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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 Lisboa2020 – 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.  

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 da Ericeira, 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 presente proposta de ARU refere-se de um modo geral à totalidade da 

malha urbana da Ericeira, referindo-se a uma área com cerca de 42,9 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

Dados Gerais (base dados INE 2011): 
Área Total de Reabilitação Urbana (ha) 42,9 
Nº Estimado de Prédios…………………….. 1248 
Nº Estimado de Alojamentos…………….. 2923 
Nº Estimado de população residente… 2617 

Figura 1 – Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do centro da Ericeira 
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Perante a malha urbana da Vila da Ericeira – que se apresenta extremamente 

consolidada e assente num sistema de ruas desorganizado e algo caótico, frutos de um 

crescimento desmesurado nas últimas décadas – surgiu recentemente a necessidade de rever a 

área delimitada pela antiga ARU do Centro da Ericeira, no seguimento da elaboração do Plano 

Estratégico da Reabilitação Urbana (PERU).  

Como tal, e de acordo com o conceito de reabilitação urbana que se refere à reatribuição 

de uma lógica clara e percetível à malha urbana, foi sentida a necessidade de distender os limites 

da antiga ARU aos limites do tecido construído da Vila, sob o mote da reconversão do sistema 

urbano do coração da Ericeira, fomentando a sua dinâmica económica e incrementando a sua 

atratividade no panorama do Concelho e da região.  

No que concerne à caracterização deste sistema urbano, além do seu caracter de 

aglomerado habitacional com características fortemente costeiras e de relação histórica com as 

práticas piscatórias (à semelhança das demais localidades litorais da região) esta Vila apresenta 

uma panóplia consideravelmente diversa de elementos construídos que a caracterizam e que, 

por si só, elevam a Ericeira como um dos pontos turísticos mais atrativos da Área Metropolitana 

de Lisboa – não fosse, além do mais, a recente classificação como Reserva Mundial de Surf.  

Assim, cumpre elencar os demais elementos urbanos que contribuem para que a 

Ericeira seja, do ponto de vista histórico, a centralidade urbana que é hoje. 

Recentemente alvo de intervenção urbanística, a antiga Escola primária da Ericeira na 

Travessa do Paço, é um exemplo expressivo do tipo de desenvolvimento que se pretende para 

esta região. Encontrando-se o edifício e o espaço urbano envolvente em bom estado de 

conservação, afigurou-se vantajosa a reconversão das suas potencialidades para implantação e 

desenvolvimento do “Ericeira Business Factory”, cumprindo o objeto principal de dotar aquele 

polo urbano de uma incubadora de negócios relacionados com a economia do mar. Este Ninho 

de empresas, cuja fundação é muito recente, representa uma aposta clara na dinamização 

económica da Vila na região envolvente a na sua valorização própria como atrativo turístico, 

reforçando o seu peso na economia do concelho. Esta reabilitação teve por alvo a recuperação 

do edifício, mantendo inalterada a sua arquitetura interior – considerando a disposição em 

“salas de aula” como vantajosa para a localização das demais empresas embrionárias.  
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Relativamente ao património construído, classificado (ou em vias de classificação) como 

Imóvel de Interesse patrimonial1, e detentor de forte expressão na caracterização da Vila da 

Ericeira, cumpre fazer notar os seguintes: 

 A Igreja Matriz de São Pedro (ERI.0.13), localizada no Largo de S. Pedro, a Norte 

da Vila, datada do século XVII/XVIII, que constitui, em conjunto com o Cruzeiro, um ponto 

importante da vila, motivando deslocações frequentes da população até ali. Esta praça, pela sua 

situação de destaque na malha construída envolvente constitui uma centralidade urbana, com 

expressão considerável do ponto de vista social, e foi alvo de recente ação de reabilitação sob o 

pretexto de dotar o espaço de áreas de estadia e usufruto do espaço público, e que, por 

conseguinte dinamizam socialmente área envolvente; 

 

 

 

 

                                                             
1 Todos os imóveis classificados referidos são acompanhados do código de classificação do património municipal, de acordo com a 

informação constante do Anexo 3 do Regulamento do PDM Mafra (ex.: (ERI.0.13)). 

Figura 2 – Antiga Escola Primária da Ericeira 
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 A Ermida / Capela de São Sebastião (ERI. 053), fundada no século XVI, que detém 

um valor notável do ponto de vista histórico, de antiguidade e memória, a par de se constituir 

como valor arquitetónico e artístico importante na caracterização deste aglomerado urbano, 

encontra-se desprotegida no que concerne à manutenção das suas qualidades e da sua 

importância na malha urbana em que se insere. Implantada na primeira linha da frente 

marítima, este equipamento religioso que se reveste do maior interesse cultural, constitui uma 

centralidade urbana que é atualmente ignorada, embora mostrando características poderiam 

elevar este espaço a ponto turístico com elevada afluência; 

Figura 3 – Igreja Matriz de São Pedro, no Largo de S. Pedro 
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 O Forte da Nossa Senhora da Boa viagem (ERI. 055), no Largo da Vila antiga, que 

foi sede da extinta Guarda-fiscal e atual posto da Guarda Nacional Republicana. Revelando já 

alguns sinais fortes de degradação, este elemento é alvo atual de uma proposta de intervenção 

que prevê a saída da GNR e a reabilitação do edificado, transformando as instalações no futuro 

Museu do Mar – prevendo-se também a existência de um restaurante de comida típica da 

região. Neste contexto, deverá também ser prevista a intervenção na zona adjacente ao forte, 

que permita a dinamização daquele espaço no contexto urbano em que ele se insere, e que 

potencie a sua atratividade turística.  

Como elementos arquitetónicos, a destacar pelo seu valor na qualidade imagética 

urbana da vila da Ericeira, merecem referência o Hospital da Misericórdia, o Mercado Municipal 

da Ericeira e o Quartel dos Bombeiros Voluntários (alvo de intervenções recentes de melhoria 

das instalações). 

O Hospital, situado na Rua Prudência Franco da Trindade, encontra-se hoje 

desadequado relativamente ao modelo preconizado para a saúde pública, vendo-se necessária 

a revisão das suas capacidades e estado de conservação.  

Figura 4 – Capela de São Sebastião 
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Em relação ao Mercado Municipal, o edifício encontra-se num estado de conservação 

razoável, fazendo-se notar aos poucos uma necessidade de intervenção que rentabilize o seu 

interesse na dinâmica social da malha urbana – entendendo-se que a organização deficiente das 

vias que lhe dão acesso se encontram em mau estado de utilização. 

 

 

Neste seguimento, cumpre ainda fazer referência à forte desorganização do sistema 

viário e à malha construída, extremamente densa, como características intrínsecas da vila da 

Ericeira. Tendo o seu crescimento ocorrido de forma exponencial num período muito curto de 

tempo, a lógica relativa à organização dos eixos de estruturação do tecido urbano parece 

descurada. Assim, assume-se fundamental a intervenção neste sistema sob o mote de rever as 

questões da circulação automóvel e pedonal.  

Porém, é notória a condicionante que o contexto social terá desempenhado no 

crescimento desta localidade, sendo disso exemplo o número de centralidades urbanas 

existentes constituídas como espaços livres, geralmente sob a tipologia de largo ou praça. Este 

facto pode ser comprovado pela variedade de eventos sociais e musicais ali dinamizados.  

Neste sentido servem de exemplo: 

 O Largo dos Condes da Ericeira, cuja génese terá sido muito diferente da 

condição de estacionamento automóvel a que hoje se destina – apresentando um estado de 

conservação deficitário e sinais fortes de degradação, que também se estendem aos passeios 

de circulação pedonal;  

Figura 5 – Mercado Municipal da Ericeira 
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 A Praça da República e o Parque de Santa Marta, que ambos alvo de 

intervenções recentes se apresentam como um ótimo exemplo de espaço público de qualidade 

(sendo um de caracter mais urbano e o outro de caracter mais natural), cuja utilização é 

agradável, convidativa e atrativa no sentido da dinamização da componente social da vila; 

 E, ainda, o Largo do Pelourinho, onde se localiza atualmente a Junta de freguesia 

da Ericeira, que incrementa o seu valor como centralidade urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Largo dos Condes da Ericeira 
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3.1 | Análise preliminar: 

Edificado 

 Edifício do Mercado Municipal da Ericeira em médio estado de conservação, fazendo-se 

notar aos poucos alguma necessidade de intervenção;  

 Edifício do Forte de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

 

Espaço Público 

 Reabilitação do Largo dos Condes de Ericeira; 

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

atualmente o estacionamento e ocupação desordenados da via pública;  

 Espaços urbanos exteriores devolutos, desadequados para potenciar a permanência da 

população; 

 Falta de espaços verdes de estar e lazer integrados na malha urbana, fundamentais na 

melhoria da qualidade de vida, que deem resposta às necessidades da população 

residente; 

 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 e fortemente desorganizada, que carece de intervenções 

de melhoria das condições de circulação automóvel e pedonal. 
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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 Ericeira 

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 relações externas com a envolvente.  

Neste sentido, foram tomados como referência na delimitação desta proposta de ARU 

os elementos construídos – infraestruturas e edificações – e as demais centralidades que 

conferem a estruturação-base ao aglomerado urbano da vila da Ericeira.  

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

do elenco acima referido) 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. 
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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 e verdes de qualidade, se antevê positivo e de grande interesse 

para os objetivos estratégicos municipais, bem como para a salvaguarda do património histórico 

e cultural do lugar onde a ARU se insere. 

Face ao exposto, a delimitação da ARU da Vila da Ericeira é considerada prioritária para 

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

Municipais. 

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 total da área consolidada de valor patrimonial, dos 

espaços residenciais do solo urbanizado referente ao perímetro urbano da Ericeira, sendo que 

estas incorporam o núcleo primitivo da vila e como tal o edificado mais antigo que detém maior 

número de casos de necessidade de reabilitação, e que já anteriormente foi considerado no 

plano de urbanização da área territorial da Ericeira, PUATE, como zona UA, com especificidades 

e regulamentação muito própria. De seguida foi analisada apenas a área consolidada dos 

espaços residenciais do solo urbanizado, que considerada enquanto conjunto urbanístico 

associado às funções características desta vila, e ao seu estado global de conservação, carece de 

intervenção. 
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5 | ACÇÕES FUNDAMENTAIS DE REABILITAÇÃO 

 

- Reabilitação do Largo dos Condes da Ericeira 

A solução proposta, que se estende ainda à Rua Prudêncio Franco da Trindade, 

pretende harmonizar a circulação pedonal e o estacionamento automóvel. O Largo dos Condes 

desempenha, hoje, as funções de praça de táxis e de parque de estacionamento gratuito de 

grande centralidade, próximo de vários edifícios de comércio e serviços de uso diário, 

designadamente o mercado municipal, a estação dos correios, os serviços bancários e o principal 

centro cívico da Vila, a Praça da República (vulgarmente designada por “Jogo da Bola”). 

 

 

 

Assim, pese embora o desejo de restituir aquele espaço, no todo ou em parte à função 

anterior de jardim (que caracterizou a vivência comunitária até aos anos 70), o estacionamento 

constitui uma componente fundamental da mobilidade urbana sustentável, pelo que a 

intervenção a realizar tem por objeto manter este uso dominante, disponibilizando à superfície 

90 lugares de estacionamento, mas também valorizar o espaço destinado à circulação pedonal 

e às esplanadas, concebendo um desenho urbano que garante a continuidade dos percursos 

exclusivamente pedonais existentes na zona envolvente. 

Figura 7- Proposta planta de implantação da reabilitação do Largo dos Condes da Ericeira 
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No sentido de valorizar esta rede de circulação pedonal, proceder-se-á também à 

inclusão de mobiliário urbano, bem como a implementação de uma zona verde, permitindo o 

contacto direto com os peões e diluindo a imagem provocada pela massa dos veículos 

estacionados. A intervenção inclui, também, a instalação de ecopontos para recolha de resíduos 

sólidos urbanos diferenciados. 

Face à necessidade de maximizar o número de lugares de estacionamento, a praça de 

táxis, atualmente existente no Largo dos Condes, será relocalizada, passando a integrar-se no 

espaço contíguo ao jardim da antiga Escola Primária e atual “Business center”.  

Na Rua Prudêncio Franco da Trindade, que compreende o troço entre a Estação dos 

Correios e a ligação à antiga ER247, será garantida a beneficiação do acesso pedonal, quer à 

nova praça de táxis e à antiga Escola Primária, quer ainda ao edifício da Santa Casa da 

Misericórdia da Ericeira, bem como a redefinição de lugares de estacionamento automóvel e 

respetiva repavimentação, com a substituição do pavimento de betuminoso por calçada em 

toda a extensão deste arruamento. 

 

 

- Requalificação do Forte da Nossa Senhora da Boa Viagem 

A proposta de reabilitação do forte visa a dinamização não só do edificado como da 

economia local, promovendo o mercado das atividades relacionadas com o mar. 

As sucessivas pretensões de dinamizar o forte são demonstrativas do potencial que 

carateriza o edificado e a sua localização estratégica, e são também o fator chave para o sucesso 

da sua reabilitação. Pelo que a proposta atual visa dar continuidade à intenção de reabilitar o 

forte, pela alteração de uma mudança de utilização, mas que agora passe pela dinamização das 

atividades ligadas ao mar, implementando um museu e um restaurante de qualidade, que 

articule uma gastronomia de excelência de produtos marítimos. 
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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 alínea a) do nº22 do referido artº71, do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais. 

De acordo com aquele Estatuto, 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 integrados em ARU. Como tal, a delimitação territorial da ARU 

da Ericeira 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 
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certificação do estado do imóvel é determinado o seu nível de conservação. Quando o mesmo 

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 

economia regional tiveram, nos tempos mais recentes, um papel que não pode deixar de ser 

contabilizado na vida nas autarquias e demais concelhos. O Concelho de 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 espaços visados 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 da Ericeira, efetua uma 

caracterização sumária da realidade existente, numa área central de grande afluência turística 

mas com carências a colmatar através de uma reabilitação urbana integrada com a orla 

marítima, 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’s, 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 pela 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.  
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A aprovação da ARU pela Assembleia Municipal obriga à sua publicação através de aviso 

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 existir, 

essa ORU deverá ser 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 da Ericeira 

 

 

 

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 da Ericeira 

 

 


