfologico e cultural, com 

exceção das realizadas para fins exclusivamente científicos e das inerentes às 

atividades autorizadas nos termos do presente regulamento; 

A conversão de áreas naturais em áreas agrícolas;  

A instalação de explorações de extração de massas minerais;  

A construção de infraestruturas no subsolo fora da rede viária existente; 

A instalação de novos apoios referentes a traçados de linhas elétricas aéreas de 

media, alta tensão e muito alta tensão; 
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A instalação de infraestruturas de aproveitamento energético, designadamente parques 

eólicos 

 

Ponderação: Propõe-se a seguinte alteração: 

 
Usos e ações a promover 

2.  Nos espaços naturais são interditos os seguintes usos e ações: 

a)  Destruição ou obstrução das linhas de drenagem natural; 

b)  Plantações de espécies florestais de crescimento rápido e introdução de espécies 

faunísticas e florísticas exóticas; 

c)  Alteração da morfologia das margens ao longo dos cursos de água e destruição da 

vegetação integrante das galerias ripícolas, com exceção das ações que decorrem de 

um procedimento devidamente aprovado pelas entidades intervenientes e com 

responsabilidade de tutela específica; 

d)  Cortes rasos de espécies florestais autóctones; 

e)  Realização de aterros e escavações excetuando os decorrentes de trabalhos de 

investigação arqueológica; 

f) Instalação de infraestruturas territoriais e urbanas e de produção de energia a partir 

de fontes renováveis, com exceção das ações que obtiverem parecer prévio favorável 

do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas;  

g)  Armazenamento de combustíveis e de materiais explosivos e perigosos; 

h)  Postos de abastecimento público de combustíveis; 

i)  Qualquer atividade que comprometa a qualidade do ar, da água e do solo, 

nomeadamente, a utilização de produtos químicos tóxicos ou com elevados teores de 

fósforo ou de azoto, armazenamento de pesticidas e de adubos orgânicos ou químicos, 

depósitos de resíduos sólidos e líquidos, sucatas e lançamento de afluentes sem 

tratamento prévio de acordo com a legislação vigente; 

j)  A recolha de amostras geológicas ou quaisquer atos que contribuam para a 

degradação ou destruição do património geológico/geomorfologico e cultural, com 

exceção dos realizados para fins exclusivamente científicos e dos inerentes às 

atividades autorizadas nos termos do presente regulamento; 

k)  A conversão de áreas naturais em áreas agrícolas; 

l)  Exploração de recursos geológicos.  

 
 

  Artigo58.º “Regime de edificabilidade ” 
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Alterar o n.º 3 para: “Sem prejuízo da legislação em vigor, nestes espaços incluídos na 

Rede Natura 2000 os usos e as atividades ficam abrangidas pelas disposições do 

Plano Setorial da Rede Natura 2000, carecendo de parecer vinculativo da entidade 

competente. 

 
Ponderação: Atendido 

 

Espaços de Uso Especial 

 

  Artigo58.º “Identificação e caracterização” 

No n.º 1 é preciso verificar se estas não recaem nas Matas Nacionais. Ou assumir 

desde já que não se concorda que as mesmas se insiram nas áreas das Matas 

Nacionais. 

 

Ponderação:  Não recaem nas matas nacionais. 

 

Infraestruturas viárias 

 

  Artigo98.º “Identificação ” 

No n.º 3 é preciso verificar se recaem vias projetadas para as matas e espaços 

naturais não devendo estas ser permitidas. 

 

Ponderação: Verificado. Existe uma via proposta em Santa Catarina da Serra que 

recai sobre os espaços naturais (Lagoa do Boi). O traçado foi retificado para não colidir 

com o espaço natural. 

 

 

REFER 

 
 

1. Infraestrutura ferroviária 

 

 Propõe-se a substituição de todas as referencias à linha ferroviária por "Rede Ferroviária – 

Linha do Oeste", em todas as peças escritas e peças desenhadas, em alternativa por 

exemplo à atual denominação de Caminho de Ferro - Linha do Oeste. 

 

Ponderação: Foi corrigido de acordo com a sugestão da entidade.  
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2. Ruído 

 

 Para todos os compromissos urbanísticos, assumidos junto da Linha do Oeste, salienta-se 

que os mesmos deverão respeitar as condições impostas no artigo 12.° do Regulamento 

Geral do Ruído, publicado através do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, algo que 

carece de uma melhor explicitação na proposta de Regulamento do PDM. 

 

Ponderação: Os artigos relacionados com zonamento acústico foram clarificados. 

Quanto aos compromissos urbanísticos, junto à linha do Oeste, estes terão que cumprir 

com as condições impostas no artigo 12.º do Regulamento Geral do Ruído, decorre da 

Lei. 

 

3. Projeto de rede ferroviária de Alta Velocidade (eixo Lisboa-Porto) 

 
 Face ao exposto, recomenda-se que seja prevista, na Planta de Ordenamento do concelho 

de Leiria, a reserva de canal da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade do eixo Lisboa-

Porto, nos traçados/corredores previstos pela referida Resolução do Conselho de Ministros 

nº31/2010, evitando-se desta forma a alteração das circunstâncias e condições existentes 

nas zonas identificadas e, em consequência, o agravamento dos custos associados ao 

projeto. 

 

Ponderação: É opção politica a não integração. 
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