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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. 

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 
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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 Art.º 3, 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 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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Na estratégia assumida no PARU, aprovado em 2015, verificou-se que as então 

aprovadas áreas de reabilitação urbana careciam de retificação na sua delimitação, sendo 

que a área que abrangiam era diminuta e pouco expressiva das necessidades reais do espaço 

urbano com carência de reabilitação. Aquando da elaboração do PEDU e do PARU foram 

assumidas três Áreas de Reabilitação Urbana, que englobavam dentro de todos os núcleos 

de nível I consignados no Plano Diretor Municipal, as suas áreas territoriais com necessidades 

de regeneração. 

Nessa fase foi delimitada a primeira ARU localizada na Malveira / Venda do Pinheiro. No 

entanto, decorridos quase três anos sobre a sua inicial delimitação e após o inicio da 

caraterização da ARU da Malveira / Venda do Pinheiro, considerou-se da maior importância 

rever os limites traçados em 2015, assumindo-se uma nova Área de Reabilitação Urbana para 

esta zona, que continua a englobar as anteriores preocupações, mas também considera 

novos tópicos, colocados no decorrer deste triénio. 

Revelou-se deste modo, sinais da necessidade de incorporar espaços de uso especial 

adstritos à Malveira, em consonância com o que já estava previsto para a zona da Venda do 

Pinheiro, de modo a assegurar que as ações territoriais previstas se enquadram 

nomeadamente no POR Lisboa 2020. 

Neste sentido, propõe-se a alteração da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Malveira/ 

Venda do Pinheiro, anteriormente definida e aprovada pela deliberação da Assembleia 

Municipal de 10 de setembro de 2015, e publicada através do Aviso n.º 11677/2015, de 13 

de outubro. A nova delimitação julga-se que melhor promoverá a coesão territorial, pela 

inclusão da área que respeita às escolas da Vila da Malveira, quer a Escola Básica Professor 

Armando de Lucena quer a Escola Básica da Malveira, à semelhança da Escola Básica da 

Venda do Pinheiro já anteriormente integrada. 

Pelo exposto, propõe-se proceder à alteração da delimitação da ARU Malveira/Venda 

do Pinheiro, e após a sua aprovação e publicação, dentro do prazo máximo de três anos, 

proceder à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana. 
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2| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

“Tornar o Concelho de Mafra ainda mais bonito! Com este objetivo estratégico, a 

Câmara Municipal investiu, através da reabilitação urbana, na criação de uma nova imagem 

para as nossas vilas e aldeias: mais cuidada, coerente, moderna e atrativa.” Boletim 

Municipal de Julho de 2017. 

A delimitação desta ARU da Malveira / Venda do Pinheiro 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 um 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 presente delimitação da ARU da Malveira / Venda do Pinheiro proposta engloba uma 

área de 168,9 hectares, que se concentra de modo genérico na delimitação do aglomerado 

urbano fortemente densificado e consolidado que caracteriza aquelas localidades.  

 

 

 

 

 

 

  

Dados Gerais (base dados INE 2011): 
 

Área Total de Reabilitação Urbana (ha)........ 168,9  

Nº Estimado de Construções……………………...  4545 

Nº Estimado de Prédios Habitacionais………… 1404 

Nº Estimado de Alojamentos………..……………. 3638 

Nº Estimado de população residente…………. 7262 

Figura 1 – Nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Malveira e Venda do Pinheiro 
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Abarcando zonas com diferentes funcionalidades, a presente proposta de delimitação 

pretende responder à falta de um estudo, que até à data destacasse as necessidades de 

manutenção e desenvolvimento do conjunto das duas vilas, ou mesmo de cada uma 

individualmente. Considerando o seu rápido crescimento nas últimas décadas, surge 

atualmente a necessidade de revisão das características e capacidades urbanas daquelas 

localidades, e a consequente definição das necessidades de ação que promovam o seu 

desenvolvimento no panorama concelhio e regional. 

Tanto a Malveira como a Venda do Pinheiro revelam uma compactação ao nível do 

tecido urbano, que se percebe acompanhada por considerável desorganização do sistema de 

ruas – factos que reunidos se devem ao crescimento urbano em função dos eixos viários 

principais e à existência de um apeadeiro, na Malveira, da linha ferroviária do Oeste. 

Assim, a vontade de potenciar a dinâmica económica destes centros urbanos e a sua 

relevância na região Mafrense motiva a presente delimitação e a escolha de tratar as duas 

Vilas como um único sistema urbano. Diretamente relacionada com a rentabilização das pré-

existências - de acordo com as ideologias atuais de contenção do crescimento urbano e 

rentabilização rural – essa dinamização terá necessariamente de passar pela racionalização 

das transições urbano-rurais, fundamentais numa região como a de Mafra (onde os espaços 

naturais e seminaturais ainda dominam, relativamente às áreas construídas). 

Neste contexto, existem na área da ARU definida, alguns elementos dignos de destaque 

pelo papel polarizador que desempenham na dinâmica diária destas vilas, e que apresentam 

características ótimas para incrementar a competitividade e a atratividade das localidades 

aqui tratadas, na região mafrense, se bem potenciadas.  

De carácter patrimonial, o Forte e os Moinhos de Santa Maria, ambos localizados na Vila 

da Malveira, constituem dois polos de elevado interesse de dinamização. 
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Os vestígios do Forte de Santa Maria representam um atrativo histórico e cultural de elevada 

importância na questão da atratividade da zona. Integrado na 2ª linha das Linhas de Torres 

Vedras, este imóvel é parte integrante do património histórico do concelho de Mafra, 

encontrando-se atualmente em vias de classificação (MAL. 045- código atribuído a este 

imóvel no âmbito da revisão do plano diretor municipal) como património militar a preservar. 

Como ponto estratégico de proteção à cidade de Lisboa, apresenta vestígios da sua forma 

estrelada – intimamente relacionada com as construções militares pela abrangência de vistas 

que possibilitava, em termos defensivos, relativamente à área envolvente. Munido com 3 

bocas-de-fogo, aceitava uma guarnição de 270 homens.    

Alvo de algum descuido, hoje em dia, a estrutura do forte encontra-se desprotegida, 

sendo identificável apenas parte do reduto e do fosso. Assim, a sua utilização atual destina-

se à localização de antenas de telecomunicações.  

Pela componente turística, valor histórico e atratividade paisagística deste local, 

assume-se a valorização deste imóvel como sendo da maior importância – só a restituição 

das suas características, por meio de ações de recuperação, poderá potenciar a sua 

atratividade e o seu impacto na economia da região. 

Figura 2 – Vestígios do Forte de Santa Maria, Malveira  
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Por seu lado o conjunto formado pelos Moinhos de Santa Maria, embora localizados 

fora dos limites da ARU, constitui também um elemento que poderá desempenhar um papel 

importante na reabilitação urbana da Malveira, se bem recuperado e dinamizado. 

 

 

 

 

Pelo seu valor religioso e social cumpre fazer referência à Capela de Nossa Senhora dos 

Remédios, no âmbito da caracterização da área em assunto. Também ela um elemento 

classificado como imóvel de interesse patrimonial (MAL. 019- código atribuído a este imóvel 

no âmbito da revisão do plano diretor municipal) a sua construção teve altura numa fase de 

elevado fervor religioso decorrido em inícios do séc. XVIII. A sua arquitetura rural 

característica e a sua utilização frequente atual motivam o interesse da sua inclusão na ARU 

proposta, por se verificar interessante a dinamização estratégica que influi na malha urbana.  

Figura 3 –Moinho do Zé Ângelo, Moinhos de Santa Maria, Malveira  
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Neste sentido, deverão valorizar-se a Feira da Malveira e a Feira do Gado, como eventos 

importantes do ponto de vista económico que assumem um papel fundamental na dinâmica 

semanal da Vila. Promovendo dinâmicas fundamentais na vida daquela localidade, 

representam ambos uma importante componente estratégica na vitalidade e 

desenvolvimento da região: fomentando a produção agrícola e animal, ambas as feiras 

dinamizam e fomentam o crescimento económico regional. Assim, tanto o Largo da Feira da 

Malveira como o Largo da Ermida adquirem a conotação de centralidades urbanas sociais, 

albergando os demais utilizadores das feiras por períodos alargados de tempo. 

Figura 4 – Igreja da Nossa Sra. Dos Remédios, Malveira  
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Uma rápida análise crítica permite notar os sinais de degradação dos espaços e concluir 

que carecem ambos de intervenções de reabilitação das suas capacidades. Constituindo-se 

como grandes superfícies amplas e aplanadas, totalmente pavimentadas (de modo a permitir 

a colocação dos demais equipamentos de apoio à realização da feira), o Largo da Feira é 

também dotado de instalações sanitárias públicas e de um apoio com bancadas fixas para 

venda de peixe.  

Como tal, ambos os largos requerem intervenção no sentido da promoção da 

organização clara da estrutura cuidada e lógica das feiras, acompanhada da reabilitação dos 

equipamentos existentes dotando o espaço das demais infraestruturas e equipamentos 

necessários, assim como no sentido da utilização agradável e cómoda dos espaços em alturas 

em que as feiras não estejam a decorrer.  

Do mesmo modo, seria ainda importante tirar partido da classificação do Chafariz do 

Largo da Feira como Imóvel de Interesse Patrimonial (MAL. 038- código atribuído a este 

imóvel no âmbito da revisão do plano diretor municipal), por arquitetura civil, valorizando a 

Figura 5 – Largo da Feira da Malveira  
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centralidade do Largo na matriz urbana em que se insere, por forma a promover a sua 

dinamização e utilização pelos utilizadores do espaço.   

Outro elemento importante na valorização e desenvolvimento da área englobada nesta 

ARU é a Estação de caminho de Ferro da Malveira, classificada como Imóvel de interesse 

patrimonial (MAL. 037- código atribuído a este imóvel no âmbito da revisão do plano diretor 

municipal), que pelo seu valor arquitetónico e artístico chegou a ser distinguida com o 2º 

prémio no concurso nacional das “Estações Floridas” (em 1962). Construída antes da estação 

de Mafra, este equipamento foi durante longo período um importante centro de 

comunicações rodoviárias e ferroviárias da Estremadura. 

 

  

Sabendo que a existência de vias de comunicação - sejam elas eixos viários, caminhos-

de-ferro ou outras tipologias - contribui sempre para a localização e desenvolvimento das 

populações da região, facilmente se percebe a importância da existência de um “apeadeiro” 

da Linha do Oeste terá tido naquela zona. Ao facilitar as movimentações humanas, este 

elemento terá tido forte responsabilidade no crescimento e dinamização urbana da Malveira.  

Figura 6 – Estação de caminho-de-ferro, Malveira  
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Encontrando-se atualmente sem qualquer tipo de proteção, este equipamento requer 

ações frequentes de manutenção, por forma a manter as suas características originais e a 

permitir a exploração das suas potencialidades na valorização da área em que se situa.  

Sobre a Malveira, cumpre ainda acrescentar a indústria tradicional das “Trouxas da 

Malveira” como elemento fundamental na caracterização da Vila. Este doce funciona como 

um agente atrativo à região, sendo a sua contribuição para a economia da região da maior 

importância.  

Sob o ponto de vista do património natural, a Mata Paroquial (em relação física direta 

com o Clube desportivo da Malveira) constituem um ponto de interesse. Como único espaço 

verde com expressão na malha construída, a Mata assume o carácter de Parque urbano, e 

tira partido de um sistema de passeios de circulação que ligam diferentes áreas de estadia. 

O parque infantil, a zona de merendas e as instalações sanitárias públicas que alberga 

conferem-lhe as condições necessárias à sua utilização frequente pela população residente 

nas imediações, muito embora a sua estrutura permita ainda o crescimento considerável da 

sua utilização.  

Relativamente à Vila da Venda do Pinheiro, no que respeita ao património construído 

são de destacar como edifícios de valor arquitetónico notável a Quinta de Santo António e a 

Biblioteca Municipal.  

Integrada numa rede alargada de bibliotecas municipais, que tem por base a 

necessidade de descentralização de serviços entendida fundamental pela autarquia, de 

acordo com a dispersão demográfica que caracteriza o concelho, a Biblioteca da Venda do 

Pinheiro é uma das 8 que compõem este sistema. Localizada no Largo de Sto. António – que 

acolhe o Cruzeiro (classificado como imóvel de interesse patrimonial por arquitetura 

religiosa, VDP.015- código atribuído a este imóvel no âmbito da revisão do plano diretor 

municipal) a biblioteca contribui para tornar aquele espaço numa centralidade urbana, facto 

que poderá ser desenvolvido no sentido da atribuição ao espaço público de uma zona de 

estadia cuidada e de qualidade, que funcione como zona de descompressão da malha urbana 

consolidada. 
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Por seu lado, a Quinta de Santo António requer uma atenção especial no contexto aqui 

tratado de acordo com a sua singularidade urbanística (quando comparada com as 

construções contíguas) e que justifica a sua atual classificação como Imóvel de Interesse 

Patrimonial por arquitetura civil. À semelhança dos demais elementos classificados já 

referidos, é o valor cultural da quinta que se pretende defender, sendo interessante a sua 

dinamização no sentido da valorização da riqueza dos aglomerados urbanos, e da sua relação 

com a restante região. Pela situação de limite, em relação à vila da Venda do Pinheiro, e, 

portanto, de ligação com a Malveira, poderá ser interessante o aproveitamento e reabilitação 

deste conjunto edificado para que possa receber um equipamento urbano de apoio e 

dinamização da população residente. 

Figura 7 – Biblioteca Municipal, Venda do Pinheiro  
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Nas traseiras da Quinta, definidos pelo PDM em vigor como área de verde urbano de 

proteção e enquadramento, e afetos às restrições da REN pelas linhas de água e respetivas 

margens que englobam, encontram-se os terrenos destinados ao Parque Ecológico da Venda 

do Pinheiro. 

São amplamente conhecidas as vantagens para a qualidade de vida urbana que advêm 

da existência de espaços verdes amplos e desafogados, de usufruto do ‘ar livre’, e por 

conseguinte, este parque ecológico é assumido como elemento fundamental na valorização 

da regeneração urbana pretendida para a ARU. Tem como principal objetivo promover a 

relação entre as duas vilas, constituindo-se como elemento-âncora valorizador da malha 

urbana, que proporciona à população um espaço aberto de descompressão, atrativo e de 

qualidade. Simultaneamente, pretende também ser o arranque de uma estrutura verde 

urbana, de valorização ambiental, a impor ao sistema urbano consolidado por meio de 

arruamentos verdes que se cruzem em pequenos centros de estadia ensombrada e 

agradável.  

Figura 8 – Quinta de Santo António, Venda do Pinheiro  
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No que respeita a infraestruturas de apoio a uma massa populacional significativa do 

Concelho, há que realçar também os estabelecimentos de ensino, nomeadamente a Escola 

Básica Prof. Armando de Lucena, na Malveira e a Escola Básica da Venda do Pinheiro. 

Tratam-se de edifícios que, dada a sua importância para o Município conjugado com a 

necessidade imperativa de uma requalificação, foram alvo de acordos de colaboração entre 

o Ministério da Educação e o Município de Mafra, no sentido de ajustar os referidos edifícios 

às exigências atuais desta comunidade educacional. 

 

Sobre o sistema viário, cumpre sobressair a existência, na zona da Venda do Pinheiro, 

de um acesso às autoestradas A21 e A8, assim como a existência da EN 8 – que funciona 

ainda atualmente como eixo de circulação preferencial de relação Venda do Pinheiro - 

Malveira – Mafra. 

Estas relações viárias são fundamentais nas dinâmicas urbanas da área tratada e 

desenvolvem-se por fluxos diários de forte impacto na área envolvente, nomeadamente na 

vivência urbana. A sua existência, que potencia o crescimento urbano em “mancha de óleo” 

Figura 9  – Escola Básica Prof. Armando de Lucena, Malveira – Antes da Intervenção de Reabilitação 
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para longe do centro inicial, de forma geralmente desorganizada, obriga necessariamente ao 

cuidado com a manutenção das qualidades dos espaços públicos.  

Neste sentido, seria de valorizar a intenção de promover a construção de um parque de 

estacionamento intermodal que, de acordo com as teorias da sustentabilidade ambiental e 

de dinamização urbana, induza a diminuição da utilização dos veículos próprios e promova 

utilização dos transportes públicos para circulação interna e para o Mafra ou Lisboa.  

De acrescentar que este importante nó viário se verifica em estreita ligação com o 

Complexo industrial da Venda do Pinheiro, sendo este o polo económico de maior peso 

naquele sistema urbano. Assim, muito embora não tenha sido contemplado na delimitação 

agora defendida para a ARU Malveira / Venda do Pinheiro, admite-se a importância do 

cuidado no tratamento da área de acesso ao mesmo, para que todas as ações contribuam 

para potenciar o seu desempenho. 

Do ponto de vista urbano, e de um modo geral à totalidade da área que se propõe 

delimitar, considerando todos os demais aspetos mencionados, sobressai a necessidade de 

dotar estrutura urbana (de ambas as localidades envolvidas) de um sistema de circulação 

pedonal contínuo e de qualidade, que respeite as legislações vigentes sobre a matéria, 

considerando-se do maior interesse o seu complemento com circuitos mistos, estilo ciclovia. 

A promoção da utilização do espaço urbano pelas populações que nele habitam, sem que 

para tal necessitem de recorrer a viaturas motorizadas constitui, por si só, um alívio na 

pressão exercida no sistema urbano, que, de modo quase automático, fomenta a sua 

regeneração (não só ao nível do espaço público, mas também porque potencia o crescimento 

de sistemas como o comércio local). 

Por último, ainda no âmbito da qualidade ambiental, é da maior importância chamar a 

atenção para a necessidade de rever a situação das demais linhas de água encanadas que se 

verificam no interior ou nas imediações deste sistema urbano.  

Decorrendo estas situações da necessidade de aproveitar o espaço para construção, 

alguns foram os casos em que terá sido menosprezada a localização de elementos 

habitacionais em leito de cheia das ribeiras visadas. Assim, urge desenvolver um esquema de 

trabalho que promova um conjunto de ações com vista à minimização dos efeitos 

decorrentes de potenciais situações torrenciais.    
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 3.1 | Análise preliminar: 

Edificado 

 

 Edifício novo da Unidade de Saúde de Mafra Leste (Milharado, Malveira e Venda do 

Pinheiro) na Malveira; 

 Edifício da Escola Básica da Venda do Pinheiro; 

 Edifício da Escola Básica Professor Armando de Lucena na Malveira; 

 Edifício da Escola Básica da Malveira; 

 Edificações habitacionais antigas, já com sinais de avançado estado de degradação; 

 Edifício do Jardim de Infância da Malveira, que revela necessidade requalificação, de 

acordo com o mau estado de conservação que apresenta; 

 Restante edificado (habitacional ou de uso público) contido na malha urbana 

englobada na delimitação da ARU, que apresente sinais de necessidade de recuperação ou 

requalificação. 

 

Espaço Público 

 Largo da Feira da Malveira, e equipamentos relacionados, que revelam sinais de 

necessidade de reabilitação; 

 Parque Ecológico da Venda do Pinheiro, como espaço verde de estruturação e 

qualificação urbana, e elemento fundamental na requalificação da malha urbana envolvente;  

 Estrutura urbana de corredores verdes que possibilite a circulação agradável e 

confortável dos utilizadores do espaço viário; 

 Requalificação do Largo da Feira da Malveira; 

 Requalificação da Zona de proteção do Forte de Santa Maria, na Malveira; 

 Falta de estacionamento ordenado, nomeadamente, nas áreas de maior concentração 

de serviços, que conduz ao estacionamento desorganizado ao longo da via pública; 

 Espaços urbanos exteriores devolutos, desadequados à permanência de pessoas; 

 Inexistência de espaços verdes de lazer e recreio integrados na malha urbana, que 

deem resposta às necessidades da população residente. 
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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; 

 Largura dos passeios insuficiente para correta utilização pedonal e desadequados à 

circulação de mobilidade condicionada; 

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

legislação relativa à mobilidade condicionada 
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4 | FUNDAMENTAÇÃO DA DELIMITAÇÃO  

A localização dos dois centros urbanos englobados nesta ARU – Malveira / Venda do 

Pinheiro – detém um papel fundamental na dinâmica do concelho de Mafra, principalmente 

no que concerne às acessibilidades e comunicação viária com os concelhos limítrofes.  

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

espaços público e edificado, utilizados por todos. E, nesse seguimento, 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 pelas localidades 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. O levantamento 

fotográfico e a análise presencial dos espaços tornam-se, assim, ferramentas fundamentais 

no processo de intervenção, sejam as ações pretendidas 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 se torna perentória para articular 

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

fundamentalmente as relações externas do espaço da Vila com a envolvente.  

Neste sentido, foram tomados como referência os elementos construídos – 

infraestruturas e edificações – que conferem a estruturação-base aos aglomerados urbanos 

da Vila da Malveira e da Venda do Pinheiro, assim como as demais centralidades, 

nomeadamente:  

 Forte de Santa Maria, na Malveira; 

 Capela de Nossa Senhora dos Remédios; 

 Aglomerado urbano da Malveira de cima;  

 Largo da Feira da Malveira, e Largo da Ermida (onde se dinamiza a Feira do Gado); 

 Estação de Caminhos-de-ferro da Malveira; 

 Mata Paroquial da Malveira e Complexo desportivo; 

 Quinta de Santo António, na Venda do Pinheiro; 

 Biblioteca Municipal da Venda do Pinheiro; 

 Terrenos do futuro Parque Ecológico da Venda do Pinheiro; 

 Unidade de Saúde de Mafra Leste na Malveira; 
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 Estrutura viária constituída pelos eixos de elevado impacto na malha urbana – EN8, 

A21 e A8 – e restantes vias de circulação intra e interurbana; 

Para efeitos de delimitação 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. 

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. 

Cumpre, porém, acrescentar a referência à importância que a indústria das ‘Trouxas da 

Malveira’ e o Complexo empresarial da Venda do Pinheiro detêm na regeneração e 

reabilitação pretendidas.  

A primeira, pelo seu caracter de divulgação e promoção da vila na região em que se 

insere, como produto de elevada qualidade e o complexo empresarial por representar um 

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

desenvolvimento do concelho e da marca Mafra. 

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.º 6614/2015 a 

15 de junho de 2015 no Diário da República, 2ªsérie. Neste sentido foi assumido como 

prioritária a integração da área consolidada dos espaços residenciais do solo urbanizado, 
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onde se incorporam o núcleo primitivo da vila da Malveira e o núcleo da Venda do Pinheiro 

e como tal o edificado mais antigo de ambas as localidades, que como tal detém o maior 

número de casos de necessidade de reabilitação.  

De seguida foi analisada a área consolidada dos espaços residenciais do solo urbanizado 

que interliga estes núcleos, nomeadamente a Venda do Valador, e que constitui um sistema 

urbano muito único no concelho que carece de uma visão de regeneração urbana. Como a 

sua análise exibe-se um número considerável de edificado carenciado de reabilitação, a 

mesma foi também incorporada na delimitação da ARU. Em situações de interligação destes 

espaços consolidados surgem pequenas áreas, de expressão territorial reduzida que se 

apresentam ou como espaços verdes em solo urbanizado ou como áreas a estruturar, cuja 

malha urbana não é efetivamente consolidada, mas que o seu eventual não englobamento 

implicaria uma delimitação desconexa. Cabe ainda referir que foi igualmente incorporado 

áreas de uso especial que apresentam equipamento com necessidades de requalificação. 

A presente proposta de alteração da delimitação da ARU da Malveira / Venda do 

Pinheiro, prende-se pela verificação da necessidade de integração dos estabelecimentos 

escolares da Malveira, dado que se tratam de edifícios que, pela sua importância para a 

população conjugada pela necessidade de uma operação de reabilitação, quer também, por 

uma questão de coerência territorial no âmbito deste tipo de infraestruturas, julga-se ser 

perentória a inserção da Escola Básica Prof. Armando de Lucena e da Escola Básica da 

Malveira, à semelhança da já integrada na área anteriormente definida Escola Básica da 

Venda do Pinheiro. Face ao exposto, a delimitação da ARU da Malveira / Venda do Pinheiro 

é considerada prioritária para o desenvolvimento do concelho e para a prossecução dos 

objetivos estratégicos Municipais.  
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5 | ACÇÕES FUNDAMENTAIS DE REABILITAÇÃO 

- Reabilitação do equipamento público e requalificação do espaço público no 

Largo da Feira da Malveira 

Localizado estrategicamente no núcleo da Vila da Malveira, sede da União das freguesias 

da Malveira e São Miguel de Alcainça, o Largo da Feira requer atualmente uma intervenção 

holística no sentido da sua reabilitação, composta por um conjunto de diferentes 

intervenções que pretendem dinamizar não somente a feira que semanalmente existe neste 

espaço, mas igualmente fomentar o desenvolvimento do comércio local.  

 

 

 A proposta de intervenção visa a reabilitação do equipamento público, 

nomeadamente: 

 As instalações sanitárias públicas existentes, atualmente em avançado estado de 

degradação e desadequados ao fluxo de utilizadores deste local, pretendendo-se dotar a 

emblemática feira de produtos regionais, de condições que assegurem a sua competitividade 

perante o mercado da área metropolitana de Lisboa; 

Figura 10 – Largo da Feira da malveira (entradas para as instalações 

sanitárias)  
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 A área de mercado e bancas para a venda de peixe, cujas condições de higiene e 

segurança carecem de melhoramentos que, além da reabilitação devem prever a 

comercialização de um produto de excelência característico do concelho; 

 A requalificação do espaço público envolvente a estes equipamentos, que deverá ser 

repensado como zona nuclear da freguesia e do concelho – atendendo a dinâmica de 

negócios nele desenvolvido durante a ocorrência das feiras;   

 A promoção de ações de dinamização e requalificação do comércio local, que 

promovam a reabilitação do edificado envolvente. 

Neste Largo existe ainda um Chafariz, classificado como imóvel de interesse patrimonial, 

cujo valor histórico, urbanístico, de memória e de conjunto, integra o centenário Campo da 

Feira da Malveira, devendo o seu cariz histórico ser preservado. 

Assim, a requalificação do espaço público e dos equipamentos que lhe são afetos, visam 

dotar este núcleo histórico e central da vila, e em especial a emblemática feira, de condições 

que assegurem a sua resiliência e competitividade no campo da mercantilização de produtos 

regionais na área metropolitana de Lisboa, posicionando a freguesia e o concelho na lista 

principal de procura de mercados e feiras municipais. 
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- Requalificação da Zona de proteção ao Forte de Santa Maria 

Os vestígios do Forte de Santa Maria representam um atrativo histórico e cultural de 

elevada importância na questão da atratividade da zona em que se insere. Encontra-se 

atualmente em vias de classificação como património militar (MAL.045). A sua construção 

data de inícios do século XIX, estando integrado na 2ª linha das Linhas de Torres Vedras. 

Atualmente em péssimas condições de conservação, a estrutura do forte encontra-se 

desprotegida, sendo identificável apenas parte do reduto e do fosso, e a sua utilização atual 

destina-se à localização de antenas de telecomunicações. 

Pela componente turística, valor histórico e atratividade paisagística deste local, a 

intenção de intervenção pretende fundamentalmente a requalificação do espaço, enquanto 

componente intrínseca da história do Concelho, restituindo-lhe as características iniciais, por 

forma a potenciar as suas características como atrativo turístico. 

 

 

   

  

Figura 11 – Localização do Forte de Santa Maria, Malveira  
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- Parque Ecológico da Venda do Pinheiro 

Localizada numa zona de transição entre a União das freguesias de Malveira e S. Miguel 

de Alcainça e a União das freguesias da Venda do Pinheiro e Sto. Estevão das Galés, a Venda 

do Valador encontra-se envolvida nos aglomerados urbanos consolidados da Malveira e 

Venda do Pinheiro, cujas densidades populacionais são consideravelmente elevadas. 

 

 

 

 

A intenção de construção do Parque Urbano prende-se com a necessidade de atribuir 

àquelas localidades um espaço verde amplo de descompressão, para desenvolvimento de 

atividades de recreio e lazer, que permita à população o usufruto do ‘ar livre’, que quebre a 

massa edificada contínua e incremente a qualidade de vida nas localidades adjacentes – quer 

do ponto de vista ambiental como da melhoria da paisagem urbana.  

Figura 12 – Candidatura ao POR, Parque Ecológico da Venda do Pinheiro 

associado ao corredor verde de enquadramento. 
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Permitindo as mais variadas atividades de lazer, desporto e cultura, e simultaneamente 

assegurando as funções de equilíbrio ecológico fundamentais em zonas urbanas 

consolidadas, é expectável um impacto extremamente positivo do Parque na resiliência da 

malha urbana e no quotidiano da população residente nas imediações, esperando-se que 

este contribua de forma positiva na sustentabilidade do edificado das localidades em que se 

insere. 

 Como objetivos fundamentais do projeto destacam-se os seguintes: 

 Preservar o equilíbrio ecológico da Ribeira do casal Novo e zona adjacente às suas 

margens, e promover a sensibilização das populações para a sua proteção e preservação; 

 Valorizar da componente ambiental e ecológica característica dos espaços verdes 

urbanos e promover a centralidade de área do Parque relativamente ao perímetro urbano 

em que ele se insere; 

 Promoção da definição da Estrutura Ecológica Urbana daquelas localidades, e a sua 

relação com o Concelho, constituindo o Parque como um “pulmão verde urbano” de valor 

paisagístico acrescentado. 

 

Figura 13 – Estudo do Parque Ecológico da Venda do Pinheiro  
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- Parque Intermodal da Venda do Pinheiro 

A proposta do parque intermodal da Venda do Pinheiro tem como objetivos específicos 

o reordenamento da circulação viária e do estacionamento na zona central deste núcleo. A 

existência de muitos movimentos pendulares diários, entre a Venda do Pinheiro e Lisboa, 

efetuados em carreiras de Transporte Público, provoca um excessivo estacionamento nas 

zonas envolventes às paragens de transportes públicos, de ligação direta à autoestrada – A8.  

Pretende-se a construção de um parque intermodal, numa zona junto ao acesso à 

autoestrada (A21), num terreno com cerca de 6.500,00 m2, permitindo o parqueamento de 

cerca de 190 veículos ligeiros, 2 táxis, e dois cais para paragens de autocarros de Transporte 

Público. A construção deste parque irá libertar o estacionamento da zona comercial da Venda 

do Pinheiro, na medida em que irá contribuir para uma maior rotatividade no 

estacionamento junto da zona comercial, uma vez que os lugares deixarão de estar 

ocupados, todo o dia, com os veículos dos passageiros que utilizam as carreiras de 

Transportes públicos.  

Com a construção deste parque serão, ainda, deslocalizadas as paragens existentes no 

centro da Venda do Pinheiro ao longo da EN 8. Considerando que cerca de 100 carreiras 

deixam de parar na EN 8 e que por cada autocarro de carreira que para na via, ficam 

igualmente parados cerca de 20 veículos, podemos garantir que deixam de parar na via por 

dia à volta de 12000 veículos, o que resulta numa diminuição considerável da libertação de 

CO2. 
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- Unidade de Saúde de Mafra Leste na Malveira  

A Unidade de Saúde de Mafra Leste (Milharado, Malveira e Venda do Pinheiro) na 

Malveira, com a cooperação técnica e financeira entre a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) e o Município de Mafra teve por objetivo a construção de um 

equipamento de saúde para a instalação de duas Unidades de Saúde Familiar de 15000 

Utentes, que pretende assistir às necessidades de três freguesias: Venda do Pinheiro, 

Malveira e Milharado (cujo número de utentes, na totalidade, ultrapassa os 23000).  

 

 

 

O edifício é constituído de um módulo polivalente que acautela os cuidados continuados 

de saúde, bem como a prestação de cuidados médicos no âmbito da psicologia, inaloterapia, 

podologia e ainda na assistência social e, simultaneamente um módulo de fisioterapia que 

permite manter os serviços de saúde que já ali tinham lugar. 

Trata-se de um 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. 

Figura 14 – Localização da Unidade de Saúde de Mafra Leste na Malveira  
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A nova Unidade de Saúde Mafra Leste, inaugurada no decurso da vigência da anterior 

delimitação da  ARU Malveira/Venda do Pinheiro e que integra um dos seus projetos 

estruturantes, tem como objetivo principal substituir instalações obsoletas, ao nível da 

funcionalidade e do conforto. Vem, desta forma, dar resposta as populações de várias 

freguesias, fundamentalmente para garantir a equidade no acesso aos cuidados de saúde 

primários. 

 

 

 

 

Figura 15 – Unidade de Saúde Mafra Leste, Malveira  
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- Escola Básica Prof. Armando de Lucena na Malveira  

A Escola Básica Prof. Armando de Lucena, integrada na presente proposta de 

delimitação da ARU Malveira Venda do Pinheiro, foi objeto de uma obra de dimensão 

assinalável, que consistiu na criação de mais oito salas de aula, na reabilitação total dos 

diferentes espaços, nomeadamente na mudança da cobertura em todos os pavilhões, na 

substituição de caixilharias e envidraçados, na correção da funcionalidade das salas e 

ampliação dos pavilhões, para além da passagem da parte administrativa, secretaria e 

direção escolar, assim como biblioteca e sala de informática, para as instalações da Casa da 

Cultura da Malveira, confinante com o complexo escolar.  

O estabelecimento de ensino passa, desta forma, a contemplar 21 salas de aula normais, 

1 sala de musica, 2 salas de Tecnologias de Informação e Comunicação, 1 laboratório de 

Ciências, 1 laboratório de Físico-química, 1 sala de Educação Tecnológica, 3 de Educação 

Visual e 2 Unidades de Multideficiência, totalizando, desta forma, 32 espaços que atualmente 

acolhem 567 alunos, distribuídos por 25 turmas.  

Realça-se que o estabelecimento de ensino serve um território em expansão 

demográfica, abrangendo alunos provenientes da União de Freguesias da Malveira e São 

Miguel de Alcainça, da Azueira (União de Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira) e da 

União de Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário. 

 

 
Figura 16 – Escola Básica Prof. Armando de Lucena, Malveira – Antes da Intervenção de Reabilitação 
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Figura 17 – Escola Básica Prof. Armando de Lucena, Malveira – Após a Intervenção de Reabilitação 
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6 | BENEFÍCIOS FISCAIS  

 

No seguimento da aprovação da delimitação anterior da ARU , através da deliberação 

da Assembleia Municipal, publicada no Aviso n.º 11676/2015, de 13 de outubro, foi definido 

um conjunto de benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, o 

imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e o imposto municipal 

sobre imóveis (IMI), bem como ao imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) e 

na aplicação do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), nos termos da legislação aplicável. 

No entanto face às alterações efetuadas ao Orçamento de estado para 2018, o Quadro dos 

benefícios Fiscais sofreu reajustes em concordância com o art.º 45 do EBF, D.L. 215/89 de 1 

de julho, alterado pela lei 114/2017 de 29 de dezembro e que se indicam: 

Isenção de IMT - imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis - nas 

aquisições de prédios urbanos ou frações autónomas destinados a intervenções de 

reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos 

a contar da data de aquisição; 

Isenção de IMT - imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis - na 

primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, para habitação própria e 

permanente ou a afetar a arrendamento para habitação permanente; 

Isenção de IMI -  imposto municipal sobre imóveis - por um período de três anos a contar 

do ano, inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a 

requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento 

para habitação permanente ou a habitação própria e permanente. A prorrogação da isenção 

prevista na alínea a) do n.º 2 está dependente de deliberação da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, sendo o respetivo reconhecimento 

efetuado pela câmara municipal nos termos do n.º 4 do artigo 45º do EBF.  
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Dedução à coleta, em sede de IRS, de 30% dos encargos relacionados com a respetiva 

reabilitação, até ao limite de €500, quando sejam recuperados nos termos da respetiva 

estratégia de reabilitação urbana ou imóveis arrendados, passíveis de atualização faseada 

das rendas, que sejam objeto de ações de reabilitação. 

Tributação das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em 

território português, à taxa reduzida de 5 %. 

Tributação dos rendimentos prediais à taxa reduzida de 5% quando estes sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis que sejam recuperados nos termos 

da respetiva estratégia de reabilitação urbana. 

Redução da taxa de IVA de 6%, as empreitadas de beneficiação, remodelação, 

renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas destes 

afetos à habitação, com exceção dos trabalhos de limpeza, de manutenção dos espaços 

verdes e das empreitadas sobre bens imóveis que abranjam a totalidade ou uma parte dos 

elementos constitutivos de piscinas, saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou 

instalações similares. 

Majoração do IMI até 30%, aplicável a prédios urbanos degradados, em mau estado de 

conservação e que não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a 

segurança de pessoas e bens, designadamente os prédios ou frações autónomas em ruínas, 

é da competência da entidade gestora ou da Câmara Municipal e de acordo com a legislação 

aplicável, nomeadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto e na Lei 

n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro. 
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7 | CONCLUSÃO 

A economia nacional mantém as oscilações descritas aquando da aprovação da primeira 

delimitação da ARU da Malveira / Venda do Pinheiro. E tal como referido na fase da sua 

aprovação, as repercussão dessas oscilação refletem-se nas atividades económicas, e o 

concelho de Mafra continua a não ser exceção. Em consequência direta, as oscilações, ainda 

que sempre em crescente, dos preços do combustível traduzem diretamente sobre os 

concelhos da periferia da Área Metropolitana de Lisboa e em quem neles reside. O paradigma 

mantém-se na sua essência semelhante ao descrito em 2015, embora se verifique à data 

atual um incremento da procura do que o concelho de Mafra oferece na sua já reconhecida 

qualidade de Vida, potenciado por uma fase positiva da economia nacional. 

 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, se em 2015 já urgia fazer frente às consequências que estes acontecimentos 

desempenham nas dinâmicas do Concelho, atualmente é crucial que a delimitação de Áreas 

de Reabilitação Urbana sejam um das ações passíveis de minimizar esses efeitos – como 

forma de garantir ao 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 alteração da delimitação da ARU da Malveira / 

Venda do Pinheiro revê a caracterização sumária da realidade existente tal como efetuada 

em 2015, mais acrescenta uma nova área capaz de ser mais um eixo regenerador e assim 

melhor fundamentar a tomada de decisões sobre a intervenção a concretizar nesta área com 

alguns sinais fortes de degradação, e que se considera prioritária para o desenvolvimento 

integrado do centro urbano e do concelho. 
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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 alteração da 

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 presente alteração à delimitação da ARU pela Assembleia Municipal 

carece de publicação através de aviso na 2.a série do Diário da República e divulgação 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.  

Face à presente alteração da delimitação da ARU, e não sendo simultânea à aprovação 

de nenhuma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), a mesma caduca no prazo de três anos 

após a data da sua aprovação e publicação, e caso entretanto, não seja aprovada nenhuma 

ORU. 

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 submetida 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 Malveira / Venda do Pinheiro 

 

 

 

Benefícios a aplicar: 

 

― IMI - Isenção por um período de 3 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 Malveira / Venda do Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


