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1 | INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento urbano sustentável, tema atual da maior importância no contexto 

do crescimento regional e nacional, assume um papel central no quadro do programa 

PORTUGAL 2020 (inserido na estratégia Europa 2020, destinada ao combate à crise económica 

atual e à recolocação da Europa na via do crescimento sustentável, inteligente e inclusivo).  

Por forma a majorar a sua operacionalidade, aquele programa desdobra-se 

regionalmente, permitindo assim que as suas ações se relacionem da melhor forma com as 

necessidades reais de cada uma das regiões nacionais. 

Assim, o POR Lisboa 2020 – Programa operacional regional, definido para a Área 

metropolitana de Lisboa, na qual, territorialmente se insere o Concelho de Mafra – define como 

objetivos temáticos principais, no âmbito do desenvolvimento urbano, os seguintes: 

 Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os sectores; 

 Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização inteligente dos recursos; 

 Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação. 

Neste sentido, está previsto como ação integrada de desenvolvimento urbano 

sustentável (AIDUS), no âmbito da preservação do ambiente e na prossecução desse 

desenvolvimento, a elaboração de uma estratégia integrada. Esta estratégia, que ganha forma 

através da definição dos PEDU – Planos estratégicos de desenvolvimento urbano – deve ter por 

base um Plano de mobilidade urbana sustentável, e um Plano de ação para a regeneração 

urbana (PARU). 

Segundo o texto integral do POR Lisboa, todas as ações territoriais previstas que 

respeitem à regeneração deverão ter por base uma delimitação territorial “(…) incidindo em 

espaços inframunicipais correspondentes a centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas 

industriais abandonadas, enquadrados nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) (…)”, sendo 

neste encalce que surge a presente memória descritiva. 

Muito embora o município tivesse, anteriormente, concretizado a delimitação de 

algumas ARU’s, a área que visavam verifica-se agora pouco abrangente, pelo que se considerou 

da maior importância rever os limites traçados, fundamental para assegurar que as ações 

territoriais previstas se enquadram nomeadamente no POR Lisboa 2020.  
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A área territorial do concelho de Mafra abrange diversos núcleos urbanos de pequena e 

média dimensão com tradições de uma vivência própria, cuja preservação é essencial à 

manutenção da identidade singular do Concelho. Alguns destes núcleos com forte vocação 

agrícola, outros com intrínseca ligação ao mar e a sede de concelho com uma dinâmica cultural 

e histórica indissociável do Palácio Nacional de Mafra, todos compõem a identidade única de 

Mafra, que se pretende não só preservar mas igualmente definir como marca de referência.  

Nas mais recentes décadas, observou-se que a notória expansão das periferias dos 

principais núcleos urbanos, decorrente de um crescimento demográfico muito elevado, 

conduziu a exposição destas áreas à perda de qualidade e consequente degradação. Julga-se 

atualmente perentório definir meios e medidas que potenciem a sua proteção e resiliência.  

Nesse seguimento,  o Decreto-Lei 307/2009, de 23 de outubro, na redação que lhe é 

dada pela Lei 32/2012, de 14 de agosto, refere, na alínea e) do Artº3, refere a necessidade de 

“Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, 

diferenciação e competitividade urbana” como um dos interesses a prosseguir, reforçando a 

reabilitação urbana como  mecanismo mais eficaz para contrariar a degradação de áreas urbanas 

consolidadas e permitindo que o edificado e os espaços livres recuperem uma funcionalidade 

adequada às necessidades presentes do núcleo urbano em que se inserem. A delimitação de 

ARU’s revela-se, por conseguinte, uma forma integrada de modernização das infraestruturas 

urbanas. 

O objetivo genérico destas ações consiste em contribuir para a reabilitação do edificado 

e dos tecidos urbanos degradados, melhorando as condições de habitabilidade e de usufruto do 

espaço público, numa intencional valorização do património cultural, garantindo a 

sustentabilidade e principalmente o desenvolvimento urbano, potenciando a criação de 

emprego e o crescimento da economia l.  

De referir, ainda, o disposto no Decreto-Lei n.º 53/2014, onde a promoção da 

reabilitação urbana é tida como paradigma de desenvolvimento, sob o objetivo último de 

constituição de um sistema coerente de cidades e bairros vividos, definindo, para a sua 

prossecução um regime excecional e temporário relativo à reabilitação do edificado 

habitacional. Assumindo como pressuposto que muitas destas áreas apresentam espaços 

urbanos obsoletos, mas estrategicamente centrais e de identidade característica própria, aquele 

documento legislativo visa promover as operações de reabilitação urbana que estariam 

impossibilitadas face aos condicionamentos impostos por diversa legislação específica, 

permitindo desta forma assegurar a promoção do seu potencial urbano, a sua correta utilização 

e a garantia de cumprimento das suas funções. 
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2 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

A delimitação desta ARU de Mafra assenta sobre os seguintes objetivos estratégicos municipais: 

 A revitalização dos aglomerados urbanos, recorrendo à qualificação do espaço público 

e do ambiente urbano, através da modernização das suas infraestruturas, reestruturação viária 

e criação de estacionamento em articulação com os transportes públicos, numa intervenção 

conjunta que visa a obtenção de uma espaço público de qualidade e de um ambiente urbano 

saudável e descontaminado, contribuindo para a redução de emissões de carbono; 

 

 A qualificação do espaço urbano em termos ambientais e paisagísticos, assegurando 

que, pela sua necessidade lógica e funcional, as intervenções se mostrem sustentáveis; 

 

 A reabilitação, regeneração física e reconversão do património construído, em espaço 

urbano, garantindo a resiliência integrada das ARU, assegurando a diversidade sociocultural, o 

desenvolvimento económico e a criação de novo emprego nos tecidos urbanos existentes; 

 

 Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, 

diferenciação e competitividade urbana; 

 

 A promoção dos espaços dedicados ao turismo, cultura e lazer, em complementaridade 

com as funções da área a reabilitar, desenvolvendo de forma integrada o concelho de Mafra 

como destino turístico com oferta diversificada. 
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3 | CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

 
A delimitação da ARU de Mafra apresenta uma área 140,6 hectares e corresponde, de 

modo genérico, ao aglomerado urbano da Sede de Concelho.  

 

 

 

 

 

Esta nova delimitação abarca as ARU, anteriormente aprovadas, da vila velha e do 

acesso Sul de Mafra, e adiciona o restante espaço urbano envolvente, assim como o Parque 

Desportivo Eng.º Ministro dos Santos e o complexo designado NEM – Núcleo Empresarial de 

Mafra. Alargando os seus limites, visa-se a reconversão do tecido urbano do coração da vila 

numa zona economicamente mais atrativa, tirando partido dos elementos citados, 

polarizadores da dinâmica de vivência da vila, pela necessidade de incrementar a 

competitividade e a sua atratividade, no panorama do concelho e da região. 

Dados Gerais (base dados INE 2011): 
Área Total de Reabilitação Urbana (ha)     140,6  
Nº Estimado de Prédios …………………………….709 
Nº Estimado de Alojamentos  ………………….1870 
Nº Estimado de população residente……….3576 

Figura 1 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Mafra 
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Tomando o Palácio Nacional de Mafra e a vila velha como elementos de elevado valor 

patrimonial e histórico, que desempenham importante papel na caracterização e identidade da 

vila de Mafra, a delimitação da ARU aqui tratada desenvolve-se segundo os eixos viários de 

estruturação da malha urbana: Rua Serpa Pinto, Rua José Elias Garcia, Avenida 25 de Abril, 

Avenida 1º de Maio e Rua Pedro Julião – na zona da vila velha. 

Recentemente alvo de intervenção urbanística de melhoramento, a Frente do Palácio 

Nacional constitui um bom exemplo do tipo de intervenção em espaço urbano que se pretende 

utilizar na requalificação das demais áreas visadas. As alterações relativas ao pavimento, 

mobiliário urbano e iluminação, conferem ao espaço urbano um aspeto de qualidade e conforto, 

e a melhoria da qualidade imagética do espaço reforça a importância desde elemento histórico 

na identidade Concelhia.  

Por conseguinte, interessa promover a continuação destes trabalhos no que respeita ao 

edificado que apresente sinais, ainda que ligeiros, de degradação ou mau estado de 

conservação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Requalificação do centro, Avenida do movimento das forças armadas  
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Do mesmo modo, urge intervir também na zona da vila velha – como área que apresenta 

condições para, também ela, desempenhar funções polarizadoras no desenvolvimento urbano 

pretendido. 

Esta zona mais antiga, por oposição à “vila nova” que cresceu à luz da construção do 

Palácio Nacional, estruturou-se a partir da Rua Direita (atual Rua Pedro Julião). Ali encontra-se 

a Igreja de Stº André e o Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima, assim como parte dos Jardins 

da Quinta da Cerca - elementos que encerram um valor histórico que interessa dinamizar e 

utilizar na promoção da marca Mafra.  

 

 

Figura 3 – Requalificação da frente do Palácio Nacional, Rua do Canal  

Figura 4 – Igreja de Stº André  
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Atualmente classificada como Monumento Nacional pela Direção Geral do Património 

do Cultural, DGPC, a Igreja de Stº André, de estilo gótico, deve o seu especial interesse ao facto 

de ser a primeira edificação religiosa em toda a área concelhia. Como tal, torna-se necessário 

reverter o avançado estado de degradação do edifício e dos jardins envolventes, decorrentes da 

situação de “abandono” que torna este elemento propício a ações de vandalismo.  

Contígua à igreja localiza-se a antiga Quinta da Cerca, complexo de forte marca na área 

em que se insere. O edificado existente – o Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima, do século 

XVII, foi construído sobre as ruínas do castelo de mafra, no sítio do paço medieval, tendo sido 

outrora palco de marcos históricos importantes dos quais se destacam o ter servido de local de 

estadia do Rei D. João V durante o seu acompanhamento às Obras do Palácio Nacional de Mafra, 

o ter abrigado a “conspiração de mafra” contra D. João VI e, o ter servido de albergue ao General 

Loison durante a ocupação francesa e de Hospital improvisado para o combate à peste bubónica. 

Pelos sinais de abandono e degradação que apresenta, o Palácio encontra-se em 

processo de requalificação, apoiado por fundos privados, promovendo a sua adaptação e 

transformação num complexo direcionado para o desenvolvimento da vila nas áreas do turismo 

e da educação. 

 

 

Na Rua Pedro Julião situa-se também o antigo edifício da Santa Casa da Misericórdia 

que, pela avançada degradação do edificado, é atualmente alvo de projeto de requalificação, 

onde se prevê a sua reconversão num Lar para idosos, atendidas as suas características propícias 

a essa utilização. 

Figura 5 – Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima  
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A Quinta da Raposa, situada nas imediações daquela área, naquilo que era a antiga 

corredoura medieval (zona ampla, exterior e contígua às muralhas do castelo), pelo lugar 

estratégico que ocupa e pelas características que apresenta, será tornada num complexo diverso 

e da maior importância no desenvolvimento social e urbano. A sua reabilitação prevê a 

dinamização do espaço para albergar o Conservatório de Música de Mafra, um auditório 

multiusos, dedicando-se ainda algum espaço à localização de instalações e serviços da Câmara 

Municipal. Revelando necessidade de recuperação das fachadas e melhoria da abertura/relação 

do complexo, com o espaço urbano envolvente, este elemento apresenta características ótimas 

para desempenhar funções de equipamento-chave na vida quotidiana da população. 

 

Figura 6 – Antigo edifício da Santa Casa da Misericórdia, na vila velha de Mafra  

Figura 7 – Complexo cultural Quinta da Raposa, na vila velha de Mafra 
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 Relativamente ao restante património edificado de utilização pública com necessidade 

de reabilitação, ressalva-se ainda o Centro de Saúde e a Biblioteca Municipal de Mafra. O 

primeiro, antigo polo de referência como Hospital do concelho, e pelas funções que detém hoje, 

e o segundo como antigo edifício dos Paços do Concelho e classificado como imóvel de interesse 

patrimonial de arquitetura civil. Ambos inseridos na presente proposta de delimitação da ARU, 

apresentam igualmente sinais de avançada degradação, que interessa combater, a bem do 

cumprimento das funções sociais importantes que exercem diariamente.   

 

 

 

  
Figura 9 – Biblioteca Municipal de Mafra  

Figura 8 – Centro de Saúde de Mafra 
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De construção mais recente, a opção de inserir na delimitação desta ARU o Parque 

Desportivo Eng.º Ministro dos Santos e o NEM (Núcleo Empresarial de Mafra) prendeu-se com 

as funções polarizadoras que estes elementos desempenham no contexto da vila. Como espaços 

de grande dimensão e proporcional atratividade - dos pontos de vista social, humano e 

económico – ambos os empreendimentos revelam notória importância no que respeita à 

reabilitação urbana da vila.  

 

 

 

 

 

Figura 10 – Entrada Principal do Parque Desportivo Eng.º Ministro do Santos  

Figura 11 – NEM – Núcleo Empresarial de Mafra  
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Neste contexto, é de referir a intenção recente de melhorar a relação do parque 

desportivo com a envolvente. Pela análise da sua utilização pelo público residente e utilizador 

do parque, foi notada a necessidade de rever as suas entradas, sendo assim justificada a 

abertura de um novo acesso ao complexo (através da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro), que 

agiliza e reforça a relação com a zona das escolas primária e preparatória.  

 Sobre a forma como se relacionam as demais áreas mencionadas devem destacar-se os 

principais eixos viários que servem de base à circulação e organização da malha urbana, e que, 

cumulativamente revelam sinais de perda de qualidade e consequente necessidade de 

intervenção de reabilitação: Rua Serpa Pinto, Rua José Elias Garcia e Avenida 25 de Abril. 

Como eixos estruturantes da malha urbana compreende-se a importância da sua 

aparência no reforço da marca Mafra. Deste modo, deve também prever-se no âmbito da 

reabilitação pretendida a intervenção nas frentes de rua dos eixos mencionados que atualmente 

revelam sinais fortes de degradação e perda de qualidade nas edificações limítrofes, e por isso 

não se coadunam com a qualidade pretendida.  

Figura 12 – NEM – Núcleo Empresarial de Mafra  
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Como imagem de entrada na vila de Mafra, verifica-se importante ressalvar a situação 

do alinhamento edificado da Avenida Movimento das Forças Armadas que, embora 

parcialmente abrangido no processo de melhoria da frente do Palácio Nacional (ao nível dos 

pavimentos) denota sinais de avançada degradação do edificado, e alguns edifícios já devolutos. 

 

 

 
Figura 13 – Edificado privado em requalificação na Avenida Movimento das Forças Armadas  

Figura 13 – Rua Serpa Pinto 
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De forte relação com a zona da vila velha e com a Quinta da Raposa (acima mencionada) 

deve chamar-se a atenção para o Largo Coronel Brito Gorjão. Como espaço público urbano, este 

largo apresenta uma localização polarizadora na estruturação da relação vila velha-Palácio 

Nacional, como zona de estadia central na vila, situado no arranque da Rua Serpa Pinto. Como 

tal, mostra-se da maior importância a revisão das suas características e a dinamização das suas 

potencialidades como área central de cruzamento dos eixos estruturantes da malha urbana, 

mostrando-se como excelente ponto de início para atribuição de zonas verdes de 

descompressão do coração do tecido urbano da vila.  

 

 

 

 É assim de ressalvar, no seguimento do parágrafo anterior, a intenção existente de 

desenvolvimento de um projeto de intervenção urbana dedicado à estruturação desta área da 

vila de Mafra. Essa vontade reside no reforço e estruturação do sistema de ruas que compõe a 

vila velha e a sua relação com a área urbana envolvente, e que desse modo visa intervenções 

diversas ao nível do espaço público da Praça do Pelourinho, Rua do Seminário, Largo Coronel 

Brito Gorjão, Rua do Castelo e Rua Pedro Julião. 

Figura 14 – Largo Coronel Brito Gorjão 
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Relativamente ao assunto da reabilitação urbana de que se trata, esta oportunidade 

revela-se excelente no que respeita à possibilidade de desenvolvimento de uma estrutura 

urbana verde para vila de Mafra.  

Tal como a Praça do Pelourinho ou a Praça da República, que funcionam hoje como 

centralidades urbanas de estadia de excelente qualidade, devido às intervenções recentes de 

que foram alvo, julga-se pertinente, no âmbito das ações de requalificação urbana previstas, o 

seguimento deste trabalho, que possa nomeadamente pela atribuição também da componente 

verde vegetal ao espaço urbano. Seja pela atribuição de corredores verdes estruturantes (de 

melhoria da qualidade do ar e ação reguladora de temperatura ambiente) ou pela reconversão 

de zonas devolutas e/ou sem utilização em locais de estadia com sombra, e portanto, de 

conforto, a atribuição de zonas verdes à vida quotidiana desempenha sem dúvida um reforço 

claro na requalificação do espaço, na vida das cidades, e portanto, na sua competitividade com 

a região envolvente. 

Por fim, é ainda importante acrescentar que, de um modo geral, o aspeto da vila de 

Mafra tende a ser moderno, pois é possível encontrar no interior da malha urbana várias 

construções recentes, contemporâneas e de ar inovador que, de uma forma muito positiva 

contribuem para a imagem limpa da vila.  

  

Figura 15 – Aspeto atual da Rua do Castelo (na vila velha) 
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3.1 | Analise Preliminar  

 

Edificado 

 Edifícios habitacionais, em mau estado conservação, devolutos, localizados ao longo dos 

principais eixos estruturantes da malha urbana da vila: Rua Serpa Pinto, Rua José Elias 

Garcia, Avenida 1º de Maio, Rua Pedro Julião; 

 Edifícios habitacionais, em mau estado de conservação, situados ao longo dos eixos 

viários secundários inseridos na delimitação da presente ARU: Rua do Canal, Rua 

Moreira, Avenida Movimento das Forças Armadas, Rua José Silvestre, Variante Sul (ARU 

da entra Sul de Mafra) e Rua do Castelo e Rua das Tecedeiras (ambas limites da vila 

velha); 

 Sul do Palácio Nacional de Mafra, abrangendo o Jardim da Alameda, que recentemente 

sofreu obras de requalificação e Arranjo Urbanístico; 

 Edificado habitacional que se localiza de frente para a fachada principal do Palácio 

nacional, incluindo as fachadas dos edifícios que delimitam a Praça da República; 

 Restantes construções habitacionais contidas no interior da área definida na presente 

delimitação; 

 Edifício da Biblioteca Municipal de Mafra, com sinais de perda de qualidade no seu 

aspeto exterior; 

 Complexo do NEM – Núcleo empresarial de Mafra, cujas edificações e espaço 

envolvente revelam notória perda de qualidades e consequente necessidade de 

reabilitação das suas condições originais; 

 Edifícios atuais do Centro de Saúde, Igreja de St.º André, Biblioteca Municipal, entre 

outros, que se encontram em médio estado de conservação, com necessidade de obras 

de requalificação. 
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Espaço Público 

 Falta de estacionamento nas áreas de maior concentração de serviços, onde se verifica 

atualmente o estacionamento desordenado e ocupação indevida da via pública;  

 Espaços urbanos exteriores devolutos, desadequados para potenciar a permanência da 

população; 

 Falta de espaços verdes de estar e lazer, fundamentais na melhoria da qualidade de vida; 

 Estrutura urbana de corredores verdes que possibilite a circulação agradável e 

confortável dos utilizadores do espaço viário. 

 

 

Estrutura Viária e Infraestruturas Urbanas 

 Circuitos pedonais interrompidos e, em determinadas zonas, com a qualidade abaixo da 

desejada, que não garantem de forma contínua a sua acessibilidade geral, não se 

revelando sempre confortáveis, especialmente a pessoas com mobilidade reduzida; 

 Espaços públicos livres devolutos, em mau estado de conservação e desadequados face 

à legislação relativa à mobilidade condicionada; 

 Estrutura viária desadequada, nomeadamente no cruzamento conflituoso do Largo 

Coronel Brito Gorjão e os arruamentos provenientes da vila velha.
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4 | FUNDAMENTAÇÃO DA DELIMITAÇÃO  

 

Pelo papel que a vila desempenha no território municipal, como centro humano, social 

e económico, torna-se fundamental assegurar o seu bom funcionamento e a resiliência dos 

espaços público e edificado, utilizados por todos.  

A análise da situação de conservação e de vitalidade dos espaços urbanos, e a sua 

relação com o estudo cuidado das necessidades sentidas e papéis desempenhados pela vila no 

panorama do concelho, apresentam-se da maior importância no que concerne à tomada de 

decisões no sentido do desenvolvimento social e territorial da área delimitada.  

Como tal, o levantamento fotográfico e a análise do estado de conservação dos edifícios 

e dos espaços públicos da zona de intervenção são ferramentas fundamentais no processo de 

intervenção, sejam elas no sentido do restauro, da reabilitação, da regeneração ou da 

requalificação. Este inicial registo e a avaliação dos conteúdos culturais do património edificado 

em causa, permitiu concluir que a reabilitação deste território torna-se perentória para articular 

as relações internas da vila, entre os vários espaços de diferente cariz que a compõem, e 

fundamentalmente as suas relações externas com a envolvente.  

Neste sentido, foram tomados como referência os elementos construídos – 

infraestruturas e edificações e os demais espaços públicos desocupados, que conferem a 

estruturação-base ao aglomerado urbano da vila de Mafra, nomeadamente:  

. Complexo formado pelo palácio Nacional e Jardim do Cerco; 

. Casco da vila velha, onde se encontram edifícios de considerável valor histórico, e consequente 

papel na caracterização do cariz do aglomerado urbano e identidade do concelho; 

. Parque Desportivo Eng.º Ministro dos Santos e NEM – Núcleo Empresarial de Mafra; 

. Estrutura viária constituída pelos principais eixos que suportam uma malha urbana que, 

embora algo desorganizada, contribui para a caracterização da vila – atendendo ao grau de 

consolidação que apresenta; 

. Os eixos viários de menor dimensão que resumem a identidade do estilo de vida praticado pela 

população Mafrense; 
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. Os elementos recentemente acrescentados ao panorama edificado da vila, que contribuem 

fortemente para a sua valorização, e consequente dinamização: Frente do palácio e Praça da 

República; Reformulação da Praça de Táxis e atribuição do parque de estacionamento dedicado 

à Tapada Militar, fundamentalmente; Praça Pelourinho; Parque de estacionamento da entrada 

Sul de Mafra. 

Para efeitos de delimitação, propriamente dita, da presente ARU, foi considerada 

também a idade das demais construções habitacionais, como fator decisivo para a necessidade 

de reabilitação das mesmas.  

Relativamente ao edificado, considerou-se o disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 

266-B/2012, relativamente aos níveis de conservação a considerar para avaliação do estado de 

conservação de um prédio urbano ou de uma fração autónoma. Sendo esta classificação válida 

por um período de três anos, os escalões a atribuir ao edificado são:  

5  - Excelente; 4 – Bom; 3 – Médio; 2 – Mau e 1 – Péssimo. 

De acordo com o exposto, foi possível concluir que, de um modo geral, as estruturas 

edificadas presentes na área considerada apresentam um valor de conservação abaixo do médio 

e, consequentemente, inferior ao pretendido. 

 Salienta-se ainda que avaliado o potencial de resiliência do espaço público devoluto da 

ARU, se considera que o investimento na sua reabilitação integrada, com a atribuição de funções 

adequadas e espaços urbanos verdes de qualidade, se antevê positivo e de grande interesse 

para a prossecução dos objetivos estratégicos municipais, bem como para a salvaguarda do 

património histórico e cultural do lugar onde a ARU se insere. 

 Cumpre porém acrescentar a referência à importância que os complexos Parque 

Desportivo e NEM detêm na regeneração e reabilitação pretendidas. O primeiro como 

equipamento urbano de elevada qualidade, que de forma clara valoriza os espaços e 

construções envolventes além de, na mesma medida, assumir um carácter atrativo à 

dinamização de ações e investimentos, que direta ou indiretamente valorizem os espaços 

contíguos. E o segundo, que embora revele necessidade de requalificação, representa um 

núcleo económico com características que permitem o seu impacto forte na economia e 

desenvolvimento do concelho e da marca Mafra. 

 



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA de MAFRA 

Memória Descritiva 
   Setembro 2015 

 | Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente| DPTGU 21 | 41 

Na metodologia utilizada para a delimitação, além dos objetivos estratégicos municipais 

elencados, foram ainda considerados os pressupostos que levaram à definição de categorias de 

uso do solo no Plano Diretor Municipal aprovado e publicado, em Aviso n.º6614/2015 a 15 de 

junho de 2015 no Diário da República, 2ªsérie, e que aguarda entrada em vigor.  

Neste sentido foi assumido como prioritária a integração da área consolidada de valor 

patrimonial, dos espaços residenciais do solo urbanizado, sendo que estas incorporam o núcleo 

primitivo da vila e como tal o edificado mais antigo e que como tal detém maior número de 

casos com casos de necessidade de reabilitação. De seguida foi analisada a área consolidada dos 

espaços residenciais do solo urbanizado e sempre que a sua análise exibe-se um elevado número 

de edificado carenciado de reabilitação, essa área foi também incorporada na delimitação da 

ARU.  

Em situações de interligação de espaços surgem pequenas áreas, de expressão 

territorial reduzida que se apresentam por norma como espaços verdes em solo urbanizado ou 

como áreas a estruturar, cuja malha urbana não é efetivamente consolidada, foi opção a sua 

integração que garantisse uma delimitação mais lógica. Igualmente neste sentido a ARU de 

Mafra por englobar na totalidade a anterior delimitação da ARU do acesso sul da vila de Mafra, 

prevê uma área que embora nos limites do perímetro urbano se localiza na Tapada de Mafra. 

No entanto foi considerado de relevância manter a delimitação deste espaço, sendo que o 

mesmo incorpora o cenário de uma das entradas mais relevantes da vila e efetivamente carece 

de uma intervenção que o dignifique, dinamize e integre no desenvolvimento da vila. Cabe ainda 

referir que foi igualmente incorporado áreas de uso especial que apresentam equipamento com 

necessidades de requalificação, e espaços de atividades económicas em áreas consolidadas face 

ao NEM. 

Face ao exposto, a alteração da delimitação da ARU de Mafra é considerada prioritária 

para o desenvolvimento do seu núcleo e para prossecução dos objetivos estratégicos 

Municipais. 
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5 | ACÇÕES FUNDAMENTAIS DE REABILITAÇÃO 

 

- Parque de estacionamento do Alto da Vela (entrada sul da vila de Mafra) 

A presente intervenção teve como objetivo fundamental a atribuição de uma zona de 

estacionamento gratuito, em resposta às necessidades verificadas pela eliminação do espaço de 

estacionamento antes existente na frente do Palácio Nacional, de acordo com o arranjo 

urbanístico ali promovido. Assim, esta ação terá funcionado como complemento das 

intervenções de âmbito semelhante realizadas no Largo General Humberto Delgado e no Jardim 

da Alameda. 

Localizada em terreno pertença da Escola de Armas de Mafra, este equipamento 

apresenta uma estrutura aparentemente retangular e uma área que ronda o 5600 m2, tendo 

sido alvo de modelações de terreno pela necessidade de garantir a acessibilidade geral. Pela 

vontade da ótima rentabilização do espaço, a orientação dos lugares para as viaturas 

acompanha o comprimento do retângulo e a sua disposição realizou-se em espinha. 

Prevendo a complementaridade deste espaço impermeável com a atribuição de espaços 

verdes de enquadramento, é possível afirmar que o objetivo da discrição da obra foi cumprido, 

tal como a intenção de minimizar o seu impacto visual na área envolvente.  
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- Projeto de reabilitação do complexo da Quinta da Raposa – Conservatório de Música 

de Mafra, Espaço Multiusos 

Localizado no Largo Coronel Brito Gorjão em Mafra, a proposta intervém no conjunto 

edificado, bem como no espaço público envolvente. Esta reabilitação propõe acolher o 

Conservatório de Música e um auditório multiusos dotando o centro histórico de um espaço que 

acolha a formação e educação específica no domínio das artes musicais e possibilitando mais 

um eixo dinamizador da economia municipal de valor histórico-urbanístico.  

Este conjunto edificado apresenta um importante valor de memória, sendo que foi 

construído no local onde se erguia a capela e albergaria do Espírito Santo de Mafra, no séc. XVIII. 

Tendo sido residência de Estácio da Veiga, e após ter passado por vários proprietários, foi 

transformado e albergou o seminário de São Vicente de Paulo. Posteriormente foi adquirido 

pela autarquia e tornou-se o liceu de Mafra, repleto de memórias para um largo número de 

habitantes do concelho. Atualmente no mesmo edifício funcionam vários serviços de carácter 

cultural, educacional e social.  

Face a este contexto histórico, foi considerado imóvel de interesse patrimonial para o 

município, integrado no anexo II do regulamento do PDM revisto, tornando-se assim 

extremamente relevante a sua reabilitação para o concelho. A localização estratégica que detém 

- centro da vila de Mafra, no eixo do histórico caminho real, situado entre o palácio nacional de 

Mafra e a igreja de Santo André, o edifício principal desta quinta, constitui um ícone 

incontornável do património histórico de Mafra. Nessa medida a sua reabilitação é justificada 

até pela sua consequência e impacto turístico.  

É ainda de referenciar que o interesse da reabilitação do conjunto que constitui o 

complexo da quinta da Raposa não se resume ao edifício principal, mas também ao edifício da 

capela, que na época da sua utilização como liceu foi transformado em ginásio, e assim como ao 

espaço público envolvente, que atualmente se encontra pavimentado em betuminoso e em 

fraco estado de conservação, o que torna o conjunto repleto de potencialidades.  

O complexo da quinta da Raposa vem constituindo acervo patrimonial ao serviço do 

município, onde estiveram instalados diversos serviços municipais. Os tempos de rigor e o 

consequente reordenamento dos serviços municipais permitiram libertar este espaço para a 

instalação do conservatório de música, habilitando-o de novas funções. Trata-se de um sector 

complementar para o concelho que possui registo permanente no mapa mundial da música, 

dado o ser património interligado com seis históricos órgãos, que voltaram a ecoar em 2010 na 

Basílica do Palácio Nacional de Mafra, e à rota dos órgãos históricos do concelho de Mafra, 

situados na basílica de Mafra e nas referenciadas igrejas Igreja de São Pedro, Ericeira, construído 



ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA de MAFRA 

Memória Descritiva 
   Setembro 2015 

 | Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente| DPTGU 25 | 41 

em 1822 pelo organeiro José Carlos de Sousa Machado, na Igreja de São Silvestre, Gradil um 

órgão de António Machado e Cerveira com o nº. 59, do ano de 1801, na Igreja de Nossa Senhora 

do Livramento, Azueira que apresenta no coro alto um órgão construído por António Machado 

e Cerveira em 1787 e na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, com um órgão de armário no 

coro, da segunda metade do Século XVIII, construído por Bento Fontanes. Estes órgãos 

constituem, para além do seu inquestionável valor patrimonial, uma referência no mundo da 

música, que um conservatório competitivo, de elevada qualidade de ensino e com instalações 

adequadas, ajudará a posicionar.  

Neste sentido a reabilitação do espaço da antiga capela, descontextualizada pela sua 

transformação em ginásio, é essencial para o sucesso da reabilitação do conjunto edificado que 

é este complexo. Assim prevê-se aqui um espaço multiusos, constituído por uma sala polivalente 

com um palco e com instalações anexas indispensáveis ao correto funcionamento daquele tipo 

de equipamento, nomeadamente Instalações Sanitárias Femininas/Acessibilidade reduzida, 

Instalações Sanitárias Masculinas, dois camarins (possibilitando a utilização por sexos) e 

arrecadação. O espaço de plateia também poderá funcionar como uma ampla sala de ensaios, 

sendo para isso apenas necessário recolher as plataformas da bancada para uma área técnica, 

para a qual está prevista uma cortina de forma a ocultar a sua visualização. O Palco possui uma 

estrutura que poderá ser utlizado como Auditório de peças musicais, pequenos teatros, 

bailados, conferências, e outros espetáculos de pequenas dimensões.  

Mafra pretende assim dar mais um passo no sentido da atração de mais competências 

e de mais alunos para a sua oferta de ensino.  
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- Projeto de requalificação do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia para 

cuidados continuados. 

O edifício existente de lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia, localiza-se na vila 

velha de Mafra, na Rua Pedro Julião e na rua do Castelo. A sua requalificação visa manter o uso 

social e destinar-se-á aos cuidados continuados. Esta reabilitação visa promover a dinamização 

do centro histórico envolvente à Igreja de santo André, revitalizando-o com este equipamento 

de âmbito social que assegura igualmente a reintrodução de capital humano nesta área.  

A Santa Casa da Misericórdia de Mafra apresenta atualmente já a capacidade de 

alojamento em estrutura residencial, a titulo temporário ou permanente, centro de dia ou 

serviço de apoio domiciliário. Todas as estruturas existentes assumem como foco fundamental 

o próprio utente e a capacidade do ajuste personalizado às necessidades específicas de cada 

individuo, sob o conceito de que cada pessoa é o elemento principal para a existência da própria 

estrutura social. Esta consciencialização, e a correta articulação com o meio familiar de cada 

utente, permite garantir aos cidadãos do concelho de Mafra o acesso a serviços de qualidade 

adequados à satisfação das suas necessidades e espectativas. Atualmente a Santa Casa da 

Misericórdia de Mafra oferece através nomeadamente de uma estrutura residencial para 

pessoas idosas, de um Centro de Dia, de um Serviço de Apoio de Domiciliário, uma Creche, um 

Jardim de Infância e um Lar de Crianças e Jovens. Neste sentido e na prossecução desta visão 

global de necessidades sociais, a reabilitação deste edifício existente torna-se fundamente para 

oferecer respostas a uma das necessidades ainda por colmatar relacionada aos cuidados 

continuados. 

O terreno onde o edifício existente está construído, situa-se na Zona de Proteção 

Especial a Igreja de Santo André. É objetivo da pretensão a reabilitação do edifício existente na 

Rua Pedro Julião mantendo a sua fachada principal, a melhoria das condições de habitabilidade 

do equipamento existente, através da criação de novos espaços e redimensionamento e 

ampliação dos espaços existentes, conferindo assim ao edifício melhores condições e qualidade 

de serviço às populações. A demolição dos edifícios situados no logradouro do terreno, que 

estão em avançado estado de degradação, permite a reabilitação deste espaço para um maior 

usufruto de espaços ao ar livre. 

A filosofia que preside a organização geral dos espaços diz respeito, sobretudo, à 

funcionalidade dos novos espaços e à complementaridade entre estes. Não obstante, procurou-

se tirar o maior proveito possível do movimento solar ao longo do dia, com o objetivo de 

promover melhor conforto no interior, sobretudo no período do ano mais frio, pelo que se 
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procurou organizar, os quartos nos quadrantes nascente, sul e poente. O edifício desenvolve-se 

em 2 pisos acima da cota de soleira mais um sótão. 

Com esta nova valência, a Santa Casa da Misericórdia promove não somente a 

reabilitação do seu património, um antigo Lar de Idosos desativado com sinais evidentes de 

péssimo estado de conservação, mas que pela sua localização ser contígua à igreja de santo 

André, é parte integrante significativa de uma ação conjunta de diversas intervenções que 

permite igualmente a revitalização do centro histórico da vila velha de Mafra. 
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- Projeto de construção da Unidade de Saúde de Mafra Norte. 

Projeto de construção de edifício para unidade de saúde de Mafra Norte, com protocolo 

efetuado entre o município e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 

localizado na quinta da Cerca, no cruzamento da Rua da Santa Casa da Misericórdia e da Rua do 

Castelo, e respetivo arranjo do espaço público envolvente. Esta proposta visa responder às 

necessidades urgentes de modernização e ampliação dos cuidados de saúde da área abrangida 

pelo atual centro de saúde, face ao aumento da população que o concelho sofreu nas duas 

últimas décadas.  

O projeto de unidade de saúde Mafra Norte, localizado numa parcela de terreno com 

8110m2, destina-se a um equipamento de saúde para instalação de duas unidades de saúde 

familiar de 15.000 e 25.000 utentes e de uma unidade de atendimento permanente, destinado 

a assistir às necessidades da freguesia de Mafra que continua a apresentar um número crescente 

de utentes. Além das unidades de saúde, é ainda criado um módulo polivalente que acautela 

também cuidados continuados decorrentes dos restantes serviços de saúde, bem como a 

prestação de cuidados médicos no âmbito da psicologia, inaloterapia, podologia e ainda na 

assistência social e a manutenção de um serviço de atendimento permanente. Pretende-se um 

o edifício inovador, reflexo da reforma de saúde em curso para cuidados de saúde primários, 

com impacto na comunidade, moderno, promovendo por si mesmo uma melhoria nos cuidados 

a prestar à população, e no qual ela se sinta confortável e confiante, num quadro de 

racionalidade do investimento e com particular atenção à sua sustentabilidade como edifício e 

equipamento de saúde.  

A parcela de terreno onde está inserida a proposta, localiza-se no espaço urbano na 

envolvente direta da igreja de Santo André, embora já exterior à sua zona de proteção, numa 

área residencial consolidada e com diversos equipamentos de carater social nas proximidades. 

A sua implantação neste local reforça o eixo de serviços e equipamentos que vila de Mafra 

disponibiliza. A entrada principal para o edifício está alinhada com o arruamento de acesso e o 

acesso automóvel ao piso subterrâneo surge da cota mais inferior deste arruamento evitando 

grande desníveis na modulação do terreno. A organização do edifício em relação à parcela de 

terreno a construir foi de acordo com as características do terreno. O terreno exibe 

topograficamente declives relevantes, apresentando-se no enfiamento da Rua Santa Casa da 

Misericórdia, com uma diferença de cotas aproximadamente 3 metros em relação à Rua do 

Castelo. Dadas estas características topográficas, e porque a sul se verifica uma cota inferior à 

cota de acesso, verificar-se a necessidade de fazer fundações mais profundas que o nível de 

acesso assumindo-se o aproveitamento do espaço da cave semienterrada para estacionamento 
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afeto a equipamento, providenciando assim uma oferta mais coerente para o número de 

utilizadores do mesmo (utentes e funcionários).  

O edifício a sul está distanciado cerca de 16 metros da linha de água, cumprindo o 

estipulado no regime hídrico, e considera os pressupostos na revisão do PDM publicada, que 

define a sul uma área de espaços verdes em solo urbano. Assim, e de acordo também com a 

proposta da carta de condicionantes da REN, na área inserida em espaços verdes em solo urbano 

e que se encontra afeta à tipologia das zonas ameaçadas pelas cheias, garante-se uma área de 

desafogo e de enquadramento verde ao núcleo construído da vila velha de Mafra que contribui 

para a valorização paisagística do conjunto deste centro histórico.  

Com a construção desta nova unidade de saúde, capaz de responder às necessidades 

decorrentes do acréscimo de população, Mafra visa reforçar as suas competências na área da 

saúde e na prossecução da melhoria de vida dos seus munícipes, bem como conferir ao centro 

histórico da vila velha de Mafra uma nova dinâmica que possibilite e assegure a sua regeneração 

urbana.  

- Requalificação urbanística na Rua do Castelo 

Para este local encontra-se em desenvolvimento uma proposta de intervenção centrada 

na intenção de requalificar o eixo viário e as respetivas frentes de rua. Estão previstas ações que 

visam a pavimentação de passeio e a criação de uma zona urbana de estadia, complementados 

pela atribuição de uma zona de estacionamento automóvel, com 34 lugares. 

Esta proposta engloba o alargamento e beneficiação da Rua do Castelo, pretendendo 

fundamentalmente melhorar o acesso à vila velha e, consequentemente, ao edificado de 

relevância social para ali previsto (futuro Lar de Idosos, unidade de saúde, complexo da Quinta 

da Raposa, entre os demais).  
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- Projeto de requalificação do conjunto edificado da APERCIM 

- Associação Para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Mafra  

O projeto de Requalificação e ampliação do conjunto edificado da APERCIM (Associação 

Para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Mafra), localizado na Rua da Santa 

Casa da Misericórdia em Mafra propõe a ampliação do conjunto edificado da APERCIM e visa 

dotar a associação de novas valências face às avaliadas necessidades de ampliação do 

equipamento e surge igualmente como possibilitadora da promoção do desenvolvimento 

urbano.  

A APERCIM é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que desde em 13 

de Agosto de 1993 desenvolve atividades de acolhimento, saúde, integração, reabilitação e 

bem-estar de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Destinada a apoiar estes 

residentes no concelho de Mafra, atualmente presta também serviços a concelhos limítrofes de 

Loures e de Sintra, apresenta desde 2007, uma creche para quaisquer crianças até os 3 anos de 

idade. 

Para os utentes com deficiência, os serviços são assegurados no centro de atividades 

ocupacionais, lar residencial, centro de recursos para a inclusão e intervenção precoce, que se 

desenvolvem em instalações próprias e no exterior como nas creches, jardins-de-infância e em 

escolas públicas ou privadas do concelho. Para este efeito, a APERCIM desenvolve atividades de 

terapia, nomeadamente em ambiente de piscina, ginásio, sala fisioterapia, sala de atividades da 

vida diária, quinta com picadeiro, gabinetes de terapia da fala, ioga ou através de atividades pré-

profissionais nas áreas de olaria, marcenaria, bijuteria, restauro, tecelagem, reciclagem, copeira, 

serviço de lavandaria, informática. Este sistema é considerado pela instituição como um modelo, 

inovador e eficaz.  

É no seguimento desta visão holística da instituição que a ampliação do conjunto 

edificado da APERCIM, que se considera de extrema necessidade nom sentido de criar um novo 

polo de atividades, num edifício destinado a jardim-de-infância, onde se permita às crianças na 

idade pré-escolar, a sua integração mais adequada aos princípios orientadores que já tutelam 

os restantes serviços prestados. Neste sentido a APERCIM prossegue entre outros os princípios 

da solidariedade e sustentabilidade que a tornam uma referência na área das necessidades 

educativas especiais. 

A requalificação e ampliação deste conjunto edificado, pretende dotar o mesmo de um 

jardim-de-infância, onde se possibilite o enquadramento de crianças com e sem deficiência e 

crianças com necessidades educativas especiais num ambiente integrado e acolhedor. A 
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proposta de jardim-de-infância reflete a continuidade das atividades já desenvolvidas de 

acolhimento, saúde, integração, reabilitação e bem-estar de pessoas com deficiência ou 

necessidades especiais, que no âmbito educacional se inicia na creche existente e que com o 

presente projeto terá consequentemente a evolução educacional correta assegurada, o que 

gerará um novo polo educacional que com certeza será também de referência na área das 

necessidades educativas especiais.  

Esta requalificação assegura igualmente, e com um valor indiscutível, o afirmar do eixo 

revitalizador de desenvolvimento urbano que é própria Rua da Santa Casa da Misericórdia, numa 

assumida diretriz de interligação entre o centro histórico que é vila velha de Mafra e o núcleo 

empresarial de Mafra que se pretende também dinamizar. 
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- Projeto de reabilitação do edifício do antigo serviços municipalizados de água de 

Mafra para instalação do “Mafra Business Factory”, da Junta de Freguesia de Mafra e 

da associação EnFrente 

O projeto de reabilitação do edifício dos antigos serviços municipalizados de água de 

Mafra, localizado entre a Avenida 1º de Maio e a Rua Serpa Pinto em Mafra, surge de um plano 

de ação prioritário para as preocupações decorrentes da crise socioeconómica e assim 

responder às necessidades das populações neste domínio socioeconómico pela sua dinamização 

associada a outros serviços. Deste modo, pretende-se a implementação de uma rede de 

equipamentos, tanto ao nível da sede do concelho quanto ao nível das freguesias, que reflita 

um novo conceito de integração dos serviços municipais e outros que se verifiquem em carência 

e de espaços para a desenvolvimento de novas atividades económicas particulares. Nesta 

perspetiva, pretende a Câmara Municipal de Mafra proceder à reabilitação do edifício atrás 

referido para locação da Junta de Freguesia de Mafra, do “Mafra Business Factory” de Mafra 

e relocação do ENFRENTE, que passará a funcionar no corpo do edifício situado na Rua Serpa 

Pinto. 

A intervenção terá também como objetivo a manutenção do edifício existente, 

sobretudo no que concerne à linguagem arquitetónica e volumetria, pelo que, as ações terão 

lugar apenas no interior do edifício onde serão definidos novos espaços e redefinidos os espaços 

existentes. A única intervenção no exterior prende-se com a resolução da problemática da 

acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada, o que motivou a criação de rampa 

de acesso em ambos os corpos que constituem o edifício, isto é, na Rua Serpa Pinto e na Avenida 

1º de Maio.  

A ocupação e organização dos espaços no interior do edifício, constituído por 2 pisos e 

sótão acima da cota de soleira, serão definidas de acordo com a finalidade dos serviços 

prestados, pelo que, o ENFRENTE estará reorganizado no Piso 0 do corpo confinante com a Rua 

Serpa Pinto, a Junta de Freguesia de Mafra no Piso 0 do corpo confinante com a Avenida 1º de 

Maio e o “Ninho de Empresas” ocupará todo o Piso 1 com acesso através da Avenida 1º de Maio. 

Este conceito de promover novos edifícios multifuncionais de equipamentos, que 

incluam conjuntamente a disponibilização de serviços municipais e a capacidade de oferta de 

espaços para acolhimentos de novas atividades socioeconómicas, pretende que a integração 

conjunta dos diversos usos gere e promova a dinamização das atividades económicas 
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embrionárias. Os novos empreendedores com sede nestes espaços, são associados a um papel 

fundamental na revitalização não somente do edificado mas do próprio espaço público 

envolvente, porque em simultâneo garantem uma maior afluência de utilizadores ao 

equipamento. De forma reciproca, garantem os serviços municipais neste equipamento, um 

número médio de visitantes, num contínuo movimento de pessoas, catalisador do sucesso às 

novas atividades socioeconómicas.  

 

São ainda de considerar outras ações fundamentais para a reabilitação conforme se 

indica:  

- Requalificação do edifício do Centro de Saúde 

- Projeto de estacionamento público no logradouro da Casa da Cultura D. Pedro V 

- Parque central Rua Serafim Paz Medeiros / Rua Serpa Pinto  

- Projeto de ampliação do Museu Raúl de Almeida 

- Projeto de intervenção urbana – Praça do pelourinho, Rua do Seminário, Largo 

Coronel Brito Gorjão, Rua do Castelo, Rua Pedro Julião  

- Requalificação do Mercado Municipal de Mafra 

- Projeto de reabilitação do Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima (de 

investimento privado) 

- Projeto de intervenção urbana – Rua do Canal, Avenida Movimento das Forças 

Armadas, Rua José Silvestre, Travessa do Canal e Variante Sul  

- Parque automóvel e nova entrada no Parque Desportivo Eng.º Ministro dos Santos
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6 | BENEFÍCIOS FISCAIS  

Conforme estipulado pelo art.º 14 da Lei 32/2012, que procede à primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, a delimitação da área de reabilitação urbana 

“obriga à definição, pelo município, dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais 

sobre o património, designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto 

municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável” 

definida na alínea a) do referido artigo e “Confere aos proprietários e titulares de outros direitos, 

ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios 

e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação 

aplicável, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural” 

conforme a alínea b) do mesmo artigo. 

 As ações de reabilitação urbana consistem em “intervenções destinadas a conferir 

adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva 

a um ou vários edifícios, ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu 

logradouro, bem como às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista 

a permitir novos usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais 

resulte um estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes 

da intervenção” conforme a) do nº22 do referido artº71 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

De acordo com o Estatuto dos Benefícios Fiscais, na sua redação atual, os incentivos 

previstos à reabilitação urbana, são aplicáveis às ações de reabilitação que tenham por objeto 

imóveis localizados em prédios urbanos em ARU. Como tal, a delimitação territorial da ARU  de 

Mafra é essencial para que nos casos em que existam ações de reabilitação, conforme a alínea 

a) do nº22 do referido artº71, seja possível ao promotor beneficiar de incentivos fiscais que 

estimulem a sua progressiva reabilitação – desde que cumprindo os requisitos dispostos na 

legislação relativa.  

Para o devido enquadramento ao regime, previsto nos incentivos à reabilitação urbana, 

deverá o promotor obter junto da Câmara Municipal comprovativo do estado de conservação 

do imóvel antes e após realização da ação de reabilitação mediante realização de vistoria. O 

pedido para atribuição do estado de conservação deve ser apresentado antes do início da ação 

de reabilitação, devendo ser formalizado novo pedido após conclusão da mesma. No âmbito da 

certificação do estado do imóvel é determinado o seu nível de conservação. Quando o mesmo 
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for considerado mau, péssimo ou médio pode ser requerida à câmara a descrição das obras a 

efetuar para se atingir o nível superior, que deverá ser pelo menos dois níveis acima do atribuído 

antes da intervenção, tal como definido no artigo 6º do Decreto-Lei nº 266-B/2012, de modo a 

usufruir dos referidos benefícios fiscais.  

Os incentivos fiscais são aplicáveis aos imóveis que constituam objeto de ações de 

reabilitação iniciadas após a definição da presente ARU e concluídas até 31 de dezembro de 

2020. Podem aceder aos benefícios fiscais  os proprietários que após realização de uma ação de 

reabilitação, cumpram com o definido anteriormente. As obras deverão impreterivelmente ser 

realizadas conforme indicações sugeridas na vistoria, na legislação aplicável para reabilitação 

urbana em zonas históricas ou em áreas de reabilitação urbana, nomeadamente as previstas no 

Decreto-Lei nº 53/2014 de 8 de abril.  

Após vistoria no final das ações de intervenção, e verificando-se as condições expostas, 

será emitido um certificado de estado de conservação que deverá ser apresentado junto da 

autoridade tributária que aplicará as isenções e benefícios fiscais (apresentados em Anexo I). 
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7 | CONCLUSÃO 

As recentes oscilações económicas nacionais e a sua consequente repercussão nas 

atividades económicas regionais tiveram, nos tempos mais recentes, um papel que não pode 

deixar de ser contabilizado na vida nas autarquias e demais concelhos. Mafra, não foi exceção.  

Fruto dessas oscilações são o aumento dos preços do combustível e as consequentes 

repercussões nas atividades económicas, que desempenharam especiais consequências na 

relação Mafra-periferias, e das quais se destacam: 

 A diminuição significativa do arco de procura de empregos de grande parte da 

população do Concelho; 

 O desencorajamento da instalação de novos habitantes e atividades económicas, sendo 

mais atrativo para a população o escape de viver aqui e trabalhar em Lisboa-centro, ou produzir 

aqui e transportar para fora; 

 A ameaça dos índices de empregabilidade, assim como da estrutura demográfica do 

concelho de Mafra, decorrente dos pontos anteriores. 

 Como tal, urge fazer frente às consequências que estes acontecimentos desempenham 

nas dinâmicas do Concelho, sendo a delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana uma das ações 

passíveis de minimizar esses efeitos – como forma de garantir aos espaço visado a restituição 

das suas características, e assim, reforçar a sua elasticidade quanto aos demais impactos sobre 

os aglomerados urbanos. 

Face ao exposto, a presente proposta para constituição da ARU de Mafra, efetua uma 

caracterização sumária da realidade existente, por forma a fundamentar a tomada de decisões 

sobre a intervenção a concretizar numa área com alguns sinais fortes de degradação, e que se 

considera prioritária para o desenvolvimento integrado do centro urbano e do concelho. 

O regime jurídico da reabilitação urbana, ao flexibilizar e simplificar os procedimentos, 

pretende incentivar a criação de ARU, aprovando para tal medidas destinadas a agilizar e a 

dinamizar a reabilitação urbana. Deste modo a presente proposta de delimitação apresentada 

à Câmara Municipal para posterior aprovação da Assembleia Municipal pretende, através da 

legislação aplicável, dinamizar áreas em carência evidente dos diversos critérios associados à 

urbanidade do lugar e garantir a sua reintegração no tecido urbano.  

A aprovação da ARU pela Assembleia Municipal carece de publicação através de aviso 
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na 2.a série do Diário da República e divulgado na página eletrónica do município, devendo em 

simultâneo ser remetido o ato de aprovação ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I. P., por meios eletrónicos.  

De acrescentar, a título informativo, que a presente delimitação da ARU, não sendo 

simultânea à aprovação de nenhuma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) caduca no prazo 

de três anos, caso entretanto, não seja aprovada nenhuma operação daquele género. A 

intervenção deverá consistir numa ORU sistemática, visto pretender ser uma ação integrada de 

reabilitação urbana dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a sua 

requalificação e revitalização associada a um programa de investimento público. O projeto de 

ORU deverá ser remetido ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., para emissão 

de parecer não vinculativo, e submetido a discussão pública, a promover nos termos previstos 

no Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), conforme o disposto para os 

Planos de Pormenor.
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ANEXO I -                                                                                                                                                                                                                         

Quadro dos benefícios fiscais da Área de Reabilitação Urbana de Mafra 

 

 

 

Benefícios a aplicar: 

 

 IMI.- Isenção por um período de 5 anos, a contar da data de conclusão da ação de 

reabilitação; 

 IMT - Isenção de pagamento nas aquisições de prédio urbano destinado exclusivamente 

a habitação própria permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio 

reabilitado; 

 IRS - Dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados 

com a reabilitação, até ao limite de €500; 

 Mais-Valias - Tributação à taxa reduzida de 5% quando estas sejam inteiramente 

decorrentes da alienação de imóveis reabilitados em ARU. 

 

Penalizações a aplicar: 

 

 IMI - Acréscimo de 30% no valor do IMI para edifícios degradados. A identificação destes 

edifícios é da competência da Câmara Municipal. 
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ANEXO II – 

Planta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Mafra 

 

 

 

 

 

 


