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Prestar contas é um dever. No Poder Local, 
que tem a proximidade como fator distintivo, esta 
prestação de contas é uma moeda com duas fa-
ces: para os munícipes, é a garantia do direito à 
informação; para os eleitos locais, é um exercício 
de análise das opções tomadas. Um exercício que 
se faz com rigor, com realismo, mas também com 
humildade: só assim é possível verificar se os re-
cursos públicos estão a ser devidamente utilizados 
na satisfação das efetivas necessidades da comu-
nidade local.

Aproximando-se o fim de um ciclo de gestão au-
tárquica, este boletim constitui uma súmula da 
atividade municipal desenvolvida desde 15 de 
outubro de 2013 até ao presente. Súmula é, ne-
cessariamente, sinónimo de descrição incompleta. 
Por isso, ficaram ausentes destas páginas as inú-
meras tarefas quotidianas que são imprescindí-
veis ao funcionamento administrativo, financeiro 
e operacional da “máquina” municipal. E ausente 
ficou ainda a enumeração dos múltiplos desafios 
que, ao longo do mandato, se colocaram à gestão 
autárquica.

Efetivamente, não foi fácil honrar os compromis-
sos assumidos e, simultaneamente, assegurar a 
prestação de serviços essenciais à comunidade; 
reduzir custos de funcionamento e amortecer os 
problemas sociais; renegociar o passivo com cre-
dores, diminuindo a dívida e os prazos de pagamen-
tos a fornecedores, e conceber soluções criativas 
para promover a competitividade do território; 
implementar uma política de proximidade na res-
posta às necessidades quotidianas das pessoas e 
projetar o Concelho de Mafra para além das suas 
fronteiras geográficas.

As opções tomadas e descritas ao longo das pá-
ginas deste boletim são reveladoras de um novo 
posicionamento municipal: tornar o território 
cada vez mais atrativo para viver, visitar e in-
vestir. E os primeiros e últimos beneficiários deste 
posicionamento são os próprios munícipes: para 
além de garantir a qualidade de vida, um território 
atrativo tem a capacidade de captar turistas e ne-
gócios, gerando emprego para os residentes.

Num contexto de crescente competitividade 
entre os territórios, tal implicou desenvolver um 
trabalho de (re)descoberta e de valorização 
do património que nos distingue, mas que tan-
tas vezes passa despercebido ao olhar desatento. 
Neste processo, elevámos o orgulho coletivo: um 
orgulho que não é sinónimo de superioridade, mas 
sim de unidade! 

Volvidos quase quatro anos, não posso deixar 
de endereçar uma palavra obrigatória de reco-
nhecimento aos autarcas que demonstraram que 
o Poder Local pode ser a alavanca da atrativida-
de territorial, aos trabalhadores municipais que 
foram inexcedíveis no espírito de serviço e, muito 
especialmente, aos munícipes que partilharam do 
esforço que lhes foi pedido.

“Se queres compreender a ‘felicidade’, indispen-
sável se torna entendê-la como recompensa e não 
como fim”, escreveu Antoine de Saint-Exupéry.

Fazer do Concelho de Mafra esse lugar de fe-
licidade é, ao mesmo tempo, a nossa missão 
coletiva e a nossa melhor recompensa!
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Lugar de Felicidade 

Tornar o território cada vez mais 
atrativo para viver, visitar e 
investir. E os primeiros e últimos 
beneficiários deste posicionamento 
são os próprios munícipes: para 
além de garantir a qualidade de 
vida, um território atrativo tem a 
capacidade de captar turistas e 
negócios, gerando emprego 
para os residentes.
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Reabilitação urbana
Um imperativo municipal

VIVER | reabilitação urbana

Tornar o Concelho de Mafra ainda mais bonito! Com este objetivo estratégico, a Câmara Municipal investiu, 
através da reabilitação urbana, na criação de uma nova imagem para as nossas vilas e aldeias: mais 
cuidada, coerente, moderna e atrativa. 

Ao longo do mandato, deu-se prioridade à requalificação dos edifícios municipais, oferecendo novos 
serviços aos cidadãos, assim como à regeneração dos espaços públicos, devolvendo-os à utilização 
coletiva com novos equipamentos lúdicos e desportivos.

Por outro lado, através da atribuição de incentivos financeiros e benefícios fiscais aos proprietários no 
âmbito do programa “Mafra Requalifica”, incentivou-se a recuperação do património privado em situação 
de degradação ou desadequação funcional por todo o Concelho. Esta dinâmica foi reconhecida com a 
atribuição do galardão “Autarquias SIL 2016”, pelo Salão Imobiliário de Portugal. 

 Edifício Municipal de Serviços da Avenida 25 de Abril, Mafra 
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VIVER | reabilitação urbana

 Requalificação da envolvente do Complexo Cultural Quinta da Raposa, Mafra 

 Casa da Música Francisco Alves Gato, Mafra  

 Conservatório de Música de Mafra 

 Requalificação do edifício do Largo do Pelourinho, Ericeira 

 Requalificação do Largo dos Condes, Ericeira  Requalificação da antiga Escola Primária da Ericeira 

 Jardim da Bela Vista, Ericeira 
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Sabia que...

344 pedidos de apoio deferidos no âmbito do programa 
“Mafra Requalifica”;

25 jardins e espaços intergeracionais nas freguesias, 
convidando ao recreio e à atividade física de avós e netos;

Cedência de edifícios/ espaços municipais a 57 instituições do 
Concelho de Mafra, colocando-os ao serviço das populações;

Reabilitação do edifício da antiga Escola Primária da Ericeira 
(instalação da Ericeira Business Factory);

Requalificação urbanística do Largo dos Condes da Ericeira, da Rua 
Prudêncio Franco da Trindade e do Jardim da Bela Vista;

Recuperação do edifício do Largo do Pelourinho para instalação da 
sede da Junta da Freguesia da Ericeira;

Reabilitação do edifício da Biblioteca Municipal da Póvoa da Galega 
para instalação do Centro Intergeracional;

Ampliação e reabilitação do edifício da antiga escola de Ribamar 
para instalação do Centro Paroquial e da Capela Mortuária;

Requalificação do edifício municipal da Av. 25 de Abril, em Mafra 
(Loja do Cidadão e Assembleia Municipal);

Concurso de Ideias para a Reabilitação do Largo da Feira da Malveira 
e da Av. José Baptista Antunes;

Adaptação do edifício do Complexo Cultural Quinta da Raposa, em 
Mafra, para instalação do Conservatório de Música de Mafra e da Casa da 
Música Francisco Alves Gato;

Requalificação urbanística da envolvente do Complexo Cultural 
Quinta da Raposa;

Reabilitação do edifício municipal da Av. 1.º de Maio, em Mafra (Junta 
de Freguesia, Mafra Business Factory e espaço AjuDAR); 

Requalificação de edifícios municipais para instalação dos 
Centros de Noite de Encarnação e Vila Franca do Rosário;

6.485 trabalhos de manutenção e conservação em edifícios 
municipais.

VIVER | reabilitação urbana

 Requalificação do Edifício Municipal da Avenida 1.º de Maio, Mafra  

 Requalificação do Edifício Municipal da Avenida 1.º de Maio (Junta da Freguesia de Mafra) 

 Requalificação do edifício da Biblioteca Municipal da Póvoa da Galega para instalação do Centro Intergeracional 

 Concurso de Ideias para a Reabilitação do Largo da Feira da Malveira e Av. José Baptista Antunes 
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Urbanismo
Ordenar o território. Valorizar o futuro

O presente mandato autárquico ficou marcado 
pela aprovação da revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM). Mais do que estabelecer 
um modelo de organização espacial, este 
é um plano ao serviço do desenvolvimento 
integrado do território, tanto na salvaguarda 
do património natural e cultural, como 
na consolidação do sistema urbano e das 
acessibilidades e na promoção das atividades 
económicas.

Visando a qualificação do espaço público e 
do parque habitacional, a Câmara Municipal 
procedeu, ainda, à delimitação das Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU) da Ericeira, de Mafra 
e da Malveira/ Venda do Pinheiro. No caso da 
ARU de Mafra, foi já aprovada uma Operação 
de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática, 
a qual contém o Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana que integra 25 projetos 
distribuídos por cinco eixos de intervenção.

Contribuindo para a sustentabilidade do 
ordenamento do território, a autarquia 
adequou o Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização (RMEU) à experiência 
adquirida, compatibilizou-o com normas 
legais entretanto publicadas e, sobretudo, 
simplificou os procedimentos em três grandes 
áreas: emissão de alvarás de utilização; 
instalação de estufas agrícolas; e autorização 
de instalação de estabelecimentos industriais. 

Sabia que...

10.585 processos de urbanismo entrados;

3.402 alvarás de operações urbanísticas emitidos;

562 números de polícia atribuídos;

1.462 certidões de localização emitidas.

GEOMAFRA – PORTAL GEOGRÁFICO MUNICIPAL 

10 temas informativos com 64 conteúdos temáticos distintos;

188.348 plantas de localização extraídas pelos utilizadores;

2.052 pedidos de cartografia formulados por técnicos para instrução de 
processos de obras;

100.153 processos de obras georreferenciados.

VIVER | urbanismo

PDM
Plano 
Diretor Municipal
de Mafra

Planta de ordenamento - Plano Diretor Municipal 
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Ambiente
Uma ação pluridisciplinar

O resgate da concessão do serviço público de 
abastecimento de água e a reversão do serviço 
público de saneamento, com a futura criação 
dos Serviços Municipalizados de Mafra, foram 
exigentes decisões tomadas neste mandato, 
na prossecução do superior interesse público.

Na área do ambiente, a atuação municipal 
caracterizou-se pela pluridisciplinaridade: 
o investimento na renovação das redes de 
abastecimento de água, na ampliação da rede 
de tratamento de águas residuais e na expansão 
da rede de recolha seletiva de resíduos sólidos 
urbanos, incluindo a organização de ações de 
educação ambiental e até o mobilizador projeto 
“Ecos de Cor, Mafra em Flor”, tendo Mafra sido 
distinguido, pelas suas boas práticas, com 
a “Bandeira Verde”, no âmbito do programa 
“ECOXXI”.

Esta intervenção estendeu-se à limpeza dos 
leitos e das margens das linhas de água, 
minimizando as condições de ocorrência 
de cheias, promovendo a saúde pública e 
facilitando o acesso aos espaços ribeirinhos. 

As questões das alterações climáticas 
assumiram crescente relevância, tendo sido 
elaborada uma estratégia local que, a partir 
das identificação e priorização dos atuais 
riscos e da sua projeção futura, preconiza 14 
opções de adaptação.

Também a eficiência energética constituiu 
um importante vetor de atuação, tendo-se 
procedido à gradual substituição de lâmpadas 
de vapor de sódio de alta pressão por luminárias 
LED, contribuindo para a poupança de energia 
na rede de iluminação pública municipal, bem 
como à participação no projeto internacional 
MOEEBIUS, que visa dar resposta ao elevado 
consumo energético em edifícios. 

Sabia que...

11 km de condutas renovadas, numa rede de abastecimento de água 
com extensão total de 960 km;

49 km de novos coletores, numa rede de saneamento básico com exten-
são total de 446 km;

62 novos ecopontos completos instalados;

266 novos contentores de 800L instalados e 660 substituídos;

480 proteções metálicas instaladas em contentores, das quais 125 
reutilizadas;

17 km de linhas de água objeto de limpeza;

1.780 luminárias LED instaladas, originando uma poupança instantânea 
de 11% em toda a rede de iluminação pública;

6 Bandeiras Azuis, 5 galardões “Praia Acessível”, 5 galardões “Praia 
Saudável” e 8 galardões “Praia com Qualidade de Ouro”;

350 canídeos e 67 gatídeos adotados.

VIVER | ambiente

Limpeza e desobstrução das linhas de água 
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Acessibilidades
Uma intervenção permanente

VIVER | acessibilidades

Atendendo à importância estratégica das acessibilidades para o bem-estar dos residentes e para a 
atratividade do território, a Câmara Municipal investiu na promoção da mobilidade, através da construção 
de parques de estacionamento e intermodais, adequados aos transbordos entre o veículo automóvel e 
o autocarro (estando em funcionamento três parques em Mafra e um da Malveira, para além de um na 
Venda do Pinheiro cuja construção se vai iniciar e outro na Ericeira em projeto), assim como na criação de 
passeios pedonais, disponibilizando condições de segurança para os peões.

Por outro lado, desenvolveu-se uma ação de contínua qualificação da rede viária, seja pavimentando 
arruamentos, caminhos municipais e estradas, seja ainda assegurando a limpeza e manutenção de valetas, 
aquedutos e sumidouros, colocando sinalização horizontal e vertical ou executando muros de suporte.

 Parque Intermodal do Alto da Vela, Mafra  Parque Intermodal do Alto da Vela, Mafra 
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Sabia que...

110 km de pavimentações;

Mais de 17,1 km de passeios e percursos pedonais;

Mais 626 lugares de estacionamento gratuitos;

721 novos sinais de trânsito e 179 substituídos;

53 abrigos de passadeiros recuperados e 9 novos.

VIVER | acessibilidades

 Pista ciclável partilhada com peões, Ericeira/ Cabeça Alta 

 Estrada da Mangancha, Santo Isidoro  Parque de Estacionamento do Mercado, Mafra 

 Parque de Estacionamento do Alto da Vela, Mafra  Parque Intermodal da Malveira 
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Proteção Civil e Segurança
Uma tarefa de todos

VIVER | proteção civil e segurança

Prevenir foi a premissa essencial em matéria de segurança e socorro aos cidadãos. Para o efeito, a Câmara 
Municipal desenvolveu uma intervenção que começou na análise conjunta dos problemas comunitários 
(nomeadamente, em sede dos Conselhos Municipais que reúnem os agentes com responsabilidades nestas 
matérias) e se materializou na definição de soluções preventivas e no desenvolvimento de campanhas de 
sensibilização junto da população… porque esta é uma missão coletiva!

Na área da Proteção Civil, fomentou-se o envolvimento da comunidade e o voluntariado, com especial 
visibilidade na Semana da Segurança e Proteção Civil e na comemoração do Dia Municipal do Bombeiro. 
Por outro lado, e de modo a garantir uma resposta rápida e eficaz, deu-se continuidade à articulação de 
todos os meios existentes no Concelho de Mafra, alargando aos outros domínios a filosofia integradora 
desenvolvida para a defesa da floresta contra incêndios. 

Na área da Segurança, a qual é fundamentalmente uma atribuição da Administração Central, a cooperação 
institucional com a Guarda Nacional Republicana (GNR) tem vindo a ser aprofundada: para além do apoio a 
programas como “Escola Segura” ou “Idosos em Segurança”, a Autarquia contribuiu para a elevação das 
condições de habitabilidade, designadamente através da celebração de um protocolo que possibilitou a 
construção do novo edifício do posto territorial da Ericeira.

 Dia Municipal do Bombeiro 
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Sabia que...

Atribuição de 11 Unidades Móveis de Proteção Civil 
para as Juntas/ Uniões de Freguesia; 

66.225 km percorridos para vigilância e deteção precoce de focos 
de incêndio;

277,13 hectares de silvicultura preventiva e de fogos controlados 
para criação de faixas de gestão de combustível;

62,2 km de rede viária florestal beneficiada;

8 planos de emergência revistos ou em fase de revisão;

401 atividades pedagógicas desenvolvidas pela Proteção Civil em 
meio escolar;

Materiais pedagógicos produzidos no âmbito da Proteção Civil: 
kits, ímans, livros de atividades, jogos da glória, mascotes;

3.024 ações de sensibilização desenvolvidas pela Polícia Munici-
pal junto da comunidade educativa.

VIVER | proteção civil e segurança

Posto Territorial da Ericeira da Guarda Nacional Republicana  

Semana da Segurança e Proteção Civil 

Dispositivo Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
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Juventude
Protagonista da construção do Concelho de Mafra

Afirmar Mafra como “Um Concelho (cada vez mais) Jovem”. Esta é a visão preconizada no “Plano 
Estratégico para a Juventude do Concelho de Mafra”, documento que sistematiza os principais pilares da 
política municipal, elaborado com base no trabalho de diálogo com os interessados: os munícipes dos 10 
aos 29 anos. 

De facto, ainda que este investimento seja transversal, porque toda a intervenção municipal é do superior 
interesse para a juventude, a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver uma intervenção específica, 
desafiando os jovens a ser protagonistas do projeto comum que é a construção do Concelho de Mafra.

Da dinâmica realizada, destacam-se as atividades de ocupação de tempos livres, de promoção do 
associativismo juvenil, do voluntariado e da participação cívica, do acesso à informação sobre ofertas 
escolares e profissionais ou do contacto com o mundo do trabalho, salientando-se ainda a abertura do 
“GO – O Teu Espaço”, um novo polo de apoio aos jovens com sede no Parque Desportivo Municipal de Mafra.

VIVER | juventude

 GO - O Teu Espaço 
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Juventude
Protagonista da construção do Concelho de Mafra

Sabia que...

1.093 utilizadores do “GO – O Teu Espaço”, em funcionamento desde 
21 de abril de 2017;

8.403 participações nas “Jornadas da Juventude”;

2.159 inscrições nas “Férias (Cri)Ativas”;

371 participações nas “Geração ON”;

234 contributos recebidos no “Banco de Ideias para a Juventude”;

608 participantes no 1.º ACAMAFRA - Acampamento de Escu(o)teiros 
do Concelho de Mafra;

53 ações integradas no “Plano Estratégico para a Juventude do 
Concelho de Mafra”.

VIVER | juventude

 Geração ON 

 Mafra LAN Party  Feira das Profissões 

 Jornadas da Juventude 1.º ACAMAFRA - Acampamento de Escu(o)teiros do Concelho de Mafra 
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Ação Social e Saúde
Garantir o bem-estar da família

VIVER | ação social e saúde

Criar condições para que a família possa desempenhar a nobre função que só ela pode realizar: cuidar dos 
seus e, assim, contribuir para o desenvolvimento da comunidade em que se insere. Com este pressuposto, 
a Autarquia desenvolveu uma atuação transversal de apoio às famílias, contemplando ainda respostas 
para as numerosas e carenciadas.

Destacou-se a implementação do “Programa Municipal de Apoio à Família”, congregando 12 medidas: dos 
impostos às taxas e tarifas, incluindo a habitação, a educação, a cultura ou o desporto. Como novidades, 
enumeram-se os projetos “arrenDAR” (comparticipação ao arrendamento habitacional), “Cartão Família” 
(acesso a benefícios em serviços), “AjuDAR” (oferta de bens) ou “Geração SEI – Saber, Experiência e Idade” 
(aglutinando os projetos que valorizam o capital de experiência da terceira idade).

Por outro lado, reconhecendo o papel que as instituições exercem no auxílio à comunidade, a Autarquia 
estreitou laços de cooperação, seja atribuindo comparticipações financeiras, seja organizando iniciativas 
de formação e divulgação do trabalho destas instituições, a exemplo da “Mostra Solidária”.

Na área da saúde, pese embora esta seja fundamentalmente uma competência da Administração Central, 
a Câmara Municipal tem vindo a assumir um papel interventivo: seja cedendo viaturas municipais 
para a prestação de cuidados continuados à comunidade, apoiando a vacinação da comunidade idosa,  
organizando projetos de promoção da saúde, atribuindo incentivos à fixação de médicos de família e 
disponibilizando instalações para o espaço “MESMO” (unidade de atendimento na área da saúde mental), 
seja sobretudo celebrando contratos-programa para a construção das Unidades de Saúde de Mafra Leste 
e de Mafra Norte.

 Mostra Solidária 
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Sabia que...

231 famílias beneficiárias da tarifa social e da tarifa para famílias 
numerosas no âmbito dos tarifários de água e saneamento;

168 famílias apoiadas no âmbito do programa “arrenDAR”;

86 famílias apoiadas com o “Cartão Família”;

Média de 84 atendimentos por dia no GIP (inserção profissional);

169 famílias apoiadas no âmbito do projeto “AjuDAR”;

434 participantes no “Espaço Além Fronteiras” (informática);

659 utentes do “Movimento é Vida” (ginástica para municípes com 
mais de 55 anos);

Média de 11 atendimentos por mês no Centro Local de Apoio à 
Integração de Migrantes.

VIVER | ação social e saúde

 Unidade de Saúde Mafra Leste (Venda do Valador)  Unidade de Saúde Mafra Norte (Mafra) 

 Espaço Além Fronteiras (informática para munícipes com mais de 55 anos) Espaço AjuDAR, Mafra 

Geração SEI - Saber, Experiência e Idade Mostra Solidária 
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Educação
Desenvolvimento integral

Um território mais atrativo depende não só da qualidade das infraestruturas, mas sobretudo das pessoas, 
pelo que a sua qualificação é, no Município de Mafra, uma prioridade. 

Esta prioridade materializou-se no permanente trabalho de manutenção dos edifícios escolares, na 
garantia dos recursos humanos e materiais imprescindíveis ao funcionamento dos estabelecimentos 
de educação e ensino, na qualidade dos serviços prestados, na implementação de medidas de apoio às 
famílias (tais como a atribuição de manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo ou de bolsas de estudo no 
domínio da música), mas também na organização de projetos que potenciam o desenvolvimento integral 
das crianças e jovens: da música às artes plásticas, do património à educação ambiental, da cidadania ao 
empreendedorismo.

A par desta dinâmica quotidiana, a renovação e modernização do parque escolar tem vindo a ser assumida 
como um eixo estratégico. No âmbito da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, sob gestão municipal, estão 
em fase de conclusão as obras de requalificação do Jardim de Infância e Escola Básica do Sobral da 
Abelheira. Quanto ao 2.º e 3.º ciclos, sob gestão da Administração Central, a Autarquia disponibilizou-se 
para cooperar com o Ministério da Educação, na defesa do superior interesse público: depois da ampliação 
da Escola Básica da Venda do Pinheiro, estão em curso a reabilitação da Escola Básica Prof. Armando de 
Lucena (Malveira) e a ampliação da Escola Básica de Mafra, estando a ser negociado, com a tutela, um 
acordo de colaboração com vista à requalificação da Escola Básica António Bento Franco (Ericeira).

VIVER | educação

 Há Festa no Parque - Comemoração do Dia Mundial da Criança 
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Sabia que...

5.004 crianças e alunos com serviço de refeição;

1.191 crianças e alunos com serviço de prolongamento de horário;

Média de 318 crianças e alunos inscritos nas atividades nas inter-
rupções letivas por semana de atividades;

3.112 crianças e alunos servidos com transporte escolar;

3.238 alunos inscritos nas atividades de enriquecimento curricular;

1.762 crianças e alunos apoiados no âmbito da ação social escolar;

2.733 alunos com manuais escolares gratuitos;

3.605 alunos abrangidos pelo projeto “Fruta na escola”;

820 alunos participantes no Programa Municipal de Empreendedo-
rismo “Portugal Sou Eu com os Ateliers Empreender Criança”.

VIVER | educação

Ampliação e requalificação da Escola Básica da Venda do Pinheiro 

Requalificação da Escola Básica Prof. Armando de Lucena, Malveira 

Requalificação da Escola Básica Prof. Armando de Lucena, Malveira 

Requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância do Sobral da Abelheira 

Por ano letivo (2016/ 2017)
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Desporto
Formar, competir e divulgar

Consolidada que está a rede de infraestruturas, democratizar o acesso constituiu um dos grandes eixos 
da política desportiva municipal, atendendo ao papel da prática da atividade física na formação dos 
munícipes e na promoção da saúde. 

Assim, na gestão das instalações desportivas municipais, introduziu-se um novo modelo de gestão: por 
um lado, assegurou-se maior liberdade de utilização e preços mais atrativos para os utentes, incluindo 
a suspensão da aplicação de preço de entrada no Parque Desportivo Municipal de Mafra; por outro 
lado, fomentou-se a abertura destas instalações à comunidade, possibilitando a crescente utilização 
por associações e clubes desportivos locais. Privilegiando o apoio aos escalões de formação, foram 
igualmente atribuídas comparticipações financeiras ao movimento associativo, mediante a assinatura 
de contratos-programa.

Este mandato autárquico ficou também marcado pela promoção do desporto de competição. Do surf e 
restantes desportos de deslize ao futebol, passando pelo atletismo, fitness, andebol, rugby, ténis de 
mesa, equitação, atrelagem de tradição, entre tantas e tantas outras modalidades, o Concelho de Mafra 
tem vindo a ser o palco para grandes eventos desportivos nacionais e internacionais. 
 
Estes eventos não só evidenciam as virtudes do desporto, que estimula competências como a capacidade 
de suportar a pressão psicológica, de procurar a superação e de respeitar os adversários, mas também 
são importantes montras de divulgação do Concelho de Mafra: atraem visitantes e estes, por sua vez, 
dinamizam a economia local.

VIVER | desporto

 Mafra Foot 
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Sabia que...

6.806 inscritos nos núcleos desportivos municipais (2017);

659 utentes do “Movimento é Vida”, distribuídos por 27 grupos 
(2017);

Média de 200 crianças participantes nos encontros “Mafra 
Foot” (2017);

929 eventos desportivos realizados nas instalações desportivas 
municipais;

71 eventos, no âmbito dos desportos de ondas, realizados no 
Concelho de Mafra.

VIVER | desporto

 Allianz Ericeira PRO 

 Allianz World Junior Championships 

 Relvado sintético do Barril 

 Corrida dos Sinos 

Núcleos desportivos municipais 
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Economia
Aumentar a criação de emprego

Um novo paradigma. Neste mandato autárquico, a Câmara Municipal assumiu o desafio adicional de 
exercer o papel de agente impulsionador da dinâmica económica, com dois objetivos fundamentais: 
atrair investimento e, acima de tudo, criar emprego, condição que determina o rendimento das famílias 
do Concelho de Mafra.

Proporcionando um ambiente institucional que estimule o empreendedorismo, a Autarquia desenvolveu 
uma relação de proximidade com os agentes económicos, materializada na criação de um site dedicado à 
área económica, na organização de encontros empresariais, no atendimento personalizado, na divulgação 
de informações sobre oportunidades de financiamento ou requisitos para criação de empresas, no 
acompanhamento a processos de licenciamento e até na criação de uma marca territorial que está 
disponível para utilização pelas empresas.

Em complemento, foram desenvolvidas medidas específicas de incentivo, tais como a criação das 
incubadoras de negócios Mafra & Ericeira Business Factory, a isenção do pagamento da derrama para 
atividades económicas estratégicas, a redução das taxas municipais de urbanismo para estimular a 
construção ou a remodelação de habitações, a atribuição de benefícios fiscais à regeneração do património 
privado degradado, a abertura da Loja do Cidadão de Mafra, o apoio à participação de empresas em feiras, 
a exemplo do SISAB, ou a organização de eventos económicos de referência, com destaque para a Surf 
Summit integrada na prestigiada Web Summit.

Neste âmbito, evidencia-se ainda a organização de iniciativas de promoção dos produtos endógenos que 
têm tido epicentro não só na restauração, mas também nos Mercados Municipais, que se configuram, cada 
vez mais, como espaços de promoção da dinâmica económica local, para além da Feira de Artesanato e 
Produtos Regionais e da Feira Mensal de Mafra, que foi retomada.

INVESTIR | economia

 Loja do Cidadão de Mafra 
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Sabia que...

66 projetos instalados nas incubadoras de negócios Mafra & 
Ericeira Business Factory;

110 postos de trabalho criados nas incubadoras de negócios 
Mafra & Ericeira Business Factory;

62 atividades abertas à comunidade, 3 Bootcamps, 180 horas de 
formação e 320 horas de mentoria nas incubadoras de negócios 
Mafra & Ericeira Business Factory;

261 atendimentos no Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo;

39 candidaturas municipais aprovadas a financiamento comunitário;

7 projetos apoiados no âmbito da A2S - Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia;

Média de 632 atendimentos diários na Loja do Cidadão de Mafra.

INVESTIR | economia

Surf Summit, Ericeira 

Feira de Artesanato e Produtos Regionais 

Festival Internacional do Ouriço-do-mar, Ericeira 

Mafra Business Factory 

Ericeira Business Factory 
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Turismo
Aposta nos produtos-âncora

VISITAR | turismo

Herança cultural e patrimonial excecional. Espaço rural detentor de uma identidade marcante. Litoral 
reconhecido e atrativo. Paisagem urbana qualificada. Produtos locais de qualidade. População autêntica 
e acolhedora. Assim é o Concelho de Mafra, território com um mosaico de recursos que fazem deste um 
destino turístico diferenciador. 

Considerando que o turismo é um dos setores económicos com maior potencial de crescimento no 
Concelho, a Câmara Municipal investiu nas infraestruturas (da requalificação do Posto de Turismo da 
Ericeira ao Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surf), na informação de apoio (do site turístico 
à aplicação móvel, passando pelas publicações e até pela nova sinalética da Reserva), na qualificação 
da oferta (a exemplo da adesão ao programa “quALity” – Alojamento Local Qualificado), mas também 
na participação em certames turísticos nacionais e internacionais, que contribuem para a visibilidade e 
notoriedade nos mercados externos.

Ao mesmo tempo, prosseguindo a visão preconizada no “Plano Estratégico do Turismo 2015-2020” – que 
é “Tornar Mafra um destino de experiências singulares que realmente marcam” – a Autarquia procedeu 
à identificação e promoção de produtos-âncora, associados à identidade do Concelho. As novas apostas 
abrangeram a gastronomia, a cerâmica e, sobretudo, o turismo outdoor: pretende-se que a dinâmica já 
associada ao nicho do surfing, seja alargada aos restantes desportos de natureza, do mar à terra!

 Praia de Ribeira d’Ilhas, Reserva Mundial de Surf da Ericeira 
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Sabia que...

216.541 visitas nos Postos de Turismo de Mafra e da Ericeira;

20.577 visitas no Centro de Interpretação da Reserva Mundial de 
Surf da Ericeira, desde a abertura em julho de 2016;

Participação em 7 feiras e certames turísticos nacionais e interna-
cionais;

1.412 espetáculos organizados ou apoiados pelo Município.

THE OUTDOOR TOURISM CLUSTER

MAFRA & ERICEIRA

VISITAR | turismo

 Requalificação do Posto de Turismo da Ericeira 

 Guardião da Reserva Mundial de Surf da Ericeira 

Cluster do Turismo Outdoor do Concelho de Mafra 

Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira 

Participação do Município de Mafra na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 

Participação do Município de Mafra na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 
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Cultura
Qualificar para valorizar

Este mandato autárquico ficou marcado pela aposta estratégica na cultura, considerando que esta 
acrescenta valor não só às pessoas, contribuindo para a sua formação e para a consequente coesão social, 
mas também aos próprios territórios, tornando-os mais atrativos para a visitação e competitivos para o 
investimento. 

As comemorações do tricentenário do lançamento da primeira pedra do Real Edifício de Mafra têm vindo 
a constituir, por excelência, o momento maior de expressão cultural deste Concelho, promovendo a 
proximidade dos mafrenses e dos turistas com o monumento que, definitivamente, posicionou o Concelho 
de Mafra no mapa do mundo.

Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal dinamizou projetos que divulgam a identidade do Concelho de Mafra, 
em áreas como o património, a história, a arqueologia, a antropologia ou a etnografia, assim como uma 
programação regular e diversificada, seja através da oferta de espetáculos nos auditórios, de exposições 
nas galerias e de atividades de extensão cultural nas bibliotecas municipais. 

Num território detentor de um singular património musical, assumiu particular importância a valorização 
desta arte, nas suas expressões erudita e popular: dos festivais, aos ciclos temáticos e ao prémio 
internacional de composição, incluindo o apoio às bandas filarmónicas e à criação do Conservatório de 
Música de Mafra, os concertos nas escolas e os workshops, mas também a edição de livros e DVD’s. 
Mafra é (cada vez mais) música!

VISITAR | cultura

 Espetáculo piromusical com a Banda Sinfónica do Exército 
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1.412 espetáculos organizados ou apoiados pelo Município;

1.014 cedências dos auditórios municipais;

146 exposições realizadas nas galerias municipais;

105 atividades pedagógicas desenvolvidas no âmbito da arqueologia;

23 atividades pedagógicas no âmbito da antropologia/ etnografia; 

Média diária de 202 atendimentos nas oito Bibliotecas Municipais;

60 atividades de extensão cultural realizadas nas Bibliotecas 
Municipais;

155 alunos inscritos no Atelier de Artes Plásticas no ano 2016/ 2017;

9.783 atendimentos, 74.329 digitalizações e 126.272 novos registos 
no Arquivo Histórico.

Sabia que...

VISITAR | cultura

 Marchas Populares do Concelho de Mafra 

 Concerto de Natal  

 Recriação Histórica “Um dia na construção” 
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VISITAR | cultura

 O Natal chegou à Vila  Festival Internacional de Órgão de Mafra, European Cities of Historical Organs 

 Festival de Música de Mafra Filipe de Sousa  Festival do Pão 

Festival Municipal de Folclore de Mafra  Exposição documental Memorial do Convento, de José Saramago 
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