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ANEXO I – ÁREAS EFECTIVAMENTE JÁ COMPROMETIDAS POR TIPOLOGIA DE REN
Tabela I.1. | Áreas efectivamente já comprometidas.
N.º de
Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

A.1

0,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas consolidadas

Área integrada no Núcleo Urbano de
Barril / Charneca - LP-53/1996, Alv.
15/1997

1 - Aparentemente esta área está predominantemente desocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os

compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Em função da aplicação deste critério ponderar a classificação desta
área como Solo Rural.
A.2

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaço Urbano de Baixa
Densidade

Área integrada no LP- 6/1979, Alv.
86/1980

2 – Aparentemente esta área está desocupada. Propõe-se a inserção das áreas comprometidas do Espaço Urbano no

Aglomerado Rural, sendo neste caso aceite a sua exclusão da REN. Doutra forma devem estar integradas noutra categoria
de Solo Rural não sendo admitida a sua exclusão da REN.
A.3

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Casal do
Outeiro

A.4

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Encarnação

A.5

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Encarnação

A.6

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Cambaia /
Casal da Rabujeira

A.7

1,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Encarnação

A.8

7,8

Arribas e falésias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar /
Áreas Consolidadas/ Espaço
Natural - (POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de S. Lourenço / C. S.
Lourenço

8 – Parecer desfavorável à exclusão das áreas inseridas nos Espaços Naturais do POOC. Trata-se de uma área localizada na
frente de costa a poente do núcleo urbano definido no POOC. Aparentemente foi emitido licença de loteamento para o
local. A restante área merece parecer favorável dado que à luz do POOC não apresenta risco – não está classificada como
Área Urbana em Faixa de Risco de Risco (AUFR).

A.9

2,1

Arribas e falésias / Áreas
com risco de erosão
hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes / Áreas
Consolidadas (POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de S. Lourenço / C. S.
Lourenço

9 – Parecer desfavorável à exclusão da área inserida em AUFR no POOC.

A.10

7,4

Arribas e falésias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar /
Áreas Consolidadas/ Espaço
Natural - (POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Ribamar (LP-609/1978,
Alv. 56/1986; LP-46/1999,
Alv.26/2000 e 17/2002; LP-34-1999,
Alv.2/2000; LP-14/1999, Alv.
15/2001; LP-128/1981, Alv. 74/1986
e 8/1990; LP-33/1999, Alv. 26/2001;
LP-21/1997, Alv. 1/2002)

10 – Parecer desfavorável à exclusão das áreas inseridas nos Espaços Naturais do POOC (tipologia REN – arriba / faixa de
proteção). São áreas localizadas na frente de costa a poente do núcleo urbano definido no POOC.

| Departamento de Obras e Urbanismo | DPOT

3 | 34

REVISÃO DO PDM DE MAFRA | PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA REN
Memória Justificativa - Anexos
Maio de 2012

N.º de
Ordem

A.11

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

0,9

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Ribamar

11 – Parecer desfavorável à exclusão da área não ocupada no extremo nascente da mancha (REN – instabilidade de
vertentes).
A.12

0,3

Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Safarujo

12 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
A.13

3,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaço Urbano de Baixa
Densidade

Área integrada no Núcleo Urbano de
Lagoa Marvão- LP-122/1990, Alv.
19/91

13 – Aparentemente não está ocupado. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente
existentes e as áreas abrangidas por compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Em função da aplicação deste
critério ponderar a integração desta área ou parte da mesma em Solo Rural.
A.14

1,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar /
Espaço de Uso Especial

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Encarnação

A.15

0,05

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Aboboreira

A.16

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaço Urbano de Baixa
Densidade

LP- 47/1983, Alv. 46/83

A.17

1,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Aboboreira

A.18

1,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Aboboreira

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Azueira/ Livramento/
Bandalhoeira

A.19

18 - - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.

A.20

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Casal do Pão
Coito

A.21

0,3

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Casal do Pão
Coito

21. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
A.22

0,7

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural de Caneira Nova

22 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
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N.º de
Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

A.23

0,3

Arribas e falésias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar
(POOC)

Área já comprometida (OP636/2006). Integra o Núcleo Urbano
de Ribamar

23 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.

A.24

1,9

Arribas e falésias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas (POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Ericeira

24 – Parecer desfavorável à área classificada como área urbana em faixa de risco no POOC.

A.25

2,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Santo Isidoro

25 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.

A.26

0,05

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Santo Isidoro

- Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
26

A.27

0,4

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Junqueiros

27 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.28

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Bracial

A.29

0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Picanceira de Cima

A.30

4,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Monte Bom
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N.º de
Ordem

A.31

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

3,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo e
instabilidade de
vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Processo AUGI a
decorrer - LP-39/1999

31- AUGI com processo de reconversão- Na área com rico de instabilidade de vertentes parecer favorável apenas ao
polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente
constituído.
A.32

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Monte Bom

A.33

1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Caneira Nova

A.34

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobral da Abelheira

A.35

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobral da Abelheira

A.36

1,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobral da Abelheira

A.37

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Acerto de cadastro - Núcleo Urbano
do Sobral da Abelheira

A.38

2,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Estruturação de Área de Actividades
Económicas já demarcada no PDM
em vigor

38 – Área inserida na REM – Corredores estruturantes primário e secundário. Parecer favorável apenas ao polígono que
abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído e
neste caso apenas se estas forem indispensáveis à edificação.
A.39

0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Rural - Espaços
Agroflorestais

Conjunto de edificações

39 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões à REN.

A.40

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Azueira/ Livramento/
Bandalhoeira

40 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.41

1,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Monte Gordo

41 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.

A.42
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0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas e Espaço
Agroflorestal

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Monte Gordo
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N.º de
Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

42 - Parecer desfavorável à exclusão do Espaço Agroflorestal. Por princípio não se aceitam exclusões de áreas inseridas
em Solo Rural. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas
por compromisso urbanístico legalmente constituído no Espaço Urbano. Em função da aplicação deste critério ponderar a
inserção desta área no Solo Rural.

A.43

3,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas a Estruturar
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Monte Gordo e LP23/1984, Alv. 56/84

43 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído no Espaço Urbano. Em função da aplicação deste critério ponderar a
inserção desta área no Solo Rural.
A.44

2,0

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais e Espaços
Urbanos de Baixa Densidade

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural de Monte Gordo
de Baixo /Monte Gordo de Cima e
LP-50/1974, Alv. 32/74

44 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
A.45

2,0

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural de Monte Gordo
de Baixo /Monte Gordo de Cima

A.46

1,0

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Azueira/ Livramento/
Bandalhoeira

46 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.

A.47

1,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Caneira Nova e LP722/1978, Alv. 17/79

47 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
A.48

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área integrada no LP- 34/1980, Alv.
78/1980

A.49

1,0

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas consolidadas
áreas residenciais a estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Azueira/ Livramento/
Bandalhoeira

49 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
A.50

0,04

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área integrada no LP- 65/1975, Alv.
19/1975

A.51

2,1

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Espaços de Actividades
Económicas – Áreas Consolidadas
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área Ocupada pela Adega
Cooperativa da Azueira e LP457/1975, Alv. 35/76

51 – Área Desocupada com Licença de loteamento - Parecer desfavorável. Discorda-se da ocupação da área em causa por
se tratar de área de risco. Nota-se que já há edifícios (atividades económicas) no interior da ZAC e o aumento da ocupação
do leito de cheia vai intensificar o risco no local assim como no território a jusante. Ainda que possa haver necessidade de
áreas para expansão da atividade existente devem-se encontrar soluções fora da ZAC. Por conseguinte, propõe-se a
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Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

reavaliação da classificação atribuída à área em causa na proposta de PDM, considerando a possibilidade da sua
integração em Solo Rural ou em Espaço Verde.
A.52

A.53

1,7

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Sevilheira

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias e Espaços Urbanos de
Baixa Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano das Barras e LP-50/1987, Alv.
47/90

53 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas
por compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Em função da aplicação deste critério ponderar a
integração do Espaço Urbano em Solo Rural
A.54

1,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar
e Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano das Barras

A.55

0,1

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Vermoeira

55 -Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.

A.56

0,3

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano das Barras

56 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituídos.

A.57

0,1

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Tourinha

57 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
A.58

1,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar
e Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de S. Sebastião

A.59

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de S. Sebastião

A.60

3,6

Arribas e falésias

Espaços de Uso Especial, Espaços
Verdes e Espaços Naturais
(POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Ericeira e LP-7/1983, Alv.
52/84

60 – As três categorias de espaço encontram-se ocupadas Existe uma licença de loteamento para o Espaço Natural do
POOC. Parecer desfavorável para esta área dado o seu carácter non aedificandi, devendo ser reformulada a classificação
de Espaço Urbano de Baixa Densidade proposta no PDM em consonância com o PEOT. Ainda que parte significativa do
Espaço Verde se encontre ocupada com o complexo de piscinas considera-se de mantê-lo na REN atenta a sua
proximidade à linha de costa e à presença da ribeira da Fonte Boa.
Parecer favorável ao Espaço de Uso Especial (parque de campismo). Não está identificado como área de risco no POOC.

A.61
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40,3

Arribas e falésias / Áreas
de instabilidade de
vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas, Áreas

Área já ocupada. Integra a área
central do Núcleo Urbano da Ericeira
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Consolidadas de Valor
Patrimonial, Áreas Edificadas em
Zonas de Risco - Instabilidade de
Vertentes e Áreas a Estruturar
(POOC) Espaço Natural no POOC

61- Parecer desfavorável ao Espaço Natural do POOC e à Área Residencial com Valor Patrimonial inserida na faixa de risco
do POOC. Parecer favorável à restante Área Residencial de Valor Patrimonial por se tratar de núcleo urbano histórico
consolidado, e dada o efeito atenuador da ação erosiva do mar exercido pela muralha (histórica) que existe em grande
parte do troço.
A.62

4,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas, Áreas a Estruturar
e Áreas Verdes (POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Ericeira

62 – Parecer desfavorável à área inserida em Espaço Verde no POOC. O regime da REN para as áreas com
risco de erosão hídrica do solo não inviabiliza a instalação de estruturas de apoio ao recreio e lazer nos
moldes apropriados a este tipo de espaço.
A.63

2,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Ajuste do limite do Núcleo Urbano da
Ericeira ao cadastro

A.64

4,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já comprometida. LP-11/2010

A.65

4,3

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas
(POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Ericeira

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas, Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas a Estruturar
(POOC)

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Ericeira

A.66

0,8

66 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos.
A.67

A.68

0,05

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Bairro Alto

1,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-31/1983, Alv. 61/83

68 – Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Em função da aplicação deste critério ponderar a inserção do Espaço
Urbano ou parte do mesmo em Solo Rural.
A.69

2,25

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Bairro Alto

A.70

0,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-38/1983, Alv. 79/83

70 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Em função da aplicação deste critério ponderar a inserção do Espaço
Urbano ou parte do mesmo em Solo Rural.
A.71

3,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

| Departamento de Obras e Urbanismo | DPOT
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Área já ocupada com várias
construções dentro da proposta de
solo urbanizável da Cabeça Alta
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71 – No parecer à proposta de PDM discordou-se com a criação desta área. Parecer favorável apenas ao polígono que
abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.72

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Agroflorestais

Conjunto de edificações

72 - Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões de áreas inseridas em Solo Rural

A.73

0,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Ajuste do limite do Núcleo Urbano
de Fonte Boa dos Nabos ao cadastro

73 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.74

A.75

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Fonte Boa dos Nabos

7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casa Nova

75 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.76

1,2

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobreiro/ Achada/ Caeiros

76 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanísticos legalmente constituído.
A.77

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais de Monte Bom/
Campos/ Póvoa de Baixo

77- Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.78

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais de Monte Bom/
Campos/ Póvoa de Baixo

78 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.79

0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais de Monte Bom/
Campos/ Póvoa de Baixo

79 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.80

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais de Monte Bom/
Campos/ Póvoa de Baixo

80 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromissos urbanístico legalmente constituído.
A.81
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0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais de Monte Bom/
Campos/ Póvoa de Baixo
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A.82

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

A.83

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Síntese da fundamentação
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais de Monte Bom/
Campos/ Póvoa de Baixo
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais de Monte Bom/
Campos/ Póvoa de Baixo

83 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.84

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobreiro/ Achada/ Caeiros
e LP-41/1983, Alv. 53/83

84. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.

A.85

1,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobreiro/ Achada/ Caeiros
e LP-48/1979, Alv. 82/79; LP34/1986, Alv.94/86 e LP-108/1980,
Alv. 14/81

85 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.86

1,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobreiro/ Achada/ Caeiros

86 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.

A.87

0,8

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar
Aparentemente é Espaço Urbano
de Baixa Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobreiro/ Achada/ Caeiros

87 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar a inserção desta área
em solo Rural.

A.88

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas a Estruturar
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobreiro/ Achada/ Caeiros
e LP-3/1985, Alv.: 29/86; 98/86;
121/86; 75/87

88 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.89

0,04

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Sobreiro/ Achada/ Caeiros
e LP-024/1985, Alv.9/1986

89 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.90

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes
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90 –. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar a inserção desta área
em solo Rural.
A.91

4,0

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Chanca com ajustes de
cadastro

91 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.92

A.93

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Chanca

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Chanca

93 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.

A.94

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-373/1978, Alv. 79/1979

94 – Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.95

3,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Codeçal

95 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.96

1,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Portela do
Gradil

A.97

0,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Carapiteira

97 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.98

2,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Carapiteira

98 – Aparentemente esta área está predominantemente desocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange

os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído.

A.99

4,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Área afecta aos tratamentos de
resíduos de actividade económica
(Sicasal)

99 – Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
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A.100

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Picão

A.101

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Portela da
Ginja

101 – Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.102

0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-215/1976, Alv. 54/76

102 – Propõe-se a inserção desta área em Solo Rural. Em conformidade emite-se parecer desfavorável à exclusão.

A.103

?

A.104

0,06

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-181/1976, Alv. 56/76

2,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Vila Franca do Rosário

104 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.105

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Vila Pouca

105 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído. Aceita-se a exclusão de outras áreas se forem fundamentais à
estruturação do núcleo urbano.
A.106

2,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Vila Franca do Rosário

106 -. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.107

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Terroal

A.108?

0,7

Arribas e falésias

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade (POOC)

LP-52/1985, Alv.2/96, LP-80/1989,
Alv.39/89

108 - Parecer desfavorável. No POOC é Espaço Natural de Proteção Integral nos quais não são admitidas obras de

construção ou ampliação. O PDM deve conformar-se com o POOC.
A.109

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Fonte Boa da Brincosa

109 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.110

0,9

Arribas e falésias

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade (POOC)

LP-2842/1965, Alv.44/82, LP37/1986, Alv.29/87

110 – Parecer desfavorável. No POOC é Espaço Natural/Área de Proteção Integral nas quais são interditas as obras de

construção ou ampliação. O PDM deve conformar-se com o POOC.
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Classificação Proposta (PDM)
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A.111

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Fonte Boa da Brincosa

A.112

1,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Áreas de Edificação Dispersa

Conjunto de construções incluídas
em Áreas com características de
Edificação Dispersa

112 – Parecer desfavorável. No parecer ao PDM propôs-se o abandono desta área de edificação dispersa. Considera-se

suficiente para as áreas de solo rural os usos admitidos nas áreas com risco de erosão hídrica do solo.

A.113

2,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Arrebenta

113- Área quase integralmente desocupada. No parecer ao PDM propôs-se a reclassificação deste núcleo urbano em

aglomerado rural considerando apenas os edifícios existentes de modo a não intensificar o eixo Ericeira / Mafra. Parecer
desfavorável. Admite-se a exclusão de área para a qual exista compromisso urbanístico legalmente constituído se for
contiguo ao edificado existente.
A.114

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-21/1996, Alv.2/1998, LP7336/1973, Alv.52/80

114 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.115

1,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Áreas de Edificação Dispersa

Conjunto de construções incluídas
em Áreas com características de
Edificação Dispersa

115 – Parecer desfavorável. No PDM propôs-se o abandono desta área de edificação dispersa de modo a não intensificar o

eixo Ericeira / Mafra. Considera-se suficiente para áreas do solo rural os usos admitidos nas áreas com risco de erosão
hídrica do solo.
A.116

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais da Serra

116 – Área predominantemente ocupada. No parecer ao PDM propôs-se a reclassificação deste núcleo urbano em

aglomerado rural. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas
abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.117

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais da Serra

117 - No parecer ao PDM propôs-se a reclassificação deste núcleo urbano em aglomerado rural. Parecer favorável apenas

ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico
legalmente constituído.
A.118

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Áreas de Edificação Dispersa

Conjunto de construções incluídas
em Áreas com características de
Edificação Dispersa

118 – Parecer desfavorável na medida em que no parecer ao PDM propôs-se o abandono desta área de edificação dispersa

e por princípio não se aceita exclusões em Solo Rural.
A.119

0,01

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Zambujal

A.120

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais da Serra

120 - No parecer ao PDM propôs-se a reclassificação deste núcleo urbano em aglomerado rural e nesta ordem de ideias

emite-se parecer favorável. Doutro modo emite-se parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios
legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído.
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A.121

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Carvoeira

121 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.122

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Carvoeira

A.123

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Carvoeira

123 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.124

2,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Zambujal

124 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.125

1,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Carvoeira

125 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.126

1,4

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Carvoeira

126 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.127

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Casais da Serra

127 - No parecer ao PDM propôs-se a reclassificação deste núcleo urbano em aglomerado rural e nesta ordem de ideias

emite-se parecer favorável. Doutro modo emite-se parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios
legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.128

0,7

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Sobreiro/ Achada/
Caeiros. Ajuste de cadastro ao núcleo
urbano

128 – Área predominantemente desocupada. Parecer desfavorável

A.129

0,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Sobreiro/ Achada/
Caeiros. Ajuste de cadastro ao núcleo
urbano

129 – Considerando que existem outras áreas livres, só se admite a exclusão se existir compromisso urbanístico legalmente

constituído. Doutra forma terá quer ser demonstrada a imprescindibilidade desta área para o desempenho de atividade
económica existente.
A.130

2,43

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

| Departamento de Obras e Urbanismo | DPOT
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130 - Parecer desfavorável na medida em que no parecer ao PDM propôs-se o abandono desta área de edificação dispersa

e por princípio não se aceita exclusões em Solo Rural.
A.131

A.132

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Relva

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Sobreiro/ Achada/
Caeiros. Ajuste de cadastro ao núcleo
urbano

132 - Considerando que existem outras áreas livres, só se admite a exclusão se existir compromisso urbanístico legalmente

constituído. Doutra forma terá quer ser demonstrada a imprescindibilidade desta área para o desempenho de atividade
económica existente.
A.133

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Sobreiro/ Achada/
Caeiros.

A.134

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-59/1975, Alv. 63/1976

134 – Área desocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas

abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído
A.135

1,0

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Salgados/ A-da-Perra/
Paz/ C. Mourão

135 – Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.136

28,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar e
Equipamentos em Solo Rural

Ecoparque e área ocupada com
algumas indústrias. Proposta de
estruturação da área.

136 – No âmbito do parecer ao PDM propôs-se a reavaliação da área de atividades económicas em função dos

compromissos urbanísticos existentes e válidos à presente data. Neste âmbito emite-se parecer em conformidade. Notese que trata-se de área de risco que interfere com o corredor estruturante primário da REM. De igual modo emite-se
parecer favorável à área de equipamento em solo rural em função da ocupação existente e dos compromissos
urbanísticos legalmente constituídos. Nesta área, que no parecer ao PDM se propôs que se classifique como área de
infraestruturas (em solo rural), admite-se a exclusão de outras áreas apenas se foram imprescindíveis ao desenvolvimento
de atividade existente no local.
A.137

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Vale da Guarda

A.138

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Boavista

A.139

1,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

A.140

0,4

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar
e Áreas Consolidadas
Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Jerumelo
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Jerumelo

140 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.141
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141- Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.142

2,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Jerumelo

142 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.143

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural de C. Vale Bois

143 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.144

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-656/1976, Alv. 11/77

144 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.145

A.146

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do C. Carriços

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais e Espaços de
Atividades Económicas - Áreas a
Estruturar

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural e Actividades
económicas de C. Abade

146 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromissos urbanístico legalmente constituído.
A.147

A.148

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do C. Carriços

4,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Estruturação de Área de Actividades
Económicas já demarcada no PDM
em vigor

148 – Área predominantemente desocupada. Emite-se parecer favorável apenas se existir compromisso urbanístico

constitutivo de direito de construção válido à presente data. Ainda que exista compromisso urbanístico a exclusão da área
de instabilidade de vertentes só deve ser excluída se se demonstrar que é imprescindível à atividade económica. Note-se
que não é visível o grisé da instabilidade de vertentes na planta de ordenamento.
A.149

0,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-9/1979, Alv.86/80

149 – Área predominantemente desocupada. Parecer favorável apenas se existir compromisso urbanístico constitutivo de

direito de construção válido à presente data.

A.150

2,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

A.151

1,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo
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Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar
Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Asseiceira Grande
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Brejos da Roussada/
Roussada/ Vale do Casal
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151 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.152

1,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área comprometida. Loteamento
aprovado LP-12/2004 (Quinta do
Munhóz)

152 – Parecer desfavorável em conformidade com o parecer emitido ao PDM

A.153

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas

A.154

1,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

A.155

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Agroflorestais

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Brejos da Roussada/
Roussada/ Vale do Casal
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Brejos da Roussada/
Roussada/ Vale do Casal
Conjunto de edificações

155 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões em Solo Rural.

A.156

0,5

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Cachoeira

156 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
1,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Vila de Canas

A.158

3,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Vila de Canas

A.159

0,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural de Ribeiradas

A.157

159 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.160

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

A.161

1,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

A.162

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas
Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas
Espaços Agroflorestais

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Cachoeira
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Cachoeira

Conjunto de edificações

162 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita a exclusão de áreas inseridas em Solo Rural

A.163

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Rural - Espaços
Agroflorestais

Conjunto de edificações

163 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita a exclusão de áreas inseridas em Solo Rural
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A.164

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Rural - Espaços Agrícolas e
Espaços Agroflorestais+E225

Conjunto de edificações

164 - Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita exclusões em Espaço Rural.

A.165

0,5

Arribas e falésias

Espaço Natural (POOC)

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado de S. Julião

165 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões em Solo Rural

A.166

2,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Baleia

166 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.167

4,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Baleia

167 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.168

0,04

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-92/1984, Alv. 58/85 e 69/86

168 – Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.169

1,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural de Urzal

169 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.170

0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

A.171

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas
Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Montesouros Murtais/
Quintal
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Montesouros Murtais/
Quintal

171 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.172

1,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Integra o Núcleo Urbano do Pobral.
Ajuste de cadastro ao núcleo urbano

A.173

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já comprometida (Loteamento
da Quinta da Figueira Branca).
Integra o Núcleo Urbano de Mafra

173 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
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A.174

2,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já comprometida (Loteamento
da Quinta da Figueira Branca).
Integra o Núcleo Urbano de Mafra

174 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído

A.175

2,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Longo da Vila

175. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios existentes e as áreas abrangidas por compromisso

urbanístico constitutivo de direito de construção válido à presente data
A.176

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Longo da Vila

176 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios existentes e as áreas abrangidas por compromisso

urbanístico constitutivo de direito de construção válido à presente data
A.177

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-109/84, Alv.29/85

177 – Parecer desfavorável. Propõe-se a inserção desta área em categoria de Solo Rural dada a sua diminuta dimensão e

localização dispersa.
A.178

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Boco

178 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.179

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Ajuste ao cadastro do limite do
núcleo urbano do Longo da Vila

A.180

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Ajuste ao cadastro do limite do
núcleo urbano do Longo da Vila

180 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.181

0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-74/1979, Alv. 87/79

181 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.182

5,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Mafra

182 - Área com dimensão significativa que aparentemente encontra-se quase integralmente desocupada. Parecer

favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso
urbanístico legalmente constituído
A.183
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Área já comprometida- LP-23/2006.
Integra o Núcleo Urbano da
Carapinheira
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183 - Aparentemente esta área não está ocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios

legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.184

A.185

0,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Ribeira de
Maciel Forro

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-80/1980, Alv. 98/80

185 - Aparentemente esta área não está ocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios

legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.186

7,6

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Integra o Núcleo Urbano da Igreja
Nova

186 - Mancha com dimensão significativa, aparentemente só parcialmente ocupada. Parecer favorável apenas ao polígono
que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído

A.187

3,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Integra o Núcleo Urbano da Boavista

- Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído
187

A.188

1

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Integra o Núcleo Urbano de Alcainça

188 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente existente
A.189

2,7

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Integra o Núcleo Urbano de Alcainça

189 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído
A.190

0,5

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Integra o Núcleo Urbano de Alcainça

- Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituido.
190

A.191

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-340/74, Alv.92/80

191 – Mancha predominantemente desocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios

legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído
A.192

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços de Uso Especial

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

A.193

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira
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A.194

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

- Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído
194

A.195

0,5

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

195 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.196

1,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

196 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.197

0,7

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

197 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.198

1,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Reorganização da àrea de
Actividades Económicas já existente

198 – Área predominantemente desocupada. Parecer favorável apenas se da agregação dos edifícios legalmente existentes

e dos compromissos urbanísticos legalmente constituídos resultar uma mancha com alguma compacidade. Doutra forma
esta área deve manter-se na REN
A.199

0,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Reorganização da àrea de
Actividades Económicas já existente

199 – Parecer desfavorável, exceto se existir compromisso urbanístico legalmente constituído: Ainda que se trate de área

de atividades económicas a sua expansão não se deve fazer em zonas ameaçada pelas cheias, de modo a evitar a
intensificação do risco existente
A.200

2,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Casal Moinho

200 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.201

1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-19/1996, Alv.3/97

201 - Mancha aparentemente predominantemente desocupada. Parecer favorável apenas se existirem compromissos

urbanísticos legalmente existentes que abranjam a totalidade da mancha. Doutra forma esta área deve manter-se na REN
e ser integrada no Solo Rural.
A.202

0,1

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-241/76, Alv.89/78

202 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério propõe-se a inserção desta área
no aglomerado rural ou noutra categoria de Solo Rural.
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Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-7737/1973, Alv.34/74

203 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério propõe-se a inserção desta área
no aglomerado rural ou noutra categoria de Solo Rural.
A.204

1,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-20/86, Alv.59/86

204 - Mancha aparentemente predominantemente desocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os

edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da
aplicação deste critério propõe-se a inserção desta área no aglomerado rural ou noutra categoria de Solo Rural.
A.205

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-571/76, Alv.85/76

205 – Área aparentemente desocupada. Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente

existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste
critério deve ser ponderada a inserção desta área em categoria de Solo Rural.
A.206

0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

A.207

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

A.208

0,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

208 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.209

1,5

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro

209 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.210

0,2

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro

210 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído

A.211

5,9

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Espaços de
Actividades Económicas - Áreas a
Estruturar

Estruturação da Área de Actividades
Económicas da Venda do Pinheiro

– No espaço residencial emite-se parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente
existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído Não se concorda com a expansão da
área de atividade económicas em área de risco propondo-se a inserção desta mancha em Solo Rural dada a sua
contiguidade com o mesmo. Deste modo, só se considera viável a exclusão da mancha em causa, se existirem
compromissos urbanísticos legalmente constituídos e se for demonstrado que esta é indispensável à edificação. Neste
caso a exclusão deve ser circunscrita à área abrangida pelo(s) compromisso(s) existente(s).
211
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A.212

2,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

A.213

0,1

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Malveira

213 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído

24 | 34

Departamento de Obras e Urbanismo | DPOT |

REVISÃO DO PDM DE MAFRA | PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA REN
Memória Justificativa - Anexos
Maio de 2012

N.º de
Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

A.214

1,4

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro

214 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.215

0,09

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro

215 – Não foi possível localizar a mancha provavelmente devido à sua reduzida dimensão. Na mesma ordem
de ideias do parecer emitido neste tipo de situações emite-se parecer favorável apenas ao polígono que
abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente
constituído
A.216

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Consolidadas
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro

216 – Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.217

10,8

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro.
Ajustes cadastro

217 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Se na área a sul que aparentemente está desocupada não existirem
compromissos urbanísticos legalmente constituídos, a mesma deve ser inserida em Solo Rural conforme o território que
lhe é contiguo.
A.218

8,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas Consolidadas
e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro.
Ajustes cadastro

218 – Parecer favorável à área com risco de erosão hídrica do solo. Só se aceita a exclusão da área de instabilidade de

vertentes se para a mesma existirem compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Doutra forma, e dado que se
encontra predominantemente desocupada,propõe-se a sua classificação como Espaço verde Urbano conforme espaço
que lhe é contiguo a norte.
A.219

0,4

A.220

0,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias
Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro.
Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Brejos da Roussada/
Roussada/ Vale do Casal

220 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.221

0,3

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Milharado

221 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído
A.222

0,08

Zonas ameaçadas pelas
cheias

| Departamento de Obras e Urbanismo | DPOT

Solo Urbanizado -Espaços
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Urbano da Póvoa da Galega
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Cheias

222 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.223

0,3

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Póvoa da Galega

223 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído

A.224

1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas a Estruturar
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano daCharneca e LP-60/84,
Alv.57/84

224 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.225

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano daCharneca

225 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído

A.226

1,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Póvoa da Galega. Ajuste
ao cadastro

226 - Parecer favorável à área com risco de erosão hídrica do solo. Só se aceita a exclusão da área de instabilidade de

vertentes se para a mesma existirem compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Doutra forma, e dado que se
encontra predominantemente desocupada a mesma deve ser inserida em categoria do Solo Rural conforme o território
que lhe é contiguo.
A.227

0,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Póvoa da Galega.

227 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.228

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Calvos

228 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.229

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade e Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Ribeira e LP673/76, Alv.8/77

229 – A área afeta ao Espaço Urbano deve ser inserida no aglomerado rural com a correspondente exclusão da REN se

existirem edifícios ou compromissos urbanísticos legalmente constituídos. Doutra forma deve integrar outra categoria de
Solo Rural e manter-se na REN.
A.230
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Zonas ameaçadas pelas
cheias

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Ribeira
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230 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.231

1,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Presinheira/ Semineira/
Sobreira/ Casais da Serra/ Quinta
Velha/ Vale de S. Gião

231 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído

A.232

3,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas Consolidadas
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Carvalhal e LP-114/82,
Alv. 43/83

232 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar a inserção do Espaço
Urbano em Solo Rural conforme território envolvente.
A.233

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Agroflorestais

Conjunto de edificações

233 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões de áreas inseridas em Solo Rural

A.234

0,5

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Integra o Núcleo Urbano do
Carvalhal

234 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído

A.235

5,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas
Consolidadas

Integra o Núcleo Urbano do
Carvalhal

235 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.236

A.237

0,6

1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade e Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural daMeã e LP90/1979, Alv.53/80

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Integra o Núcleo Urbano do
Carvalhal

237 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído

A.238

2,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes, Áreas Consolidadas
e Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

Integra o Núcleo Urbano do
Carvalhal e LP-22/87, Alv.5/88

238 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar a inserção de eventuais
áreas não comprometidas no Solo Rural conforme o território contiguo.

| Departamento de Obras e Urbanismo | DPOT

27 | 34

REVISÃO DO PDM DE MAFRA | PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA REN
Memória Justificativa - Anexos
Maio de 2012

N.º de
Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

A.239

1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Igreja Nova.

239 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.240

0,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Louriceira

240 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.241

1,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Alcainça.

241 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.242

A.243

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural dos Moinhos

3,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais e Espaços
Agroflorestais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Quinta das
Pêgas

243 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar se continua a ser
pertinente a criação deste aglomerado rural, designadamente em função da sua dimensão e do valor natural do local –
localiza-se no corredor estruturante primário da REM.

A.244

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Carrasqueira

A.245

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-44/81 e Alv.59/81

245 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.246

1,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agroflorestais

Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

246 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões em Solo Rural.

A.247

4,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Avessada

247 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído
A.248
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2,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Funchal
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248 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar se continua a ser
pertinente a criação deste aglomerado rural, designadamente em função da sua dimensão e do valor natural do local –
localiza-se no corredor estruturante primário da REM.

A.249

2,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Avessada

249 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído. Se para além da construções legalmente existentes, não existirem
compromissos urbanísticos legalmente constituídos propõe-se a inserção da área não comprometida em categoria de Solo
Rural, conforme território que lhe é contiguo a norte
A.250

0,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Avessada

A.251

0,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas
Consolidadas

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Santo Estevão das Galés

251 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.252

1,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agrícolas e Espaços
Agroflorestais

Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

252 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões em Solo Rural.

A.253

4,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agroflorestais e
Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Portela e
Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

253 - Parecer desfavorável a exclusão da área inserida em Espaços agroflorestais. Por princípio não se aceitam exclusões

em Solo Rural. No aglomerado rural parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes
e as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído
A.254

6,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agroflorestais e Espaços
Urbanos de Baixa Densidade

LP-99/79, Alv.66/80; LP-82/81,
Alv.96/81; LP-6895/72, Alv.26/74; LP32/87, Alv.60/87

254 - Parecer desfavorável a exclusão da área inserida em Espaços agroflorestais. Por princípio não se aceitam exclusões

em Solo Rural. No espaço urbano parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e
as áreas abrangidas por compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar
a inserção da área não comprometida em Solo Rural.
A.255

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes Espaço urbano de
Baixa Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Rogel

255 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função do resultado da aplicação deste critério ponderar a inserção
da área não comprometida em Solo Rural.
A.256

3,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Rogel

256 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
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A.257

1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano do Rogel

257 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.258

2,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agroflorestais

Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

258 - Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita a exclusão de áreas inseridas em Solo Rural

A.259

1,5

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços Agroflorestais

Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

259 - Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita a exclusão de áreas inseridas em Solo Rural

A.260

0,5

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro

260 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.261

3,4

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano da Venda do Pinheiro

261 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.262

0,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agroflorestais

Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

262 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita a exclusão de áreas inseridas em Solo Rural

A.263

4,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agricolas e Espaços
Agroflorestais

Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

263 - Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita a exclusão de áreas inseridas em Solo Rural

A.264

1,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-72/79, Alv.66/79

264 - Parecer desfavorável. Propõe-se a integração desta área em Solo Rural.

A.265
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0,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-57/83, Alv.15/84
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265 - Parecer desfavorável. Propõe-se a integração desta área em Solo Rural.

A.266

0,9

Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-336/75, Alv.19/76

266 - Parecer desfavorável. Propõe-se a integração desta área em Solo Rural.

A.267

0,3

Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade

LP-14/85, Alv.23/86

267 - Parecer desfavorável. Propõe-se a integração desta área em Solo Rural.

A.268

3,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Presinheira/ Semineira/
Sobreira/ Casais da Serra/ Quinta
Velha/ Vale de S. Gião

268 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Se não existirem compromissos urbanísticos legalmente constituídos na
área com instabilidade de vertentes e dado que aparentemente encontra-se quase integralmente desocupada a mesma
deve ser inserida em Solo Rural conforme o território que lhe é contiguo.
A.269

A.270

3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Organização de AAE já existente

4,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agroflorestais

Conjunto de construções existentes

270 - Parecer desfavorável. Por princípio não se aceita a exclusão de áreas inseridas em Solo Rural

A.271

2,9

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Cheleiros

271 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função do resultado da aplicação deste critério ponderar a inserção
desta área em Solo Rural.
A.272

1,2

Zonas ameaçadas pelas
cheias

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Ameaça de
Cheias

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Cheleiros

272 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.273

1,1

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Cheleiros

273 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.274

2,7

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Espaços de Actividades
Económicas - Áreas a Estruturar

Espaço industrial já existente

274 – Aparentemente a área está quase integralmente desocupada. Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam

exclusões para criação de novas áreas de atividades económicas.
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N.º de
Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

A.275

0,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Penedo do
Lexim

A.276

8,2

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Montemuro

276 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído
A.277

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas a Estruturar

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Montemuro

277 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por
compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar a inserção da área não
comprometida em Solo Rural.
A.278

3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes e Espaços Urbanos
de Baixa Densidade

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Montemuro e LP 39/84,
Alv.41/84

278 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função do resultado da aplicação deste critério ponderar a inserção
da área classificada como Espaço Urbano em Solo Rural.
A.279

0,6

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Agrícolas e Espaços
Agroflorestais

Conjunto de construções existentes
não incluídas em PU ou AR

279 – Parecer desfavorável. Por princípio não se aceitam exclusões em Solo Rural

A.280

1,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Montemuro

280 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função do resultado da aplicação deste critério ponderar a inserção
desta área em Solo Rural.
A.281

0,2

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Choutaria

281 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.282

1,4

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Monfirre

282 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
A.283

2,8

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Espaços Urbanos de Baixa
Densidade e Aglomerados Rurais

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural da Azenha e LP111/82, Alv.14/83

285 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Em função da aplicação deste critério ponderar a classificação da área
afeta ao Espaço Urbano que não está comprometida como categoria de Solo Rural.
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N.º de
Ordem

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

A.284

0,7

Áreas de instabilidade
de vertentes

Aglomerados Rurais e Espaço
Urbano de Baixa Densidade

Área já ocupada. Integra o
Aglomerado Rural do Vale do Inferno

284 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído. Propõe-se a inserção das áreas afetas ao Espaço Urbano no Aglomerado
Rural. Doutra forma devem integrar outra categoria de Solo rural não sendo admitida a sua exclusão da REN
A.285

1,6

Áreas de instabilidade
de vertentes

Solo Urbanizado -Espaços
Residenciais - Áreas Edificadas
em Zonas de Risco - Instabilidade
de Vertentes

Área já ocupada. Integra o Núcleo
Urbano de Bocal

285 - Parecer favorável apenas ao polígono que abrange os edifícios legalmente existentes e as áreas abrangidas por

compromisso urbanístico legalmente constituído.
Total

480,03

-
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ANEXO II – ÁREAS PARA A SATISFAÇÃO DE CARÊNCIAS EXISTENTES POR TIPOLOGIA DE REN
Tabela II.1. | Áreas para a satisfação de carências existentes.
N.º de
Ordem

B.1

Superfície
(ha)

Tipologia de REN

9,3

Áreas com risco de
erosão hídrica do solo /
Áreas de instabilidade
de vertentes

Classificação Proposta (PDM)

Síntese da fundamentação

Solo Urbanizável

Criação de condições para possível
localização de núcleo urbano de
grande qualidade, integrado na
UOPG21, valorizando o interior do
concelho

1 – Parecer desfavorável em consonância com o parecer emitido ao PDM. Acresce que por princípio não se aceitam

exclusões à REN para criação de novas áreas residenciais.
Total
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INFORMAÇÃO n.º 366/ARCH/2012

processo nº:
assunto:

data: 05.09.2012

cs:

812870

2008/1(666)
Revisão do Plano Director de Mafra – Parecer conclusivo (articulado com
representante da ex-DRC/LVT) a fim de integrar o Parecer Final (art. 17º, Portaria nº
1474/2012, de 16 de Novembro)

Enquadramento
−

−

−

Nos termos previstos na legislação em vigor, a CCDR, através do ofício nº 1.1999 de 16 de
Maio do corrente (referência S07359-201206-DSOT) com entrada na DGPC (nº 4375) a 26 de
Junho de 2012, procedeu ao envio da versão final da proposta de Revisão do PDM de Mafra,
que inclui Proposta de Regulamento, Peças Desenhadas, Visão Estratégica para o Concelho
de Mafra, Relatório de Fundamentação, Relatório Ambiental, Estudos de Caracterização (peças
escritas e desenhadas), Caracterização dos Valores Naturais, Propostas de Delimitação de
REN e RAN, Mapa de Ruído e Programa de Execução, para efeitos de parecer no âmbito das
competências da actual Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).
Por despacho da Senhora Subdirectora da DGPC, Doutora Ana Catarina Sousa, datado de 29
de Junho de 2012, foi a signatária nomeada para substituir a Dra. Ana Martins, representando
a DGPC neste processo. O processo com o despacho comunicando essa decisão chegou à
signatária a 6 de Julho do corrente.
Registe-se o facto de ter o ex-IGESPAR IP emitido parecer relativo a uma versão anterior da
proposta de Revisão do PDM, apresentada em reunião de CA ocorrida a 27 de Abril do
transacto 2011, e dentro do prazo para tal estipulado pelo presidente da CA, através da Dra.
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Ana Margarida Martins, devidamente ratificado por despacho superior da Direcção do então
IGESPAR IP.
−

−

−

−

−

−

Não tendo a DRCLVT emitido parecer até ao momento, registe-se ainda o facto de ter ficado
registado em acta, na supracitada reunião da CA, que a DRCLVT tinha chamado a atenção
para a necessidade de serem previstos estudos/planos para outros núcleos históricos que não
os principais e que a redacção do Regulamento suscitava dúvidas (não especificadas).
Não tendo sido possível emitir parecer dentro do prazo legalmente estipulado, foi contactada a
CCDRLVT e, através de ofício enviado a 10 de Agosto do corrente, informado o presidente da
CA da susbtitutição da Dra. Ana Martins pela signatária enquanto representante da DGPC (em
virtude do falecimento da Dra. Ana Martins) da intenção de emitir parecer, por parte da DGPC
recém-formalizada, no âmbito da reformulação orgânica ocorrida.
O Arq. Luís Quaresma Ferreira, através de email enviado a 3 de Agosto do corrente, informa o
presidente da CA que, em virtude do seu período de férias, só lhe seria possível emitir parecer
em Setembro (documento apenso ao processo).
Verificou-se ainda (em transigência do disposto no nº1, do art. 8º do Decreto Regulamentar nº
10/2009, de 29 de Maio) que a cartografia disponibilizada pela Câmara Municipal de Mafra não
era susceptível de visualização ou impressão em formato papel fácil e legível, pelo que se
contactou a Câmara, solicitando o envio dessa informação em formato adequado ao efeito
(contactos efectuados telefonicamente e via email apensos ao processo).
Em virtude das alterações orgânicas recentemente introduzidas na gestão do património
cultural pelos Decretos-Lei nº 115/2012 e nº 114/2012, de 25 de Maio (que aprovam as missão
e atribuições das DGPC e DRC, respectivamente), o parecer que agora se emite é conjunto
com o Arq. Luís Quaresma, nomeado para a CA pela extinta DRCLVT, fruto da integração do
Parecer contido na sua Inf. nº 1885/DRCLVT/2012 – cs 3748 de 14 de Setembro elaborada
para o efeito.
Como não podia deixar de ser, a documentação final enviada pela CMMfra foi analisada com
base na sequência do parecer emitido anteriormente por esta DG (ex-IGESPAR, IP), na
sequência do acompanhamento que vinha a ser efectuado pela Dra. Ana Margarida Martins.

PARECER
Assim, de acordo com a solicitação superior, foi analisada a Proposta de Revisão do PDM de
Mafra Retificada (Maio 2012), constituída pelo seguinte conjunto de documentação:
- Volume I: Regulamento (inclui 5 Anexos, integrando, o Anexo III, uma listagem de Património Municipal, por
Freguesia, subdividida em Imóveis Classificados e Em Vias; Árvores de Interesse Público; Outros Imóveis de
Interesse Patrimonial - Arquitectura Religiosa e Industrial; Outros Imóveis de Interesse Patrimonial Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, Portugal | Tel.: +351 213614200 | Fax: +351 213637047 | Tlm.: 964465598 | 964466573 | 964465348
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Arquitectura Civil (Núcleos Edificados das Quintas e Outros) e uma listagem de Sítios Arqueológicos, por níveis
de protecção e por freguesia, subintitulada de “Achados”;

−

- Volume II: Peças Desenhadas (inclui as Planta 1d - Ordenamento / Património Municipal,
subdividida em Imóveis Classificados (MN, IIP, IIM e respectivas ZEP e ZP), Imóveis em
Vias de Classificação, Árvores Classificadas, Outros Imóveis de Interesse Municipal
(Arquitectura Religiosa, Civil/Quintas/Outros Elementos) e Sítios Arqueológicos (Elementos
Arqueológicos e ZP de 100 metros) (1:25.000, Janeiro de 2012) e Planta 2a e e Plantas
2a_1 a 2a_13 (1:10.000, Janeiro de 2012) - Condicionantes / Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública, contendo Equipamentos e Infraestruturas, Recursos
Naturais, Património Edificado – este subdividido em MN e IIP classificados, respectivas
ZEP e ZP e IIM classificados.

Elementos Complementares:
- Volume III: Visão Estratégica;
- Volume IV: Relatório de Fundamentação;
- Volume V: Relatório Ambiental;
- Volume VI: Estudos de Caracterização (Setembro de 2011) e respectivas peças desenhadas
(nomeadamente as relativas ao cap.III – Património Classificado, Património Não Classificado,
Unidades de Paisagem e Património Arqueológico) apresentadas na escala 1:25.000 e
desenvolvidas numa grelha territorial à escala 1:10.000);
- Volume VII: Caracterização dos Valores Naturais;
- Volume VIII: REN;
- Volume IX: RAN;
- Volume X: Mapa de Ruído;
- Volume XI: Programa de Execução.
1. No conteúdo documental do plano que ora se nos apresenta, regista-se o volume “Uma Visão
estratégica para o Concelho. Documento Final (Maio 2012)”, relativamente ao qual o
IGESPAR,IP tinha já salientado a relevância dos objectivos estratégicos definidos no âmbito do
estudo e divulgação do património cultural, nomeadamente o arqueológico.
a). A páginas 4-5 deste documento explicita-se o factor cultural como um dos fundamentos
do modelo territorial adoptado: “Foi assim que chegamos a um primeiro modelo de ordenamento
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territorial, que deverá constituir o travejamento de todo o processo de desenvolvimento que Mafra
ambiciona, fundado sobre os princípios da sustentabilidade: económica, social, ambiental e cultural.” Logo

a seguir se verifica que o património cultural parece ter sido aqui perspectivado na
multiplicidade dos seus factores móveis e imóveis, materiais e imateriais: “A sustentabilidade

cultural, sendo a mais difusa, é a mais difícil de gerir, mas tem um papel igualmente decisivo no sucesso do
concelho. Naturalmente abrange a valorização das múltiplas heranças – edificações, paisagem, natureza
(componente mineral, vegetal e animal…), tradições, etc. Mas é também fundamental actualizar
permanentemente a dimensão cultural do desenvolvimento, desde a qualidade da arquitectura à
valorização dos espaços colectivos, sem nunca esquecer as dimensões imateriais da cultura, por vezes as
que têm maior capacidade mobilizadora e potenciadora do reforço da coesão económica, social e
territorial.” (pág. 6). Este texto não apresenta alterações face à versão apresentada em

Março de 2011, datada de Maio de 2008 e que foi alvo do parecer anterior do IGESPAR, IP
que chamava a atenção para a vantagem e necessidade de associar a vertente cultural ao
desenvolvimento dos objectivos de sustentabilidade ambiental e de proteção e fruição do
património natural.

b). A páginas 11 do referido documento, fundamenta-se a Estrutura Ecológica Municipal
(EEM) enquanto sistema contínuo e coerente, baseado no conceito de “paisagem global”,
com reconhecimento legal, nomeadamente no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 380/99. Esse
conceito (que inclui em si a noção de paisagem enquanto património evolutivo na dimensão
tempo (idem) tem paralelo no conceito de paisagem cultural, considerada na Convenção
Europeia da Paisagem ratificada pelo Governo em 29 de Março de 2005 e de alguma forma
já pressuposta nos art. 44º e 52º da Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro e na redacção (que o
Decreto nº 46/2009 veio actualizar) \do art. 15º que complementa, neste sentido, o disposto
no citado artigo 14º do Decreto-Lei n.º 380/99. Por isso se estranha que, ao nível da análise
das tendências, apenas o património natural continue a ser “olhado como um recurso
económico” (pág. 58), ainda que o património cultural surja como recurso patrimonial a
valorizar (apenas?) na óptica de uma exploração turística (pág. 61) em que a Cultura é
assumida como (mais) uma estratégia diferenciadora de competitividade, no contexto
metropolitano1. O mesmo continua a suceder ao nível das opções estratégicas consideradas
linhas de orientação do modelo de ordenamento territorial preconizado pela implementação
do Plano2. Este cenário de complementaridade entre o binómio natureza/cultura é
apresentado, aliás, como um dos seis principais desafios da estratégia de desenvolvimento
territorial defendida pelo Plano3.
c). Assim, independentemente de, na actual versão rectificada, se ter efectuado no Relatório
de Fundamentação (cf. ponto 2 do presente parecer) a alteração solicitada, deveriam ter
sido alterados, forma consentânea, os restantes elementos da revisão do Plano
(incluindo o próprio Regulamento: cf. ponto 3 do presente parecer), sendo aqui (pelo
menos) explicitado se a complementaridade destas duas vertentes patrimoniais
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pretende ser melhor desenvolvida ao nível do Plano Estratégico Municipal da Cultura
(PEMCultura), que o Município de Mafra se propõe apresentar posteriormente.
d). Aplaude-se a criação das Zonas de Especial Interesse Turístico como áreas de elevada
atratividade ou vocação para atividades turísticas e de habitual concentração da estadia ou
da visitação turística enquanto recurso estratégico competitivo no território, nelas incluídos
Pólos Turísticos, como aglomerados urbanos onde um conjunto diversificado de recursos
paisagísticos, património histórico e arquitetónico edificado, ou de matriz cultural e humana,
conferem-se como um potencial destino turístico: (vol. 4, pág. 8): perante o potencial
arqueológico de um concelho que integra nesta categoria bens culturais que foram objecto
de classificação legal, não parece justificar-se a ausência do termo arqueológico neste
contexto, merecendo igual menção ao nível do articulado no ponto 2. do artigo 74º do
Regulamento.
2. 1. Relativamente ao Relatório de Estudos de Caracterização (vol. VI, anexos e peças
desenhadas), mais concretamente o seu cap. III – Caracterização do Património, apesar de – na
sequência do já afirmado no parecer anteriormente elaborado pelo ex-IGESPAR, IP – se verificar
identifica o património arquitectónico e arqueológico enquanto recurso territorial (cf. art. 10º do DL
380/99, de 22 de Setembro), explicita os fundamentos técnicos das respectivas previsões,
indicações e determinações com base no conhecimento desse património (cf. art. 4º do DL 380/99,
de 22 de Setembro) e refere os elementos e conjuntos construídos que representam testemunhos
da história de ocupação e do uso do território e do uso do território, assumindo interesse relevante
na memória e identidade das comunidades (cf. nº 1, art. 15º do DL 380/99, de 22 de Setembro), é
injustificável a ausência de qualquer referência ao património arqueológico em meio aquático –
essencial para a caracterização sistemática do situação em presença, sobretudo por se tratar de um
conhecimento disponibilizado desde sempre pelo IGESPAR, IP – ao menos no âmbito do Relatório
dos Estudos de Caracterização.
2. 2. Na sequência do exposto no ponto anterior, entende-se que o futuro Plano Estratégico
Municipal da Cultura (PEMCultura) deve explicitar – dada a relevância desempenhada por esta
categoria de interesse patrimonial no concelho – a estratégia que o município entende adoptar para
a valorização deste tipo específico de património que lhe está afecto (por exemplo, realização de
percursos de valorização de naufrágios e quais as implicações económicas/ turísticas/ lazer esta
opção pode ter com a actividade dos centros de mergulho da região, entre outros).
2. 3. No decurso da análise ao (actual Volume VI) Relatório de Estudos de Caracterização,
verifica-se (página iii) ter sido o conteúdo actualizado com alterações (não especificadas)
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decorrentes da melhoria dos trabalhos desenvolvidos, nos assuntos relativos às entidades que
compõem aquele Comissão, após a reunião da Comissão de Acompanhamento de 27/04/2011.
Assim, dando continuidade ao parecer emitido pelo IGESPAR, IP na sequência dessa reunião e
analisada a actual versão rectificada, salientam-se os seguintes aspectos:
a). Complementar a identificação do património classificado, em vias de classificação e não
classificado (arqueológico e arquitectónico), com a apresentação de fichas de
caracterização dos elementos patrimoniais, onde constaria igualmente uma escala de
valoração com base em critérios previamente definidos (estado de conservação, inserção
paisagística, monumentalidade, raridade, valor científico, valor histórico, entre outros)
que, simultaneamente, fundamentariam e estabeleceriam prioridades na aplicação das
medidas de salvaguarda previstas em Plano: Nada parece ter sido alterado a este nível,
relativamente à versão de 2011 (cf. ponto 3 do presente parecer); Relativamente aos sítios
patrimoniais constantes na publicação Identidades. Património Arquitectónico do Concelho
de Mafra4, notaram-se as seguintes ausências nas listagens relativas a Outros Imóveis de
Interesse Patrimonial (Arquitectura Religiosa, Industrial, Civil e Outras):
− Moinhos do Casal de S. Lourenço, Encarnação (Arq. Industrial);
− Capela de Santo António, Malveira (Arq. Religiosa);
− Referência aos cruzeiros das Capelas de S. Sebastião e Santana, Malveira (essas
mencionadas) (Arq. Religiosa);
− Quinta do Desembargador, Gradil (Arquitectura Civil);
− Casa de Cantoneiros, Malveira (Arq. Civil; Outras);
− Registo de azulejos alusivos a Santo António, Venda do Pinheiro (Arquitectura Civil;
Outras).
b). Complementar a informação apresentada nas plantas de Património Arqueológico Não
Classificado (Planta III.3, 1:25.000, Sítios Arqueológicos e Plantas III.1 a III.12, 1:10.000 de
Sítios Arqueológicos, de Setembro de 2011) com áreas poliginais ou buffers de 100 metros
de raio, de forma a optimizar a estratégia de salvaguarda e conservação do património
arqueológico: a alteração solicitada foi introduzida apenas ao nível da Carta de
Património Muncipal anexa ao Regulamento (ponto iv da alínea b), nº 1, art. 3º).
Existindo já essa informação de base, seria de todo o interesse que a mesma fosse
cartograficamente representada nas escalas de maior pormenor aqui utilizadas, o que
facilitará o esclarecimento de situações de potencial afectação, surgidas no decurso da
implementação do Plano.
c). Na listagem de Sítios Arqueológicos, salienta-se a total ausência de referência aos sítios
arqueológicos em meio aquático, potencial patrimonial e científico de enorme relevância
identitária neste concelho. Mesmo que a localização destes sítios em carta possa ser
desaconselhada (para evitar o perigo das caças ao tesouro), a sua referência nas listagem
de sítios arqueológicos é absolutamente essencial para que a interpretação das manchas de
4

!
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concentração e dispersão de elementos no território possa ser reflexo da articulação das
problemáticas de meio terrestre com as de meio aquático, única forma correcta de expressar
o conjunto de estratégias de fixação humana sobre a paisagem e identificar e definir os
princípios de valorização do património cultural, qualidade ambiental e paisagística do
território (alínea h), art. 2º do Regulamento proposto). Só assim será possível fundamentar
correctamente, quer os planos de trabalho arqueológico que venha a ser necessário
promover em virtude da afectação de obras a executar (devidamente salvaguardadas no
âmbito do art. 20º que regulamenta as ocupações e utilizações do solo rural), quer percursos
de visita ou conteúdos de núcleos museológicos decorrentes da promoção da actividade
turística (entre outras) no decurso da fase de implemtação deste Plano;
d). Corrigir as listagens de património classificado e em vias de classificação do Anexo B,
fazendo coincidir a designação dos bens culturais com a que consta nos despachos,
decretos e portarias de classificação e no site do IGESPAR, IP: na actual versão rectificada,
o Anexo B foi convertido na listagem apresentada sob o título de Outros Estudos – Imóveis
Classificados e em Vias de Classificação, de acordo com a identificação elencado na página
xv do Relatório dos Estudos de Caracterização, Volume VI) e, comparadas as duas versões,
verificou-se a subsistência de incongruências no que respeita à menção das Obras Militares
das Linhas de Torres, mesmo após o trabalho de correcção efectuado: constam o Forte
Pequeno e o Forte do Matoutinho, que não figuram no Anúncio que publicita o
procedimento de Abertura; não consta o Forte do Capitão (Milharado) que figura no
Anúncio que publicitou o procedimento de Abertura;
e). Fazer coincidir a Lista de Sítios Arqueológicos indicados no Anexo B (leia-se anexo C, da
Versão 2 dos Relatório de Estudos de Caracterização apresentado com a data de Dezembro
de 2009) com a listagem de património municipal, por freguesia que consta no Anexo III do
Regulamento do Plano: na actual versão rectificada, tratava-se de fazer coincidir as listagens
apresentadas sob o título de Outros Estudos – Sítios Arqueológicos, de acordo com a
identificação elencado na página xv do Relatório dos Estudos de Caracterização, Volume VI,
com a listagem constante no Anexo III do Regulamentodo PDM, o que foi efectuado;
f). Ainda a este nível, tratando-se de um concelho em que o aspecto militar assume tamanha
relevância sob o ponto de vista identitário, questiona-se a opção de não ter criado uma subcategoria de Arquitectura Militar (foi integrado no Património Arqueológico ou
Classificado/Em Vias), o que se sugere fazer, por contribuir para melhor valorizar a
diversidade de categorias patrimoniais presentes no concelho, complementando assim
riqueza do seu Património Arquitectónico;
g). Em complemento aos elementos de Maio de 2008, onde se encontram identificados os
valores patrimoniais no concelho, sob a forma de fichas, foram apresentados novos
elementos em peças desenhadas, à Escala 1:10 000 / Planta de Condicionantes – Servidões
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública / Janeiro 2012, e uma listagem dos imóveis
classificados e em vias de classificação em anexo ao Regulamento – Anexo III / Património
Municipal por Freguesia. Na referida planta encontram-se representados os imóveis
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classificados e os em vias de classificação, com as respetivas zonas de proteção. Foram
também identificados outros imóveis com valor patrimonial, designados por Imóveis de
Interesse Patrimonial, abrangendo arquitetura religiosa, industrial e civil. Da análise efetuada
verificou-se nada haver a opor, à exceção dos seguintes elementos que deverão ser
retificados: apesar de indicado na planta de condicionantes a delimitação do imóvel e constar
na lista do anexo III (ENX.002) a capela, não consta a designação completa do imóvel
classificado que é, “Povoado da Serra do Socorro e Capela de Nossa Senhora do Socorro”;
h). No que respeita à legislação no domínio do património, para completamento dos
elementos constantes no PDM, descreve-se seguidamente uma listagem de legislação
atualizada, relacionada com a salvaguarda e valorização do património cultural, que poderá
constar no plano e/ou, nos seus anexos:
I - Legislação relativa a servidões no âmbito do Património Cultural (imóveis classificados, em vias de
classificação e zonas de proteção):
- Lei de Bases do Património Cultural Português, Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro;
- Orgânica da DGPC, Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de Maio; (correcção introduzida à Inf. DRCLVT)
- Estrutura Nuclear da DGPC, Portaria n.º 223/2012, de 24 de Julho; (correcção introduzida à Inf. DRCLVT)
- Decreto-Lei nº 205/88, de 16 de Junho, que atribui aos arquitetos a responsabilidade técnica de projetos, em
imóveis classificados, em vias de classificação e nas respetivas zonas de proteção;
- Decreto-Lei nº 140/2009, DR.113, Série I, de 2009-6-15. Estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos,
relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em vias de classificação, de interesse
nacional, de interesse público, ou de interesse municipal;
- Decreto-Lei nº 307/2009, DR. 206, Série I, de 2009-10-23. Estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana e
a articulação do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana, com o Plano de Pormenor de Salvaguarda do
Património Cultural;
- Decreto-Lei nº 309/2009, DR. 206, Série I, de 2009-10-23. Estabelece o procedimento de classificação dos bens
imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda.
II – Outra legislação, normas e recomendações internacionais relacionadas com a Salvaguarda e
Valorização do Património Cultural (património arquitetónico e arqueológico) como as Cartas e Convenções
Internacionais, entre outras:
- Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa (Granada, a 3/10/85), Resolução da AR,
nº 5/91, de 16 de Outubro;
- Convenção do Património Arqueológico , Decreto da Presidência da República, nº 74/97, de 16-12.
III – Outra legislação e normas relacionadas com a Salvaguarda e Valorização do Património Cultural.
- Resolução da Assembleia da República nº 47/2008, DR. 177, Série I de 2008-09-12, que aprova a Convenção
Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade, assinada em Faro,
em 27 de Outubro de 2005;
- Decreto da Presidência da República, nº 28/2008, DR. 60, Série I, de 2008-3-26 e Resolução da Assembleia da
República, nº 12/2008,DR, 60, Série I, de 2008-3-26. Aprovam a Convenção para a Salvaguarda do Património
Imaterial;
- Decreto-Lei nº 139/2009, DR, 113, Série I de 2009-6-15. Estabelece o regime jurídico de salvaguarda do
património cultural imaterial;
- Decreto-Lei nº 138/2009, DR. 113, Série I, de 2009-6-15. Cria o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural;
- PORTARIA Nº 1387/2009, DR. 219, SÉRIE I, DE 2009-11-11. Aprova o regulamento de gestão do fundo de
salvaguarda do património cultural e de funcionamento da comissão diretiva.
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3. Relativamente ao Relatório de Fundamentação (actual Volume IV), estabelecem-se as
seguintes considerações:
a). O parecer anteriormente elaborado pelo IGESPAR, IP reforçava a necessidade de
associar a vertente do património cultural à do património natural, apontado como valor
essencial para a preservação da identidade e factor de diferenciação e competitividade no
contexto metropolitano. De facto que, só a ausência de rectificação deste aspecto ao nível do
Relatório de Fundamentação pode justificar a ausência de menção deste aspecto no âmbito
dos objectivos programáticos identificados no clausulado da alínea g) do artigo 79º do
Regulamento (cf. ponto 3 do presente parecer), facto que deve ser rectificado;
b). De acordo com a página 10 do Relatório de Fundamentação, optou-se por cartografar
apenas o edificío principal na cartografia dos núcleos edificados das Quintas. Podendo o
edifício principal constituir um elemento de relevante e até excepcional valor patrimonial,
deve este ser preservado com a envolvente paisagística que, geralmente, determina a sua
edificação. Assim, como forma de assegurar a salvaguarda dos elementos patrimoniais
(núcleos ajardinados e agrícolas) que, por norma, constituíam as suas cercas envolvendo os
edifícios, nos casos em que (por ausência de estudos efectuados nesse sentido) as mesmas
não possam ser delimitadas, sugere-se a aplicação de um perímetro de 50 metros em torno
dos edifícios principais que funcione como zona de protecção (à semelhança dos buffers
utilizados para os sítios arqueológicos). Esta situação poderia ainda ser objecto de definição
e regime através de alínea a complementar o ponto 3. ao nível do artigo 73º do
Regulamento, solução que reforçaria a necessidade de definir a cerca de cada núcleo
edificado e caracterizar o património edificado e paisagístico que o integra, assim
contribuindo para assegurar a requalificação deste tipo de património no âmbito de obras ou
projectos a implementar. Esta sugestão já tinha sido formulada (de forma mais sintética), no
âmbito de parecer anteriormente emitido pelo IGESPAR, IP;
c). Não tendo sido alterado o Relatório de Fundamentação, verifica-se ter existido o cuidado
de corresponder à indicação existente no parecer emitido pelo ex-IGESPAR, IP, através da
identificação das Áreas Consolidadas de Valor Patrimonial no âmbito do clausulado no artigo
44º do Regulamento.
d). A páginas 10-11 do Relatório de Fundamentação surge explicitada a forma como se
procurou rectificar esta questão, tendo sido delimitados buffers de 100 metros para os sítios
arqueológicos apresentados na Planta de Condicionantes (Planta de Ordenamento – Carta
de Património Municipal) à escala 1:25.000 que é peça desenhada do Regulamento PDM.
Conforme exposto no ponto anterior, esse pedido tinha visado as plantas do volume relativo
aos Estudos de Caracterização, mais pormenorizadas. Sendo correcto que estes elementos
patrimoniais surjam anexos ao Regulamento à escala 1:25.000 (e apesar dos problemas que
tivemos na reprodução da cartografia, para os quais a Câmara Municipal de Mafra está ainda
a encontrar uma solução), seria desejável que a representação dos buffers que asseguram a
salvaguarda da sua protecção fosse cartograficamente disponibilizada à escala 1:10.000, à
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semelhança do que se fez para a Planta de Ordenamento / Classificação e Qualificação de
Solo e que fossem ainda reproduzidos na cartografia que integra o capitulo III dos Estudos
de Caracterização, questão de fácil resolução. Por outro lado, verificou-se a ausência de
actualização da cartografia com os sítios arqueológicos cuja localização e listagem já é
conhecida através do site da DGPC. Do articulado no ponto 3. do art. 71º, deduz-se que a
CMMafra decidiu proceder à actualização destes elementos após a publicação do PDM.
Qualquer Carta de Património é um trabalho datado no tempo e, como tal incompleto, pelo
que deve permanecer em aberto, na perspectiva de que vá sendo actualizado todos os dias.
4. Relativamente ao Relatório Ambiental, foram presentes elementos sobre a Avaliação Ambiental
do Plano Diretor Mafra. A realização da avaliação ambiental, decorre da necessidade de proteção
do ambiente, garantindo a integração das considerações ambientais, na elaboração dos planos e
programas. Da análise dos elementos submetidos a parecer, verifica-se que os objetivos
relacionados com a salvaguarda e valorização do património, presentes no contexto da elaboração
do PDM de Mafra, foram abordados de forma adequada. O Património e a Paisagem foram
incluídos nos fatores críticos para a decisão, tendo sido constituído como objetivo ambiental de
sustentabilidade, a sua salvaguarda e valorização. Foram incluídos na avaliação ambiental,
objetivos estratégicos relativos a ações de requalificação urbanística no núcleo histórico e na
envolvente ao Convento de Mafra e também a valorização da Rota das Linhas de Torres.
5. Na análise da versão rectificada do Regulamento (vol. 1 e Anexos III), verificou-se:
a). A ausência da rectificação solicitada no parecer anteriormente emitido pelo ex-IGESPAR,
IP no âmbito da adequação legal da terminologia utilizada no clausulado da alínea a). do
ponto 2. do art. 71º, relativamente à caracterização das Zonas de Património HistóricoCultural e Paisagístico, substituindo a utilizada pela expressão – legalmente correcta – de
“imóveis, conjuntos e sítios classificados e em vias de classificação e respectivas
zonas gerais e especiais de protecção” (ainda que essa especificação integre as Fichas
de Caracterização dos Estudos de Caracterização), expressão jurídica utilizada para referir
bens culturais classificados, pelo que deve ser plasmada num documento que assumirá a
forma de regulamento legal em vigor no território;
b). Foi incluído (no essencial) o clausulado proposto no parecer anteriormente emitido por
estes Serviços relativamente à salvaguarda dos contextos funerários no interior e
proximidade de edifícios religiosos (na versão actual do Regulamento). Não especifica –
neste caso – se essas situações se aplicam apenas aos bens elencados nas listagens de
Outros Imóveis de Interesse Municipal na categoria de Arquitectura Religiosa.
c). Foram estabelecidas três Áreas Consolidadas de Valor Patrimonial (representadas
cartograficamente na Planta 1A de Ordenamento / Classificação e Qualificação de Solo,
escala 1:25.000, Janeiro de 2012 e Plantas 1A.1 a 1A.13, na escala 1:10.000, Janeiro de
2012) que constituem uma subcategoria dos Espaços Residenciais em Solo Urbano
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(Palácio/Convento de Mafra; Centro Histórico de Mafra/Vila Velha e Centro Histórico da
Ericeira/Ericeira Centro), protegidas ao abrigo da definição de âmbito e condições
específicas de edificação regulamentadas nos termos do proposto no art. 44º do
Regulamento do Plano.
d). É absolutamente necessário rectificar o clausulado da alínea a), do ponto 2. do art. 44º,
acrescentando “(…), em vias de classificação e/ou achados fortuitos de arqueologia
(…)” ao património classificado (de forma a salvaguardar a aplicação do disposto na Lei de
Bases do Património Cultural, Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro) relativamente ao
salvamento da informação arqueológica contida no solo, subsolo e leito de águas interiores
ou territoriais.
e). Para além das Áreas Consolidadas de Valor Patrimonial, confirmou-se que a Secção III
do Capítulo VI do Regulamento se constitui como a estratégia de gestão e salvaguarda
municipal do património histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico e paisagístico do
concelho através das Áreas de Valorização, Salvaguarda e Protecção (nº 2 do art. 10º)
onde se integram as Zonas de Património Historico-Cultural e Paisagístico (alínea c) do
art. 59º), regulamentadas através do artigo 71º, 72º e 73º.
f). No entanto, e ainda que esteja prevista a actualização da Carta de Património, esta figura
regulamentar restringe a sua aplicação aos elementos patrimoniais registados na Carta de
Património constituída pelos elementos conhecidos até à data (alínea d), ponto 2, art. 71º) ou
identificados na Carta de Património (ponto 3, art. 71º), ficando ausente do Regulamento
qualquer referência à obrigação legal de salvaguardar os elementos patrimoniais que não
estejam aqui integrados, pelo que se considera que deverá ser acrescentado ao
clausulado do ponto 2. do art. 71º, sobre a caracterização das Zonas de Património
Histórico-Cultural e Paisagístico, uma alínea com o sentido da fórmula jurídica que se
segue: “áreas não incluídas nas alíneas anteriores e definidas com base em
referências documentais, toponímicas ou eventuais achados, cuja localização precisa
se desconhece.”
g). O ponto 4 do articulado no artigo 71º refere o património classificado, a que deve ser
acrescentada a expressão “e em vias de classificação”.
h). O artigo 72º limita o regime de salvaguarda ao património cultural contido nas listas do
Anexo III (elencado por freguesia e, na caso do arqueológico, por nível de protecção) e na
cartografia das Zonas de Património Histórico-Cultural e Paisagístico.
i). O ponto 6 do artigo 72º fixa dois níveis de protecção para os sítios arqueológicos
elencados na lista de património por freguesia patente no Anexo III, estabelecendo que,
perante um cenário de operação urbanística, para as áreas de maior sensibilidade
arqueológica (Nível 1), a obrigatoriedade de estudo arqueológico prévio que implique a
proposta de plano de trabalhos arqueológicos de escavação e medidas de minimização ou
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salvaguarda e para as restantes (Nível 2), a obrigatoriedade de acompanhamento
arqueológico em obra.
j). Apesar da referência intercalada no ponto 3 do art. 72º – “(…) sem prejuízo do disposto
na lei geral (…)”– à obrigação legal de salvaguardar os elementos patrimoniais que não
estejam aqui integrados nas listagens do Anexo III (e ainda que tenha sido prevista a
actualização da Carta de Património), não se considera que o texto actual do
Regulamento reflita de forma cabal o regime de protecção decorrente da legislação em
vigor no que diz respeito à salvaguarda do património cultural arquitectónico e
arqueológico.
k). Assim, sobretudo porque se reconhece a forte pressão imobiliária a que está sujeito o
concelho simultaneamente como um factor de risco e como uma principais fragilidades nos
cenários de desenvolvimento a considerar (vol. 1, pág. 76 e 77), considera-se que deveria
ser acrescentado uma secção que plasmasse o regime de protecção legal aplicado ao
património arquitectónico e arqueológico não identificado nesta fase dos conhecimentos e,
em particular, ao património arqueológico, que, dado o carácter fortuito que pode assumir,
em meio terrestre ou aquático, é objecto de regime especial de protecção legal por parte da
seguinte legislação:
−
−
−

−
−

−

Lei nº 107/2001 de 8 de Setembro - Bases da Política e Regime de Protecção e
Valorização do Património Cultural;
Decreto do Presidente da República nº 74/97 de 16 de Dezembro – Convenção
Europeia para a Protecção do Património Arqueológico (La Valetta, Malta, 1992);
Decreto-Lei nº 270/99 de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo Decreto-Lei nº 287/2000, de 10 de Novembro – Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos;
Decreto-Lei n.º 164/97 de 27 de Junho – Património cultural subaquático;
Decreto do Presidente da República n.º 65/2006, de 18 de Julho - Convenção sobre a
Proteção do Património Cultural Subaquático (republicada em português através do
Aviso nº 6/2012, de 26 de Março (DR, 1ª série).
Lei nº 121/99 de 20 de Agosto – Utilização de Detectores de Metais.

l). Em alternativa, sugere-se a introdução das seguintes fórmulas no âmbito da Secção III do
Capítulo VI (Áreas de Valorização, Salvaguarda e Protecção), relativamente a Outro
Património de Interesse Municipal:
Património Arquitetónico de Interesse Municipal, é aquele que, embora não estando
classificado, assume importância no âmbito do valor concelhio, aplicando-se as
seguintes disposições:
a) As intervenções a realizar nestes imóveis têm que se harmonizar com as
características originais do edifício, e não comprometer a linguagem arquitectónica
deste, quer do ponto de vista estético, volumétrico ou do seu valor cultural;
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b) Quando situados nas zonas de proteção dos imóveis classificados, os respectivos
projetos carecem de parecer prévio da entidade competente;
Património Arqueológico de Interesse Municipal é constituído pelo conjunto dos sítios
e achados que estão elencados ou venham a ser conhecidos, em virtude de achados
fortuitos e/ou na sequência de trabalhos arqueológicos cientificamente conduzidos,
em meio terrestre ou aquático.
Ao Património Arqueológico conhecido, até à data, em resultado dos trabalhos
arqueológicos realizados, e respetiva área de proteção, aplica-se a legislação em
vigor e as seguintes disposições:
a) Deve ser privilegiada a proteção, conservação e, se possível, a valorização dos
vestígios arqueológicos nele existentes;
b) Qualquer edificação ou modificação de solos fica condicionada à realização prévia
de trabalhos arqueológicos e respetivo parecer da entidade competente, devendo
procurar-se manter o uso atual do solo;
c) A transformação, revolvimento ou remoção de solo, bem como a demolição ou
modificação de construções, têm que cumprir a legislação em vigor para a
salvaguarda do património arqueológico.
Sempre que em qualquer operação urbanística, particular ou não, se detetarem
achados arqueológicos, aplica-se a legislação em vigor e as seguintes disposições:
a) Os trabalhos são suspensos e tal facto tem que ser comunicado à Câmara
Municipal, que procede conforme a legislação aplicável, e à entidade competente;
b) O tempo de duração efetivo da suspensão dá direito à prorrogação automática por
igual prazo da execução da obra, para além de outras providências previstas na
legislação em vigor;
c) Os trabalhos suspensos só podem ser retomados após parecer da entidade
competente.
m). O artigo 73º define o regime de salvaguarda nos Núcleos Edificados das Quintas. Na
sequência do que se afirmou relativamente a esta subcategoria de património edificado (cf.
ponto 2. deste parecer), considera-se que deveria ser este artigo acrescentado com um
ponto que acautelasse a salvaguarda, preservação e requalificação das cercas nestes
núcleos edificados, através da criação de uma zona de protecção de 50 metros (à
semelhança dos buffers utilizados para os sítios arqueológicos), contribuindo para assegurar
ainda a preservação da paisagem e a valorização destes núcleos do ponto de vista turístico.
n). Dos Anexos (III) ao Regulamento consta uma listagem de Sítios Arqueológicos, por níveis
de protecção e por freguesia, subintitulada de “Achados”, termo que se deverá substituir pelo
de “Elementos Arqueológicos”, como figura, correctamente, na cartografia.
o). Na sequência do exposto anteriormente relativamente à importância do binómio
Património Cultural e Paisagem (e até porque surge, ao nível do Relatório Ambiental, como
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um dos factores críticos de decisão que fundamenta a proposta deste Plano, constituindo-se
como um dos objectivos fundamentais), ao referir os objectivos programáticos identificados
no clausulado da alínea g) do artigo 79º do Regulamento, dever-se-á intercalar na redacção
existente o termo cultural: “Valorizar a componente cultural, natural e a preservação (…);”.
p). As listas de Património Municipal por Freguesia que constam do Anexo III ao
Regulamento (bem como a respectiva cartografia temática e planta de condicionantes)
devem ser actualizadas com as indicações dadas nesse sentido relativamente às listas
constantes nos Estudos de Caracterização (cf. ponto 2 do presente parecer);
q). No que diz respeito ao património classificado e em vias de classificação, as matérias
relacionadas com o património classificado e zonas de protecção foram contempladas
adequadamente no regulamento e expressas na Secção III / Zonas de Património HistóricoCultural e Paisagístico e no Anexo III (ver, acertos pontuais mencionados nos pontos
anteriores da presente informação). Foram estabelecidas normas para intervenção em Áreas
consolidadas de Valor Patrimonial, abrangendo zonas de proteção incluídas nos centros
antigos / Zona do palácio e Centro Histórico de Mafra e Vila Velha, para vigorar até à
elaboração dos respetivos Planos de Pormenor de Salvaguarda, definindo como prioridade a
integração volumétrica na envolvente e um máximo de 5, 4 ou 3 pisos, conforme o nível
urbano a aplicar, I. II ou III.
6. Analisado o programa de execução, verificou-se o programa de execução define as intervenções
municipais, relacionadas com as opções estratégicas e os respetivos meios de financiamento. Com
relação ao património classificado e zonas de proteção, verificou-se que constam das propostas do
plano as seguintes intervenções:
−
−
−
−
−
−

Reestruturação do sistema urbano municipal, com elaboração de IGT/ Instrumentos de
Gestão Territorial, incluindo Planos de Pormenor para os núcleos urbanos de nível I;
Planos de Pormenor de Salvaguarda, para a zona do Palácio/Convento e para o Centro
Histórico da Ericeira;
Projeto de Arranjo Urbanístico da frente do Palácio/Convento;
Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana, para a Vila Velha de Mafra;
Promoção da candidatura do Palácio de Mafra a património da UNESCO,
Valorização do Penedo de Lexim.

7. Nos elementos do Plano constam diretivas para a salvaguarda do património do concelho e
medidas de proteção em relação aos imóveis com interesse a preservar. Apontam-se estratégias de
política de valorização do património, fundamentais para o desenvolvimento sustentável do
concelho, com objetivos, entre outros, de articular a salvaguarda com a implementação do turismo e
a valorização de núcleos urbanos. A proposta de implementação de planos de pormenor será o
meio adequado para a salvaguarda e valorização do enquadramento dos imóveis classificados e
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respetivas zonas de proteção, tendo presente a legislação recente nesta matéria (DL nº 307/2009 e
DL nº 309/2009, acima referidos) e o acompanhamento por parte dos serviços, na futura elaboração
dos mesmos. Considera-se que a presente proposta de plano contribui para a salvaguarda e
valorização do património. No entanto, tendo sido a presente proposta de revisão de Plano
genericamente estruturada de acordo com as disposições constantes no RJIGT estabelecido pelo
DL 380/99, de 29 de Setembro, na redacção dada pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro, no que
respeita à matéria sob a alçada da Lei de Bases da política e do Regime de Protecção e Valorização
do Património Cultural (Lei 107/2001, de 8 de Setembro), solicita-se a rectificação e reformulação do
documento de forma a contemplar dos elementos acima expostos no âmbito de seu conteúdo.
Face ao exposto, este Instituto emite, relativamente à proposta rectificada de Revisão do Plano
Director Muncipal de Mafra, Parecer Favorável Condicionado à aceitação das propostas contidas
neste parecer, no que se refere ao Relatório de Caracterização, ao Regulamento e às Plantas de
Condicionantes e de Zonamento e manifesta a sua disponibilidade para colaborar com a equipa do
Plano, no âmbito das suas atribuições e competências.

À Consideração Superior.

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, Portugal | Tel.: +351 213614200 | Fax: +351 213637047 | Tlm.: 964465598 | 964466573 | 964465348
www.igespar.pt, igespar@igespar.pt
Pág. 15 de 15

Sofia Santos
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Ana Maria Mata <a.mata@simtejo.adp.pt>
10 de agosto de 2012 16:31
Bruno Miranda
Isabel Tomás
"Revisão do Plano Diretor Municipal de Mafra

Boa Tarde Bruno
Junto remeto cópia de parecer à revisão do Plano Diretor Municipal de Mafra, enviado à CCDR_LVT.
Cumprimentos.
Ana Mata
Ana Maria Duarte da Mata
SIMTEJO, SA
Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão Av. Defensores de Chaves, nº 45 - 3º Piso
1000-112 LISBOA
Telef. 213 107 908 * Fax . 213 107 901
a.mata@simtejo.adp.pt
93 258 78 70

-----Original Message----From: Ana Maria Mata
Sent: sexta-feira, 10 de Agosto de 2012 15:36
To: 'maria.gomes@ccdr-lvt.pt'
Cc: Isabel Tomás
Subject: "Revisão do Plano Diretor Municipal de Mafra
Boa Tarde
Como não foi possível enviar cópia do parecer, junto remeto o texto da carta entregue a 10 de Agosto de 2012.
Cumprimentos.
Ana Mata

Na sequência da vossa carta ref.ª S07357-201206-DSOT (16.05.05.02.000001.1999) a Simtejo vem por este meio
remeter parecer à revisão do Plano Diretor Municipal de Mafra.
1.
Cumprimento das normais legais e regulamentares aplicáveis (legislação relativa às servidões e restrições de
utilidade públicas e de outra legislação, específicas do sector):

1

No Regulamento, Capitulo II-Servidões administrativas e restrições de utilidade pública, Artigo 7.º-Identificação, alínea
d) Infraestruturas, refere-se na subalínea ii) Drenagem de Águas Residuais (Pág.6/115), contudo não se identifica as
condicionantes a considerar nas servidões respetivas.
Assim sugere-se que seja considerado um artigo específico, à semelhança do previsto para os Edifícios Escolares (Artigo
9.º) que refira:
A servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo incide sobre uma faixa de 5 metros de largura, com 2,5
metros de largura para cada lado do eixo longitudinal da conduta, e implicas:
a.
b.
c.
d.

A ocupação permanente do subsolo na zona de instalação da conduta;
A proibição de mobilizar o solo a mais de 50 cm de profundidade;
A proibição de plantio de árvores e arbustos;
A proibição de edificar qualquer tipo de construção, duradoura ou precária.

2.
Compatibilidade ou conformidade da proposta do plano com os instrumentos de gestão territorial eficazes
No Regulamento, Anexo V-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão-UOPG, refere-se a SIMTEJO como Entidade
Envolvida nas UOPG 1 a na UOPG 23.Dado que a Simtejo não tem infraestruturas nas UOPG 9-Chanca, UOPG-21-Espaço
de desenvolvimento- Nó Enxara dos Cavaleiros, UOPG 22-Tapada Nacional de Mafra e UPPG 23-Envolvente do Penedo
de Lexim, sugere-se que seja efetuada a respetiva correção.
O documento Estudos de caracterização-Relatório (Set.11) apresenta no capítulo 4.1.2-Drenagem de Águas Residuais
(Pág.244/298), dados de 2007 pelo que se sugere a sua atualização.
Envia-se, em anexo, o aditamento ao Contrato de Concessão da SIMTEJO celebrado a 25 de Setembro de 2009.
3.

Análise do relatório ambiental:

A Simtejo considera adequadas as orientações metodológicas de suporte e a estruturação da presente avaliação
ambiental, bem como o alcance da informação do relatório ambiental.

Procedemos ainda, conforme solicitado, ao envio de cópia deste parecer para o e-mail maria.gomes@ccdr-lvt.pt.

Com os melhores cumprimentos,

A Comissão Executiva

-----Original Message----From: MailMarshal@simtejo.adp.pt [mailto:MailMarshal@simtejo.adp.pt]
Sent: sexta-feira, 10 de Agosto de 2012 15:23
To: Ana Maria Mata
Subject: Undeliverable Mail: "Revisão do Plano Diretor Municipal de Mafra-mail 1"
2

PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DA REN NO CONCELHO DE MAFRA
PARECERES
Abril 2015

PARECERES APÓS CONCERTAÇÃO

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DA REN NO CONCELHO DE MAFRA
PARECERES
Abril 2015

REUNIÕES DE CÂMARA

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

MINUTA
(ri.0 3 do artiqo 57.° da Lei

ri.°

75/2013, de 12 de Setembro)

DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E talÃO URBANÍ STICA
REUNIÃO DE 20 15/04/17
PROC.° 16.1.7/1/2009
ASSUNTO: Proposta final da Revisão do Plano Director Municipal para envio à

Assembleia Municipal para Aprovação.
INFORMAÇÕES! PARECERES:

Presente,

em

anexo,

a

Informação

Interno

/2015/4466, elaborada na Divisão de Planeamento Territorial e Gestão Urbaní stica,
em 14 de Abril de 2015, sobre a qual recaí ram os pareceres de concordância do Chefe
de Divisão de Planeamento e Gestão Urbaní stica e do Director do Departamento de
Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente, ambos datados de 14 de Abril corrente.
DELIBERAÇÃO: Atenta à informação anexa supracitada, a Câmara Municipal
deliberou, ao abrigo do n.° 1, do artigo

79~O

do Regime Jurí dico dos Instrumentos de

Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 380/99, de 22 de Setembro, na sua
redacção actual, concordar com a proposta final da Revisão do PDM e enviar à
Assembleia Municipal para aprovação.
Mais deliberou, no âmbito da delimitação da REN, face às recomendações da
CNREN, retirar a exclusão E.6 e redefinir a exclusão E.12, para posterior envio à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, para
reapreciação por parte da Comissão Nacional da REN e respectiva publicação, ao
abrigo do disposto no artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 93/90, de 19 de Março.
Esta deliberação foi aprovada por: Un nimd0d~ / Maioria.
Votos a favor: ofl...kEJztcZowZ
dpc...c.~~z~.7ize
Votos contra: ~ S~il≤3D...&~nW’
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
PARECER

DESPACHO

X
Bruno Miranda
Director de Departamento

Concordo com a presente informação, pelo que proponho que
a Câmara Municipal delibere concordar com a proposta final
de revisão do PDM e submetê-la à Assembleia Municipal, para
aprovação, nos termos do n.º 1 do art. 79º do RJIGT.
Mais proponho que a Câmara delibere, ainda, face às
recomendações da CNREN, retirar a exclusão E.6 e redefinir a
exclusão E.12, nos termos da informação, e remeter à
CCDRLVT para posterior aprovação da CNREN.

X

Hélder Sousa e Silva
Presidente da Câmara Municipal

14/04/2015

X
Pedro Martins
Chefe de Divisão
Assinado por: PEDRO MIGUEL DO AMARAL MARTINS

INFORMAÇÃO Interno/2015/4466
ASSUNTO: Proposta Final da Revisão do Plano Director Municipal para envio à Assembleia Municipal
para Aprovação.

1.

A revisão do Plano Director Municipal (PDM) em vigor, ratificado pela RCM n.º 179/95, de 12 de
Outubro de 1995, foi iniciada, por deliberação da Câmara Municipal, em reunião de 29 de Janeiro
de 1999, ao abrigo do anterior regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT),
aprovado pelo DL n.º 69/90, de 2 de Março.
Com a entrada em vigor do actual RJIGT, aprovado pelo DL n.º 380/99, de 22 de Setembro,
foram alterados os procedimentos de revisão dos planos, o que condicionou os trabalhos da
revisão do PDM, designadamente a necessidade de definição da Comissão Técnica de
Acompanhamento (CTA), constituída a 20 de Abril de 2001. A deliberação de Câmara, ao abrigo
deste novo regime, foi publicada a 19 de Junho de 2001.
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2.

Durante o período de 2001 a 2004 procedeu-se à adaptação do processo de revisão ao novo
quadro legal, que culminou na 2ª reunião da CTA, a 4 de Janeiro de 2005, tendo os trabalhos sido
divididos em três processos: alteração da RAN; alteração/ delimitação da REN; revisão do PDM.

3.

O processo de alteração da RAN foi iniciado com a aprovação, a 16 de Maio de 2006, dos
elementos gráficos digitalizados pela Direcção Regional da Agricultura e Pescas (DRAPLVT). Após
a emissão do parecer final da Comissão de Acompanhamento (CA), a 29 de Novembro de 2012,
e a realização de várias reuniões de concertação com a DRAPLVT, a 5 de Janeiro de 2015 foi
enviado parecer de concordância com a RAN Final.

4.

O processo de delimitação da REN foi iniciado em Maio de 2005, ao abrigo do anterior quadro
legal, o DL n.º 93/90, de 19 de Março. Após a aprovação do novo regime jurídico da REN, o DL
n.º 166/2008, de 22 de Agosto, foi iniciado um conjunto de trabalhos para compatibilização com
este quadro legal. Assim, a proposta de delimitação da REN foi desenvolvida tecnicamente com
base nas orientações do novo quadro legal, conformada ao anterior regime jurídico, para efeitos
de aprovação e envio à Comissão Nacional da REN (CNREN). A reunião na CNREN realizou-se a
26 de Fevereiro de 2015, na qual foi apresentada a proposta de REN, e obteve parecer favorável,
com excepção dos pedidos de exclusão E.6 e E.12, os quais foram objecto de reavaliação por
parte dos serviços técnicos desta autarquia.

5.

No âmbito do processo de revisão do PDM foram elaborados os Estudos de Caracterização, Mapas
do Ruído, Visão Estratégica para o Concelho e Relatório da Definição do Âmbito da Avaliação
Ambiental, elaborado de acordo com o DL n.º 232/2007, de 15 de Junho, presentes a reunião da
CA de 30 de Junho de 2008, a qual substituiu a anterior CTA por força das alterações de
simplificação de procedimentos introduzidas no RJIGT.
Na sequência dos comentários apresentados pelas diversas entidades, foi desenvolvida a primeira
Proposta de Revisão do PDM, a qual foi apresentada na 2ª reunião plenária, realizada a 27 de
Abril 2011, tendo esta sido objecto de diversos pareceres, entregues até 31 de Março de 2012.
Ao abrigo da deliberação de Câmara, em reunião realizada a 5 de Junho de 2012, foi enviada à
CA a proposta de Revisão do PDM rectificada, ao abrigo RJIGT e em conformidade com a Portaria
n.º 138/2005, de 2 de Fevereiro e o DL n.º 232/2007, de 15 de Junho. A CA, em reunião de
conferência de serviços, emite o parecer final, de conteúdo favorável condicionado a rectificações,
a 29 de Novembro de 2012, ao abrigo do art.º 75.º-A do RJIGT.
Após a emissão do Parecer Final da CA foi dado início ao período de concertação, através da
realização de várias reuniões, com as entidades que formalmente discordaram das soluções
propostas, conforme o disposto no art.º 76.º do RJIGT, e que culminou na correcção da proposta
de revisão do PDM para efeitos de abertura do período de discussão pública.

6.

Em reunião realizada a 13 de Junho de 2014, a Câmara Municipal deliberou proceder à abertura
do período de discussão pública da proposta de revisão do PDM e respectivo relatório ambiental,
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o qual decorreu entre os dias 25 de Junho e 6 de Agosto de 2014, de acordo com o previsto nos
n.º 3 e 4 do art.º 77.º do RJIGT.
7.

Findo o período de discussão pública, os serviços técnicos da Câmara Municipal, ponderaram as
reclamações ou sugestões recebidas e procederam à respectiva divulgação do relatório de
ponderação, após a reunião de Câmara de 29 de Dezembro de 2014, tendo sido elaborada a
proposta final da Revisão do PDM, conforme o previsto nos números 5, 6 e 8 do art.º 77.º do
RJIGT.
A referida proposta final, composta pelos elementos seguintes, foi enviada à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) para emissão do
Parecer Final, não vinculativo, ao abrigo do art.º 78º do RJIGT, após a reunião de Câmara de 20
de Março de 2015:
7.1.

Elementos que constituem a proposta final da Revisão do PDM:


Volume I: Regulamento.



Volume II: Peças Desenhadas: Planta de Ordenamento, constituída por Carta de

Classificação e Qualificação do Solo, Carta de Estrutura Ecológica Municipal, Carta de
Distribuição de Habitats e Espécies, Carta de Riscos, Carta de Zonamento Acústico, Carta
de Património Municipal, Carta de Espaços Canais e Outras Infra-estruturas, Carta de
Unidade Operativas de Planeamento e Gestão e Planta de Condicionantes, constituída por
Carta de Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, Carta de REN por
Tipologia de Área com Áreas de exclusão e Carta de RAN.
7.2.

Elementos que acompanham a proposta final da Revisão do PDM:


Volume III: Visão Estratégica para o Concelho.



Volume IV: Relatório de Fundamentação.



Volume V: Relatório Ambiental.



Volume VI: Estudos de Caracterização do Território Municipal.



Volume VII: Caracterização dos Valores Naturais.



Volume VIII: Reserva Ecológica Nacional – Processo.



Volume IX: Reserva Agrícola Nacional – Processo.



Volume X: Mapa de Ruído.



Volume XI: Programa de Execução.
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8.



Volume XII: Relatório de Fundamentação aos Pareceres emitidos pelas Entidades.



Volume XII: Relatório de Ponderação da Discussão Pública.

Face à análise efectuada, no que respeita à conformidade com as disposições legais e
regulamentares vigentes, à compatibilidade com os instrumentos de gestão territorial eficazes e
nos termos do art.º 78.º do RJIGT, a CCDRLVT emitiu parecer favorável à proposta final de
Revisão do PDM, tendo efectuado algumas recomendações.
Quanto às recomendações constantes no parecer favorável emitido pela CCDRLVT, no termos do
art.º 78.º, os serviços técnicos da DPTGU, consideraram o seguinte:
8.1.

Do cumprimento das normas legais e regulamentares:


A delimitação das servidões administrativas e restrições de utilidade pública, que

recaem sobre o território municipal, encontra-se explanada na Planta de Condicionantes,
conforme o previsto no RJIGT, em vigor.


A salvaguarda da compatibilidade de usos, relativamente a novas pecuárias é

garantida através do Regime de Exercício da Actividade Pecuária (REAP), aprovado pelo DL

n.º 81/2013, de 14 de Junho, o qual estabelece princípios para assegurar o bem-estar animal,
a saúde pública, a segurança de pessoas e bens, a qualidade do ambiente e o ordenamento
do território, conforme o concertado com a DRAPLVT. Pelo que, a instalação de novas
pecuárias deve garantir as devidas salvaguardas a empreendimentos turísticos existentes.
Por outro lado, a instalação de novos empreendimentos turísticos carece sempre da devida
aferição por parte do Turismo de Portugal.


A possibilidade de construção de empreendimentos públicos nos espaços agro-

florestais carece sempre de declaração de utilidade pública, a aprovar pela Assembleia
Municipal, conforme o previsto na alínea i), do n.º3 do art.º 19.º, da proposta de
regulamento da Revisão do PDM.


A proposta de REN, que integra a revisão do PDM e que deverá ser apresentada à

CCDRLVT, inclui pequenas rectificações efectuadas após a análise ao parecer favorável
emitido pela CNREN. No pressuposto anterior, e para além das recomendações de carácter
gráfico consideradas neste parecer, foi retirada a exclusão E.6, uma vez que o regime da
REN prevê o uso existente, e redefinida a E.12, conforme a validade da declaração de
impacte ambiental, à luz do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental. Assim, a
aprovação da proposta de REN, carece de reanálise à exclusão E.12 por parte da CNREN e
posterior envio para publicação, pela CCDRLVT. Após a entrada em vigor da Portaria que
delimitará a nova proposta de REN, entrará em vigor a revisão do PDM, conforme a
rectificação prevista no art.º 118.º da proposta de regulamento.

Modelo G-50/2 – Informação

4

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA


Na proposta de revisão do PDM foi considerada relevante a reformulação do estudo

acústico, sobretudo face ao lapso temporal existente entre os primeiros mapas de ruído e
esta proposta de revisão. Esta reformulação do estudo acústico não deu origem a
reavaliação das propostas de solo urbanizável e áreas a estruturar, pelo que o controlo das
operações urbanísticas e de projecto de infra-estruturas, em sede de regulamento, garante
o previsto no regime geral do ruído (RGR). Desta forma, foram rectificados os n.º 2 e 3 do
art.º 82.º, da proposta de regulamento, bem como aditado o n.º 4 do art.º 81.º, de modo
a incluir “um ponto relativo à equiparação dos receptores sensíveis isolados a zonas
sensíveis ou mistas”.


Na proposta de regulamento, conforme art.º 9.º, e nas áreas abrangidas por

servidões administrativas e restrições de utilidade pública, prevê-se a remissão para os
regimes legais vigentes que regem tais servidões ou restrições.


As zonas de risco de incêndio elevado e muito elevado, consideradas como áreas de

perigosidade de incêndio (classes alta e muito alta conforme Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios), foram delimitadas na planta de ordenamento, de acordo com o
previsto no n.º 1.º do art.º 16.º do DL n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção
actual.
8.2.

Da compatibilidade ou conformidade da proposta do plano com os instrumentos
de gestão territorial eficazes:


A largura de 20 metros a partir da margem foi aditada à alínea e), do n.º 1 do art.º

64.º da proposta de regulamento, bem como a remissão para a planta da Estrutura
Ecológica Municipal (EEM), de modo a salvaguardar a revisão do PDM com o Plano Regional
de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML). Acresce a esta
norma, a clarificação das respectivas áreas e corredores secundários, apresentados na
planta de EEM, conforme a largura indicada pelo PROT e vinculativa à proposta de revisão
do PDM.


O n.º 1 do art.º 25.º da proposta de regulamento foi rectificado, face às subcategorias

dos espaços naturais, inseridos na faixa do Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Alcobaça-Mafra (POOC) e denominadas de áreas de protecção integral e áreas de praia.


As questões identificadas pelo ICNF, no parecer de 13 de Junho de 2014, foram

consideradas na proposta de revisão do PDM, conforme o previsto nos art.º 65.º, 66.º, 67.º
e 68.º e no anexo IV, do regulamento proposto, bem como na carta de distribuição de
habitats e espécies e no relatório de caracterização dos valores naturais, pelo que se
considera cumprida a compatibilidade com o Plano Sectorial da Rede Natura.


A proposta de revisão do PDM converge em conformidade com as principais

orientações dos Planos das Bacias Hidrográficas do Tejo das Ribeiras do Oestes. A
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preservação

e

valorização

do

património

ambiental

associado

ao meio

hídrico,

condicionando a utilização de recursos e de zonas a preservar e recuperação de
ecossistemas, é visível nomeadamente na definição de áreas de valorização, salvaguarda e
protecção, relativas ao regime da EEM.
8.3.

De outras questões que se mantém como recomendação:


A zona de recursos geológicos corresponde apenas a uma pequena área delimitada

na zona sul do concelho de Mafra, na união das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés, remetida pela Direcção Regional da Economia, no âmbito da CA, e cuja
viabilidade

de

estabelecimentos

industriais

ou

comerciais

deve

salvaguardar

a

compatibilidade com os usos preexistentes.


Nos espaços de uso especial, em áreas de equipamentos e outras estruturas, só serão

admitidas edificações destinadas ao uso terciário, desde que seja salvaguardada a
compatibilidade de usos.


A alínea d), do n.º 3 do art.º 19.º da proposta de regulamento foi rectificado,

conforme redacção proposta pela CCDRLVT: “Actividades equestres e obras de construção
destinadas às actividades equestres”.


O n.º 1 do art.º 94.º da proposta de regulamento foi rectificado, conforme redacção

proposta pela CCDRLVT, prevendo-se que as futuras explorações devem ser sujeitas a
avaliação da compatibilidade de usos com as preexistências.
9.

Face ao exposto, consideram estes serviços que os elementos que constituem e acompanham a
proposta final da Revisão do PDM, bem como o Parecer Final emitido pela CCDRLVT, ao abrigo do
art.º 78.º do RJIGT, devem ser presentes à Câmara Municipal, para concordância e envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Mais se considera, que deve também ser presente a proposta de delimitação da REN para envio
à CCDRLVT, para nova reapreciação do pedido de Exclusão E.12 por parte da CNREN e respectiva
publicação.

Mafra, 14 de Abril de 2015

A Coordenadora da Área de Planeamento e Ordenamento do Território.
14/04/2015

X
Sofia Santos
Técnica Superior
Assinado por: SOFIA MARGARIDA BRANCO DOS SANTOS
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MINUTA
(n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro)

D~ARTAMENFO DE URBANIg4O, OBRAS MUMCIPAJS E AMBIENTE
DIVJSÃODEPLANEAMENTOE e.~ ÀOURBANÍ SflCA
REUNIÃO DE 2014/11/28
ÁREA DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DOflRRFIÓRIO
PROC.° 16.1.9/1/2009
ASSUNTO: Delimitação da Reserva Ecológica Nacional para envio à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo para efeitos de
agendamento na Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional.
INFORMAÇÕES? PARECERES: Presente, em anexo, a Informação Interno/2014/13682,
elaborada em 19 de Novembro de 2014, na Área de Planeamento e Ordenamento do
Território, sobre a qual recaí ram os pareceres de concordância do Chefe da Divisão
Planeamento Territorial e Gestão Urbaní stica e do Director do Departamento de Urbanismo,
Obras Municipais e Ambiente, ambos datados de 21 de Novembro de 2014.
DELIBERAÇÃO: Atenta a mencionada Informação, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo
das disposições conjugadas do n.° 2 do artigo 41.° do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de

Agosto, na sua redacção actual, do artigo

3~0

do Decreto-Lei n.° 93/90, de 19 de Março, dos

n.°s 2 e 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.° 81/2012, de 3 de Outubro de 2012,
rectificada pela Declaração de Rectificação n.° 71/2012, de 30 de Novembro de 2012,
concordar com a proposta de envio dos elementos instrutórios da delimitação da Reserva

Ecológica Nacional, a que se refere a Informação em apreço, à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, para efeitos de agendamento na
Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional.
Esta deliberação foi aprovada por: Unanimidade / Maioria.
Votosafavor:
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Votos contra:
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
PARECER

DESPACHO

Assinatura Recuperável

X
Bruno Miranda
Assinado por: BRUNO MANUEL FRANCO MIRANDA

O(A) Director(a) de Departamento,

Proponho que se submeta a presente informação
à Câmara Municipal, acompanhada dos
respectivos elementos instrutórios da REN para
posterior envio à CCDRLVT de modo a que sejam

X

submetidos à aprovação na CNREN.

Hélder Sousa Silva

20/11/2014

X

......../......../.......

Pedro Martins
Assinado por: PEDRO MIGUEL DO AMARAL MARTINS

O Presidente da Câmara

O(A) Chefe de Divisão

INFORMAÇÃO Interno/2014/13682
ASSUNTO: Delimitação da Reserva Ecológica Nacional para envio à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo para efeitos de
agendamento na Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional.

1.

O processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN), do concelho de Mafra,
aprovada pela RCM n.º 42/2002, de 12 de Março, decorre em paralelo com o processo
de revisão do Plano Director Municipal (PDM), actualmente em fase de rectificação da
proposta final para a respectiva aprovação.

2.

A delimitação da REN, do concelho de Mafra, foi iniciada ainda ao abrigo do DL n.º
93/90, de 19 de Março, e do Manual de Gestão, Procedimentos e Circuitos publicado
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pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDRLVT) em Maio de 2005.
Na sequência do concertado com aquela entidade, foi enviado, a 22 de Dezembro de
2005, para aprovação a Proposta de Delimitação da Rede Hidrográfica e Zonas
Inundáveis, tendo sido solicitado pela referida entidade alterações a 5 de Julho de 2007.
3.

Contudo, na sequência da publicação do novo regime jurídico da REN, através do DL n.º
166/2008, de 22 de Agosto, a Proposta de Delimitação da Rede Hidrográfica e Zonas
Inundáveis não chega a ser aprovada pela CCDRLVT, uma vez que o novo quadro legal
determinou a necessidade de definição de orientações estratégicas, de âmbito nacional
e regional, para a delimitação da REN a nível concelhio, por parte da Comissão Nacional
da Reserva Ecológica Nacional (CNREN) e das CCDR, as quais só veem a ser publicadas
através da RCM n.º 81/2012, a 3 de Outubro de 2012.

4.

No entanto, os serviços técnicos da Câmara Municipal reiniciam os trabalhos de
Delimitação da REN para o Concelho de Mafra, à luz do novo regime legal e com base
nas orientações apresentadas pela CCDRLVT, ainda por publicar, e envia a Proposta
para parecer desta entidade e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 15 de
Dezembro de 2009. A CCDRLVT e a APA pronunciaram-se a 6 de Agosto de 2010 sobre
a Proposta de Delimitação da REN, concluindo que apesar de se encontrar
genericamente bem estruturada e sustentada, deveria aguardar a publicação das
orientações estratégicas de âmbito nacional e regional ou conformar-se com o anterior
regime jurídico.
No pressuposto anterior, a delimitação da REN para o concelho de Mafra foi desenvolvida
tecnicamente com base nas orientações estratégicas, ainda por publicar, tendo sido
necessário proceder à sua conformação com as áreas definidas no anterior regime
jurídico, de acordo com o artigo 43º e o anexo IV do D.L. n.º 166/2008, de 22 de
Agosto, de modo a que se pudesse proceder ao seu envio para a CNREN.

5.

A primeira Proposta de Delimitação da REN para o Concelho de Mafra foi enviada para
a CNREN a 12 de Fevereiro de 2013, conforme o acordado entre a Câmara Municipal e
a CCDRLVT e ao abrigo do número 2, alínea b) da RCM n.º 81/2012, de 3 de Outubro.
Esta proposta incluiu pedidos de exclusão, bem como, a tipologia de áreas de máxima
infiltração, enviada pela APA conforme o acordado em reunião de concertação realizada
a 4 de Fevereiro de 2013, sem qualquer aferição por parte dos serviços técnicos da
Câmara, dada a impossibilidade temporal para o fazer. Esclarecesse que, através de
correio electrónico de 7 de Fevereiro de 2013, a APA considerou que estes elementos
não necessitariam de qualquer rectificação adicional.

6.

Na sequência das reuniões de concertação do processo de revisão do PDM, a Câmara
Municipal enviou a 26 de Julho de 2013 novos elementos da proposta de REN para a

Modelo G-50/2 – Informação

2

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
CCDRLVT, que consistiram em novos pedidos de exclusão, os quais foram remetidos,
também, à APA para a respectiva análise. A 21 de Agosto de 2013 é emitido o parecer
da CCDRLVT à proposta de REN, não tendo sido obtida resposta da APA.
7.

Após a análise do parecer da CCDRLVT e decorrido o longo período de concertação, o
qual culminou em Fevereiro de 2014, com as entidades que compunham a Comissão de
Acompanhamento e que condicionaram a proposta de revisão do PDM, procedeu-se à
fundamentação dos pedidos de exclusão, integrados nas Áreas de Máxima Infiltração e
avaliados em reunião de 15 de Julho de 2014. Nesta reunião esteve presente apenas a
CCDRLVT, tendo a Câmara Municipal recebido o parecer da APA apenas a 25 de
Setembro de 2014.

8.

Na sequência do parecer, referido no número anterior, procedeu-se à realização de uma
outra reunião a 23 de Outubro de 2014, para apresentação dos limites da tipologia de
Áreas de Máxima Infiltração sujeita a acertos cartográficos pelos serviços técnicos da
Câmara Municipal, bem como para justificação das referidas exclusões.

9.

Na sequência do exposto, os serviços técnicos desta Câmara Municipal procederam à
instrução do processo de Delimitação da REN do Concelho de Mafra, para envio à
CCDRLVT para efeitos de agendamento na CNREN, que inclui os seguintes elementos
instrutórios:
−

Carta da REN em vigor;

−

Carta de Classificação e Qualificação do Solo – Planta de Ordenamento
Proposta;

−

Carta da REN, por tipologia de área;

−

Carta da REN, com áreas a excluir;

−

Memórias justificativas de delimitação e de exclusões;

−

Parecer dos serviços técnicos da Câmara Municipal à proposta de delimitação
da REN, conforme o previsto no número 5, do artigo 3º, do DL n.º 93/90, de
19 de Março;

−

Pareceres e actas das reuniões.

10. Assim, deverão ser apresentados, à Câmara Municipal, os elementos instrutórios da
delimitação da REN definidos no número anterior, para posterior envio à CCDRLVT para
efeitos de agendamento na CNREN, nos termos do número 2, do artigo 41º, do DL n.º
166/2008, de 22 de Agosto.
Mafra, 19 de Novembro de 2014
Sofia dos Santos
A Coordenadora da Área de Planeamento e Ordenamento do Território.
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