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1. INTRODUÇÃO
1.1. ALTERAÇÕES DE CONTEXTO
O presente relatório consubstancia a proposta de Revisão do Plano Estratégico do Turismo
para o concelho de Mafra [Mafra_PETurismo_Revisão], que surge precisamente da
necessidade de atualização da Estratégia definida para o horizonte 2007-2016.
No período de oito anos decorrido após a apresentação do [Mafra_PETurismo], e para além
das intervenções e projetos implementados, foi possível observar algumas alterações no
contexto (macro e micro) que justificam uma revisitação da Estratégia, no sentido de propiciar
uma reflexão critica sobre a execução do Plano, e sobre as necessidades de reorientação e
posicionamento estratégico para o futuro. Que resultados foram já alcançados? Que desafios
ainda persistem?
Entre as alterações de contexto com capital de influência sobre a dinâmica da atividade
turística no concelho de Mafra, podem desde já salientar-se:


A crise económica e social registada em Portugal e no Mundo nos últimos anos,
afetando a dinâmica de investimento, os fluxos turísticos mundiais e as preferências/
comportamentos dos turistas;



A implementação da estratégia e dos instrumentos financeiros que integram o Portugal
2020 (Acordo de Parceria entre Portugal e a Comissão Europeia no qual se definem os
princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico,
social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020);



Alterações no contexto estratégico, legislativo e institucional do setor do turismo a nível
nacional e regional;



O crescimento da dinâmica associada ao surf e a consagração da Reserva Mundial de
Surf da Ericeira;



A consolidação de uma cultura municipal em torno da Música, consubstanciada em
projetos como a criação do Conservatório de Música de Mafra, e a futura localização
do Museu da Música no Palácio Nacional de Mafra;



A preparação de uma candidatura a Património Mundial da UNESCO do conjunto
composto por Palácio, Convento e Tapada Nacional de Mafra (na lista indicativa de
Portugal);



O crescimento populacional registado no concelho de Mafra nos últimos anos,
configurando novos segmentos de população residente/ novos públicos;



A criação do Conselho Municipal de Turismo e a construção de um processo
participativo de planeamento do desenvolvimento turístico do concelho de Mafra.
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1.2. PILARES PARA UMA ESTRATÉGIA
A atualização do diagnóstico à luz da leitura e interpretação destas alterações de contexto
(entre outras) permitiu confirmar alguns dos pressupostos que estiveram na origem da
definição da Estratégia delineada em 2007, bem como identificar drivers de mudança que
sugerem alguns ajustamentos, a consolidação de algumas ações e a integração de novas
iniciativas e projetos.
Como em 2007, a leitura e observação do território permitem, logo numa primeira impressão,
inferir da atualidade dos pilares da atratividade turística de Mafra anteriormente identificados,
impressão essa confirmada ao longo de todo o exercício de planeamento: a História e a
Cultura, a Natureza e o Ambiente, o Litoral, a Ruralidade e a Cultura Tradicional.
Contudo, e considerados agora sob uma outra perspetiva e num contexto relativamente
diferente, estes mesmos pilares podem ser reinterpretados, identificando os atrativos âncora de
cada um deles, matéria amplamente analisada no capítulo de Diagnóstico.

Figura 1 - Mosaico de Recursos e Atrativos Turísticos de Mafra
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Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

Efetivamente, o potencial diferenciador de Mafra reside no seu mosaico integrador de recursos
e atrativos em áreas tão diversas como a Natureza & Ambiente ou a História & Cultura, e que
podem resultar em combinações diversas e inovadoras.
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Assiste-se atualmente a uma evolução da procura em torno de experiências únicas,
diferenciadoras, ancoradas naquilo que é único em cada destino, e com capacidade de
estimular as emoções e ligações afetivas entre os turistas e o destino, a sua cultura e vida
próprias. A capacidade de cada destino para formatar experiências que ofereçam esse tipo de
ligação e vivência, experiências que irão permanecer na memória dos turistas, que por sua vez
irão sentir o desejo de voltar e de partilhar as suas emoções, aumentando assim a promoção
direta do destino e o seu exponencial de crescimento, constitui um dos principais elementos de
sucesso dos destinos turísticos.
Mafra detém importantes recursos que permitem um conjunto alargado de combinações que,
se bem estruturadas, podem resultar numa oferta muito diversificada, fortemente associada à
sua cultura e tradições, e simultaneamente dotada da contemporaneidade e inovação que os
turistas atuais procuram.
Tal como a Estratégia inicial, esta Revisão propõe-se definir as linhas orientadoras para a
intervenção da Câmara Municipal de Mafra, em matéria de turismo e em todas aquelas que de
alguma forma se interligam com / influenciam a capacidade de afirmação de Mafra como
destino turístico, no contexto local/ regional, nacional e internacional.
Este documento pretende constituir-se como um instrumento de gestão para os próximos anos,
apontando as linhas de intervenção estratégica, de acordo com a Visão de Mafra enquanto
Destino Turístico que agora se apresenta, bem como um conjunto de ações através das quais
se considera ser possível alcançar as metas e objetivos propostos.

1.3. ROTEIRO METODOLÓGICO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO
A metodologia adotada para a Revisão da Estratégia de Turismo privilegiou o contacto com os
agentes locais, enquanto elementos intervenientes e destinatários da operacionalização da
estratégia, dando assim continuidade ao trabalho prosseguido anteriormente. A existência do
Conselho Municipal de Turismo de Mafra (CMTM), no qual estão congregados representantes
dos vários subsetores turísticos e a ele ligados, conciliando interesses públicos e empresariais,
foi de uma enorme relevância, quer no que diz respeito à organização do próprio trabalho de
terreno, quer no que concerne aos valiosos contributos recebidos, os quais foram integrados no
conjunto de intervenções propostas.
Para além de workshops com os grupos de trabalho do CMT, organizados em três temáticas:
(i) defesa e valorização da costa e da Reserva Mundial de Surf; (ii) valorização do destino
Mafra/ Cultura; (iii) valorização do alojamento local e restauração; foram realizadas entrevistas
com a diretora da Tapada Nacional de Mafra, com o diretor do Palácio Nacional de Mafra e
com a diretora do Museu da Música.
Foram ainda realizadas visitas orientadas a diversos locais, como o Jardim do Cerco, a Escola
das Armas, o Palácio Nacional de Mafra, o Posto de Turismo de Mafra, o Centro Interpretativo
das Linhas de Torres, a Aldeia da Mata Pequena, a Aldeia de Broas, o Penedo do Lexim, a
Reserva Mundial de Surf e a diversas olarias do concelho.
Todo o trabalho de terreno foi acompanhado pela equipa técnica da Câmara Municipal de
Mafra, e monitorizado em reuniões com o Executivo.
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Figura 2 - Roteiro Metodológico da Revisão do Plano Estratégico de Turismo
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Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

Os capítulos seguintes retratam a síntese atualizada do Diagnóstico [Capítulo 2], a partir do
qual foi desenhada a Estratégia [Capítulo 3] e o Plano de Ação [Capítulo 4].
O Capítulo 5, Sistema de Acompanhamento, sistematiza a estrutura de gestão, as ações e
instrumentos propostos para a monitorização da implementação da Estratégia, do respetivo
plano de ação, bem como do funcionamento da parceria.
Em anexo pode encontrar-se:
- A versão mais alargada do Plano de Ação, numa compilação de Fichas de Projeto relativas às
ações propostas no âmbito da Revisão da Estratégia [Anexo A];
- A atualização da caraterização da situação de referência, nas variáveis consideradas
relevantes para a redefinição da Estratégia [Anexo B].
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2. DIAGNÓSTICO REVISITADO
Este capítulo apresenta uma sistematização dos principais elementos de diagnóstico que
presidiriam à definição da Estratégia, a partir da reavaliação do diagnóstico efetuado em 2007
e da recolha e atualização de informação primária, a qual poderá ser analisada em maior
detalhe no Anexo B. Foram igualmente consideradas as informações resultantes das análises
documentais, das entrevistas e visitas de terreno realizadas.
A Tabela seguinte retrata de forma sintética, através de uma análise SWOT, os principais
pontos fortes e fracos, bem como as principais ameaças e oportunidades identificadas no
destino Mafra:

ANÁLISE INTERNA

Tabela 1 - Análise SWOT

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

 Forte capacidade para atrair e fixar população;
 Imagem de destino seguro e com bons recursos ao
nível da saúde;
 Património histórico e cultural rico abrangendo
múltiplas áreas, com boas capacidades de
aproveitamento e transformação em produtos
turísticos;
 Recursos naturais diversificados de grande valor;
 Pluralidade de recursos e atrativos com elevado
potencial de diferenciação ainda pouco explorados;
 Emergência de uma nova dinâmica cultural
associada à Música, com a instalação do
Conservatório de Música e do Museu da Música
(prevista);
 Detenção de galardão internacional único em
Portugal e na Europa (Reserva Mundial de Surf);
 Presença em Redes Internacionais associadas ao
património, à cultura e ao desporto;
 Posicionamento de “charneira” relativamente a
áreas geograficamente próximas e de relevante
atratividade turística;
 Boas acessibilidades rodoviárias;
 Existência de um contexto institucional local
favorável ao desenvolvimento turístico;
 Conselho Municipal de Turismo, que integra atores
públicos e privados com intervenção no setor do
turismo, fortemente motivado para a concertação e
trabalho em rede;
 Cooperação institucional (entre instituições públicas
e público – privadas);
 Iniciativas de investimento turístico em torno da
valorização de elementos patrimoniais específicos,
com elevado sentido de internacionalização e
potencial de alavancagem de outros investimentos;
 Orientação não restritiva do desenvolvimento
turístico adotada no Plano Diretor Municipal;
 Disponibilidade de Planos Estratégicos em setores
cruciais para a atividade turística (Plano Estratégico
da Tapada Nacional de Mafra);
 Mobilização dos agentes locais para o
desenvolvimento do turismo da Ericeira.

 Envolvimento e conhecimento reduzido da
população relativamente aos valores patrimoniais
de Mafra, em especial os segmentos de ‘novos
residentes’;
 Taxas de ocupação reduzidas na globalidade dos
meios de alojamento;
 Inexistência de oferta de alojamento atrativa e
qualificada no centro da vila de Mafra;
 Fraca visibilidade externa dos recursos e atrativos
turísticos;
 Insuficiência de produtos turísticos integrados e
estruturados/ oferta turística desarticulada;
 Dinâmica e animação urbana no centro da vila de
Mafra ainda pouco estruturada e sem visibilidade
externa;
 Fraca dinâmica entre o Palácio Nacional de Mafra e
o tecido económico empresarial da Vila de Mafra;
 Excesso de jurisdições que são conflituantes nas
zonas balneares e omissão legal de regulações dos
desportos de deslize;
 Fraca visibilidade externa da Agenda Cultural;
 Insuficiente mobilização dos agentes locais para o
desenvolvimento turístico (em especial do
comércio) na vila de Mafra;
 Reduzida formação profissional dos funcionários
dos estabelecimentos de restauração e bebidas;
 Política de marketing territorial/ turístico e
estratégia de branding pouco desenvolvida.
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OPORTUNIDADES

ANÁLISE EXTERNA

 Procura turística internacional com crescente
valorização
de
elementos
diferenciadores
resultantes da combinação única de cada destino
dos seus recursos e atrativos;
 Crescente procura por férias curtas ou short
breaks;
 Possibilidade de concertação com destinos
vizinhos em áreas temáticas transversais, com
ganhos ao nível de escala e capacidade de
atração do mercado internacional;
 Revisão
do
POOC
possibilitando
a
compatibilização de interesses na faixa litoral do
concelho de Mafra;
 Existência na região de instituição de ensino
superior na área do turismo, favorecendo a
formação de recursos humanos e a qualificação
dos serviços turísticos;
 Contexto institucional nacional e regional
favorável ao desenvolvimento turístico;
 Instrumentos de apoio financeiro para o
investimento turístico (público e privado) no
âmbito do Portugal 2020.
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

AMEAÇAS
 Contexto global desfavorável ao investimento;
 Forte concorrência de destinos turísticos
próximos e de características similares;
 Fraca integração e visibilidade do destino Mafra
no contexto da AML e da sua estratégia de
desenvolvimento turístico.

Desta leitura de diagnóstico resulta a identificação de um conjunto de desafios a que a
Estratégia proposta procurará dar resposta, e que se podem enunciar da seguinte forma:


O concelho de Mafra tem evidenciado uma forte capacidade de atração de população,
constituindo estes novos segmentos de residentes uma importante oportunidade para a
revitalização das vivências urbanas do concelho, que permitam criar uma atmosfera
atrativa quer para residentes quer para visitantes e turistas. É necessário assim
reforçar a ligação emocional destes novos residentes, estimular a sua participação
ativa na vida social e cultural do concelho, e oferecer-lhe oportunidades para a
descoberta do património municipal. Dado que grande parte destes novos residentes
correspondem a famílias jovens com filhos em idade escolar, é importante também
envolver os agrupamentos escolares na dinamização de uma nova oferta, orientada em
primeira instância para a comunidade local, mas apelativa para os visitantes e turistas.



A localização e a qualidade dos acessos de e para Mafra, nomeadamente no contexto
da AML permitem uma boa circulação intra e extra concelhia, o que é também um fator
potenciador do desenvolvimento turístico do concelho, principalmente se se conseguir
captar parte dos fluxos de turistas que se deslocam a Lisboa para este concelho. É
necessário reforçar politicamente a presença de Mafra nas Estratégias Regionais,
dando-lhe maior visibilidade externa, assim como aumentar a promoção turística de
Mafra e viabilizar soluções de transportes dedicados ou de vocação turística atrativos
para os turistas.



Apesar da imensa riqueza de recursos e atrativos turísticos diferenciadores, verifica-se
ainda uma limitada integração da oferta turística, resultante na insuficiência de oferta
de programas turísticos integrados, desenhados de acordo com as caraterísticas
específicas os principais mercados. Para ultrapassar esta lacuna, é necessário reforçar
a articulação entre os agentes públicos e privados, sendo que a Câmara Municipal
detém neste contexto um importante papel de intermediação/ facilitação.
Paralelamente, o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e marketing
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turístico, suportado por um estudo de mercado e da procura, poderia ajudar a divulgar
esta oferta, de forma mais eficiente.


A ausência de uma oferta de alojamento atrativa, em particular na sede do concelho é
um fator extremamente limitador do desenvolvimento turístico de Mafra, e que pode
inviabilizar muito do esforço empreendido quer na formatação de produtos integrados,
quer na comunicação e divulgação. Se os potenciais turistas não tiverem oferta de
alojamento atrativa, e dada a proximidade a Lisboa e a outras cidades, a tendência
será para optarem por ficar alojados noutros concelhos, reduzindo assim não apenas o
contributo económico da sua mais extensa permanência, como a própria experiência
de visitação, que tenderá a ser mais curta, mais restrita, e por conseguinte, menos
marcante e memorável. Assim, é fundamental atrair investidores que queiram apostar
no desenvolvimento de unidades de alojamento em Mafra, e sensibilizar os agentes já
existentes para a necessidade da qualificação da sua oferta, quer ao nível dos
produtos e serviços, quer ao nível da formação dos seus recursos humanos.



Mafra é o concelho mais seguro da Área Metropolitana de Lisboa, podendo ser
considerado em matéria de Turismo como um destino seguro e ´saudável’, quer pela
existência de estruturas, equipamentos e forças de segurança e saúde pública
eficientes e disponíveis, quer pela ausência de criminalidade e de situações que
possam ser consideradas críticas pelos turistas. Sendo a segurança um dos requisitos
mais valorizados pelos turistas contemporâneos, é fundamental comunicar esta maisvalia, de forma a beneficiar deste importante capital.

A Estratégia a desenvolver deverá integrar estas preocupações, definindo objetivos
estratégicos e operacionais que permitam dar resposta aos desafios identificados e contribuir
decisivamente para a afirmação turística do destino Mafra.
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3. ESTRATÉGIA PARA O TURISMO DE MAFRA 2015-2020
3.1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

O processo de definição de uma estratégia de desenvolvimento de um destino turístico deve
considerar não apenas a realidade específica do destino em questão, mas também observar
articulação e coerência com as estratégias (turísticas e não só) que incidem sobre o território,
sejam elas internacionais, nacionais e/ ou regionais.
Esta concertação é tanto mais importante quanto se reconhece (i) a transversalidade setorial
do turismo, com implicações em áreas tão diferenciadas como o ambiente, a saúde e os
transportes (entre muitas outras); (ii) o potencial contributo da atividade turística para o
desenvolvimento económico e social do destino, para a preservação e valorização dos seus
recursos endógenos e para o reconhecimento externo desse mesmo destino; (iii) a importância
da capacidade do destino para atrair e fixar turistas determina em grande parte o sucesso
(competitividade e atratividade) do destino, o que depende fortemente de todo o contexto
ambiental, social, politico, económico e tecnológico em que o mesmo se insere.
No período decorrido entre 2007 e a atualidade, para além das já referidas alterações de
contexto, foram revistas e/ou definidas um conjunto de estratégias com capital de influência na
afirmação do destino Mafra, das quais se salientam:
A recente publicação da Estratégia Nacional que irá substituir o Plano Estratégico Nacional de
Turismo (PENT). O documento “Turismo 2020: cinco princípios para uma ambição – Tornar
Portugal o destino mais ágil e dinâmico da Europa”, apesar de se encontrar ainda em
período de discussão pública, aponta desde logo alguns princípios orientadores para a atuação
das entidades públicas do setor do turismo, afirmando a visão estratégica para o destino
Portugal:


“Um destino sustentável e de qualidade, onde crescimento turístico é compatível com a
produção de benefícios para o território e as comunidades e onde o Estado, na
preservação do território, deve saber cumprir o seu papel;



Um destino de empresas competitivas, onde um ambiente saudável para a iniciativa
privada promove a concorrência e inovação na atividade turística;



Um destino empreendedor, facultado de todas as competências e conhecimento que
lhe permita ser o país campeão do empreendedorismo turístico;



Um destino ligado ao Mundo, onde a conetividade e a mobilidade dos turistas são
ferramentas importantes na ativação da procura;



Um destino gerido de forma eficaz, onde a definição clara das competências de cada
agente não deve ser um entrave à iniciativa privada, à exploração de sinergias e
intensificação da transversalidade do turismo;
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Um destino que marca, cujas estratégias de promoção e comercialização devem
resultar de visões técnicas e não políticas no sentido de almejar a eficiência.”1

Os cinco princípios orientadores apontados pelo documento citado podem traduzir-se,
sinteticamente, da seguinte forma:
 Pessoa: traduzindo o enfoque na procura turística, e reforçando a necessidade de
estudar, conhecer, analisar e antecipar o perfil da procura, no sentido de conseguir
exceder as suas expetativas, aumentando a satisfação dos turistas e os benefícios
para os destinos;
 Liberdade: enfatizando simultaneamente a capacidade de escolha e adaptação do
setor privado e a necessidade de criar um ambiente global que favoreça a iniciativa
privada, nos investimentos e modelos que os agentes privados considerem mais
apelativos para o seu negócio e o seu próprio desenvolvimento;
 Abertura: à mudança como instrumento para a necessária adaptação às constantes
alterações do contexto, da procura e da realidade intrínseca dos destinos e territórios;
 Conhecimento: num apelo ao reforço da produção e partilha de conhecimento entre os
vários agentes intervenientes na atividade turística;
 Cooperação: entre empresas, instituições, regiões, setores e países, como único
caminho para o crescente desenvolvimento do setor do turismo e para a maximização
dos seus contributos para o desenvolvimento dos territórios.
Algumas das ações propostas pela Estratégia Nacional encontram especial eco no exercício de
planeamento estratégico em curso para o destino Mafra, salientando-se desde já:


Reforço dos processos de validação, reconhecimento e referência internacional da
mais-valia de recursos naturais;



Valorização do posicionamento costeiro das principais cidades portuguesas e de todo o
litoral;



Alteração do Regulamento da Náutica de Recreio, mitigando os constrangimentos ao
desenvolvimento da náutica de recreio;



Reorientação dos instrumentos financeiros (na apreciação de projetos por parte do
Turismo de Portugal) para a qualificação e sustentabilidade do destino e para a
requalificação e inovação do alojamento;



Afirmação da animação turística já existente no território promovendo uma divulgação
não meramente institucional da mesma;



Estimular a procura de segmentos alvo específicos;



Esforço acrescido ao nível do trade marketing;

1
Turismo de Portugal, 2015, Turismo 2020: Cinco Princípios para uma Ambição – Tornar Portugal o destino turístico
mais ágil e dinâmico da Europa.
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Estruturação de rotas e itinerários de acordo com as necessidades da procura e as
características do território;



Revisão, atualização e monitorização de um eficaz sistema de sinalização das
principais atrações e rotas;



Desenvolvimento de parcerias entre Entidades Regionais, públicas e privadas, com
vista à promoção de rotas, itinerários e eventos regionais com interesse turístico;



Reforçar a iniciativa privada enquanto motor de inovação, competitividade e
qualificação do destino;



Melhorar as competências estratégicas das PME do setor do turismo;



Potenciar as Escolas de Hotelaria e Turismo no desenvolvimento pessoal e profissional
dos recursos humanos ao dispor do turismo;



Estimular uma cultura de empreendedorismo no setor;



Implementação de um sistema de Business Intelligence no Turismo de Portugal;



Apoio ao desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas inovadoras de
monitorização da atividade turística;



Realizar inquéritos regulares de caraterização das atividades turísticas e dos turistas;



Apoiar soluções inovadoras de requalificação e desenvolvimento das cidades em torno
do conceito de destinos inteligentes, tendo em vista a adoção de soluções inteligentes
que contribuam para a resolução de problemas urbanos e respondam aos atuais
desafios ligados à qualidade de vida, quer dos residentes, quer dos turistas;



Promover a mobilidade sustentável dos fluxos turísticos, numa lógica de potenciar a
intermodalidade e os transportes coletivos na atividade turística;



Estudar os benefícios e vantagens que a sharing economy pode conferir ao transporte
turístico;



Identificação do que promover e em que mercados;



Reforço da presença do digital e aposta no mobile.

As ações apresentadas traduzem diferentes níveis de atuação e de objetivos estratégicos,
sendo que, a concretizar-se a sua operacionalização, em particular, as mais dependentes da
atuação central, o destino Mafra sairá beneficiado pelos potenciais resultados alcançados por
essas mesmas ações. Simultaneamente, o destino Mafra pode também ele protagonizar e/ou
contribuir para a implementação de algumas destas ações, começando por realizá-las no seu
próprio território à sua escala, sendo por demais evidente a necessidade de articular e
concertar a estratégia do município de Mafra com a Estratégia Nacional para o Turismo.
No contexto regional, o Plano Estratégico para o Turismo na Região de Lisboa 2015-2019,
é igualmente uma referência a considerar, pela sua mais direta e iminente influência no
desenvolvimento turístico de Mafra.
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Neste Plano Estratégico, Mafra é referenciada como um dos concelhos limítrofes a Lisboa em
que a oferta turística se encontra ainda por desenvolver, mas com potencial de
desenvolvimento do surf como produto de nicho e da oferta cultural complementar à da cidade
de Lisboa.
É igualmente referido como exemplo de experiências a desenvolver a promoção de roteiros
integrados entre os palácios de Sintra e Mafra.
Na estratégia global para a Região Lisboa, ancorada num conjunto de centralidades
estratégicas, é considerado o alargamento da centralidade de Lisboa aos concelhos que, pela
sua escala e complementaridade de oferta são entendidos como uma extensão da cidade.
Nestes concelhos está incluído Mafra, considerando a existência de ativos de elevado valor
para a Região, como o complexo do Convento de Mafra e o Surf.
No que concerne aos principais objetivos estratégicos da Estratégia Turística para a Região de
Lisboa, são enunciados os seguintes:


Aumento da abrangência em termos de oferta;



Aumento da estadia média;



Aumento do número de repeat visitors.

Numa leitura imediata, as referências a Mafra no contexto turístico da Região de Lisboa não
parecem traduzir a globalidade e o potencial dos recursos e atrativos de Mafra, deixando
antever um conjunto de oportunidades com relevo e significância que será crucial explorar no
futuro.
Ainda a nível regional, mas no âmbito de uma estratégia não setorial, a Estratégia Integrada
de Desenvolvimento Territorial da Área Metropolitana de Lisboa, aponta seis Prioridades
Estratégicas para o desenvolvimento da AML:
 Prioridade Estratégica 1: Sustentar a atratividade do território na complementaridade de
um tripé composto pelas dimensões do turismo, qualidade de vida e base ecológica:
 Prioridade Estratégica 2: Promover um ciclo virtuoso progressivamente mais dinâmico
entre Universidades e Centros de Conhecimento, Inovação e Business Services e
desenvolvimento logístico;
 Prioridade Estratégica 3: Acentuar a força patrimonial e cultural da AML;
 Prioridade Estratégica 4: Reforçar a vertente de desenvolvimento urbano inclusivo e
sustentável que incorpore uma estratégia de regeneração e reabilitação urbana,
promovendo a articulação de intervenções coerentes com o estabelecido no PNPOT,
PROTAML, na ENDS e na Estratégia Regional de Lisboa 2020;
 Prioridade Estratégica 5: Promover a capacitação regional no âmbito da inclusão social,
incluindo o abandono escolar precoce, num contexto de mobilização concertada da
rede social existente no território, focalizando assim a intervenção de redes sociais já
existentes e articulando as intervenções numa lógica multidimensional e multinível;
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 Prioridade Estratégica 6: Aprofundar e reforçar as dinâmicas económicas locais,
incluindo as prioridades em matéria de ajustamento das ofertas formativas e de outras
políticas ativas de emprego às caraterísticas de desenvolvimento do território.
Paralelamente, durante o período considerado, foram ainda produzidas algumas alterações
legislativas, nomeadamente do Regulamento Jurídico dos Empreendimentos Turísticos
(RJET) com implicações no enquadramento das unidades de alojamento e em especial, do
Alojamento Local.
A análise crítica das diretrizes delineadas em cada uma das Estratégias referidas, não sendo
exaustiva, permitiu (i) enquadrar a Estratégia do Turismo de Mafra, garantindo a coerência e
articulação dos seus objetivos e metas com as das estratégias nacionais e regionais; (ii)
identificar oportunidades para a consolidação e afirmação do destino Mafra nos contextos
internacional, nacional e regional.
As Estratégias consideradas, e aquelas que não sendo aqui citadas2 terão também importantes
repercussões no desenvolvimento do território em que Mafra se insere, consideram objetivos e
metas estratégicas que procuram responder, em conjunto, aos desafios que Portugal e a
Europa enfrentam. Neste contexto, Mafra tem não apenas um papel relevante de afirmação
turística, mas também de contributo, por via da atividade turística e da valorização inerente dos
seus recursos endógenos para a sua própria competitividade e atratividade, da Região e do
País.

3.2. CONCEITO ESTRATÉGICO, VISÃO, PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Na definição do Conceito Estratégico para o Destino Mafra foram considerados, para além dos
princípios orientadores observados nas Estratégias Turísticas Nacional e Regional, um
conjunto de pressupostos resultantes de todo o processo de diagnóstico e análise estratégica
consequente, que nortearam a definição da Estratégia para o Turismo de Mafra 2015-2020, e
que devem orientar a implementação da mesma:


A importância dos residentes, e das vivências urbanas. Um destino deve antes de mais
ser atrativo para quem nele reside, oferecendo indubitáveis condições para o
acréscimo progressivo das condições de vida das suas populações. As vivências
urbanas, reflexo sobretudo da vida destas mesmas comunidades e da sua ligação com
o território e as suas origens e tradições, são um dos elementos de maior atratividade
dos destinos, dado que traduzem um património vivo e vivido, que se quer conhecer e
explorar.



O reconhecimento que o potencial de afirmação de Mafra reside na diferente
combinação dos seus recursos (integrada e orientada). Se abordados de forma
individual ou meramente temática, por produtos estratégicos (como o Sol & Praia,
Turismo de Natureza, …), os recursos de Mafra veem minimizados o seu potencial

2

No âmbito do Portugal 2020, refere-se entre outras as EDL promovidas pela A2S no âmbito das candidaturas a DLBC
Rural e DLBC Costeiro, ainda em apreciação da segunda fase de concurso, bem como todas as Estratégias e
Orientações Comunitárias e Nacionais relativas ao quadro de programação 2014-2020.
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diferenciador. Analisando a concorrência, a partir dos destinos geograficamente
próximos de Mafra, não é difícil encontrar locais com ofertas similares e que podem
igualmente oferecer aos turistas e visitantes, impressionantes experiências turísticas. O
capital de diferenciação de Mafra reside não apenas nos seus ícones, mas na
variedade de combinações diferentes que estes podem proporcionar (conjugando
oferta de natureza com gastronomia e cultura, por exemplo).


A necessidade de se trabalhar de forma orientada para segmentos específicos. Mafra
detém um conjunto de recursos e atrativos turísticos únicos pela sua própria
diversidade e possibilidade de combinações. Contudo, os turistas procuram cada vez
mais experiências enriquecedoras da sua própria vivência, pelo que é necessário
oferecer propostas de consumo/ experiências adequadas a cada um dos turistas,
orientadas para as especificidades de cada um dos segmentos de procura existentes
ou potenciais. Considerando a estratificação da procura por segmentos geográficos de
origem, é possível antecipar que a atratividade de Mafra para o segmento internacional
seja resultante de um conjunto de elementos eventualmente diferentes daqueles que
vão atrair o segmento de proximidade, dos visitantes da AML. É portanto crucial
identificar quais os elementos que poderão desencadear o desejo de visita em cada um
dos segmentos e construir ofertas diferenciadas para cada um deles.



A necessidade de trabalhar a competitividade (oferta) e a atratividade (procura). Ainda
que o foco deva estar na construção da atratividade percecionada pela procura,
procurando conhecer e monitorizar as suas preferências e as tendências
internacionais, é importante mobilizar os agentes da oferta para a construção de uma
linguagem comum, ainda que com as especificidades inerentes aos negócios e
posicionamentos de cada um. Não se pretende restringir a iniciativa mas sim orientá-la
para uma narrativa que permita efetivamente fazer corresponder o que se tem com
aquilo que o turista procura.



O papel da formação, sensibilização e dotação de estruturas e recursos de gestão da
atividade turística. Em estreita ligação com a competitividade turística, são
fundamentais as componentes associadas ao atendimento e à qualidade dos serviços
prestados, fortemente devedoras da existência de recursos humanos qualificados e de
estruturas e abordagens profissionalizantes, quer no âmbito dos serviços prestados
pelos agentes privados, quer sobretudo, pelos serviços prestados pela Câmara
Municipal de Mafra, por se esperar que esta assuma um papel demonstrativo neste
contexto.



O papel crucial da articulação/ cooperação institucional (intra e intermunicipal). Mafra
não existe isolada, mas inserida num contexto regional e nacional que importa articular,
de forma a potenciar sinergias, obter ganhos de escala e beneficiar de fluxos turísticos
existentes ou a criar. Esta articulação, acrescida da linguagem comum já referenciada,
deve reger a atuação do município em matéria de turismo, não apenas na ligação aos
agentes do seu território, mas àqueles que, no contexto supramunicipal possam
contribuir e enriquecer a Estratégia Turística de Mafra, estimulando no âmbito da sua
própria atuação e junto dos seus técnicos e recursos humanos a partilha de informação
e a concertação de atividades e eventos.



A necessidade de maior visibilidade nacional e internacional à atividade turística de
Mafra. Nomeadamente através de uma política de comunicação e promoção que, não
se sobrepondo às Estratégias de Marketing Turístico Nacionais e Regionais, permita
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criar uma dinâmica comunicacional e promocional atrativa e acessível aos seus
destinatários, de acordo com uma prévia priorização de segmentos de mercado a
conquistar.


A oportunidade para dinamizar a atividade turística de Mafra através da valorização
dos recursos e apoios disponíveis no âmbito do Portugal 2020. Ainda que obviamente
restritos, estes apoios poderão alavancar um conjunto de investimentos privados e
públicos que, se devidamente canalizados e geridos, poderão alimentar de forma
crucial a implementação da Estratégia proposta.



A possibilidade do desenvolvimento turístico de Mafra constituir um instrumento
preferencial para o desenvolvimento socioeconómico do concelho. O turismo tem visto
reconhecido, em termos mundiais, o seu contributo para o desenvolvimento
socioeconómico dos territórios, por diversas razões, entre as quais o seu contributo
para a geração de emprego e rendimento, para o aumento da qualidade de vida das
populações, para a preservação e valorização dos recursos endógenos, e para a
promoção de experiências enriquecedoras e perduráveis na memória de quem os
visita. Este deve ser o fim primeiro de uma qualquer estratégia de desenvolvimento
turístico, e um dos princípios que a Estratégia proposta para Mafra procura respeitar.

A Missão para o Turismo de Mafra pode assim ser enunciada como traduzindo o lema
orientador de atuação para os próximos anos:

“Afirmar
Mafra
como
destino
turístico
diferenciado no contexto internacional, nacional
e regional, privilegiando a dinâmica local como
motor de vivências únicas e reveladoras do seu
mais autêntico património.”

No que concerne à Visão para o Destino Mafra, ela traduz o conceito estratégico do destino,
ancorado em valores únicos:

“Mafra: Destino de Experiências
ingulares que REALmente
MARc@m”


Paisagem urbana qualificada, apostada na valorização dos serviços e do espaço
público;



Litoral excecional, reconhecido, classificado e protegido;



Atmosferas e vivências urbanas que transmitem uma visão polissémica de Mafra feita
de tradição, de património, de ambiente, de cultura e de práticas artísticas
contemporâneas;



Espaço rural qualificado e detentor de uma identidade marcante;
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Herança cultural e patrimonial excecional;



População acolhedora, autêntica, património vivo do concelho;



Produtos locais de qualidade;



Combinação virtuosa entre atividades de lazer de recorte moderno e ativo e atividades
mais clássicas de fruição do património (modernidade aliada à tradição);



Experiências que marcam quem visita o concelho.

3.3. DESAFIOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS
A análise de diagnóstico permitiu identificar um conjunto de desafios que, não obstante as
diligências implementadas na operacionalização da Estratégia de 2007, permanecem como
potenciais obstáculos à prossecução da Missão e Visão delineadas:
 A captação/ fixação de turistas. Mafra recebe um considerável fluxo de visitantes,
contudo não consegue ainda reter esses visitantes transformando-os em turistas e
aumentando as receitas resultantes da sua permanência no território por períodos mais
extensos.
 A notoriedade externa. Apesar da presença de recursos e atrativos de inigualável
importância e expressão, a notoriedade externa de Mafra encontra-se ainda restrita e
apenas capitalizada por alguns dos seus equipamentos, não tendo sido ainda possível
estender essa notoriedade a outros recursos e atrativos, contribuindo assim para a
afirmação de Mafra enquanto destino turístico.
 O posicionamento competitivo no destino Lisboa. A avaliar pela expressão granjeada
pelo concelho de Mafra no contexto turístico da Região de Turismo de Lisboa, é
possível considerar uma margem de crescimento e afirmação que ainda não foram
plenamente exploradas e traduzidas numa oferta turística à escala regional na qual
Mafra assuma o protagonismo que os seus recursos permitem ambicionar.
 A atração de investimento, nomeadamente em setores como o alojamento, em
particular na sede do concelho e em categorias mais consentâneas com a grandeza e
especificidade dos seus recursos, é ainda muito débil, resultando em carências
significativas em áreas chave para o desenvolvimento turístico.
 A preservação, valorização e rentabilização de recursos, que não tem sido capaz de os
transportar para um patamar de maior visibilidade e eficiente exploração turística.
A ponderação dos desafios identificados face às condições existentes no concelho de Mafra
permitem definir como Objetivos Estratégicos para o período 2015-2020:


Consolidar e qualificar a oferta turística dando continuidade ao processo iniciado
com a Estratégia 2007-2016;



Diferenciar a oferta turística, evidenciando o que torna Único o turismo em Mafra,
através da formatação de experiências ancoradas nos seus recursos endógenos e que
respondam de forma inovadora e diferenciada às expetativas de quem o procura;
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Comunicar de forma eficiente e inovadora, orientada para segmentos específicos de
mercado;



Promover e agilizar a concertação entre agentes, públicos e privados, intra e
intermunicipais;



Atrair e estimular o investimento turístico.

O reforço do compromisso com a estratégia delineada e com os seus objetivos estratégicos
faz-se com a definição e estabelecimento de um número reduzido, pertinente e adequado de
indicadores de resultado. Este sistema de indicadores visa medir os resultados a alcançar face
a metas quantitativas previamente definidas, constituindo por isso um importante instrumento
de monitorização. A implementação do plano de ação do PET deve ser devidamente
acompanhado, no sentido de serem alcançados os resultados previstos. Entende-se que o seu
alcance traduzirá o sucesso da estratégia traçada. A tabela abaixo explicita o compromisso
com a estratégia ao nível dos resultados que se pretende alcançar.
Tabela 2 – Sistema de Indicadores de Objetivo para a Monitorização estratégica do PET
Designação

Indicadores de Resultado
Situação de Partida

Meta
2019

Crescimento médio anual das
dormidas globais (%)
Crescimento médio anual das
dormidas de estrangeiros (%)
Acréscimo do emprego nas
atividades
características
do
turismo (ou Aumento da proporção
do
emprego
nas atividades
características do turismo face ao
emprego total)
Aumento da taxa de ocupação dos
alojamentos hoteleiros (%)
Aumento da estada média (nº
noites)

2013

125.743 (em 2013)

10%

15%

73.229 (em 2013)

15%

20%

1.458 (pessoas ao serviço em 2012) ou
7,8% (do emprego total em 2012)

9

13

46,9 (em 2013)

48

50

2,1(em 2013)

2,3

2,5

Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para melhor enquadrar as intervenções consideradas necessárias para a prossecução dos
objetivos estratégicos definidos, foram identificados os Objetivos Específicos subjacentes:


Consolidar e qualificar a oferta turística dando continuidade ao processo iniciado com a
Estratégia 2007-2015:


Aumentar e qualificar a oferta de alojamento;



Promover o desenvolvimento de uma dinâmica urbana no centro da vila
de Mafra que crie uma atmosfera cosmopolita atrativa para turistas e
residentes, e que permita criar novos públicos;
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Reforçar e dinamizar as práticas conviviais urbanas, recuperando
tradições e práticas ancestrais;



Sensibilizar e formar os agentes locais (do setor do turismo e de outros
como o comércio e a cultura) para a importância do turismo e do
acolhimento ao turista;



Estruturar a programação cultural de forma mais apelativa;



Potenciar a divulgação, comercialização e distribuição dos produtos
regionais de qualidade;



Garantir a preservação e valorização (rentabilização) dos recursos
naturais e culturais existentes através da estruturação de programas e
produtos integrados, orientados para segmentos e temáticas específicas;



Potenciar o papel dinamizador do Conjunto Real no contexto global da
oferta turística;



Promover a concertação e colaboração entre agentes locais.

Diferenciar a oferta turística, evidenciando o que torna Único o turismo em Mafra:


Potenciar a música como elo de ligação entre os diferentes recursos e
atrativos turísticos, através da definição de propostas de consumo
combinadas em que a música surge como narrativa estruturante;



Potenciar o desenvolvimento de experiências turísticas diferenciadas,
integradoras de diferentes recursos e orientadas para segmentos
específicos;



Estimular a oferta de produtos turísticos de nicho mas com elevadas
mais-valias, quer em termos de impacto económico quer em termos de
contributo para a diferenciação da oferta;



Transformar os recursos e atrativos turísticos em propostas de consumo
específicas e especializadas, em programas integrados acessíveis ao
consumidor;



Reforçar o valor histórico da presença Real através da formatação de
produtos turísticos inovadores;



Mobilizar a população e os artificies locais para a dinamização e
envolvimento ativo na criação de eventos;



Promover o envolvimento das instituições de solidariedade social, e
outras, que promovam a inclusão e o voluntariado na dinamização de
eventos turísticos;



Dinamizar um sistema de certificação da oferta patrimonial;



Dinamizar um sistema de certificação dos produtos e serviços turísticos.
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Comunicar de forma eficiente e inovadora:


Definir uma estratégia de comunicação e promoção turística atenta às
novas plataformas e tecnologias;



Comunicar o destino tendo em atenção a necessidade de alterar a
distância mental existente relativamente a Mafra para um novo
posicionamento geográfico relativo à Grande AML: suficientemente
longe, surpreendentemente perto.



Promover a articulação entre agentes no sentido de aumentar a eficácia
do esforço de marketing e comunicação;



Potenciar as redes internacionais como instrumentos de comunicação e
promoção;



Criar um sistema de acompanhamento e monitorização da atividade
turística que permita conhecer a evolução da procura e da oferta,
conhecer o perfil do turista de Mafra, monitorizar novas tendências e
dinâmicas, entre outros fatores.

Promover e agilizar a concertação entre agentes, públicos e privados, intra e inter
municipais:


Reforçar o envolvimento do CMT e promover a criação de grupos de
missão com vocações específicas para a monitorização da atividade
turística no concelho de Mafra;



Reforçar a posição estratégica no contexto do destino Lisboa, através de
uma maior articulação com os agentes relevantes;



Promover o desenvolvimento de ofertas de transportes alternativo/
integrado de ligação a Lisboa e a outras vilas e cidades da Região,
mobilizando os agentes locais do setor para a formatação de soluções.

Atrair e estimular o investimento turístico:


Criar condições para a atração de investimento no setor do turismo,
através do desenvolvimento de dossiers informativos, missões de
divulgação e apoio direto aos empresários na estruturação do
investimento a realizar.
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4. PLANO DE AÇÃO
A implementação da Estratégia deve pautar-se pela implementação de um conjunto de
intervenções que se considera poderem responder de forma efetiva aos objetivos delineados, e
que se encontram estruturados no Plano de Ação que seguidamente se apresenta.
A identificação dos projetos resulta de um processo em duas fases, de acordo com a
metodologia de revisão estratégica prosseguida:
Numa primeira fase, foi avaliado o grau de execução dos projetos propostos no Plano de Ação
de 2007, procurando avaliar da pertinência de execução e/ou de continuação dos projetos
ainda não concluídos, de acordo com os objetivos agora traçados. Esta fase procurou garantir
a continuidade da atuação do município em áreas que permanecem atuais e pertinentes para a
Estratégia. A tabela abaixo sintetiza a informação recolhida.
Tabela 3 - Execução do Plano de Ação 2007-2015, segundo informação fornecida pela Câmara
Municipal de Mafra
PROJETO
EXECUTADO
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Requalificação urbanística e paisagística da envolvente do PNM
Requalificação urbanística do núcleo histórico de Mafra
Requalificação dos espaços públicos dos núcleos urbanos com
especial interesse turístico
Acompanhamento do Plano Estratégico do Litoral de Mafra
Construção do Porto de Recreio da Ericeira
Requalificação da Foz do Lizandro
Acompanhamento do Plano Estratégico da TNM

1.1.8.

Execução do Centro de Interpretação Ambiental da TNM

1.1.9.
1.1.10.

Elaboração do Master Plan para o Pólo do Celebredo
Projeto Mafra com Vida

1.1.11.
1.1.12.

Mafra com Vida: Animação
Mafra com Vida: Estudos

Desenvolvimento de atividades de formação outdoor e mista na
TNM
1.1.14. Revisão do Plano Diretor Municipal
1.1.15. Desenvolvimento da Agenda 21 Local
1.1.16. Reordenamento da circulação e do estacionamento automóvel
1.1.17. Reforço, atualização e inovação de infraestruturas e equipamentos
de apoio ao turismo
1.1.18. Valorização turística das artes e ofícios tradicionais
1.2.1. Requalificação dos meios de alojamento existentes

NÃO
EXECUTADO

X
X
Parcialmente
Executado
X
Projetado
X
X
Candidatura
Aprovada
Aguarda
Aprovação
Ministerial
X
X
X

1.1.13.

X
X
X
X
X
X
CMT
X
GAET

1.2.2. Apoio à instalação de novas unidades de alojamento
1.2.3. Requalificação dos estabelecimentos de restauração

EM
EXECUÇÃO

X
2008-2010

1.2.4. Criação de condições adequadas para o desenvolvimento do Touring
ou Turismo de Itinerância
1.2.5. Melhoria do sistema de acolhimento ao turista

X

1.2.6. Criação de uma agenda de eventos turísticos de médio prazo

X

1.2.7. Promoção do Roteiro dos Palácios Reais

X

Plano de
Atividades
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PROJETO
EXECUTADO
1.2.8. Valorização da rota das Linhas de Torres
1.2.9. A cultura do Pão

EM
EXECUÇÃO

NÃO
EXECUTADO

X
Parcialmente
Executado

1.2.10. Lançamento de novas formas de organização e comercialização da
oferta

X

1.3.1. Aperfeiçoamento do sistema de informação ao utilizador

X

1.3.2. Conceção, lançamento e implementação do SIT
1.3.3. Criação e gestão de uma base de dados para o turismo
1.3.4. Desenvolvimento de uma rede de contactos permanentes
1.3.5. Desenvolvimento de um programa de estudos técnicos especializados
1.3.6. Preparação e lançamento dos Sistemas de Controlo e Monitorização
1.4.1. Execução de um Programa Operacional de Formação Profissional
1.4.2. Operacionalização de ações de dignificação das profissões
1.4.3. Elaboração de dossiers de candidatura a programas nacionais e
comunitários
2.1.1. Elaboração de um Plano de Marketing do destino turístico
2.1.2. Implementação do Plano de Marketing

X
X
X
X
X

2.1.3. Lançamento de Estudos de Opinião periódicos
2.1.4. Lançamento de Estudos sobre o Perfil do Turista em Mafra
2.2.1. Lançamento de Estudo de Imagem Turística do Concelho
2.2.2. Criação de uma Marca Turística
2.2.3. Promoção e criação de um slogan e logotipo
2.2.4. Revisão do material promocional existente, sua edição e distribuição
2.2.5. Presença de Mafra em feiras, workshops e eventos similares
2.2.6. Lançamento de uma campanha de sensibilização da população
residente para o Turismo
2.3.1. Estabelecimento de um Programa Estratégico de Comunicação
2.3.2. Mobilização de Opinion Leaders

X
X
X
X
X
X
X
X
Plano de
Atividades

Gabinete de
Comunicação
da Câmara
Municipal de
Mafra

2.3.3. Sistematização das relações permanentes com a Comunicação Social
2.4.1. Seleção de Canais de Distribuição
3.1.1. Criação de um novo modelo institucional para o Turismo
3.2.1. Elaboração e implementação de um Guia do Investidor
3.3.1. Criação/ Reestruturação de um serviço de apoio aos investidores
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

X
X
X

Numa segunda fase, foram identificadas as ações que, não tendo sido consideradas no
anterior Plano, deveriam agora integrar o Plano de Ação, como intervenções de resposta e
concretização dos desafios e metas estratégicas entretanto delineadas.
Para maior facilidade de leitura, o Plano de Ação está estruturado em 5 Eixos Estratégicos. O
contributo destes eixos para os seis objetivos estratégicos definidos não é linear, dado que
diferentes intervenções vão contribuir e impactar de forma direta ou indireta as metas a atingir.
Paralelamente, as ações incluídas em cada um dos Eixos estão simultaneamente relacionadas
com múltiplos objetivos específicos, tendo a sua integração por eixo sido ditada pela função
principal a desempenhar/ principal objetivo da intervenção proposta.
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Figura 3 - Estrutura do Plano de Ação – Eixos Estratégicos de Intervenção
Plano de Ação
Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Diferenciação da Oferta Turística

Informação, Comunicação e Promoção

Distribuição e Comunicação

Articulação

Investimento

Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

No eixo relativo à Consolidação e Qualificação da Oferta Turística inserem-se um conjunto
de intervenções [Ver Anexo A] que visam contribuir para a consolidação e qualificação da
oferta turística e do território em que a mesma ocorre, dando continuidade à atuação já
desenvolvida pelo município de Mafra.
No eixo de Diferenciação da Oferta Turística, procura estimular-se a inovação e
diferenciação da oferta através de um conjunto de ações que têm como objetivo central afirmar
a unicidade dos recursos e atrativos turísticos de Mafra, através da formação de experiências
únicas e marcantes.
O eixo dedicado à Informação, Comunicação e Promoção integra projetos que visam
contribuir para a dinamização de uma política de informação, comunicação e promoção que
aproxime turistas e agentes da oferta, bem como fomentar o papel de dinamizador que o
próprio município pode desempenhar, especificamente, na área da informação e partilha de
conhecimento.
No eixo Distribuição e Comercialização são propostas ações que visam agilizar o contacto
com os principais agentes de comercialização e distribuição turística.
Os projetos integrados no eixo Articulação visam fomentar uma política de articulação e
concertação entre agentes públicos e privados, nos contextos local, regional, nacional e
internacional. Este eixo está fortemente associado ao eixo de Diferenciação da Oferta, dado
considerar-se que a concertação entre os diversos agentes promotores da atividade turística
constitui a ferramenta essencial ao fomento da inovação e da diferenciação da oferta turística.
O eixo relativo ao Investimento integra os projetos cujos objetivos se prendem com a atração
de investimento turístico.
No âmbito de cada um dos Eixos Estratégicos foram ainda definidos programas de intervenção,
no sentido de melhor identificar a tipologia de projetos propostos e os objetivos específicos a
que se propõem responder.
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Figura 4 - Estrutura do Plano de Ação – Eixos Estratégicos de Intervenção – Programas de
Intervenção

Plano de Ação

Consolidação e Qualificação
da Oferta Turística

Valorização dos

Estruturação e Qualificação

Qualificação dos

Recursos Naturais

da Oferta Turística

Recursos Humanos

Valorização e
Envolvimento da
Comunidade Local

Diferenciação da
Oferta Turística

Dinamização da Música e das Artes
como Elementos Diferenciadores da
Oferta Turística

Dinamização do Conjunto Real

Valorização da Ruralidade,

enquanto Elemento Diferenciador
da Oferta Turística

Gastronomia e Produtos
Locais

Informação, Comunicação e
Promoção

Sistematização e Divulgação de

Comunicação e
Promoção

Informação Estratégica

Distribuição e
Comunicação

Organização e Estímulo à

Distribuição

Comercialização

Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
Articulação

No Anexo A podem ser consultadas as fichas de projeto individuais, a partir das quais será
possível compreender em maior detalhe as
propostas
de intervenção
apresentadas.
Fomento
da Articulação
entre
Agentes Locais e Regionais

Seguidamente apresentam-se alguns quadros resumo que permitem (i) avaliar do contributo
específico de cada um dos projetos integrados no Plano de Ação para os Objetivos
Investimento
Estratégicos definidos; (ii) avaliar da pertinência de cada um dos projetos para a concretização
da Estratégia definida; (iii) estimar, de acordo com a sua relevância e complexidade de
execução, o cronograma previsto para a implementação de cada uma das ações.
Atração de Investimento
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Tabela 4 - Contributo dos Projetos para os Objetivos Estratégicos
Eixo
Estratégico
Plano de Ação

PROJETO

EI1:
Consolidação e
Qualificação da
Oferta Turística

Valorização
da Reserva de
Surf 1
Valorização
da Reserva de
Surf 2
Corredor
Verde Ericeira
Mafra
Qualificação
das Margens
do
Rio
Lizandro
–
Roteiro
Diversificação
dos Acessos à
TNM
Requalificação
do Espaço de
Acolhimento
ao
Visitante
da TNM
Sistema
de
Certificação
de Visitação
ao Património
–
Herity:
Cultural
Heritage
Management
Programa de
Certificação
de Produtos e
Serviços
Turísticos
Welcome
Center
de
Mafra
Agenda
Cultural
Temática
Dinamização
das
Procissões da
Quaresma
Protocolo com
Instituição de
Ensino
Superior em
Turismo
Programa de
Formação de
Técnicos
do
AL/Gestores
do Património
Programa de
Formação dos
Agentes
Locais
A
Escola
Descobre
Mafra
Mafra Convida

Objetivo
Estratégico
1
QUALIFICAR

Objetivo
Estratégico
2
DIFERENCIAR

Objetivo
Estratégico
3
COMUNICAR

Objetivo
Estratégico
4
ARTICULAR

Objetivo
Estratégico
5
INVESTIR

23

REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO DE MAFRA

Eixo
Estratégico
Plano de Ação

EI2:
Diferenciação
da Oferta
Turística

PROJETO

Objetivo
Estratégico
1
QUALIFICAR

Objetivo
Estratégico
2
DIFERENCIAR

Objetivo
Estratégico
3
COMUNICAR

Objetivo
Estratégico
4
ARTICULAR

Objetivo
Estratégico
5
INVESTIR

à Descoberta
Bolsa
de
Voluntariado
do Concelho
de Mafra Turismo
Instalação do
Museu
da
Música
Restauro dos
Carrilhões do
Convento
Programa de
Criação
e
Transcrição
de Partituras e
Composições
Centro
de
Música, Artes
e Ofícios
Espaço
Multimédia de
Música
Ciclo
de
Concertos de
Mafra
Candidatura à
Rede
de
Cidades
Criativas
da
Música
da
UNESCO
Conjunto Real
Património
Mundial
da
UNESCO
Conjunto Real
–
Uma
Viagem Digital
Era Uma Vez
um Palácio…
Tricentenário
do
Lançamento
da 1.ª Pedra
do
Real
Edifício
de
Mafra
Revitalização
do
Mercado
Municipal
–
Espaço
Mostra
Dinamização
Turística dos
Núcleos
Rurais
–
Concurso de
Ideias
Edição Digital
de
Caderno
sobre
Gastronomia e
Produtos
Locais
Criação
de
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Eixo
Estratégico
Plano de Ação

EI3: Informação,
Comunicação e
Promoção

EI4:
Comercialização
e Distribuição

PROJETO

Objetivo
Estratégico
1
QUALIFICAR

Objetivo
Estratégico
2
DIFERENCIAR

Objetivo
Estratégico
3
COMUNICAR

Objetivo
Estratégico
4
ARTICULAR

Objetivo
Estratégico
5
INVESTIR

Roteiros
Turísticos
Criação
de
Instrumentos
de
Monitorização
do PET
Estudo
de
Mercados
e
Procura
Plano
de
Comunicação
e Marketing
Mafra App
Experimenta
Mafra – Fase
1
Experimenta
Mafra – Fase
2
Mafra
Fam
Trips

Roteiro
dos
Palácios
Reais
Mafra
Open
EI5: Articulação
Days
Transportes
Turísticos
Alternativos
Boutique Hotel
Real
Mafra
Business
Cases
Dossier
do
Investidor
EI6:
Ciclo
de
Investimento
Workshops/
Best Practices
Negócios
Turísticos
Alojamento na
Vila de Mafra
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
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Tabela 5 - Cronograma de Execução dos Projetos
Eixo
Intervenção
EI1:
Consolidação e
Qualificação da
Oferta Turística

Projeto

Curto-prazo

Médio-longo
Prazo

Valorização da Reserva de Surf 1
Valorização da Reserva de Surf 2
Corredor Verde Ericeira Mafra
Qualificação das Margens do Rio Lizandro - Roteiro
Diversificação dos Acessos à TNM
Requalificação do Espaço de Acolhimento aos Visitantes da TNM
Sistema de Certificação de Visitação ao Património – Herity:
Cultural Heritage Management

Programa de Certificação de Produtos e Serviços Turísticos
Welcome Center de Mafra
Agenda Cultural Temática
Dinamização das Procissões da Quaresma
Protocolo com Instituição de Ensino Superior em Turismo
Programa de Formação dos Técnicos do AL/ Gestores do
Património
Programa de Formação dos Agentes Locais
A Escola Descobre Mafra
Mafra Convida à Descoberta
Bolsa de Voluntariado do Concelho de Mafra - Turismo
EI2:
Instalação do Museu da Música
Diferenciação
Restauro dos Carrilhões do Convento de Mafra
da Oferta
Programa de Criação e Transcrição de Partituras e Composições
Turística
Centro de Música, Artes e Ofícios
Espaço Multimédia de Música
Ciclo de Concertos de Mafra
Candidatura à Rede de Cidades Criativas da Música UNESCO
Conjunto Real Património Mundial da UNESCO
Conjunto Real – Uma Viagem Digital
Era Uma Vez um Palácio…
Tricentenário do Lançamento da 1.ª Pedra do Real Edifício de
Mafra
Revitalização do Mercado Municipal – Espaço Mostra
Dinamização Turística dos Núcleos Rurais – Concurso de Ideias
Edição Digital de Caderno sobre Gastronomia e Produtos Locais
Criação de Roteiros Turísticos
EI3: Informação, Criação de Instrumentos de Monitorização do PET
Comunicação e
Estudo de Mercados e Procura
Promoção
Plano de Comunicação e Marketing
Mafra App
EI4:
Experimenta Mafra: Fase 1
Comercialização Experimenta Mafra: Fase 2
e Distribuição
Mafra Fam Trips
EI5: Articulação
Roteiro dos Palácios Reais
Mafra Open Days
Transportes Turísticos Alternativos
Boutique Hotel Real
EI6:
Investimento
Mafra Business Cases
Dossier do Investidor
Ciclo de Workshops/ Best Practices Negócios Turísticos
Alojamento na Vila de Mafra
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
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Tabela 6 - Prioridade Face à Estratégia dos Projetos
Eixo
Intervenção
EI1:
Consolidação e
Qualificação da
Oferta Turística

Projeto

Alta

Média

Valorização da Reserva de Surf 1
Valorização da Reserva de Surf 2
Corredor Verde Ericeira Mafra
Qualificação das Margens do Rio Lizandro - Roteiro
Diversificação dos Acessos à TNM
Requalificação do Espaço de Acolhimento aos Visitantes da TNM
Sistema de Certificação de Visitação ao Património – Herity:
Cultural Heritage Management

Programa de Certificação de Produtos e Serviços Turísticos
Welcome Center de Mafra
Agenda Cultural Temática
Dinamização das Procissões da Quaresma
Protocolo com Instituição de Ensino Superior em Turismo
Programa de Formação dos Técnicos do AL/ Gestores do
Património
Programa de Formação dos Agentes Locais
A Escola Descobre Mafra
Mafra Convida à Descoberta
Bolsa de Voluntariado do Concelho de Mafra - Turismo
EI2:
Instalação do Museu da Música
Diferenciação
Restauro dos Carrilhões do Convento de Mafra
da Oferta
Programa de Criação e Transcrição de Partituras e Composições
Turística
Centro de Música, Artes e Ofícios
Espaço Multimédia de Música
Ciclo de Concertos de Mafra
Candidatura à Rede de Cidades Criativas da Música UNESCO
Conjunto Real Património Mundial da UNESCO
Conjunto Real – Uma Viagem Digital
Era Uma Vez um Palácio…
Tricentenário do Lançamento da 1.ª Pedra do Real Edifício de
Mafra
Revitalização do Mercado Municipal – Espaço Mostra
Dinamização Turística dos Núcleos Rurais – Concurso de Ideias
Edição Digital de Caderno sobre Gastronomia e Produtos Locais
Criação de Roteiros Turísticos
EI3: Informação, Criação de Instrumentos de Monitorização do PET
Comunicação e
Estudo de Mercados e Procura
Promoção
Plano de Comunicação e Marketing
Mafra App
EI4:
Experimenta Mafra: Fase 1
Comercialização Experimenta Mafra: Fase 2
e Distribuição
Mafra Fam Trips
EI5: Articulação
Roteiro dos Palácios Reais
Mafra Open Days
Transportes Turísticos Alternativos
Boutique Hotel Real
EI6:
Investimento
Mafra Business Cases
Dossier do Investidor
Ciclo de Workshops/ Best Practices Negócios Turísticos
Alojamento na Vila de Mafra
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
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Ainda que maioritariamente os projetos propostos no âmbito deste Plano de Ação sejam de
iniciativa pública, considera-se que o envolvimento e participação ativa da comunidade local e
de todos os agentes turísticos/ iniciativa privada e/ou associativa é condição essencial ao
sucesso da implementação da Estratégia para o Turismo de Mafra.
Tal como identificado no diagnóstico, na análise SWOT, e nos objetivos definidos, há áreas
especialmente críticas para o sucesso desta Estratégia que dependem fundamentalmente da
iniciativa privada. Podem referir-se, a título de exemplo, as carências ainda registadas ao nível
da oferta de alojamento (em particular na vila de Mafra), de transportes turísticos e de
programas de animação integrados e articulados, todas dependentes de intervenções de
natureza privada.
Atendendo às dificuldades que atualmente se colocam aos investidores privados, quer no
acesso ao financiamento, quer na instrução dos processos, são igualmente propostas ações de
natureza pública especialmente vocacionadas para a criação de um contexto favorável para os
empresários e investidores que pretendam operar no concelho de Mafra.
Será contudo necessária uma estreita articulação entre entidades públicas e privadas, sendo
que o envolvimento ativo de ambas será um elemento chave para a exploração e
implementação de soluções articuladas que permitam fazer face à eventual dificuldade de
acesso ao financiamento, por parte das entidades públicas e privadas, que se regista no atual
contexto económico.
Por último, mas não menos importante, é necessário garantir que à semelhança do procedido
no processo da elaboração da Estratégia, as fases de implementação, monitorização e
avaliação sejam igualmente participadas pelos diferentes intervenientes do setor,
nomeadamente, através da sua representatividade no Conselho Municipal de Turismo.

“Mafra: Destino de Experiências ingulares que REALmente
MARc@m” depende de todos, e da forma como todos se reveem nesta Estratégia, e nesta
Tornar

forma de trabalhar o turismo em Mafra.
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5. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO,
ESTRATÉGICO DO PET

OPERACIONAL

E

5.1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS
A monitorização do PET é fundamental para garantir o alcance dos objetivos delineados.
Sendo os programas e projetos, previstos e a integrar no plano de ação, dinâmicos, a sua
qualificada e eficaz implementação exige o acompanhamento regular (operacionalização e
execução, física e financeira, dos processos necessários à concretização do plano de ação) e
estratégico no sentido de avaliar regularmente os resultados e corrigir atempadamente
eventuais desvios que criariam dificuldade à concretização dos objetivos traçados.
O modelo e estrutura a adotar para o acompanhamento regular e monitorização estratégica do
PET deverão enquadrar-se no modelo de governação global do PET, para que o
acompanhamento seja integrado e útil ao processo de decisão e de medição regular de
resultados com vista ao alcance dos objetivos estratégicos. O sistema de acompanhamento
integrado da implementação do PET deverá rentabilizar os mecanismos/instrumentos a adotar
e a estrutura funcional de recursos a afetar à gestão do PET, por atribuição de funções
específicas de acompanhamento, sobretudo de natureza estratégico a alguns dos seus
elementos.
Assim, o modelo de gestão e organização de suporte à implementação global do PET, bem
como a especificação das atividades e instrumentos a operacionalizar, deverá atender não só
às necessidades de desenvolvimento e acompanhamento operacional, resultante da
programação e execução dos projetos integrados no plano de ação, bem como da sua
promoção e divulgação, mas também às necessidades de monitorização estratégica, no
sentido de melhor garantir o sucesso da estratégia definida.
Figura 5 - Enquadramento da estrutura de gestão e acompanhamento do PET no organigrama da
CMM (em anexo)

DDS
Departamento de desenvolvimento socioeconómico da CMM

Divisão de ação social e apoio

DTCD

Divisão de educação e

institucional

juventude
Divisão de turismo, cultura e desporto

EAT PET
Estrutura de apoio técnico à implementação do PET




Coordenador do setor do turismo e do PET
Técnicos (desenvolvimento de produto, informação, promoção,
eventos)
Apoio administrativo

Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
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Globalmente, caberá à Estrutura de Apoio Técnico à implementação do PET (EAT PET)
assegurar as seguintes funções de operacionalização, de programação/desenvolvimento e de
acompanhamento operacional e estratégico:


Coordenação integrada do PET, assegurando a articulação e apoio à decisão
(Presidência da CM) - a assegurar pelo coordenador;



Articulação com os restantes e relevantes setores de atuação municipal, na medida
necessária ao desenvolvimento e operacionalização de produtos e programas
integrados sectorialmente - a assegurar pelo coordenador e pela restante estrutura de
apoio;



Articulação com as entidades externas relevantes, à implementação do PET,
nomeadamente com entidades copromotoras e com as estruturas de programas
financiadores de projetos do plano de ação previsto, bem como à sua promoção e
informação (operadores turísticos, agências de viagem, jornalistas, etc.) - a assegurar
pelo coordenador e pela restante estrutura de apoio;



Desenvolvimento e operacionalização de projetos previstos no plano de ação do PET
e/ou de outros igualmente relevantes a considerar - a assegurar pelo coordenador e
pela restante estrutura de apoio. Neste âmbito caberá o desenvolvimento da
programação dos projetos (afinamento de objetivos específicos, de ações, de
orçamentos, etc.) e respetiva instrução, no sentido da sua aprovação e posterior
operacionalização e acompanhamento;



Elaboração e implementação dos planos transversais de marketing, comunicação e
informação do PET- a assegurar pelo coordenador e pela restante estrutura de apoio,
com ou sem apoio externo especializado (aspeto a ser avaliado pela própria estrutura
em função das suas valências);



Coordenação da EAT do PET - a assegurar pelo coordenador;



Operacionalização do PET e respetivo acompanhamento, operacional e estratégico,
nomeadamente através da conceção e ativação dos instrumentos necessários ao
qualificado e eficaz exercício do leque de atividades associadas à execução do PET.
Entre estas funções de operacionalização e de acompanhamento da implementação do
PET, as de natureza vincadamente estratégica deverão ser asseguradas pelo
coordenador e pelos órgãos de orientação estratégica, remetendo as atividades
regulares de natureza mais operacional para a restante estrutura técnica. A
programação de alguns destes instrumentos de monitorização poderão exigir o recurso
a serviços externos especializados, a avaliar pela própria EAT do PET. Podem
constituir exemplos de instrumentos de acompanhamento a adotar:
o

a criação de um cronograma integrado temporal de execução, financeira e
física, do plano de ação;

o

a criação e manutenção de um sistema de informação sobre a atividade
turística;

o

a criação e manutenção de um sistema de indicadores de acompanhamento do
plano de ação do PET e da respetiva estratégia;

o

a criação e manutenção de um sistema de indicadores de funcionamento da
parceria;
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o

a criação e manutenção de um sistema de acompanhamento da execução do
plano de marketing, comunicação e divulgação do PET;

o

a criação e funcionamento de grupos de trabalho temáticos;

o

a criação e funcionamento de um conselho de orientação estratégica
(Conselho Municipal de Turismo), onde participem todas as entidades
relevantes à implementação do PET.

5.2. ATIVIDADES E MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO
5.2.1.

Acompanhamento operacional

Acompanhamento dos processos resultantes da programação e execução, física e financeira,
dos projetos integrados no plano de ação, instrumento de concretização da estratégia
preconizada no PET.
No exercício desta atividade de acompanhamento, serão assumidas as seguintes funções e
produzidos conteúdos informativos a integrar e centralizar nos respetivos instrumentos a adotar
para o acompanhamento:


Criação dos mecanismos/instrumentos necessários ao acompanhamento total da
tipologia de processos associados à operacionalização e execução do plano de ação;



Apoio e gestão de projetos de investimento, municipal e partilhado com outros
promotores relevantes, nomeadamente de acordo com a abertura de concursos por
parte dos PO financiadores a projetos do plano de ação enquadráveis;



Acompanhamento da execução física e financeira dos projetos municipais,
nomeadamente através de missões de acompanhamento da execução física e de
reuniões de trabalho destinadas a discutir as condições de progressão dos projetos, a
identificar constrangimentos à boa execução dos mesmos e a propor soluções para os
remover, bem como registo da informação daí resultante nos instrumentos de registo
criados;



Elaboração de reportes informativos para apoio ao processo de decisão, de acordo
com as necessidades e periodicidades acordadas;



Elaboração de reportes informativos para monitorização estratégia do PET, de acordo
com as necessidades e exercícios de monitorização a definir. Trata-se da
disponibilização de informação específica da implementação do PET, nomeadamente
para a animação dos grupos de trabalho e das reuniões do conselho estratégico
(CMT);



Criação, gestão e manutenção de uma bateria de indicadores estatísticos da atividade
turística. Este sistema de indicadores constitui um instrumento de enquadramento e
acompanhamento da atividade geral associada ao setor do turismo, de acordo com a
informação oficial disponibilizada. Na seção seguinte é apresentada a proposta de
indicadores relevantes à caraterização do setor com a meta informação associada, no
sentido de permitir a sua manutenção/atualização, e quantificados segundo os últimos
dados disponíveis, não só para Mafra mas também para a região de Lisboa (AML),
para a Grande Lisboa e para o Continente, para viabilizar análises comparativas;
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Gestão e manutenção da bateria de indicadores, de realização e de resultado, de
suporte ao acompanhamento dos projetos de investimento do plano de ação. A
definição desta bateria de indicadores de acompanhamento dos projetos atenderá às
especificidades e natureza dos projetos a desenvolver, bem como a orientações e
domínios de investimento a contratualizar com eventuais Programas financiadores,
tendo em vista contribuir para a concretização dos resultados do PET e do(s) PO
financiador(es), assegurando desta forma a manutenção da cadeia de objetivos.
Abaixo apresenta-se uma proposta de sistema de indicadores de acompanhamento
tendo por base o plano de ação agora proposto, exemplificando igualmente uma
tipologia de inputs informativos necessários à alimentação dos exercícios de
acompanhamento, quer de natureza operacional quer estratégica. Desta forma, tratase de um sistema de indicadores a manter atualizados pela estrutura responsável pelo
acompanhamento regular da operacionalização do PET.
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Tabela 7 - Sistema de Indicadores de acompanhamento do Plano de Ação do PET Mafra
Objetivos
estratégicos

Objetivos específicos

Indicador de realização

Indicador de resultado

Acréscimo da capacidade de alojamento (Nº camas)
Sensibilizar os agentes locais (do setor do turismo e de Novas unidades de alojamento turístico instaladas (Nº)
outros como o comércio e a cultura) para a importância
Ações de qualificação dos alojamentos turísticos Acréscimo de dormidas nos alojamentos turísticos em
do turismo e do acolhimento ao turista;
existentes (Nº)
funcionamento (Nº)
Estruturar a programação cultural de forma mais
Folhetos de divulgação da programação cultural
apelativa;
desportiva (Nº)

e Folhetos de divulgação da programação cultural e
desportiva distribuídos (Nº)

Potenciar a divulgação, comercialização e distribuição
Eventos de animação, nomeadamente turística (Nº)
dos produtos regionais de qualidade;

Participantes em eventos de animação turística (nº total;
nº de estrangeiros; nº de famílias residentes)

Garantir a preservação e valorização (rentabilização) Eventos ligados ao Surf (Nº)
dos recursos naturais e culturais existentes através da Eventos envolvendo o Conjunto Real (nº)
estruturação de programas e produtos integrados,
orientados para segmentos e temáticas específicas;
Ações de formação dos agentes locais (nº)

Consolidar
e
qualificar
a Potenciar o papel dinamizador do Conjunto Real no
Feiras realizadas/participadas
oferta turística contexto global da oferta turística;
produtos regionais (Nº)
Promover a concertação;
Aumentar e qualificar a oferta de alojamento;
Promover o desenvolvimento de uma dinâmica urbana
no centro da vila de Mafra que crie uma atmosfera
cosmopolita atrativa para turistas e residentes, e que
permita criar novos públicos;

para

a

Agentes locais participantes em ações de formação que
visam promover a qualidade de acolhimento do turista
(Nº)
promoção

de

Zonas habitacionais reabilitadas (Nº)

População abrangida por ações de regeneração urbana
(Nº)

Edifícios recuperados (Nº)

Área de intervenção reabilitada (m2)
Novos residentes na área habitacional reabilitada (Nº)
Novas alternativas de transporte de ligação a Lisboa e a
outras vilas e cidades da Região, de acordo com os
programas turísticos desenvolvidos (Nº)

Reforçar e dinamizar as práticas conviviais urbanas;

Roteiros turísticos de acordo com programas específicos Área coberta com os novos roteiros turísticos criados
(m2)
Sensibilizar e formar os agentes e colaboração entre concebidos (Nº)
Turistas utilizadores dos roteiros criados segundo a
agentes locais.
nacionalidade (Nº)
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Objetivos
estratégicos

Objetivos específicos

Indicador de realização

Indicador de resultado

Participantes nos eventos musicais realizados (total,
Eventos musicais realizados (Nº)
estrangeiros e famílias residentes) (Nº)
Potenciar a Música como elo de ligação entre os
diferentes recursos e atrativos turísticos, através da
Eventos dinamizados pela população e/ou artífices locais
definição de propostas de consumo combinadas em
(Nº)
que a Música surge como narrativa estruturante;
Novos produtos turísticos inovadores, por tipologia, Participantes em ações de divulgação e promoção de
Potenciar o desenvolvimento de experiências turísticas formatados e disponibilizados (Nº)
novos produtos turísticos (Nº)
diferenciadas;
Materiais de divulgação dos novos produtos turísticos
distribuídos (Nº)
Estimular a oferta de produtos turísticos de nicho mas
com elevadas mais-valias;

Ações promovidas por instituições de solidariedade social
que promovam a inclusão e o voluntariado na
Diferenciar
a Transformar os recursos e atrativos turísticos em
dinamização de eventos turísticos (Nº)
oferta turística, propostas de consumo;
evidenciando o
que
torna Reforçar o valor histórico da presença Real através da
Relatórios de monitorização de novas tendências e
Sistema de monitorização de novas tendências e
Único
o formatação de produtos turísticos inovadores;
dinâmicas
associadas
a
recursos
turísticos
dinâmicas, face às quais Mafra detenha recursos
turismo
em Mobilizar a população e os artificies locais para a
diferenciadores, objeto de reflexão estratégica no CMT
diferenciadores – geocaching, turismo equestre, … (Nº)
Mafra
dinamização e envolvimento ativo na criação de
(Nº)
eventos;
Promover o envolvimento das instituições de Estudo sobre a viabilidade de transformação do mercado Públicos, por tipologia (famílias, alunos, turistas,
solidariedade social, e outras, que promovam a em espaço dedicado à gastronomia, produtos regionais e comerciantes e agentes locais em geral), auscultados
no âmbito do estudo sobre a transformação do mercado
inclusão e o voluntariado na dinamização de eventos eventos culturais ‘urbanos’ (Nº)
(Nº)
turísticos;
Dinamizar um sistema de certificação da oferta
patrimonial;

Oferta patrimonial certificada (Nº)

Dinamizar um sistema de certificação dos serviços
turísticos.
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Objetivos
estratégicos

Objetivos específicos

Indicador de realização

Definir uma estratégia de comunicação e promoção Plano de comunicação do PET (Nº)
turística atenta às novas plataformas e tecnologias;
Famtrip (Nº)
Comunicar o destino tendo em atenção a necessidade
de alterar a distância mental existente relativamente a Programas turísticos criados por tipologia (Nº)
Mafra para um novo posicionamento geográfico
relativo à Grande AML: suficientemente longe, Estudo de mercado/inquérito alargado aos turistas (Nº)
surpreendentemente perto;
Promover a articulação entre agentes no sentido de
Estudo sobre bilhética combinada (Nº)
Comunicar de aumentar a eficácia do esforço de marketing e
forma eficiente comunicação;
e inovadora
Potenciar as redes internacionais como instrumentos Sistema de monitorização da atividade turística (Nº)
de comunicação e promoção;
Realizar estudos de mercado/ perfil aos turistas para
gestão
e
monitorização
do PET
identificar de forma clara os triggers e os produtos Modelo de
operacionalizado
âncora que poderão induzir a viagem a Mafra;
Criar um sistema de acompanhamento e monitorização
da atividade turística que permita conhecer a evolução
da procura e da oferta, conhecer o perfil do turista de Relatórios semestrais de monitorização do PET (Nº)

Indicador de resultado
Participantes nas sessões de divulgação e promoção
dos projetos do PET (Nº)
Participantes nas famtrip realizadas (bloggers, media,
etc.), (Nº)
Entidades envolvidas nos novos programas turísticos
criados (Nº)
Participantes na sessão de divulgação dos resultados
do estudo de mercado (Nº)
Participantes na sessão de divulgação do estudo sobre
bilhética combinada (Nº)
Utilizadores do sistema de monitorização da atividade
turística (Nº)

Participantes na sessão de apresentação do relatório
de monitorização final do PET (Nº)

Mafra, monitorizar novas tendências e dinâmicas, entre
Sessão para apresentação dos resultados finais do PET Participantes na sessão
outros fatores.
(Nº)
resultados finais do PET (Nº)
Promover
e
agilizar
a
concertação
entre agentes,
públicos
e
privados, intra
e
intermunicipais

Reforçar o envolvimento do CMT e promover a criação
de grupos de missão com vocações específicas para o
acompanhamento e monitorização da atividade
turística no concelho de Mafra;
Reforçar a posição estratégica no contexto do destino
Lisboa;
Promover o desenvolvimento de ofertas de transportes
alternativo/ integrado de ligação a Lisboa e a outras
vilas e cidades da Região, mobilizando os agentes
locais do setor para a formatação de soluções.

de

apresentação

dos

Reuniões do conselho estratégico do PET (CMT), (Nº)

Participantes nas reuniões do conselho estratégico do
PET (CMT), (Nº)

Reuniões dos grupos de trabalho temáticos do PET (Nº)

Participantes em reuniões dos grupos de trabalho
temáticos do PET (Nº)

Participantes em programas
Programas temáticos de visitação e de concertação de
concertação de agentes (Nº)
agentes (Nº)
Famtrip (Nº)

de

visitação

e

de

Participantes nas famtrip realizadas (bloggers, media,
etc.), (Nº)
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Objetivos
estratégicos

Objetivos específicos

Indicador de realização

Indicador de resultado

Criar condições para a atração de investimento no
Atrair
e
setor do turismo, através do desenvolvimento de
Participantes na sessão de divulgação do dossier do
estimular
o
dossiers informativos, missões de divulgação e apoio Dossier do investidor (Nº)
investimento
investidor (Nº)
direto aos empresários na estruturação do
turístico
investimento a realizar.
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
Nota: A matriz contém exemplos de indicadores com base no desenvolvimento que o plano de ação atual permite, mas o sistema de indicadores deve ser adaptado às futuras programações dos
projetos a implementar.
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Tabela 8 - Sistema de indicadores estatísticos da atividade turística (de contexto)

Indicadores

Continente

Região de
Lisboa
(=AML)

Grande
Lisboa

Mafra

Designação/ Fórmula de
cálculo

Fonte

Observações

Indicadores da atividade turística

Empresas

Proporção dos Estabelecimentos das
atividades características do turismo
face ao total de estabelecimentos, 2012
(%)

13,9

17,2

17,6

Emprego

Proporção de Pessoas ao Serviços nos
Estabelecimentos
das
atividades
características do turismo face ao total
de
pessoas
ao
serviço
nos
estabelecimentos, 2012 (%)

10,1

12,8

13,3

Total
UE27
UE25

36.214.676
31.262.932
31.130.925

10.386.705
7.430.574
7.341.683

9.633.868
6.762.313
6.684.225

UE15
Portugal
Alemanha

30.571.226
12.122.665
2.651.941

7.147.100
2.553.722
721.147

6.503.934
2.200.361
684.174

Espanha
França

2.946.827
1.961.305

1.077.817
825.977

952.874
787.023

Itália
Países Baixos
Reino Unido

744.023
1.900.494
5.686.237

422.723
309.315
498.600

414.481
292.831
479.359

722.315

469.816

463.765

Estrutura
Económica

Dormidas

Procura

Estada média

Dormidas
nos
estabelecimentos
hoteleiros
por
município, segundo o
país
de
residência
habitual, 2013

E.U.A.
Estada média de hóspedes estrangeiros;
N.º de noites
Total
Estada
média
no
Hotéis
estabelecimento, 2013
Pensões
(Nº de noites)
Outros estabel

Proporção
dos
Estabelecimentos
das
12,9 atividades características
do turismo face ao total de
estabelecimentos*100
Proporção de Pessoas ao
Serviços
nos
Estabelecimentos
das
7,8 atividades características
do turismo face ao total de
pessoas ao serviço nos
estabelecimentos*100
125.743
119.858
119.778
Permanência
de
um
119.186 indivíduo
num
52.514 estabelecimento
que
37.555 fornece alojamento, por
6.943 um período compreendido
4.506 entre as 12 horas de um
1.074 dia e as 12 horas do dia
seguinte.
5.980
3.775
699

2,7
2,3

2,3
2,3

2,3
2,3

2,1
…

2,2

2,5

2,7

…

…

…

…

…

CAE Ver 3; Aproximação
MTSS_Quadros às
atividades
de
pessoal; características do turismo
Cálculos QP
definidas
pela
conta
satélite
do
turismo.
Consideração
dos
seguintes
ramos
de
MTSS_Quadros atividade:
de
pessoal; 551+552+553+559+561+5
63+491+493+501+503+51
Cálculos QP
1+522+771+791+R
(900+910+920+931+932)
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE

Relação entre o número
de dormidas e o número
de hóspedes que deram
origem a essas dormidas,
no período de referência,
na perspetiva da oferta.

INE
INE
INE
INE
INE
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Indicadores

Sazonalidade

Proporção de dormidas entre JulhoSetembro de 2013 (%)

Gasto Turístico

Gasto médio por visitante

Grau
Satisfação

Continente

40,4

Região de
Lisboa
(=AML)
33,8

Grande
Lisboa
-

de

Fidelidade

Densidade da procura
Estrutura
Espacial

Densidade da oferta

Designação/ Fórmula de
cálculo

Mafra

154

1482

2961

2,9

18,8

37,0

Fonte

Proporção de dormidas
INE
entre Julho-Setembro, (%)
Gasto médio por visitante
tendo
em
conta
a
TP
permanência média no
país de destino
Nível de satisfação do
turista segundo vários
aspetos
(imagem;
recursos
turísticas;
infraestruturas de suporte
ao
turismo;
preço
apercebido)
Avaliação do nível de
fidelidade com base no nº
de visitas repetidas ao
local
INE, Cálculos
192 Nº de hóspedes / Km2
próprios
Capacidade de alojamento
(nº
camas
dos INE, Cálculos
2,2
próprios
estabelecimentos
hoteleiros) / Km2

Observações

-

Recolha pontual
indicador pelo ITP

deste

Recolha com base em
estudos
pontualmente
realizados (ex.: RN; RAM;
RLVT;)

Recolha com base em
estudos
pontualmente
realizados
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Indicadores

Continente

Hóspedes

Hóspedes
nos
estabelecimentos
hoteleiros
por
município,
segundo o país de
residência
habitual

Designação/ Fórmula de
cálculo

Fonte

4.469.396
3.762.560
254.947

4.115.753
3.490.379
229.980

55.910
…
…

INE

Outros
UE27

3.546.067
11.707.488

451.889
3.282.102

395.394
2.964.275

…
53.756

INE
INE

UE25

11.667.031

3.256.675

2.941.330

53.727

INE

UE15

11.476.894

3.177.655

2.867.940

53.515

INE

6.211.262

1.455.850

1.252.547

29.076

Portugal

INE
Indivíduo que efetua pelo
16.068
INE
menos uma dormida num
2.370 estabelecimento
de INE
alojamento
turístico.
1.700
INE

695.517

252.765

239.871

443.509

396.712

França

729.586

319.996

302.669

Itália

320.483

165.632

162.603

507

INE

Países Baixos

402.516

103.309

97.545

1.189

INE

1.204.465

193.603

186.580

864

INE

328.607

209.542

207.121

316

INE

55,9

67,7

69,9

48,1

INE

0,7

INE

Espanha

E.U.A.
hóspedes

Hóspedes por habitante, 2013

1,4

1,6

2,0

Total
Hotéis
Pensões

39,4
41,8

49,1
50,7

50,4
51,8

23,6

40,9

42,3

-

-

-

Taxa
de
ocupação-cama
(líquida), 2013 (%) Outros
estabeleciment
os

Observações

INE
INE

1.249.232

Alemanha

Proporção
de
estrangeiros, 2013 (%)

Taxas de Ocupação

Mafra

13.741.217
9.493.214
701.936

Reino Unido

Oferta

Grande
Lisboa

Hotéis
Pensões

Total
Hóspedes

Região de
Lisboa
(=AML)

46,9 Relação entre o número
… de dormidas e o número
… de camas disponíveis no
período de referência,
considerando como duas
as camas de casal."T. O.
L. (cama) = [Nº de
durante
o
- dormidas
período de referência / (Nº
de camas disponíveis x Nº
de dias do período de
referência)] x 100"

INE
INE
INE

INE
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Indicadores

Continente

Preço médio de
balcão, 2012 (€)

aposento

ao

Variação do Preço médio
aposento, 2011/2012 (%)

de

Região de
Lisboa
(=AML)

Grande
Lisboa

Designação/ Fórmula de
cálculo

Mafra

Fonte

117,2

131,5

-

-

TP

Existe
segundo
categoria
estabelecimentos

a
dos

-4,5

-4,2

-

-

TP

Existe
segundo
categoria
estabelecimentos

a
dos

Relação entre os proveitos
de aposento e o número
de quartos disponíveis, no
período de referência. Rev
=
Proveitos
de INE
- Par
aposento
do
ano/
Somatório (Número de
quartos no mês * Número
de dias do mês)

Existe
segundo
categoria
estabelecimentos

a
dos

Preços ao balcão

Rendimento médio por quarto (Rev
Par - €) dos estabelecimentos
hoteleiros, 2013

REVPAR

Proveitos e Ganhos

Proveitos
aposento,
(milhares
euros)

29,9

43,1

-

1.166.609

424.682

403.268

2.760

829.198

370.213

353.844

…

39.174

16.804

15.901

298.237

37.665

33.523

4,49

7,47

7,84

4,34

26

20

25

8

Total

259.984

56.821

51.470

636

Hotéis

149.505

46.703

42.746

…

19.776

4.424

4.035

…

90.703

5.694

4.689

…

Total
de
2013 Hotéis
de Pensões
Outros

Proveitos
de
aposento
por
capacidade
de
alojamento
(milhares de euros)
Capacidade de alojamento por 1000
habitantes, 2013

Capacidade
Alojamento

de

Capacidade
de Pensões
alojamento, 2013
Outros

Observações

INE
Valores cobrados pelas
dormidas de todos os INE
… hóspedes nos meios de INE
alojamento turístico.
…
INE
INE
Número
máximo
de
indivíduos
que
os
estabelecimentos podem
alojar num determinado
momento
ou
período,
sendo este determinado
através do número de
camas
existentes
e
considerando como duas
as camas de casal.

INE
INE
INE
INE
INE
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Indicadores

Total de estabelecimentos das atividades características
do turismo, 2012

Estabelecimentos (alojamento), 2012

Estabelecimentos de Restauração e bebidas, 2012

Continente

Região de
Lisboa
(=AML)

Grande
Lisboa

Mafra

Designação/ Fórmula de
cálculo

Fonte

44.368

14.179

11.543

318

MTSS, Quadros
de
Pessoal;
Cálculos QP

3.325

670

597

16

MTSS, Quadros
de
Pessoal;
Cálculos QP

30.105

9.061

7.099

238

MTSS, Quadros
de
Pessoal;
Cálculos QP

Observações
CAE Ver 3; Aproximação
às
atividades
características do turismo
definidas
pela
conta
satélite
do
turismo.
Consideração
dos
seguintes
ramos
de
atividade:
551+552+553+559+561+5
63+491+493+501+503+51
1+522+771+791+R
(900+910+920+931+932)
CAE Ver 3; Aproximação
às
atividades
características do turismo
definidas
pela
conta
satélite
do
turismo.
Consideração
dos
seguintes
ramos
de
atividade:
551+552+553+559
CAE Ver 3; Aproximação
às
atividades
características do turismo
definidas
pela
conta
satélite
do
turismo.
Consideração
dos
seguintes
ramos
de
atividade: 561+563
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Indicadores

Continente

Região de
Lisboa
(=AML)

Grande
Lisboa

Designação/ Fórmula de
cálculo

Mafra

Fonte

Estabelecimentos de Transporte de passageiros, 2012

6.630

2.922

2.565

33

MTSS, Quadros
de
Pessoal;
Cálculos QP

Agências de Viagens, Operadores Turísticos e Guias
Turísticos, 2012

1.144

428

369

6

MTSS, Quadros
de
Pessoal;
Cálculos QP

Estabelecimentos Culturais, de recreação e lazer, 2012

3.164

1.098

913

25

MTSS, Quadros
de
Pessoal;
Cálculos QP

257.256

104.983

91.339

1.458

41.330

12.175

11.302

172

125.382

45.516

37.460

883

63.432

36.037

32.606

301

Pessoas ao serviço nas atividades características do
turismo, 2012
Pessoas ao serviço nos Estabelecimentos (alojamento),
2012
Pessoas ao serviço nos Estabelecimentos de Restauração
e bebidas, 2012
Pessoas ao serviço nos Estabelecimentos de Transporte
de passageiros, 2012

Observações
CAE Ver 3; Aproximação
às
atividades
características do turismo
definidas
pela
conta
satélite
do
turismo.
Consideração
dos
seguintes
ramos
de
atividade:
491+493+501+503+511+5
22+771
CAE Ver 3; Aproximação
às
atividades
características do turismo
definidas
pela
conta
satélite
do
turismo.
Consideração
dos
seguintes
ramos
de
atividade: 791
CAE Ver 3; Aproximação
às
atividades
características do turismo
definidas
pela
conta
satélite
do
turismo.
Consideração
dos
seguintes
ramos
de
atividade: R (900+ 910+
920+ 931+ 932)
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Indicadores
Pessoas ao serviço nas Agências de Viagens, Operadores
Turísticos e Guias Turísticos, 2012
Pessoas ao serviço nos Estabelecimentos Culturais, de
recreação e lazer, 2012
Total
Hotéis
Estabelecimentos hoteleiros
Pensões

Áreas
2010

Outros
Sítios (Rede Natura 2000), 2010 (ha)
Zonas de proteção especial (Rede
Natura 2000), 2010 (ha)
Total
Parque natural
Parque
nacional
Protegidas,
Reserva
Áreas protegidas, natural
2010 (ha)
Paisagem
protegida
Monumento
natural
Sítio
classificado

Índice de Preferência turística, 2013

Continente

Região de
Lisboa
(=AML)

Grande
Lisboa

Designação/ Fórmula de
cálculo

Mafra

Fonte

5.980

2.921

2.768

17

21.132

8.334

7.203

85

1765
924

327
208

287
184

6
5

450

87

78

1

INE
INE
INE

391
1.522.193

32
56.971

25
20.914

0
731

INE
INE

920.821

28.871

13.268

0

699.985
554.441
69.533

44.803
26.708
0

21.935
14.414
0

0
0
0

59.387

16.460

7.440

0

15.185

1.525

0

0

1.094

19

6

0

129

90

76

0

INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE

-

100

92,1

Ip =(n.º hóspedes numa
área geográfica/ n.º Total INE,
1,3
de hóspedes numa dada QP
região ou País)*100

137

158

202

73

Atratividade
Índice de Saturação turística, 2013

Observações

Ist=(n.º hóspedes / n.º de INE,
residentes)*100
QP

O índice calcula-se com o
nº de turistas, mas uma
Cálculos
vez que não existe esta
informação
substitui-se
pelo nº de hóspedes
O índice calcula-se com o
nº de turistas, mas uma
Cálculos
vez que não existe esta
informação
substitui-se
pelo nº de hóspedes;
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Indicadores

Impacto

Intensidade turística, Nº Dormidas nos estabelecimentos
2013
hoteleiros por Km2

Continente

406

Região de
Lisboa
(=AML)

3.445

Grande
Lisboa

6.931

Mafra

Designação/ Fórmula de
cálculo

Indicador que permite
avaliar a pressão turística
sobre o território, através
da relação entre o número
431
de dormidas nos meios de
alojamento recenseados e
a área do território,
medida em km2.

Fonte

Observações

INE
(conceito
aprovado pelo
CSE = OCDE);
Cálculos QP

Indicadores de contexto

População residente, decenal e anual 2011

População residente na cidade (freguesia sede de concelho de Mafra,
porque Mafra não tem nenhuma cidade estatística segundo o INE, e
cidades estatísticas para as restantes unidades territoriais), decenal, 2011
(Nº)

10.047.621

4.199.352

2.821.876

1.459.813

2.042.477

1.083.669

Conjunto de pessoas que,
independentemente
de
estarem presentes ou
ausentes
num
determinado
alojamento
no
momento
de
observação, viveram no
seu local de residência
habitual por um período
contínuo de, pelo menos,
76.685 12 meses anteriores ao
momento de observação,
ou que chegaram ao seu
local
de
residência
habitual durante o período
correspondente aos 12
meses
anteriores
ao
momento de observação,
com a intenção de aí
permanecer
por
um
período mínimo de 1 ano.
População residente nas
freguesias urbanas e/ou
17.986 em secções estatísticas
correspondentes à cidade
(Nº)

INE
Recenseamento
Geral População
(decenais)
e
Estatísticas
demográficas
(anuais)

INE
Recenseamento
Geral População
(decenais)
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Indicadores

Proporção da população residente na cidade (freguesia sede de concelho
de Mafra, porque Mafra não tem nenhuma cidade estatística segundo o
INE, e cidades estatísticas para as restantes unidades territoriais), decenal,
2011 (%)

Continente

41,8

Região de
Lisboa
(=AML)

51,7

Grande
Lisboa

Mafra

53,1

23,5

1,8

6,0

4,9

41,1

Taxa de crescimento efetivo, anual, 2013 (%)

-0,58

-0,39

-0,46

1,19

Taxa de crescimento natural, anual, 2013 (%)

-0,23

0,03

0,06

0,2

Taxa de variação da Pop. residente, 2001/2011 (%)

Designação/ Fórmula de
cálculo
Peso
da
população
residente nas freguesias
urbanas e/ou em secções
estatísticas
correspondentes à cidade
face ao total do concelho
(%)
Variação
populacional
observada durante um
determinado período de
tempo, normalmente um
ano civil, referido à
população do ano base
(expresso
normalmente
em %)
Variação
populacional
observada durante um
determinado período de
tempo, normalmente um
ano civil, referido à
população média desse
período
(habitualmente
expressa por 100 (10^2)
ou
1000
(10^3)
habitantes).
Saldo natural observado
durante um determinado
período
de
tempo,
normalmente um ano civil,
referido
à
população
média
desse
período
(habitualmente expressa
por 100 (10^2) ou 1000
(10^3) habitantes).

Fonte

Observações

INE
Recenseamento
Geral População
(decenais)
INE
Recenseamento
s
Gerais
da
População,
decenais,
e
estatísticas
demográficas
anuais

INE, Indicadores
Demográficos

INE, Indicadores
Demográficos
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Indicadores

Taxa de crescimento migratório, anual, 2013 (%)

Índice de envelhecimento, anual, 2011 (N.º)

Continente

Região de
Lisboa
(=AML)

Grande
Lisboa

-0,35

-0,42

-0,52

131

117

119

Mafra

Designação/ Fórmula de
cálculo

Saldo
migratório
observado durante um
determinado período de
tempo, normalmente um
ano civil, referido à
0,99
população média desse
período
(habitualmente
expressa por 100 (10^2)
ou
1000
(10^3)
habitantes).
Relação entre a população
idosa e a população
jovem,
definida
habitualmente como o
quociente entre o número
de pessoas com 65 ou
79 mais anos e o número de
pessoas
com
idades
compreendidas entre os 0
e os 14 anos (expressa
habitualmente por 100
(10^2) pessoas dos 0 aos
14 anos).

Fonte

Observações

INE, Indicadores
Demográficos

INE
Recenseamento
Geral População
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Indicadores

Famílias, decenal, 2011 (Nº)

Variação das Famílias, 2001/2011 (%)

Continente

3.873.767

10,5

Região de
Lisboa
(=AML)

1.148.947

14,2

Grande
Lisboa

836.538

12,6

Mafra

Designação/ Fórmula de
cálculo

Conjunto de pessoas
residentes:
num
alojamento coletivo que,
independentemente
da
relação de parentesco
entre si, observam uma
disciplina comum, são
beneficiários dos objetivos
de uma instituição e são
28.918
governados
por
uma
entidade
interior
ou
exterior ao grupo, e no
mesmo alojamento e que
têm
relações
de
parentesco (de direito ou
de facto) entre si, podendo
ocupar a totalidade ou
parte do alojamento.
Variação do nº de famílias
observada durante um
determinado período de
tempo, normalmente um
44,5
ano civil, referido ao nº de
famílias do ano base
(expresso
normalmente
em %)

Fonte

Observações

INE
Recenseamento
Geral População

INE
Recenseamento
s
Gerais
da
População

Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
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5.2.2.

Acompanhamento estratégico

A atividade de monitorização estratégica deverá ser suportada num sistema de informação
integrado e adequado, a manter no âmbito das atividades de acompanhamento regular dos
processos relevantes à implementação do PET (acompanhamento operacional). A informação
integrada neste instrumento de acompanhamento deverá colmatar as necessidades e alimentar
a categoria de exercícios de monitorização a implementar (animação dos painéis temáticos,
reuniões do CMT, estudos, etc. A informação resultante do acompanhamento regular dos
processos, bem como a resultante dos exercícios específicos de monitorização estratégica
deverão alimentar o processo de decisão, bem como eventuais exercícios de auto avaliação ou
mesmo de avaliação externa do PET. Por via da realização de painéis de monitorização e
avaliação de resultados, nomeadamente no âmbito de grupos de trabalho específicos e do
funcionamento do Conselho Municipal do Turismo, poderão ser envolvidas entidades
relevantes ao desenvolvimento integrado do setor do turismo em Mafra.
As atividades de acompanhamento estratégico a desenvolver visam analisar e refletir sobre
informação relativa aos investimentos integrados no plano de ação, nomeadamente quanto ao
contributo destes para o nível de concretização dos resultados programados e com meta
quantificada (sistema de indicadores de objetivo do PET), bem como elaborar reportes
informativos para animação dos espaços de reflexão a operacionalizar (Grupos de trabalho e
CMT) e eventualmente para a satisfação de compromissos assumidos com o(s) PO
financiador(es). O exercício de monitorização estratégica incidirá ainda sobre o funcionamento
da rede/parcerias a envolver na concretização da estratégica delineada, bem como sobre os
resultados ao nível da atividade de promoção, comunicação e divulgação das ações do PET,
no sentido de monitorizar/avaliar o alcance e reconhecimento dos projetos e da estratégia junto
dos diferentes públicos-alvo. A monitorização do funcionamento da parceria apoia-se
igualmente num conjunto de indicadores específicos e que importa regularmente atualizar.
Concretizando, estas atividades de monitorização estratégica poderão suportar-se nos
seguintes mecanismos:


Reuniões de reflexão estratégica do Conselho Municipal de Turismo (CMT), onde
serão levados pontos de situação da implementação do PET e debatidos de forma
integrada os resultados alcançados face às metas a atingir. Dada a rede de entidades
relevantes presentes neste fórum, estes momentos serão também utilizados para a
recolha de informação sobre aspetos do desenvolvimento turístico e geral do território
de Mafra, bem como do estado de implementação de projetos municipais (e
intermunicipais) complementares que poderão maximizar o alcance dos resultados do
PET;



Painéis de monitorização e avaliação de resultados: operacionalização de Grupos de
Trabalho específicos constituídos por entidades participantes no CMT e por outras
entidades/personalidades entendidas como cruciais para analisar criticamente os
investimentos e os resultados das ações preconizadas pelo PET. Os temas de
constituição dos Painéis serão determinados a partir dos domínios de intervenção
mobilizados pela estratégia e traduzidos no plano de ação do PET, podendo definir-se
sobretudo no âmbito do desenvolvimento turístico (processos de valorização de Mafra
como destino turístico, de organização da oferta e animação turística, de estruturação
dos serviços e equipamentos de apoio e de formação), mas também nos domínios da
promoção turística (processos de marketing, de promoção da imagem turística e de
comunicação) e do investimento turístico (processos que visam apoiar e informar
devidamente os potenciais investidores no setor);
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Gestão e manutenção da bateria de indicadores de objetivos quantificados, de suporte
ao acompanhamento estratégico do PET. A definição da bateria de indicadores de
objetivo atende aos objetivos estratégicos definidos, ao plano de ação de concretização
da estratégia, aos objetivos e prioridades mobilizadas, bem como à necessidade de
contribuir para os objetivos e metas de eventuais PO financiadores. Abaixo segue uma
proposta de indicadores de objetivo a monitorizar;



Gestão e manutenção da bateria de indicadores de avaliação do nível de
funcionamento da parceria preconizada pela implementação do PET, bem como
indicadores resultantes da comunicação e divulgação das realizações e resultados do
plano de investimentos. Abaixo segue uma proposta de indicadores de funcionamento
da parceria a manter atualizados;



Elaboração de relatórios semestrais e/ou anuais de monitorização do PET.

Tabela 9 - Sistema de Indicadores de Objetivo para a monitorização estratégica do PET
Indicador de resultado
Designação
Crescimento
médio
dormidas globais (%)

Situação de partida
anual

das

Crescimento
médio
anual
das
dormidas de estrangeiros (%)
Acréscimo do emprego nas atividades
características
do
turismo
(ou
Aumento da proporção do emprego
nas atividades características do
turismo face ao emprego total)
Aumento da taxa de ocupação dos
alojamentos hoteleiros (%)

Meta
2019

2023

125.743 (em2013)

10%

15%

73.229 (em 2013)

15%

20%

1.458 (pessoas ao serviço em
2012) ou 7,8% (do emprego total
em 2012)

9

13

46,9 (em 2013)

48
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2,1(em 2013)

2,3

2,5

Aumento da estada média (nº noites)
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

Tabela 10 - Indicadores de monitorização do nível de funcionamento da parceria envolvida no PET
Designação do Indicador e unidade de Fonte de recolha dos dados de Quantificação
à
medida
base
data de xx/xx/xxxx
Nº de reuniões do Conselho de Orientação EAT do PET: Convocatórias;
Estratégica do PET (CMT)
atas; folhas de presença;
Nº de participantes nas reuniões do COE/CMT

EAT do PET: Convocatórias;
atas; folhas de presença;

Nº de reuniões dos Grupos de Trabalho EAT do PET: Convocatórias;
Temáticos (GTT) por tipo de área temática
atas; folhas de presença;
Nº de participantes em reuniões dos GTT do
PET
Nº de relatórios de monitorização do PET
produzidos
Nº de relatórios de comunicação do PET
produzidos
Nº de candidaturas submetidas aos PO do
Portugal 2020

EAT do PET: Convocatórias;
atas; folhas de presença;
EAT do PET e Relatórios de
Monitorização
EAT do PET e Relatórios de
Comunicação
EAT do PET

Nº de candidaturas aprovadas pelas AG dos
EAT do PET
PO do Portugal 2020
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Designação do Indicador e unidade de Fonte de recolha dos dados de Quantificação
à
medida
base
data de xx/xx/xxxx
Nº de projetos concluídos e aprovados pelas
EAT do PET
AG dos PO do Portugal 2020
% de Investimento apoiado pelos PO do
Portugal 2020 face ao investimento total
EAT do PET
realizado na execução do plano de ação do
PET
Distribuição relativa do nº de projetos
EAT do PET
implementados por entidade promotora (%)
Nº de novas ações complementares (novos
projetos) criadas por articulação entre as
EAT do PET
entidades envolvidas na implementação do
PET
EAT do PET: Convocatórias;
Nº de ações de animação da rede realizadas
atas; folhas de presença;
Nº de entidades e de personalidades
envolvidas nas ações de animação da rede
realizadas (instituições de ensino superior e de EAT do PET e Relatórios de
investigação,
estudantes
e
investigadores, Comunicação
associações empresariais, instituições
meios de comunicação social; etc.)

culturais,

Nº de participantes nas sessões de divulgação EAT do PET e Relatórios de
e promoção dos projetos do PET
Comunicação
Nº de participantes na sessão de apresentação EAT do PET e Relatórios de
do relatório de monitorização final do PET
Monitorização
Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.
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6. ANEXOS
6.1. ANEXO A: PLANO DE AÇÃO 2020 – FICHAS DE PROJETOS
6.2. ANEXO B: DIAGNÓSTICO – ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
REFERÊNCIA
6.3. ANEXO C: ORGANOGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Fonte: Câmara Municipal de Mafra; 2015.
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Matosinhos
R. Tomás Ribeiro, nº 412 – 2º
4450-295 Matosinhos Portugal
Tel (+351) 229 399 150
Fax (´351) 229 399 159
_
Lisboa
Av. 5 de Outubro, nº77 – 6º ESq
1050-049 Lisboa Portugal
Tel (+351) 213 513 200
Fax (+351) 213 513 201
_
geral@quaternaire.pt
www.quaternaire.pt

Designação do Projeto:
A Escola Descobre Mafra

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Desenvolvimento de programas anuais de experimentação do património de Mafra, em articulação com os agrupamentos escolares e as escolas de
música do concelho.
Este projeto visa reforçar a ligação e esforço pedagógico entre o Município, as Escolas e as crianças e jovens, fomentando por um lado, a ligação dos
segmentos mais jovens ao património e à cultura do concelho e, por outro, permitindo a realização de atividades que introduzam novos e inovadores
olhares sobre esse mesmo património e cultura.
Propõe-se, a título de exemplo, a realização de um concurso anual, adaptado aos diferentes níveis escolares, em que os estudantes sejam convidados a
mostrar a sua própria visão sobre o património (um equipamento único, ou à escolha do estudante) através de manifestações artísticas e criativas,
como a fotografia, a música, artes plásticas, ofícios e artes tradicionais, entre outros.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Escolas de Música, Teatro, Dança e Artes; Agrupamentos Escolares e Colégios

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.4.1.

média

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a criação de um grupo de trabalho que integre representantes da autarquia e dos agrupamentos escolares e
escolas de música do concelho.
Este grupo de trabalho deve definir a forma como este projeto vai ser operacionalizado, isto é, qual o formato que vai assumir, definir o respetivo
regulamento, temas, estratégias e meios de divulgação, prémios a atribuir, etc..

Projetos complementares:
Revitalização do Mercado Municipal - Espaço Mostra

Custo Estimado:
Sem custos financeiros.
Observações:

Designação do Projeto:
Agenda Cultural Temática

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Este projeto visa reforçar o papel da Agenda Cultural como elemento por excelência de Comunicação da vitalidade do concelho com uma programação
distintiva, de qualidade, coerente, com um encadeamento previsível e equilibrado que integra eventos e manifestações de natureza e repercussão
diversas.
A agenda de eventos de Mafra deve refletir (i) as prioridades de afirmação estratégica da vila e do concelho nos planos regional, nacional e
internacional. A intervenção da autarquia deverá assim ser seletiva ao nível das apostas de diferenciação e de qualificação/consolidação. (ii) Os ritmos
mensal, trimestral (marcado pelas estações do ano) anual, bienal.
Trata-se essencialmente de um processo de estruturação dos eventos já regularmente realizados, numa agenda cultural organizada por temáticas, que
permita uma leitura mais abrangente daquelas que são as áreas culturais mais fortes de Mafra, de uma forma visual mais atrativa, e a partir da qual o
turista/ visitante/ residente possa identificar uma linha temática condutora. Propõe-se, a título de exemplo, que esta agenda seja estruturada de acordo
com as estações do ano, já que estas refletem os usos e costumes, as tradições e as práticas culturais ancestrais e contemporâneas. Para além dos
eventos já realizados regularmente, propõe-se a criação/ integração de novos eventos, de acordo com o proposto no presente relatório, devendo ser
definidos eventos âncora que ajudem a estruturar o calendário. Propõe-se ainda a análise da viabilidade de criação dos seguintes eventos:
- Mercado de Produtos da Terra e do Mar com alguma encenação e animação: comerciantes com trajes antigos e apontamentos artísticos
(apresentação de grupos de música antiga, mimos, etc.).
- Festival Internacional de Música de Mafra (Outono) - Pela qualidade e inserção internacional e pela qualidade cénica dos locais em que se realiza
(Convento de Mafra: basílica, biblioteca, sala do trono) é um dos eventos que se poderá tornar charneira na oferta cultural do concelho.
- Etapa do Campeonato do Mundo de Surf ( Ericeira-Ribeira de Ilhas), evento que atrai os melhores praticantes da modalidade de todo o mundo, agora
que foi criada a Reserva Mundial de Surf.
- Festivais de Verão: concertos de música clássica ou erudita em distintos espaços patrimoniais; concertos ao ar livre em jardins e praças, de
características ecléticas, jazz, músicas do mundo.
- Criação de um evento de referência nacional nos desportos equestres.
- Manifestações que assinalam o calendário festivo anual (ex. Festa do Círio da Prata) e gastronómico tradicional (Festival Internacional do Pão,
Sabores da Tapada Real; Festa dos Merendeiros, dos Morangos, da Pêra, da Castanha, Festival do Marisco, Semana da Caça; Festival das Sopas).
- Bienal de Arte Pública (evento anual nas disciplinas de cerâmica e pedra, alternadamente, inspirada na tradição da importante Escola de Escultura de
Mafra).
O desenvolvimento desta Agenda Cultural temática, que deverá partir da reestruturação e eventual recalendarização de eventos já regulares, deve
ainda articular-se com o desenvolvimento do Plano de Comunicação e Marketing.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra; Museu da Música; Escola das Armas; Juntas de Freguesia; Ericeira
Surf Clube; Escola de Música Juventude de Mafra
Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.2.4.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
Propõe-se que a operacionalização deste projeto fique a cargo da Câmara Municipal, através da articulação entre os serviços de turismo, cultura,
desporto, educação e ação social.
Propõe-se ainda a articulação entre este projeto e o Plano de Comunicação em Marketing.

Projetos complementares:
Plano de Comunicação e Marketing

Custo Estimado:
Sem estimativa de Custos. Iniciativa a ser desenvolvida internamente pela CMM.
Observações:

Designação do Projeto:
Alojamento na Vila de Mafra

Eixo de intervenção:
EI6: Investimento

Objetivos e Ações:
De acordo com o diagnóstico efetuado, um dos maiores constrangimentos ao desenvolvimento turístico de Mafra prende-se com a insuficiente e
desadequada oferta de alojamento, em especial na vila de Mafra.
Atendendo aos recursos turísticos existentes e às tendências da procura turística, torna-se evidente que a vantajosa localização de Mafra, quando
acrescida desta ausência de alojamento atrativo, torna pouco apetecível para o turista a pernoita em Mafra, o que se traduz num retorno económico
para o concelho relativamente reduzido.
Assim, no âmbito desta Estratégia são propostas diversas iniciativas de natureza pública com vista à criação de um contexto favorável ao investimento
turístico.
Contudo, em última instância, o investimento turístico deve provir de iniciativas privadas, sobre as quais o município não detém mais intervenção se
não a de fornecer informação e facilitar os processos de investimento, nomeadamente, através das ações aqui previstas.
Recomenda-se que sejam divulgadas e incentivadas as oportunidades de investimento turístico em Mafra, em particular aquelas que permitam colmatar
a fragilidade registada ao nível do alojamento.
Considera-se que as unidades de alojamento a criar devem ser de dimensão média, oferecendo um serviço de qualidade mas financeiramente
acessível, e sempre que possível, temático.
Unidades com tipologias associadas à designação de Hotel de Charme ou Boutique Hotel afiguram-se como as melhor adaptadas à realidade turística
de Mafra.

Promotor:
Empresários e Investidores

Outros agentes a envolver:
Câmara Municipal de Mafra; Turismo de Portugal, IP

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

6.1.5.

alta

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
A implementação destas ações depende da iniciativa privada.

Projetos complementares:
Dossier do Investidor

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:
Diversos Instrumentos Financeiros.

Designação do Projeto:
Bolsa de Voluntariado do Concelho de Mafra - Turismo

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Propõe-se a criação de uma linha de intervenção no âmbito da Bolsa de Voluntariado do Concelho de Mafra dedicada ao setor do Turismo.
Os voluntários que desejassem realizar ações de suporte ao desenvolvimento da atividade turística poderiam, entre outras ações, participar nos eventos
a promover, bem como na administração de inquéritos aos turistas.
Trata-se sobretudo de uma iniciativa que tem como objetivo a participação ativa da comunidade local no desenvolvimento turístico de Mafra.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.4.2.

média

médio/longo-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto implica
(i) a abertura de uma manifestação de interessados para integrar a BVCM,
(ii) a identificação de oportunidades de participação quer no âmbito das atividades promovidas pela Câmara, quer junto de outros promotores,
(iii) a preparação de uma ação de formação/ sensibilização preparatória, no sentido de fornecer aos voluntários o conjunto de conceitos e informações
pertinentes para o desenvolvimento das suas ações.

Projetos complementares:
Era uma vez um Palácio

Custo Estimado:
Iniciativa sem custos financeiros.
Observações:

Designação do Projeto:
Boutique Hotel Real

Eixo de intervenção:
EI6: Investimento

Objetivos e Ações:
Realização de um estudo de viabilidade para a instalação de um boutique hotel no pavilhão real de caça, que tire partido da história privilegiada e
distinta da sua utilização por membros de várias gerações da família real que aqui procuravam momentos de descanso e lazer, de atividades de caça,
de passeio, contemplação e atividades artísticas como a pintura (o rei D. Carlos tinha por hábito pintar quando aqui se deslocava).
A oferta de alojamento de elevado standard que tire partido do caráter único da utilização da família real deste equipamentos, combina com
aproveitamento da Tapada Nacional enquanto espaço de lazer e turismo, através do desenvolvimento de uma oferta de produtos e serviços
diferenciados e que resultem da exploração e combinação das diferentes vertentes da TNM e da sua articulação com os restantes elementos
patrimoniais do território.
Melhorar as condições de alojamento turístico é condição essencial à permanência dos visitantes no território e na Tapada. Estas melhorias devem ser
acompanhadas pela qualificação para um nível irrepreensível da prestação do serviço ao cliente.
Este investimento num novo alojamento turístico requintado deverá ser acompanhado pela melhoria de condições existentes ao nível da restauração,
dos centros interpretativos e dos postos de observação de fauna que ainda se não equiparam ao grau de excelência do património que é possível
apreciar/ experienciar na Tapada.
Ação 1: Elaboração de estudo de viabilidade que avalie as condições de execução do projeto, quer no que concerne ao conceito de alojamento, à
viabilidade económica e financeira quer ao modelo de gestão a adotar: gestão pública, concessão de exploração a privado, entre outras.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Tapada Nacional de Mafra

Outros agentes a envolver:
Investidores Privados; Empresas Especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

6.1.4.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a contratação de equipa especializada na elaboração de projetos de alojamento turístico.

Projetos complementares:
Dossier do Investidor

Custo Estimado:
35,000.00 Euros
Observações:
A construção da unidade de alojamento a implementar posteriormente pelos agentes privados poderá ter enquadramento nos Instrumentos
Financeiros/ Sistemas de Incentivos.

Designação do Projeto:
Centro de Música, Artes e Ofícios

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
A música e as vivências que lhe estão associadas são um dos elementos diferenciadores da oferta turística de Mafra, reforçada pela instalação do
Conservatório de Música e do Museu da Música.
Paralelamente, as artes e os ofícios têm em Mafra uma larga tradição e povoaram um imenso estaleiro na construção do convento em que muitas artes
e artífices foram convocados. Estes saberes e atividades formam parte do património imaterial de Mafra que importa valorizar, atualizar e divulgar aos
novos residentes e aos visitantes e turistas.
Assim, este projeto visa a conceção e criação de um Centro de Música, Artes e Ofícios em local central da vila de Mafra (a localização que à equipa
pareceria ideal – opção nunca abordada com as instituições implicadas - seria o edifício arruinado à entrada da Coudelaria Militar).
Este Centro deverá conciliar componentes de formação e de divulgação, oferecendo designadamente:
(i) oficinas de restauro e afinação de instrumentos musicais.
(ii) centro de restauro de partituras históricas;
(iii) oficinas de escultura, retomando a herança e a tradição da Escola de Escultura de Mafra – aconselha-se o estabelecimento de protocolos com a
Faculdade de Belas Artes de Lisboa e com a Escola Secundária Artística António Arroio para deslocar para Mafra algumas das suas formações, pósgraduações, em escultura em pedra e cerâmica, no domínio de escultura de grande formato para arte pública;
(iv) oficinas de cerâmica no domínio da olaria figurativa, podendo vir a assumir a iniciativa da organização de um Encontro Bienal Nacional de Barristas
Populares;
(v) atividades de divulgação das artes e ofícios que se praticam ou praticavam em Mafra, através de exposições monográficas sobre uma determinada
arte, ou sobre o trabalho de um artista; oficinas de experimentação de técnicas para turistas e público em geral loja de venda de produtos; organização
de visitas a oficinas de artesãos (Turismo Criativo).
Recomenda-se ainda o estudo da viabilidade de instalação neste Centro, do Espaço Multimédia de Música, proposto no âmbito desta Estratégia.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Museu da Música; Artesãos, ceramistas, escultores; Faculdade de Belas Artes de Lisboa; Escola
António Arroio; Centro de Formação Profissional do Artesanato; Escolas, em especial, Profissionais.
Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.1.4.

alta

médio/longo-prazo

não

Implementação:
Recomenda-se a contratação de equipa especializada para o desenvolvimento do Centro de Música, Artes e Ofícios de Mafra.

Projetos complementares:
Experimenta Mafra - Fase 1: Um Destino, Múltiplas Experiências

Custo Estimado:
Estudo/ Conceção: 10,000.00 Euros; Execução: Sem estimativa de custos.
Observações:

Designação do Projeto:
Ciclo de Concertos de Mafra

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
A música é um dos elementos diferenciadores do Turismo de Mafra, oferecendo possibilidades diversas para a realização de ações e eventos temáticos,
que deem a conhecer as tradições musicais de Mafra, sejam elas de cariz mais popular ou de cariz mais erudito.
Assim, e de acordo com o proposto no âmbito da Agenda Cultural Temática, propõe-se que seja estruturado um calendário anual de concertos,
integrados na Agenda e selecionados de acordo com os restantes eventos que sejam propostos.
Propõe-se ainda que, sempre que possível, estes concertos tenham lugar ao ar livre e em locais emblemáticos do concelho, entre os quais se salienta
desde já, o Jardim do Cerco.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Escolas de Música; Conservatório de Música; Museu da Música; Artistas locais

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.1.6.

média

curto-prazo

não

Implementação:
A definição do Ciclo de Concertos de Mafra deve ser realizada em estreita ligação com a estruturação da Agenda Cultural Temática.
Propõe-se a integração de eventos já regulares e a inserção de novos eventos, que valorizem em primeiro lugar a divulgação dos talentos locais.

Projetos complementares:
Agenda Cultural Temática

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:

Designação do Projeto:
Ciclo de Workshops/ Best Practices Negócios Turísticos

Eixo de intervenção:
EI6: Investimento

Objetivos e Ações:
A partilha de experiências e a divulgação de boas práticas são muitas vezes elementos motivadores para os investidores, quer na definição do seu
próprio conceito de negócio, quer na aferição das melhores opções a tomar e dos riscos a evitar.
Nesse pressuposto, considera-se relevante a organização de um ciclo de workshops/ apresentação de boas práticas de negócios turísticos, como forma
de estimular o investimento turístico em Mafra.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Mafra Business Factory (abertura prevista em 2016), Ericeira Business Factory; Turismo de Portugal, ip; Empresários

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

6.1.3.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
Para a implementação deste ciclo propõe-se a realização bimensal de um evento, alternando entre um evento mais orientado para a formação/
sensibilização e outro mais vocacionado para a partilha de experiências e apresentação de boas práticas. Para os primeiros, recomenda-se o convite a
instituições como o Turismo de Portugal que possam efetuar sessões de esclarecimento sobre processos de licenciamento, sistemas de apoio
financeiro, entre outros. Para os eventos dedicados à apresentação de boas práticas sugere-se a identificação prévia de um conjunto de negócios
turísticos de sucesso, nas áreas do alojamento, restauração, animação, transportes ou outros, e que os mesmos sejam convidados a apresentar/
partilhar a sua 'história' em sessões abertas aos empresários e potenciais investidores locais.
Projetos complementares:
Dossier do Investidor

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:

Designação do Projeto:
Conjunto Real - Património Mundial da UNESCO

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
A preparação de uma candidatura do Conjunto Real a Património Mundial da UNESCO, já em curso, constitui uma mais-valia para a dinamização
turística de Mafra, integralmente em consonância com as orientações e intervenções propostas no âmbito da Estratégia de Turismo.
O reconhecimento mundial da grandiosidade deste recurso dará uma maior visibilidade internacional a Mafra, que deverá ser potenciada através da
formatação de produtos turísticos compósitos, isto é, através de uma maior e mais sólida articulação entre o Conjunto Real e os restantes recursos/
atrativos de Mafra.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra

Outros agentes a envolver:
Empresas especializadas.

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.2.1.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
Projeto em curso.

Projetos complementares:
Projetos Programa 2.2.

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Conjunto Real - Uma Viagem Digital

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Esta ação visa a conceção, produção e disponibilização de conteúdos digitais sobre o conjunto monumental real, inovadores, atrativos, estimulantes,
com capacidade de oferecer uma visita/ experiência que transporte o visitante/ turista para o tempo e para o espaço em que o património foi gerado e
foi parte integrante.
Importa assegurar que, como é referido na Carta Internacional sobre Turismo Cultural (ICOMOS, 1999), os visitantes tenham acesso a “… informação
com elevada qualidade para otimizarem a sua compreensão sobre as características significativas do património e sobre a necessidade da sua proteção”.
A conceção destes elementos interpretativos deverão realçar a singularidade do conjunto monumental real através do desenvolvimento e aplicação de
ferramentas de Realidade Aumentada e Virtual que possibilitem a oferta de elementos interpretativos do património, com recurso às TIC, que
contribuam para uma “visitor’s self education”.
Pretende-se com este projeto enriquecer a visita turística ao património com os processos tecnológicos mais modernos que acrescentam informação
aos processos tradicionais de representação. O resultado esperado será disponibilizar novos conteúdos, de outra forma não acessíveis, baseados na
fotografia digital, fotogrametria e outras ferramentas computacionais, que produzem uma realidade que acrescenta objetos virtuais à realidade
recriando espaços e vivências que transportam o visitante para o tempo histórico em que esses objetos patrimoniais foram criados.
Além da conceção deverão prever-se a produção e distribuição de materiais diversos em suportes diversos, como guias, aplicações móveis, informação
disponível on-line, nos postos de turismo ou noutros pontos onde essa informação seja acessível aos visitantes, proporcionando experiências vibrantes
a que, nomeadamente, os jovens turistas são sensíveis.
Para atrair a atenção desse segmento de público, em particular, é necessário que o discurso interpretativo seja apelativo, estimulando assim a adesão,
facilitando o acesso e cumprindo um papel pedagógico essencial para fazer descobertas e partilhar resultados.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra; Museu da Música

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo; Empresas especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.2.2.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
A operacionalização deste projeto pressupõe o lançamento de um concurso público para a elaboração de conteúdos e fornecimento de meios.

Projetos complementares:
Welcome Centre de Mafra

Custo Estimado:
10,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Corredor Verde Ericeira Mafra

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Este projeto tem como objetivo a realização de um estudo abrangente sobre a possibilidade de criação de um corredor verde entre os dois principais
polos turísticos do concelho: Mafra e Ericeira.
Este estudo avaliará os diferentes cenários possíveis para o desenvolvimento deste corredor ou corredores. Deverão ser estudadas as áreas de menor
declive que permitam a realização de um percurso que permita um maior conforto aos utilizadores.
A componente ciclável deverá ser estudada podendo desenvolver-se em conjunto ou separada relativamente a este corredor.
Assim serão estudadas as ligações viárias entre estes dois polos assim como outros trilhos de ligação tais como os vales das ribeiras ou outros tipos de
caminhos rurais, nomeadamente, em articulação com o roteiro proposto no âmbito da qualificação das margens do Lizandro.
Alternativas deverão ser desenhadas com o intuito de elaborar propostas em contexto urbano e outras em contexto de maior ruralidade.
Este estudo deve ainda avaliar a possibilidade deste(s) corredor(s) vir(em) a configurar a criação de uma Via Verde e respetiva integração na Rede
Europeia de Vias Verdes.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Juntas de freguesia, ONGA.

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.1.3.

média

médio/longo-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a subcontratação de uma equipa especializada para o desenvolvimento de um estudo de viabilidade de
criação de corredor verde de ligação entre Ericeira e Mafra e eventualmente, a outros trilhos já existentes ou em processo de criação.

Projetos complementares:
Experimenta Mafra - Fase 1: Um Destino, Múltiplas Experiências

Custo Estimado:
50,000.00 Euros
Observações:
O Estudo não é financiável, mas as ações a desenvolver posteriormente poderão ter enquadramento no PO Lisboa e/ou no PO SEUR.

Designação do Projeto:
Criação de Instrumentos de Monitorização do Plano Estratégico para o Turismo de Mafra

Eixo de intervenção:
EI3: Informação, Comunicação e Promoção

Objetivos e Ações:
Este projeto visa criar um modelo de gestão e acompanhamento, operacional e estratégico, do PET, com vista a assegurar a sua implementação
qualificada e eficaz.
Ações previstas:
Definição dos órgãos de funcionamento do modelo e dos respetivos recursos humanos afetos;
Definir as competências de cada um dos órgãos e unidades funcionais, nomeadamente do Conselho Estratégico a assumir pelo CMT;
Conceção dos instrumentos e mecanismos de acompanhamento, nomeadamente a criação de uma plataforma informática (sistema de informação)
capaz de centralizar e sistematizar toda a informação relevante à implementação e acompanhamento do PET e a elaboração do Plano de Comunicação
e Marketing.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT e eventualmente empresas de prestação de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

3.1.1.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A criação de Instrumentos de Monitorização do PET deverá ser protagonizada pela Câmara Municipal de Mafra, de acordo com a proposta apresentada
no capitulo relativo ao Sistema de Acompanhamento do PET que integra este relatório.
Propõe-se a contratação de assessoria especializada.

Projetos complementares:
Plano de Comunicação e Marketing

Custo Estimado:
Projeto a desenvolver pelos recursos internos da CMM. Estimativa de custo para assessoria especializada: 5,000.00 Euros/ Ano.
Observações:
As funções a assegurar pela estrutura a criar e os instrumentos de acompanhamento a conceber e implementar, no sentido do cumprimentos das
funções a assumir e das articulações a manter, encontram-se especificadas no ponto do relatório "Sistema de Acompanhamento do PET"

Designação do Projeto:
Criação de Roteiros Turísticos

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Mafra detém importantes recursos naturais e paisagísticos, nomeadamente nas suas áreas mais rurais, muitos dos quais associados ao património
imaterial do concelho, à sua história e cultura.
É importante capitalizar esses recursos através da definição de roteiros turísticos temáticos, como por exemplo, o roteiro dos moinhos, propiciando aos
turistas momentos de contacto com a natureza e com a cultura de Mafra.
Este projeto propõe a criação de roteiros turísticos de Mafra que permitam a valorização dos recursos e património material e imaterial do concelho, e
simultaneamente, propiciem experiências memoráveis aos turistas e visitantes.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.3.4.

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a identificação das temáticas de base e o desenvolvimento dos roteiros, incluindo as marcações e
qualificações territoriais necessárias.

Projetos complementares:
Experimenta Mafra - Fase 1: Um Destino, Múltiplas Experiências

Custo Estimado:
10.000,00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Dinamização das Procissões da Quaresma

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
As procissões da Quaresma registam um fluxo de visitantes/ participantes considerável, o que requer uma dinamização diferenciada do ponto de vista
da atração de turistas e da articulação destes eventos com a restante oferta turística de Mafra.
Apesar do turismo religioso não ser um segmento considerado prioritário no âmbito desta Estratégia, considera-se que a integração destes eventos na
Agenda Cultural Temática e na exploração de produtos e serviços turísticos que lhe possam estar associados irão contribuir para a diversificação da
oferta turística de Mafra.
Propõe-se assim a integração das celebrações da Quaresma na Agenda Cultural temática e a sua dinamização turística.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Paróquia e outras entidades encarregues da dinamização dos eventos da Quaresma.

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.2.5.

média

curto-prazo

sim

Implementação:
A implementação desta iniciativa pressupõe a discussão junto da Igreja e das entidades responsáveis pela organização das celebrações da Quaresma
da possibilidade de alargar em termos temporais e/ou temáticos os festejos, de forma a que os mesmos configurem a estruturação de um programa
integrado de turismo religioso.

Projetos complementares:
Agenda Cultural Temática

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Dinamização Turística dos Núcleos Rurais - Concurso de Ideias

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
O concelho de Mafra tem um conjunto de núcleos rurais abandonados e/ou em risco de abandono e degradação, que pela sua localização, paisagem e
história, constituem núcleos com potencial de desenvolvimento turístico.
Contudo, o aproveitamento turístico destes núcleos implica um elevado esforço financeiro, quer por parte do promotor que o venha a desenvolver, quer
por parte da autarquia, no respeita à qualificação das envolventes, garantias de acesso e dotação de serviços básicos.
Considera-se no entanto, que a identificação de um projeto inovador e criativo poderá estimular alguns potenciais investidores, pelo que se sugere o
lançamento de um concurso de ideias de nível internacional, para a apresentação de propostas de aproveitamento turístico para os seguintes núcleos:
Penedo do Lexim, Mata Pequena, Cheleiros, Carvalhal, Ramilo, Gradil e Aldeia de Broas.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra e investidores

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.3.2.

média

médio/longo-prazo

não

Implementação:
A implementação do projeto implica o lançamento de um concurso de ideias a nível internacional, ao qual corresponderá o procedimento normal
associado a este tipo de concursos, entre os quais, a publicação de um caderno de encargos que especifique quer as regras do concurso quer o que se
pretende do espaço a requalificar.
Sugere-se a consulta à EUROPAN.

Projetos complementares:
Mafra Business Cases

Custo Estimado:
Os custos dependerão dos prémios a atribuir, sendo que estes podem ser ou não em numerário. Estima-se um custo na ordem dos 1000 Euros.
Observações:

Designação do Projeto:
Diversificação dos Acessos à TNM

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
O acesso à Tapada Nacional de Mafra tem-se mantido restrito a um único ponto de entrada, afastado do centro da vila de Mafra, o que tem diminuído
ou tornado menos atrativa a visitação deste espaço, de acordo com a opinião dos vários agentes consultados no decorrer do exercício de planeamento
que agora se apresenta.
Paralelamente, a restrição do acesso a um único ponto de acesso inviabiliza ou restringe a articulação da oferta turística da TNM com a restante oferta
turística do concelho, particularmente no que concerne aos restantes elementos do conjunto real.
Este projeto propõe a diversificação dos acessos à Tapada através da criação de uma entrada contígua ao Palácio Nacional, que permita a definição de
itinerários de visita integrados em outros programas turísticos.

Promotor:
Tapada Nacional de Mafra; Escola das Armas;Palácio Nacional de Mafra.

Outros agentes a envolver:
Câmara Municipal de Mafra

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.1.5.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
Projeto em curso.
Assinado protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Mafra e o Ministério da Defesa Nacional que tutela a área militar da Tapada.

Projetos complementares:
Corredor Verde Ericeira Mafra

Custo Estimado:
Sem custos financeiros.
Observações:

Designação do Projeto:
Dossier Investidor

Eixo de intervenção:
EI6: Investimento

Objetivos e Ações:
Este projeto visa a elaboração de um Dossier que contenha toda a informação relevante sobre o concelho de Mafra e a dinâmica turística local que
possa ser de interesse para um potencial investidor.
A captação de novos investimentos turísticos para o concelho de Mafra poderá estimular e incentivar a dinamização da economia local, aumentar e
diversificar a oferta turística, e aumentar o grau de satisfação dos turistas.
Para isso é necessário garantir que o investidor tem um contexto favorável ao investimento e toda a informação pertinente, competindo à Câmara
Municipal, no âmbito das suas funções e competências, um importante papel na criação deste contexto e condições.
O Dossier do Investidor deverá ter uma seção de informação mais genérica sobre o concelho, e uma seção mais específica, relativa à atividade turística
de Mafra.
Paralelamente, deve incluir um capítulo sobre as principais tendências internacionais, sobre as caraterísticas dos principais mercados e dos principais
segmentos de turistas.
A informação deve ter simultaneamente um caráter retrospetivo e prospetivo, no sentido de permitir ao potencial investidor uma análise das tendências
de evolução.
Informação sobre eventuais fontes de financiamento e contactos, será igualmente pertinente. Esta informação será decisiva para o investidor, mas
carece de uma atualização constante (anual).
A realização do Mafra Open Days poderá ser uma oportunidade para apresentação deste Dossier, contudo deve procurar-se uma distribuição mais
assertiva junto de gabinetes de consultoria e projetos, instituições financeiras e gabinetes de apoio ao empresário, locais e regionais.
A disponibilização do dossier a partir do website da Câmara é também uma opção, dada a sua maior abrangência de distribuição.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Instituições Financeiras; CMT; eventualmente empresas de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

6.1.1.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação do projeto pressupõe a definição específica dos conteúdos a integrar, a recolha, tratamento e sistematização de informação a
disponibilizar, bem como toda a componente de design gráfico e estratégia de comunicação.
Recomenda-se a contratação de assessoria especializada na fase inicial do processo, ficando posteriormente a cargo dos serviços municipais de turismo
a atualização de dados para edições posteriores.

Projetos complementares:
Mafra Open Days e Estudo de Mercados e Procura

Custo Estimado:
10,000.00 Euros
Observações:

Designação do Projeto:
Edição Digital Caderno s/ Gastronomia e Produtos Locais

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Considerando o rico património gastronómico de Mafra, as lendas e tradições associadas a alguns dos seus produtos locais/ pratos típicos, bem como o
receituário tradicional, propõe-se a edição digital de um Caderno sobre a Gastronomia e Produtos Locais de Mafra.
Este Caderno deve integrar três seções: uma abordagem mais histórica e cultural sobre a gastronomia e produtos locais de Mafra; uma coletânea de
receitas de pratos tradicionais, eventualmente comentados e/ou ilustrados por artistas locais; e por último um suplemento/ guia dos restaurantes e
produtores locais onde os turistas poderão degustar/ adquirir os produtos e pratos referenciados no Caderno.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo; Universidade Sénior; Empresas locais, e outras individualidades locais de relevo; Empresas especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.3.3.

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
A implementação desta iniciativa deverá começar pela estruturação e definição de conteúdos, à qual se seguirá a recolha e sistematização de
informação.
Estas tarefas deverão ser conduzidas pelo Conselho Municipal de Turismo, mobilizando os atores locais relevantes.
Recomenda-se a contratação de empresa especializada para o design gráfico e produção digital.
Projetos complementares:
Mercado Municipal - Espaço Mostra

Custo Estimado:
15,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Era uma vez um Palácio…

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Realização de evento de recriação espetacular - que conte com representação cénica de rua de grande formato, associada a conteúdos multimédia,
com recurso a tecnologias de video mapping, utilizando o património como tela de suporte das projeções, que permita perceber a dimensão épica da
edificação do palácio/convento que chegou a contar com mais de 50.000 operários e artífices na sua construção.

Este evento poderá valorizar artes e ofícios de Mafra e mobilizar entidades de solidariedade social e criar dinâmicas de voluntariado.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra; Museu da Música

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.2.3.

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
A operacionalização deste projeto pressupõe a definição mais detalhada do programa do evento, da sua calendarização e das entidades a envolver.

Projetos complementares:
Agenda Cultural Temática

Custo Estimado:
500,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Espaço Multimédia Música

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Este projeto visa a criação de um espaço multimédia dedicado à música que congregue funções de divulgação, experimentação e, eventualmente, de
comercialização de produtos e instrumentos musicais.
Em articulação com as restantes iniciativas propostas no âmbito da Música, a criação de um espaço com estas caraterísticas irá contribuir para a
afirmação da Música como elemento identitário de Mafra, e simultaneamente, estimular a criação e vivência da Música de uma forma global e
abrangente.
Propõe-se que seja estudada a melhor localização para este espaço, podendo desde já propor-se algumas alternativas, entre as quais o Museu da
Música, o Centro de Música, Artes e Ofícios, o Welcome Centre de Mafra ou o Mercado Municipal.
A decisão de localização do Espaço deverá ser tomada após uma definição mais exaustiva do conceito do Espaço, das valências que irá assumir, bem
como do modelo de gestão a adotar.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Escolas de Música; Conservatório de Música; Museu da Música; Empresas especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.1.5

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
Recomenda-se a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do conceito do espaço a criar.

Projetos complementares:
Centro de Música, Artes e Ofícios

Custo Estimado:
Estudo: 15,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Estudo de Mercados e Procura

Eixo de intervenção:
EI3: Informação, Comunicação e Promoção

Objetivos e Ações:
Esta ação visa
(i) a realização de um estudo de mercado sobre a procura turística existente e potencial;
(ii) a criação de instrumentos de recolha e sistematização de informação relativa à procura turística que permitam a compilação e posterior divulgação
junto dos agentes locais, de informação fundamental à estruturação e diferenciação da oferta turística.
O estudo a desenvolver deverá não apenas caraterizar a procura atual e os principais mercados, mas identificar segmentos de mercado a explorar,
nomeadamente em áreas de turismo de nicho, como o turismo equestre ou turismo gastronómico.
Paralelamente, o estudo deverá prever a criação de um sistema de informação que possa posteriormente ser alimentado e gerido pela Câmara
Municipal de Mafra.
A informação sobre a procura turística permitirá, entre outros aspetos, identificar os triggers que poderão atrair segmentos de turistas diferentes,
estratificados quer pela sua origem geográfica, quer pelas suas características sociais, demográficas e culturais.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT e eventualmente empresas de prestação de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

3.1.2.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a contratação de equipa especializada.

Projetos complementares:
Plano de Comunicação e Marketing

Custo Estimado:
75,000.00 Euros
Observações:
Eventualmente poderá ser elegível no PO Lisboa a componente relativa à criação e desenvolvimento de sistemas e interfaces de comunicação digital,
caso os mesmos venham a ser criados.

Designação do Projeto:
Experimenta Mafra - Fase 1: Um Destino, Múltiplas Experiências

Eixo de intervenção:
EI5: Articulação

Objetivos e Ações:
Esta proposta visa ultrapassar um dos principais desafios identificados: a necessidade de estruturar produtos turísticos integrados (compostos por
serviços de alojamento, restauração, animação e transportes), que constituam propostas de consumo atrativas, 'chave na mão' para os turistas que
desejem visitar Mafra.
Para a criação deste tipo de produto é fundamental a elaboração do estudo sobre a procura, no sentido de melhor adequar o conteúdo e a oferta a
desenvolver.
Simultaneamente, devem privilegiar-se os produtos turísticos de caráter experiencial e que promovam uma maior ligação emocional entre o turista e o
destino.
Os diversos recursos turísticos de Mafra potenciam a criação de experiências e vivências criativas muito diferenciadoras, sejam no contexto da sua
tradição musical, artística, artesanal, ou histórica, entre outras.
A título de exemplo, refere-se o potencial das experiências que recriem eventos históricos, ou possibilitem a criação artística ou culinária.
Estas experiências e produtos devem ser desenvolvidos em articulação com os diversos promotores turísticos.
O projeto pressupõe duas fases. Na primeira fase devem ser desenvolvidas as seguintes ações:
Ação 1: Inventariação dos produtos, serviços e experiências já disponíveis em Mafra. Definição de outros produtos, serviços e experiências a
desenvolver com base nos recursos existentes.
Ação 2: Desenvolvimento dos programas turísticos. A segunda fase será descrita em ficha própria, dado considerar-se que embora complementares, as
duas fases podem ser desenvolvidas separadamente.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT; Agentes turísticos locais; Comerciantes e eventualmente empresas de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

4.1.1.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A primeira fase do projeto deverá ser desenvolvida pela equipa técnica da Câmara Municipal, com consulta ao CMT.
A segunda fase deverá envolver a auscultação e articulação com os principais fornecedores de produtos e serviços turísticos.

Projetos complementares:
Estudo de Mercados e Procura

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:

Designação do Projeto:
Experimenta Mafra - Fase 2: Plataforma Digital

Eixo de intervenção:
EI4: Distribuição e Comercialização

Objetivos e Ações:
Esta proposta é inspirada pela plataforma Activity Box Canada, e pretende aproximar o destino e os seus agentes da oferta aos potenciais turistas,
garantindo maior rentabilidade para os primeiros, e maior satisfação para os segundos.
Trata-se de certa forma de um mecanismo semelhante a uma central de reservas, mas dedicada à comercialização de atividades turísticas, de
programas integrados e experiências, de forma acessível.
O recurso às tecnologias potencia uma forte capacidade de penetração de mercado, bem como uma maior visibilidade externa.
O desenvolvimento desta plataforma implica a designação de uma entidade gestora, e o envolvimento ativo dos agentes turísticos.
Sendo uma proposta relativamente ambiciosa, é possível adaptá-la e desenvolvê-la de forma gradual, de acordo com a estruturação de produtos que
for sendo realizada, e em função da capacidade de mobilização dos empresários privados.
Existem diversos casos a partir dos quais é possível realizar uma análise de benchmarking, e definindo a solução mais adequada à realidade turística de
Mafra. O projeto constitui a Fase 2 do Experimenta Mafra.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT e eventualmente empresas de prestação de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

4.1.2.

alta

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
Recomenda-se a contratação de equipa especializada para a criação da plataforma de comercialização/ informação.

Projetos complementares:
Estudo de Mercados e Procura e Plano de Comunicação e Marketing

Custo Estimado:
25,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Mafra App

Eixo de intervenção:
EI3: Informação, Comunicação e Promoção

Objetivos e Ações:
Desenvolvimento de uma aplicação móvel disponível para download, gratuita, com as principais informações turísticas de Mafra.
Num contexto em que os turistas são cada vez mais autónomos na escolha dos seus itinerários de visita, e em que recorrem com maior frequência à
utilização das tecnologias móveis, a criação e disponibilização de uma aplicação que permita saber, por exemplo, 'Onde Comer', 'Onde Ficar', 'O que
Ver/Fazer', com informação sobre distância, contatos e preços (entre outras) seria uma forma de integrar a oferta turística e de tornar a informação
mais acessível para o turista.
Paralelamente, deveria estudar-se a possibilidade de oferecer wi-fi gratuito nos principais locais de interesse turístico do concelho, no sentido de
otimizar a utilização da aplicação.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT e eventualmente empresas de prestação de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

3.2.2.

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
Projeto já em curso.

Projetos complementares:
Plano de Comunicação e Marketing e Conjunto Real - Uma Viagem Digital

Custo Estimado:

Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Mafra Business Cases

Eixo de intervenção:
EI6: Investimento

Objetivos e Ações:
A preparação de business cases consiste no desenvolvimento de planos de negócio para áreas de investimento que se consideram ser uma
oportunidade de negócio.
Implica a identificação de oportunidades de negócio potencialmente atrativas, uma breve descrição do negócio e um primeiro estudo de viabilidade e
de oportunidades de financiamento.
A apresentação de Business Cases é particularmente indicada em situações em que a atração de investidores é difícil, e permita ao seu promotor, neste
caso a Câmara Municipal de Mafra, priorizar e minimamente orientar os investimentos privados para áreas consideradas estratégicas para o
desenvolvimento do concelho.
Paralelamente, pode ser um instrumento de incentivo junto de potenciais investidores que, por falta de experiência ou dificuldade em concretizar as
suas próprias ideias, vejam nestes casos uma oportunidade de investir, de forma mais segura e com apoio por parte das entidades oficiais.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT; AHRESP e eventualmente empresas de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

6.1.2.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a contratação de equipa especializada, com acompanhamento próximo da equipa dos serviços de turismo da
Câmara Municipal.
Será também pertinente o envolvimento da AHRESP, nomeadamente, no âmbito do protocolo assinado com o município de Mafra para a instalação de
Balcão Único Empresarial.

Projetos complementares:
Estudo de Mercados e Procura

Custo Estimado:
5,000.00 Euros/ Business Case
Observações:

Designação do Projeto:
Mafra Convida à Descoberta …

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Este projeto tem como objetivo o envolvimento da população local, e mais especificamente, a criação de uma ligação emocional ao território por parte
dos novos segmentos de residentes, sem origens no concelho.
Dada a elevada atratividade de Mafra e a capacidade que tem evidenciado na atração de residentes, é importante dar a conhecer o património de
Mafra à sua população, não apenas no sentido de contribuir para a sua qualidade de vida, mas também para fazer desta a principal embaixadora de
Mafra.
Assim propõe-se que se definam eventos e/ou períodos de visita aos principais equipamentos/ recursos de Mafra, com acesso gratuito para a
população.
Trata-se de convidar a população a conhecer o património de Mafra, sem custos e de forma acompanhada/ personalizada.
Este projeto contribuirá para um mais profundo conhecimento do território, da sua história e património, ao qual desejavelmente virá a corresponder a
criação/ reforço de uma ligação emocional entre a população e Mafra.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra; Agentes locais

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.4.3.

média

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto deverá ser liderada pelo Conselho Municipal de Turismo, que designará um grupo de trabalho responsável pela
programação destas ações, cabendo contudo à Câmara Municipal de Mafra o desenvolvimento das diligências necessárias junto das tutelas no sentido
de facultar o acesso gratuito aos equipamentos/ eventos cuja gestão não seja municipal.

Projetos complementares:
Era uma vez um Palácio

Custo Estimado:
Iniciativa sem custos financeiros diretos.
Observações:

Designação do Projeto:
Mafra Fam Trips

Eixo de intervenção:
EI4: Distribuição e Comercialização

Objetivos e Ações:
O conceito de fam trips ou de visitas de familiarização tem sido aplicado com frequência no setor do turismo, como forma de promoção e de dar a
conhecer a oferta de um dado destino a segmentos de comunicadores como os media ou mais recentemente os bloggers de viagens, assim como junto
de operadores turísticos, no sentido de os incentivar a incluir esse mesmo destino nos seus pacotes de vendas.
Este projeto visa desenvolver um conjunto de ações que possam replicar este conceito, quer enquanto instrumento de promoção, quer como forma de
intermediação junto de operadores.
O formato de cada uma das ações, assim como os agentes a envolver deve ser definido de forma específica em função dos objetivos de cada ação.
Deve contudo favorecer-se a vertente empresarial/ comercial das ações, dado que o seu principal objetivo está centrado na comercialização e
distribuição da oferta turística de Mafra.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT; Empresários locais

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

4.2.1.

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
A implementação deste projeto deverá proceder à definição do programa e destinatários prioritários das fam trips.
Contudo, no sentido de garantir o maior sucesso da ação recomenda-se que a mesma seja realizada em articulação com o desenvolvimento dos
Estudos de Mercados e Procura, e do Plano de Comunicação e Marketing.

Projetos complementares:
Business Cases e Plano de Comunicação e Marketing

Custo Estimado:
3,500.00 Euros/ Evento
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Mafra Open Days

Eixo de intervenção:
EI5: Articulação

Objetivos e Ações:
Os objetivos destes Mafra Open Days são:
Promover a troca de experiências e de informação entre os vários agentes do setor do turismo e da cultura e gestão do património.
Fomentar o networking.
Estimular o desenvolvimento de projetos em cooperação e que estimulem a ativação de parcerias entre os agentes turísticos e agentes do património
para aumentar a eficácia -qualidade e visibilidade - do destino turístico Mafra.
Ação 1: O projeto consiste na conceção e realização de um evento anual de encontro que tem por finalidade a troca de informação e de experiências
entre aos diversos agentes públicos e privados que oferecem produtos e serviços associados ao turismo de Mafra.
Este encontro, para além da apresentação de “boas práticas” de parceria, cooperação e networking, deverá fomentar a reflexão e avaliação do
desempenho dos diversos setores no que se refere ao desenvolvimento, promoção e comercialização dos produtos turísticos ligados/com a Marca Mafra.
O evento poderá ter um formato de fim-de-semana situando-se preferencialmente na época baixa de turismo, que coincide com o período de maior
investimento dos agentes na organização e promoção de produtos e serviços.
Poderá ainda incluir a realização de visitas temáticas de divulgação adaptadas às necessidades dos agentes com o intuito de lhes dar a conhecer o
território do concelho e os seus recursos de maior interesse ou com maior potencial turístico.
O Conselho Municipal de Turismo terá o encargo de manter vivas as orientações e os princípios a satisfazer na sequência da realização do evento
anual. Este evento deverá ser divulgado (em tempo real) nas redes sociais podendo mesmo incluir algumas “oficinas” geridas em ambiente on-line,
convidando e fomentando a visibilidade de alguns projetos de novos produtos e serviços.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo; Empresas de transporte; empresas de animação turística, AHRESP, ACISM, empresas de hotelaria e restauração do
concelho, entidades gestoras de equipamentos culturais e desportivos.
Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

5.1.1.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
A implementação deste projeto implica a definição de programa e destinatários para um primeiro evento, a partir do qual será replicada a estrutura e
conteúdos do mesmo.
Propõe-se que este projeto seja operacionalizado pela Câmara Municipal de Mafra e monitorizado pelo Conselho Municipal de Turismo.

Projetos complementares:
Mafra Business Cases

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Museu da Música

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
O Município de Mafra e o Secretário de Estado da Cultura assinaram em 2014 um Acordo de Parceria para a instalação do Museu da Música em espaço
do Palácio Real.
A instalação do Museu em Mafra, e mais particularmente, em espaço integrado no Conjunto Real vem reforçar a estratégia turística proposta para o
concelho, na medida em que (i) permite complementar e diversificar a oferta turística naquela que é a sua vertente mais diferenciadora, (ii) consolida a
ligação entre o território e a arte da Música, presente ao longo da sua história e fortemente enraizada nas suas origens, (iii) potencia o
desenvolvimento de produtos turísticos integrados e diferenciadores.
Propõe-se que em sede da instalação do Museu se equacione a implementação de uma bilhética conjunta entre o Museu e o Palácio/Tapada, e que se
explorem outras oportunidades de cooperação.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Secretaria de Estado da Cultura

Outros agentes a envolver:
Operadores de transportes

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

2.1.1.

alta

curto-prazo

Implementação:
Projeto em curso.

Projetos complementares:
Projetos Programa 2.1.

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:

Financiamento Portugal 2020:

Designação do Projeto:
Plano de Comunicação e Marketing

Eixo de intervenção:
EI3: Informação, Comunicação e Promoção

Objetivos e Ações:
A comunicação e o marketing são um dos fatores de sucesso das estratégias de desenvolvimento turístico dos destinos.
A capacidade de fazer chegar a mensagem, da forma mais adequada e apelativa, aos segmentos de turistas e mercados potenciais, de acordo com as
suas próprias preferências e padrões de consumo, depende essencialmente da definição de uma estratégia que se suporte no profundo conhecimento
da procura.
Considera-se que a comunicação é um dos elementos mais relevantes para a afirmação de Mafra enquanto destino turístico.
O plano deve identificar a seleção de meios a utilizar, e ser desenvolvido em articulação com o Estudo de Mercados e Procura.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT e eventualmente empresas de prestação de serviços especializados a contratualizar pela CMM

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

3.2.1.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a contratação de empresa especializada na área de comunicação e marketing, sugerindo-se contudo que
haja um acompanhamento ativo por parte da equipa dos serviços de turismo e de comunicação da Câmara Municipal de Mafra, no sentido de garantir
(i) a plena integração dos princípios e objetivos estratégicos delineados para o Turismo, e a (ii) articulação com as restantes ações de comunicação e
divulgação do território de Mafra.

Projetos complementares:
Estudo de Mercados e Procura

Custo Estimado:
75,000.00 Euros
Observações:

Designação do Projeto:
Programa de Certificação de Produtos e Serviços Turísticos

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Propõe-se a criação de um programa de certificação de produtos e serviços turísticos, associado à Marca M, de adesão voluntária.
O objetivo desta ação prende-se com a necessidade de sensibilizar todos os agentes para a prestação de serviços e produtos de qualidade e para um
acolhimento de excelência ao turista.
Envolverá essencialmente a criação de um regulamento, de um mecanismo de avaliação e monitorização, bem como um sistema de atribuição de um
'selo'.
Não se pretende avaliar as questões específicas já regulamentadas pelas autoridades competentes em matérias como a higiene ou segurança, ou o
cumprimento dos requisitos legais impostos para cada um dos setores (restauração, alojamento, animação, etc.) mas sim sensibilizar, de forma
progressiva e pedagógica, os agentes locais para a qualificação da oferta turística do concelho.
Pode analisar-se, a título de exemplo, o sistema desenvolvido para a Rota do Românico.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT; ADL; Associações Comerciais

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.2.2.

média

médio/longo-prazo

não

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe a definição de um regulamento, de um sistema de monitorização e avaliação, e a realização de ações de
divulgação junto dos eventuais destinatários.
Propõe-se a contratação de assessoria especializada.

Projetos complementares:
Sistema de Certificação de Visitação ao Património – Herity: Cultural Heritage Management

Custo Estimado:
50.000,00 Euros
Observações:

Designação do Projeto:
Programa de Criação e Transcrição de Partituras e Composições

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Dada a importância e exclusividade de algumas das partituras e composições desenvolvidas especialmente para os Órgãos da Basílica de Mafra, e em
articulação com a dinâmica gerada pelo "Prémio Internacional de Composição", propõe-se a elaboração de programa de criação e transcrição de
partituras e composições.
Este programa permitirá simultaneamente preservar e dar a conhecer algumas das mais importantes composições e partituras, contribuindo assim para
o reforço da identidade musical de Mafra, destino turístico (e cultural).

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Escolas de Música; Conservatório de Música; Museu da Música; Artistas locais; Empresas especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.1.3.

média

médio/longo-prazo

não

Implementação:
A Criação e Transcrição de Partituras e Composições implica (i) a seleção das partituras e composições, (ii) a contratação de empresa especializada.
Propõe-se ainda que seja estudada a possibilidade de edição das composições vencedoras do Prémio Internacional de Composição.

Projetos complementares:
Ciclo de Concertos de Mafra

Custo Estimado:
25,000.00 Euros
Observações:

Designação do Projeto:
Programa de Formação Técnicos da Administração Local / Gestores do Património

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Nenhuma estratégia de desenvolvimento turístico será bem sucedida e sustentável no tempo se não for implementada por profissionais qualificados
que se revejam nessa mesma Estratégia.
A necessidade de formação profissional na área do turismo é transversal a todos os agentes que direta ou indiretamente possam contribuir para o
desenvolvimento da atividade turística no concelho, começando desde logo pelos próprios técnicos municipais e pelos gestores do património.
Este programa de formação deverá ser desenvolvido após a realização de um diagnóstico de necessidades e incidir em áreas diversas, como por
exemplo, a utilização das redes sociais como ferramentas de comunicação e desenvolvimento, a recolha e sistematização de informação relevante, a
utilização de bases de dados, as tendências do turismo internacional, etc..

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Instituições de Ensino Superior; Empresas especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.3.2.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
Propõe-se a contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico de necessidades e estruturação de programa de formação.
Posteriormente, recomenda-se o estabelecimento de protocolos com instituições de ensino superior que possam e estejam interessadas em ministrar o
programa de formação definido.

Projetos complementares:
Protocolo com Instituição de Ensino Superior em Turismo

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:
POISE/ Capital Humano

Designação do Projeto:
Programa Formação Agentes Locais

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
A presente proposta é inspirada no projeto Welcome by Taxi desenvolvido pelo Turismo de Portugal, com o objetivo de qualificar os taxistas para o
atendimento e acolhimento turístico.
À semelhança dos taxistas, há um conjunto de outros agentes (policiais, comerciantes, etc.) que apesar de não terem uma intervenção direta na
atividade turística, acabam por muitas vezes ser o elemento de contato dos turistas, a quem estes se dirigem para colocar questões sobre a oferta
turística do destino.
Assim, esta intervenção visa o desenvolvimento de um programa de formação/ sensibilização junto dos atores que, em Mafra, se considerem
pertinentes para o atendimento e acolhimento ao turista.

Promotor:
Escolas de Música; Conservatório de Música; Museu da Música; Artistas locais

Outros agentes a envolver:
Turismo de Portugal, IP

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.3.3.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
Recomenda-se o contato com o Turismo de Portugal no sentido de avaliar a possibilidade de desenvolvimento de um programa semelhante ao
Welcome by Taxi, adaptado à realidade do concelho de Mafra.

Projetos complementares:
Programa de Certificação de Produtos e Serviços Turísticos

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos. Ação a protocolar.
Observações:

Designação do Projeto:
Protocolo com Instituição de Ensino Superior em Turismo

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Fomentar e apoiar a qualificação dos recursos humanos que exerçam ou se proponham desempenhar funções de ligação com os turistas em diferentes
entidades e organizações que integram a cadeia de serviços de natureza turística através da criação de um protocolo com uma Instituição de Ensino
Superior com Formação na Área do Turismo.
Ação 1: Criar e implementar um sistema de estágios de jovens licenciados nas empresas turísticas do concelho.
Ação 2: Lançamento de programas de formação específica dirigidos a promotores, empresários e trabalhadores, com ênfase na formação on the job
(reforço de competências para ativos).

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo; Instituições de Ensino Superior

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.3.1.

alta

curto-prazo

não

Implementação:
A implementação destas ações pressupõe uma primeira fase de identificação de necessidades de formação e de apresentação de propostas de
programas de formação específicas, particularmente destinadas a colmatar as necessidades de formação dos trabalhadores e empresários do setor
identificadas em sede de diagnóstico. Posteriormente, devem ser realizados os contactos conducentes à criação do protocolo proposto e à
implementação das ações previstas.
Recomenda-se que a componente de estudo de diagnóstico de competências e desenho de programas de formação seja realizada por empresa
especializada.
Projetos complementares:
Programa de Certificação de Produtos e Serviços Turísticos

Custo Estimado:
Estudo: 20,000.00; Restantes ações sem estimativa de custos, ações a protocolar.
Observações:

Designação do Projeto:
Qualificação das Margens do Rio Lizandro - Criação de Roteiro Turístico

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
O projeto propõe a qualificação das margens do Rio Lizandro e a definição de trilhos pedestres/ cicláveis que potenciem a consolidação do produto
Turismo de Natureza em Mafra.
Ação 1: Levantamento das condições pré-existentes e avaliação das necessidades de qualificação.
Ação 2: Definição de trilhos e criação de roteiro turístico.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT; Empresas regionais e locais de animação turística, Federação de Campismo e Caravanismo de Portugal (homologação de Trilhos)

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.1.4.

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
A implementação deste projeto implica numa primeira fase o levantamento das condições e das necessidades de qualificação das margens do Rio
Lizandro. Posteriormente, deverão ser estudadas as condições para a definição e homologação de trilho pedestre/ ciclável.
Por último, e assumindo como possível a implementação de um trilho, deverá ser criado um Roteiro Turístico que permita a fruição deste espaço e de
outros trilhos já existentes em Mafra.

Projetos complementares:
Corredor Verde Ericeira Mafra

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Rede de Cidades Criativas da Música UNESCO

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
A consolidação da Música enquanto elemento identitário de Mafra poderá consubstanciar a preparação de uma candidatura à Rede de Cidades Criativas
da Música da UNESCO, pelo que se considera relevante a análise mais detalhada do interesse/ possibilidade para Mafra integrar esta Rede.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Escolas de Música; Conservatório de Música; Museu da Música; Empresas especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.1.7.

alta

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
Propõe-se uma primeira avaliação por parte da equipa executiva e técnica da CMM, sendo que a concluir-se do interesse da preparação da candidatura
se recomenda a contratação de equipa especializada.

Projetos complementares:
Ciclo de Concertos de Mafra

Custo Estimado:
Candidatura: 50,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Requalificação do Espaço de Acolhimento ao Visitante da TNM

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
A forma como os turistas e visitantes são acolhidos é já parte integrante da experiência turística/ de visita, pelo que importa que os espaços de
acolhimento e receção sejam adequados e atrativos.
Este projeto visa a qualificação do espaço de receção da Tapada Nacional de Mafra, dotando-o de melhores condições de atendimento ao turista e
visitante.

Promotor:
Tapada Nacional de Mafra

Outros agentes a envolver:
Câmara Municipal de Mafra

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.1.6

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
Projeto em curso.

Projetos complementares:
Diversificação dos Acessos à TNM

Custo Estimado:
1,2 Meuros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Restauro dos Carrilhões do Convento de Mafra

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
O projeto integra duas ações:
Ação 1: recuperação dos carrilhões do Convento de Mafra (prevista para 2015),
Ação 2: definição de programação cultural que valorize e explore este recurso.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra

Outros agentes a envolver:
Escolas de Música; Conservatório de Música; Conselho Municipal de Turismo; Empresas especializadas restauro

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

2.1.2.

alta

curto-prazo

Implementação:
Projeto em curso.

Projetos complementares:
Projetos Programa 2.1.

Custo Estimado:
2 ME
Observações:

Financiamento Portugal 2020:

Designação do Projeto:
Revitalização do Mercado Municipal - Espaço Mostra

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Este projeto visa reabilitar o Mercado Municipal de Mafra, transformando-o num espaço apelativo para residentes e turistas e que contribua para
revitalizar o centro urbano da sede do concelho e para a 'diluição' da aparente barreira entre o Palácio e o centro da vila de Mafra.
Pretende-se que o Mercado se afirme como um espaço Mostra de Mafra, seja ao nível dos produtos comercializados, seja ao nível dos eventos a
realizar.
A implementação deste projeto implica o desenvolvimento de um estudo mais aprofundado, recomendando-se a manutenção da sua função primária de
venda de produtos agroalimentares, e a adoção de funções complementares, como a abertura do espaço à realização de eventos e performances
criativas, à instalação de espaços de restauração e de mostra.
A título de exemplo deverão ser consideradas algumas das experiências já realizadas em Portugal, nomeadamente nos Mercados da Ribeira e de
Campo de Ourique em Lisboa, sendo que, no âmbito desta estratégia, será fundamental que o mercado mantenha a sua função primária, e que seja
assegurada não apenas uma função de animação urbana, mas também uma função de divulgação e promoção dos produtos endógenos do concelho de
Mafra.
Deverá ainda ser equacionada uma intervenção semelhante no Mercado da Ericeira, estudando possibilidades de articulação, nomeadamente no que
concerne aos eventos de animação.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT; População; Comerciantes/ associações de comerciantes; Utentes e eventualmente empresas de prestação de serviços especializados a
contratualizar pela CMM
Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.3.1.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
Recomenda-se a contratação de equipa especializada para o desenvolvimento do estudo para a reabilitação do Mercado Municipal.

Projetos complementares:
Agenda Cultural Temática

Custo Estimado:
Estudo e Projeto de Execução: 150,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa

Designação do Projeto:
Roteiro dos Palácios Reais

Eixo de intervenção:
EI5: Articulação

Objetivos e Ações:
Projeto de conceção e implementação de um Roteiro dos Palácios Reais, que integre os Palácios Nacionais que se localizam num raio de apenas umas
dezenas de quilómetros.
Os conjuntos reais, constituídos por Palácios, Jardins e Tapadas, da Pena, Sintra, Ajuda, Queluz e Mafra.
Alguns destes palácios integram a European Royal Residences constituída em 2009 e que integra alguns dos mais importantes e significativos palácios
europeus. Este Roteiro configura uma oferta turística de elevado potencial para mercados internacionais de standard superior.
O projeto poderá integrar a realização de coproduções de exposições, programas de animação, estratégias concertadas de comunicação,
disponibilização de informação ao visitante e turista, coorganização de programas de animação, circuitos ou eventos, disponibilização de informação ao
visitante e turista, bilhética concertada, programação cultural em rede, ações de divulgação de boas práticas ao nível da acessibilidade, certificação
Herity, etc.
Ação 1: Criação e formalização de grupo de trabalho de responsáveis dos diversos Palácios Reais, mandatados para a operacionalização do projeto.
Ação 2: Criação e implementação do Roteiro.

Promotor:
Direções dos Palácios Nacionais; Empresas de animação turística; Direção Geral do Património e da Conservação

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

5.1.3.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
A implementação destas ações pressupõe antes de mais uma tomada de decisão estratégica e validação do interesse do Roteiro por parte das tutelas
envolvidas.
Posteriormente, deverá ser criado um grupo de trabalho autónomo e com capacidade de decisão para a definição e implementação do Roteiro e das
diversas atividades a promover.

Projetos complementares:
Experimenta Mafra - Fase 1: Um Destino, Múltiplas Experiências

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos. As ações a desenvolver devem ser suportadas pelos orçamentos dos Palácios Reais envolvidos.
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Sistema de Certificação de Visitação ao Património – Herity: Cultural Heritage Management

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Introdução de mecanismos de avaliação e certificação da qualidade da gestão dos bens patrimoniais (sítios arqueológicos, imóveis, conjuntos e rotas)
disponibilizados ao grande público, segundo um conjunto de critérios de certificação baseado na avaliação da gestão do local, de acordo com a sua
capacidade de preservação, a informação transmitida e os serviços fornecidos.
A criação do sistema de certificação da gestão dos bens patrimoniais é um instrumento poderoso para garantir que os monumentos e sítios estejam em
bom estado de conservação, acessíveis ao público e que lhe sejam disponibilizados serviços e fornecida informação adequada.
A avaliação e certificação deverão ser realizadas com recurso a critérios e padrões reconhecidos internacionalmente, com base em sistemas de
avaliação como o Sistema Global de Avaliação Herity para Locais do Património Cultural abertos ao público. Herity é uma organização não
governamental, membro associado da UNESCO, cuja gestão em território nacional e assegurada pelo Comité Herity Portugal.
O seu objetivo principal é a qualificação do património na ótica do utilizador, na qualificação da experiência de visita ao património, através da:
- sensibilização das entidades gestoras do património para a necessidade de adoção de medidas de gestão que permitam disponibilizar ao público
visitante as condições de uma fruição qualificada e de estrito respeito pela sensibilidade dos locais de interesse patrimonial.
- definição dos termos e condições de organização, desenvolvimento e realização da avaliação da gestão de sítios históricos e outros bens culturais.
- certificação da gestão dos locais de herança cultural de maneira a manter o equilíbrio entre uso e sustentabilidade em todas as formas de
intervenção.
Ação 1: Definição dos Bens Patrimoniais a certificar.
Ação 2: Elaboração de Candidatura.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra; Museu da Música

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.2.1.

média

médio/longo-prazo

sim

Implementação:
A implementação deste projeto pressupõe desde logo a definição dos bens patrimoniais a certificar. Apesar de se considerar existir em Mafra diversos
equipamentos passíveis de serem certificados, propõe-se que numa primeira fase seja candidatada a certificação do Conjunto Real.
Posteriormente, é necessário apresentar uma candidatura ao Comité Nacional do Herity.
Todo o processo poderá ser conduzido pelos recursos internos da Câmara Municipal, embora se recomende uma assessoria especializada.
Projetos complementares:
Conjunto Real - Património Mundial da UNESCO

Custo Estimado:
5.000,00 Euros (Herity) + 25.000,00 Euros (Assessoria)
Observações:
Se considerada como ação de valorização, promoção e interpretação de bens histórico-culturais de interesse turístico estratégico, poderá
eventualmente ser enquadrado no PO Lisboa, Eixo 4, mas com algumas restrições.

Designação do Projeto:
Transportes Turísticos Alternativos

Eixo de intervenção:
EI5: Articulação

Objetivos e Ações:
Esta ação visa promover a reflexão em torno da possibilidade e viabilidade de estruturar alternativas de transporte com vocação turística, passíveis de
personalização, e que permitam aos turistas visitar o concelho e outras localidades de interesse turístico a partir de Mafra, de forma cómoda, atrativa e
acessível do ponto de vista económico.
Pode considerar-se a criação de pacotes promocionais, envolvendo não apenas as empresas de transportes, mas também as empresas de animação,
restauração e alojamento, no sentido que definir propostas que potenciem os fluxos e despesas turísticas, e que simultaneamente, sejam lucrativas
para os seus promotores.
Devem ser consideradas tendências atuais nomeadamente na área da sharing economy.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
CMT; Empresas regionais e locais de transportes, comerciantes e agentes turísticos

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

5.1.2.

alta

médio/longo-prazo

não

Implementação:
Propõe-se uma primeira reflexão em sede do Conselho Municipal de Turismo, no sentido de identificar as principais necessidades, de acordo com os
fluxos de turistas/ visitantes percecionados pelos próprios agentes locais. Esta reflexão poderá desde logo identificar oportunidades de parceria.
Paralelamente, recomenda-se a contratação de empresa especializada para o estudo e implementação de soluções de transportes turísticos alternativos.

Projetos complementares:
Estudo de Mercados e Procura

Custo Estimado:
30,000.00 Euros
Observações:
O Estudo não é financiável, mas as ações a desenvolver posteriormente poderão ter enquadramento no PO Lisboa e/ou no PO SEUR

Designação do Projeto:
Tricentenário do Lançamento da 1.ª Pedra do Real Edifício de Mafra

Eixo de intervenção:
EI2: Diferenciação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Em 2017 comemoram-se os 300 anos do início da construção do Palácio e Convento de Mafra, elemento icónico da vila e alicerce do seu
desenvolvimento turístico.
É importante que este aniversário seja devidamente assinalado, através da realização de um evento comemorativo de larga escala e de projeção
internacional.
Será crucial o envolvimento ativo de todos os agentes locais, públicos e privados, no sentido de conferir uma maior visibilidade desta Comemoração.
Considera-se que a integração do evento Era uma Vez um Palácio, proposto no âmbito da presente Estratégia, consistiria uma mais-valia, dado que
este evento pretende essencialmente dar a conhecer e valorizar todos os artificies que participaram na construção do Convento, e todas as artes e
ofícios que lhe estão associadas.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo; Empresas especializadas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

2.2.4.

média

curto-prazo

sim

Implementação:
A organização do Evento deve ser conduzida pela Câmara Municipal de Mafra.

Projetos complementares:
Era uma vez um Palácio

Custo Estimado:
Sem estimativa de custos.
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Valorização da Reserva de Surf 1

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Valorização da Reserva de Surf através de ações promovidas pela Câmara Municipal no sentido de dotar a Reserva de maior reconhecimento por parte
da população e turistas.
Ação 1: Acompanhamento da Revisão do POOC - Esta ação visa em primeiro lugar a articulação deste estatuto de Reserva com a revisão do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira permitindo desta forma utilizar este plano como vetor de resolução de algumas situações de conflito que ainda persistem
no interior da Reserva, nomeadamente questões ligadas ao estacionamento e urbanização de áreas entre a estrada e o litoral.
Ação 2: Criação e implementação de sinalética informativa e interpretativa - Esta ação tem como objetivo dotar a área da Reserva de sinalética que
permita a identificação dos valores em questão assim como maior informação de sensibilização para as questões associadas à existência da onda, tais
como, a dinâmica costeira, o transporte de sedimentos, a qualidade ambiental, a instabilidade de arribas, etc..
Ação 3: Monitorização dos Fluxos e Resolução de Conflitos de Uso - Esta ação visa a resolução de algumas questões logísticas nomeadamente a
compatibilização de áreas de ensino de surf com a prática da modalidade em modo free surf, a definição dos canais surfáveis face às áreas de banho
para os veraneantes, etc..

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra

Outros agentes a envolver:
Ericeira Surf Clube; Movimento SOS Salvem o Surf; Universidades e Escolas

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.1.1.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
A implementação das ações propostas pressupõe: a) a criação de um grupo de trabalho para o acompanhamento da Revisão do Plano de Ordenamento
da Orla Costeira que proceda ao levantamento exaustivo de todos os eventuais conflitos de uso e questões críticas, garantindo a sua discussão e
salvaguarda. Este grupo de trabalho deverá ainda monitorizar os fluxos de utilizadores das praias, em particular das praias com ondas classificadas, no
sentido de identificar e solucionar eventuais conflitos de uso.
Deve ainda ser lançado um concurso público para a criação e implementação de sinalética informativa e interpretativa sobre a Reserva Mundial de Surf.

Projetos complementares:
Valorização da Reserva de Surf 2

Custo Estimado:
Sinalética Informativa e Interpretativa (incluindo design): 23,000.00 Euros; Restantes Ações: sem custos
Observações:
PO SEUR / PO Lisboa (Eixo 4)

Designação do Projeto:
Valorização da Reserva de Surf 2

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
Este projeto complementa o projeto anterior, tendo como principal objetivo dotar a Reserva Mundial de Surf da Ericeira de maior notoriedade e otimizar
o seu desenvolvimento e fruição.
Ação 1: Realização de estudo de caraterização da RMS. Pretende-se com esta ação que seja, em primeiro lugar, reforçado o conhecimento sobre o
meio biofísico onde se localiza a Reserva, o que permitirá ter noção mais detalhada dos riscos associados assim como das potencialidades de
desenvolvimento de atividades complementares, permitindo desta forma tornar a Reserva num ativo turístico ainda mais importante.
Ação 2: Elaboração do Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf. Importa dotar a Reserva de um Plano de Gestão que permita desenvolver um
plano de ações e investimentos específicos para a Reserva no sentido de permitir uma melhor gestão do recurso assim como estabelecer medidas de
promoção da Reserva, o que vai no futuro permitir um maior reconhecimento da mesma, aumentando a sua visibilidade no meio do Surf e noutros
meios geradores de fluxos turísticos complementares.
Ação 3: Programa de Formação. Para que as Ações 1 e 2 sejam bem sucedidas, é necessário estabelecer medidas de capacitação dos técnicos gestores
da reserva no sentido de melhorar as suas capacidades tanto ao nível da gestão como da promoção da mesma.
Ação 4: Edição de Guia de Boas Práticas/ Código de Conduta. Por último, este plano deve também ser o principal guião para uma maior articulação
entre os diferentes players que atuam na área da Reserva, nomeadamente as escolas de Surf, tentando melhorar a sua articulação e as ofertas
disponíveis, pelo que se recomenda a edição de Manual/ Guia com linhas orientadoras.

Promotor:
Ericeira Surf Club

Outros agentes a envolver:
Câmara Municipal de Mafra; SOS Salvem o Surf; Escolas de surf que desenvolvem atividade na reserva

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.1.2.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
A implementação das ações propostas deverá ser conduzida pelo Grupo de Trabalho da Reserva Mundial de Surf, e com o envolvimento dos diversos
agentes públicos e privados com intervenção direta e/ou indireta na RMS.
Para a Ação 3: Programa de Formação, e para apoio às restantes ações propostas, recomenda-se a criação de protocolo com instituição de ensino
superior com competências na matéria (IPLeiria - ESTurismo e Tecnologia do Mar).

Projetos complementares:
Valorização da Reserva de Surf 1

Custo Estimado:
Ação 1 e 2: 30,000.00 Euros; Ação 3: 2,000.00 Euros; Ação 4: 10,000.00 Euros.
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)

Designação do Projeto:
Welcome Centre de Mafra

Eixo de intervenção:
EI1: Consolidação e Qualificação da Oferta Turística

Objetivos e Ações:
O objetivo desta intervenção é a criação de um espaço diferenciado para o acolhimento de turistas e visitantes.
Pretende-se qualificar o acolhimento aos turistas, através da criação de um espaço que integre funções informativas, interpretativas e experienciais.
Atualmente, e numa sociedade em que a tecnologia e as redes sociais imperam, os turistas procuram um atendimento mais profissional e
personalizado, que permita não apenas a obtenção de informação, mas também que possibilite uma pré-experiência de visitação.
Isto é, os turistas gostam de antecipar aquilo que podem ver e fazer num determinado destino, quer para fazerem as suas opções de visita, quer para
obter uma visão mais alargada e detalhada de tudo o que o destino tem para oferecer.
Assim, propõe-se a qualificação do posto de turismo, dotando-o de um conjunto de valências que surpreendam o visitante, possibilitando-lhe o uso de
ferramentas multimédia, a visualização de vídeos, a realização de visitas virtuais, experiências sensoriais, entre outras.
O turista deverá ainda ter oportunidade de adquirir/ reservar produtos e serviços turísticos, tais como visitas guiadas, merchandising, etc..
Deverá ainda ser equacionada a possibilidade de neste espaço ser também criada uma pequena loja/ mostra de produtos locais.
No que concerne ao espaço físico para a instalação deste Welcome Centre, deve ser estudada a melhor alternativa, entre a reabilitação do espaço atual
do Posto de Turismo ou uma nova localização, sendo que a decisão deve considerar a localização de outros equipamentos propostos, como o Espaço
Multimédia de Música e o Centro de Música, Artes e Ofícios.

Promotor:
Câmara Municipal de Mafra; Palácio Nacional de Mafra; Tapada Nacional de Mafra; Museu da Música; Escola das Armas

Outros agentes a envolver:
Conselho Municipal de Turismo; Empresários do setor do turismo; Comerciantes e artesãos

Código do Projeto:

Prioridade face à Estratégia:

Cronograma:

Financiamento Portugal 2020:

1.2.3.

alta

curto-prazo

sim

Implementação:
O projeto pressupõe a elaboração de um estudo mais aprofundado que defina as valências que o Welcome Centre deve ter, e quais as medidas mais
adequadas, nomeadamente no que diz respeito aos conteúdos e ferramentas a disponibilizar.
Este estudo poderá ser realizado pela equipa dos serviços de turismo em articulação com o Conselho Municipal de Turismo, e atendendo também às
diretrizes do Plano de Comunicação e Marketing a desenvolver.

Projetos complementares:
Experimenta Mafra - Fase 1: Um Destino, Múltiplas Experiências

Custo Estimado:
Estudo: 10,000.00 Euros; Qualificação do Espaço: 15,000.00 Euros
Observações:
PO Lisboa (Eixo 4 PI6c)
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1. NOTA METODOLÓGICA
No âmbito da revisão do Plano Estratégico do Turismo para o Concelho de Mafra [Mafra_PETurismo
2007-2016], procedeu-se à atualização da caraterização da Situação de Referência, de acordo com a
abordagem e roteiro metodológicos adotados para o presente trabalho.
Assim, a atualização da situação de referência incidiu essencialmente sobre as componentes analisadas
anteriormente: o Enquadramento Territorial da Estratégia para o Turismo [Capítulo 2], a Caraterização
da Oferta Turística [Capítulo 3] e da Procura Turística [Capítulo 4]. Cada um dos capítulos foi
desenvolvido a partir de uma análise bipartida, usando elementos quantitativos e qualitativos, resultantes
quer das análises documental e estatística efetuadas, quer da observação in loco e da informação
recolhida através dos workshops e entrevistas realizadas.
À semelhança do procedido no restante relatório, procurou-se fundamentalmente identificar as principais
alterações registadas durante o período decorrido entre 2007 e a atualidade, dando maior enfase à
análise dos elementos considerados mais relevantes para a Estratégia a implementar no futuro, numa
perspetiva menos descritiva e mais analítica.

2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DA ESTRATÉGIA PARA O
TURISMO
2.1. INSERÇÃO TERRITORIAL
Mafra é um dos nove concelhos que integra o espaço a norte do Tejo da Área Metropolitana de Lisboa
(NUTIII Grande Lisboa). Sendo, de todos estes, o terceiro maior em área, a sua população apenas
representa 4% da população global da NUT III, correspondendo-lhe uma densidade populacional de
278,4 hab/km2, valor significativamente inferior à média do território em que se insere.
Deste facto resulta a característica rural do território, marcada até muito recentemente pelas difíceis
acessibilidades a Lisboa, que fazem de Mafra um concelho muito diferente do comum metropolitano.
A ligação à A8 (IC1) através da A21 veio alterar
significativamente a posição do município de
Mafra no contexto da AML ao permitir uma
conexão eficaz com Lisboa e com todo o
corredor litoral a Norte de Mafra.

Figura 1 - Enquadramento Regional

A conclusão da A21 até à Ericeira reforçou e
beneficiou uma área territorial muito significativa
do concelho, atenuando a sua localização
periférica e melhorando a sua acessibilidade
interna, constituindo-se como um eixo de
acessibilidade fundamental atendendo à sua
posição territorial transversal e central.

Fonte: Guia Michelin; 2015.
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Figura 2 - Acessibilidades rodoviárias

Fonte: Guia Michelin; 2015.
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Esta posição relativa do município de Mafra na AML reforçou as tendências de crescimento verificadas
nas últimas décadas, já repercutidas nos dados de 2011 e 2013 do INE, potenciando o fenómeno de
crescimento verificado a uma maior extensão territorial mas, sobretudo, permitindo um alargamento da
sua catchment area. Esta perspetiva da procura deve ser acrescida das chamadas populações
flutuantes, compostas quer por turistas, quer por famílias que possuem residências secundárias ou de
uso sazonal.

2.2. DEMOGRAFIA, POVOAMENTO, SISTEMA URBANO
Na década 2001/2011, à semelhança do registado entre 1991/2001 (24%), Mafra registou um
crescimento muito significativo ao nível do quantitativo populacional, sendo mesmo o concelho da
Grande Lisboa que registou o maior crescimento relativo (41%). Cascais registou igualmente um
significativo crescimento populacional (21%), contrariamente ao decréscimo populacional registado em
Lisboa (-3%) e na Amadora (-0.4%). Em termos absolutos, o acréscimo de residentes em Mafra pouco
representa do ponto de vista da carga urbana da Grande Lisboa (+22.327 novos habitantes) mas tem
significado em termos municipais, já que corresponde a um crescimento populacional de 41% em dez
anos (75% nas duas últimas décadas), e tem uma expressão interessante no contexto global, uma vez
que traduz 23,4% dos novos habitantes do espaço metropolitano (+95.216).
Entre 2001 e 2014, Mafra atraiu 4.514 novos habitantes, o que corresponde a um crescimento
populacional de 5,89%, valor mais expressivo da Grande Lisboa, num período em que esta região
perdeu cerca de 0,75% da sua população residente.
Tabela 1 - Evolução da População Residente
População Residente
Área
(km2)

Densidade pop.
(hab/ km²)

Região
de
Lisboa
Grande Lisboa

3 015,21

2.661.850

2.821.876

2.809.168

147.318

Var.
2001/11
(%)
6,01

1 389,96

1.947.261

2.042.477

2.027.185

79.924

4,89

-0,75

1484,7

1458,45

Amadora

23,78

175.872

175.136

175.952

80

-0,42

0,47

7388,7

7397,7

Cascais

97,40

170.683

206.479

209.376

38.693

20,97

1,40

2134,7

2149,6

Lisboa

100,05

564.657

547.733

509.312

-55.345

-3,00

-7,01

6324,7

5090,4

Loures

167,24

199.059

205.054

204.695

5.636

3,01

-0,18

1223

1224

Mafra

291,65

54.358

76.685

81.199

26.841

41,07

5,89

268,2

278,4

Odivelas

26,54

133.847

144.549

152.840

18.993

8,00

5,74

5576,1

5758,1

Oeiras

45,88

162.128

172.120

172.959

10.831

6,16

0,49

3765,3

3769,6

Sintra

319,23

363.749

377.835

380.934

17.185

3,87

0,82

1189,7

1193,3

17.010

11,37

2,21

434,2

439,7

2001

2011

2014

Vila Franca de 318,19
122.908
136.886
139.918
Xira
Fonte: INE, RGP 2001, 2011 e Estimativas anuais da população, 2014.

Var. abs.
2001/2014

Var.
2011/14 (%)

2011

2014

-0,45

941,7

931,7

Este crescimento demográfico acelerado do município deve-se sobretudo ao crescimento migratório e
não tanto ao crescimento natural registado, de 1992 a 2014. Porém, a capacidade de atração
manifestada pelo concelho nas duas últimas décadas decresce a partir de 2011, conforme é possível
constatar no gráfico seguinte.
Comparando a variação da população com a das famílias, a posição relativa de Mafra é semelhante.
Mafra conserva o primeiro lugar no “ranking” metropolitano, com um acréscimo de famílias de 44%, na
3
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última década (95% nas duas últimas décadas), que ultrapassa largamente a média da Grande Lisboa
(12.5% entre 2001/2011 ou 29% entre 1991/2011).
Figura 3 - Crescimento Natural e Migratório, 1992-2014

Tabela 2 - Variação das Famílias
Famílias (clássicas e institucionais)
Unidade Geográfica

1991

2001

2011

Variação
absoluta
1991-2011

Variação
1991-2001
(%)

Variação
2001-2011
(%)

Região de Lisboa

862.520

1.006.810

1.148.947

286.427

16,7

14,1

Grande Lisboa

649.563

743.586

836.538

186.975

14,5

12,5

Amadora

62.048

67.256

73.453

11.405

8,4

9,2

Cascais

51.215

62.980

82.216

31.001

23

30,5

Lisboa

245.414

234.918

244.271

-1.143

-4,3

4,0

Loures

61.991

71.017

80.531

18.540

14,6

13,4

Mafra

14.818

20.034

28.918

14.100

35,2

44,3

Odivelas

42.354

48.877

57.782

15.428

15,4

18,2

Oeiras

51.287

61.777

71.659

20.372

20,5

16,0

Sintra

86.503

132.099

144.279

57.776

52,7

9,2

Vila Franca de Xira

33.933

44.628

53.429

19.496

31,5

19,7

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001 e 2011

Os dados constantes do presente Relatório relativos aos Recenseamentos da População e da Habitação
são recolhidos e tratados pelo INE no âmbito dos Censos, pelo que a informação mais recente destas
variáveis está remetida ao último exercício censitário realizado, em 2011, não existindo assim
possibilidade de apresentar informação mais recente.
Em relação ao número de edifícios, a situação de Mafra no contexto metropolitano mantém-se pois foi o
concelho que registou a maior variação relativa do número de edifícios (57% nas duas últimas décadas).
O concelho regista em 2011 mais 10.171 edifícios do que em 1991 (+5.798 na última década),
4
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representando 24% do acréscimo de edifícios na Grande Lisboa. Em termos absolutos, o acréscimo de
edifícios foi superior em Cascais (+12.563) e em Sintra (+12.174). A evolução registada é representativa
da dinâmica construtiva no concelho.
Considerando a evolução dos edifícios de habitação familiar clássica, de 2001 a 2014, confirma-se a
tendência verificada, pois é expressivo o crescimento ocorrido em Mafra (24,4%) claramente acima da
Região de Lisboa (14,8%) e dos outros concelhos considerados. Aliás, quando analisados os dados mais
recentes, de 2001 a 2014, conclui-se que Mafra apresenta um crescimento ténue (1%), a par de Loures e
apenas superado por Odivelas (4,1%).
Tabela 3 - Variação dos Edifícios
Edifícios
Unidade Geográfica

1991

2001

Variação absoluta
1991-2011

2011

Região de Lisboa
357.806
394.520
448.957
Grande Lisboa
235.012
249.649
277.387
Amadora
12.120
13.445
13.696
Cascais
31.061
36.630
43.624
Lisboa
62.041
53.387
52.496
Loures
26.283
27.392
31.095
Mafra
17.831
22.204
28.002
Odivelas
12.210
14.115
16.344
Oeiras
15.355
16.052
18.243
Sintra
44.729
51.708
56.903
Vila Franca de Xira
13.382
14.716
16.984
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da Habitação, 1991, 2001, 2011.

91.151
42.375
1.576
12.563
-9.545
4.812
10.171
4.134
2.888
12.174
3.602

Variação 19912001 (%)

Variação 20012011 (%)

10,3
6,2
10,9
17,9
-13,9
4,2
24,5
15,6
4,5
15,6
10

13,8
11,1
1,9
19,1
-1,7
13,5
26,1
15,8
13,6
10,0
15,4

Variação 20012014 (%)

Variação 20112014 (%)

14,8%
13,2%
2,2%
19,2%
-3,0%
15,8%
24,4%
21,9%
14,8%
19,8%
14,1%

0,8
0,8
0,1
0,8
0,1
1,0
1,0
4,1
0,7
0,5
0,5

Tabela 4 - Variação dos Edifícios de habitação familiar clássica
Edifícios
Anos
Região de Lisboa
Grande Lisboa
Amadora
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Odivelas
Oeiras
Sintra
Vila Franca de Xira

2001
395.350
247.656
13.428
37.003
54.153
27.226
22.827
14.128
16.052
47.857
14.982

2011
450.384
278.216
13.703
43.770
52.500
31.218
28.116
16.543
18.287
57.067
17.012

2012
451.996
279.231
13.713
43.933
52.499
31.343
28.257
16.858
18.353
57.225
17.050

2013
453.267
280.012
13.718
44.070
52.519
31.439
28.347
17.139
18.395
57.311
17.074

2014
453.813
280.355
13.722
44.103
52.531
31.515
28.405
17.220
18.420
57.347
17.092

Fonte: INE, Estatísticas das Obras Concluídas, 2001, 2011, 2012, 2013 e 2014

Em 2011, Mafra registava 42.867 alojamentos familiares clássicos, ou seja, mais 20.566 do que em 1991
(+92%). Com exceção de Odivelas e da Amadora, foi o concelho da Grande Lisboa que produziu menos
novos fogos nas duas últimas décadas. Entre 2011 e 2001, a Grande Lisboa regista mais 289.795
alojamentos clássicos, sendo Sintra, Lisboa e Cascais os concelhos que mais contribuíram para esse
acréscimo de alojamentos.
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No período 2012-2014, verificou-se um aumento de 216 alojamentos familiares clássicos em Mafra, que
representou 4,6% do aumento ocorrido na Região de Lisboa. Com exceção de Vila Franca de Xira e da
Amadora, Mafra foi o concelho onde se criaram menos fogos nos últimos 3 anos. Odivelas e Cascais
foram os concelhos que registaram o maior crescimento de fogos e que mais contribuíram para o
aumento de 3266 alojamentos na Grande Lisboa.

Tabela 5 - Alojamentos Familiares Clássicos 1991, 2001 e 2011
Alojamentos Familiares Clássicos
Unidade
Geográfica

1991

2001

Variação
absoluta 19912011

2011

Região
de
1.058.836
1.281.891
1.483.717
Lisboa
Grande Lisboa
774.241
923.162
1.064.036
Amadora
68.161
79.143
87.939
Cascais
71.082
89.077
108.840
Lisboa
270.835
288.481
322.865
Loures
73.342
83.952
99.060
Mafra
22.301
30.109
42.867
Odivelas
50.374
57.599
69.042
Oeiras
63.271
75.121
86.015
Sintra
113.455
165.969
182.489
Vila Franca de
41.420
53.711
64.919
Xira
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da Habitação, 1991, 2001 e 2011

Variação 19912001 (%)

Variação 20012011 (%)

424.881

20,2

15,7

289.795
19.778
37.758
52.030
25.718
20.566
18.668
22.744
69.034

18
12,3
24,7
5
14,6
34,9
14,6
17
46,1

15,3
11,1
22,2
11,9
18,0
42,4
19,9
14,5
10,0

23.499

29,4

20,9

Tabela 6 - Alojamentos Familiares Clássicos 2012-2014

Unidade
Geográfica
Região de Lisboa
Grande Lisboa
Amadora
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Odivelas
Oeiras
Sintra

Alojamentos familiares clássicos
2012

2013

2014

Variação
absoluta 2012-14

Variação 201214 (%)

1.491.354
1.068.731
88.073
109.374
323.351
99.557
43.435

1.494.866
1.071.134
88.242
109.928
323.579
99.896
43.571

1.496.072
1.071.997
88.246
109.995
323.729
100.052
43.651

4.718
3.266
173
621
378
495
216

0,3
0,3
0,2
0,6
0,1
0,5
0,5

70.277
86.325
183.115

70.757
86.533
183.311

70.968
86.587
183.384

691
262
269

1,0
0,3
0,1

161

0,2

Vila Franca de Xira 65.224
65.317
65.385
Fonte: INE, Estatísticas das Obras Concluídas, 2012, 2013 e 2014

Como pode verificar-se, o baixo número de alojamentos por edifício indicia a existência de um alargado
número de moradias unifamiliares em Mafra.
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Tabela 7 - Alojamentos por Edifício
Unidade Geográfica

Alojamentos clássicos por Edifício
1991

Região de Lisboa
3,0
Grande Lisboa
3,3
Amadora
5,6
Cascais
2,3
Lisboa
4,4
Loures
2,8
Mafra
1,3
Odivelas
4,1
Oeiras
4,1
Sintra
2,5
Vila Franca de Xira
3,1
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da Habitação, 1991, 2001 e 2011

2001
3,2
3,7
5,9
2,4
5,4
3,1
1,4
4,1
4,7
3,2
3,6

2011
3,3
3,8
6,4
2,5
6,2
3,2
1,5
4,2
4,7
3,2
3,8

O Município de Mafra reflete, assim, no seu povoamento, a influência da AML com uma forte
componente urbana, a Sul, e a Região Oeste, a Norte, com um cariz menos urbano e mais pautado pelo
equilíbrio com o espaço rural e natural, espelhando a sua situação de transição entre Regiões.
Nos cerca de 292 km2 do concelho de Mafra, destacam-se, do ponto de vista urbano, as três freguesias,
Mafra, Ericeira, Milharado e duas Uniões de Freguesias, Malveira e S. Miguel de Alcainça e Venda do
Pinheiro e Santo Estevão das Galés, que centralizam as funções mais relevantes do tecido urbano do
concelho e definem a sua espinha dorsal. Este eixo central concentra na sua envolvente um conjunto de
núcleos urbanos, os quais correspondem a cerca de 70% (53.381 residentes) da população residente no
concelho em 2011. O demais território concelhio é polvilhado de pequenas povoações com menor
relevância na estrutura urbana e vocacionalmente mais direcionadas, verificando-se que as freguesias
localizadas a Norte (União de Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira e União de Freguesias da
Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário) contemplam um conjunto de núcleos urbanos de cariz
rural, aos quais correspondem 11% da população e os localizados a Sul (União de Freguesias da Igreja
Nova e Cheleiros) albergam cerca de 6% da população do concelho de Mafra em 2011.
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Figura 4 - Distribuição da População por Freguesia

Fonte: INE, RGP, 1991, 2001 e 2011

Os indicadores estáticos e dinâmicos confirmam a heterogeneidade do concelho. Do ponto de vista da
dimensão, a freguesia sede de concelho é a mais representativa (23% da população total residente em
2011), seguida da Ericeira (13%) e da União de Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das
Galés (13%). No que às densidades diz respeito, a freguesia da Ericeira (834,1 hab/Km2) e a União de
Freguesias da Malveira e S. Miguel de Alcainça (480,1 hab/Km2) são as que mais se destacam, com
valores superiores aos 378 hab/km 2 da freguesia de Mafra, em 2011.
Num contexto generalizado de crescimento nas duas últimas décadas, os valores relativos mais
expressivos acontecem em freguesias como Mafra (59,5%), União de Freguesias da Venda do Pinheiro e
Santo Estevão das Galés (56,9%), freguesia da Ericeira (55,5%) e freguesia da Carvoeira (50,5%).
O crescimento do Milharado, bem como da União de Freguesias da Malveira e S. Miguel de Alcainça são
resultado da proximidade à A8 e do fácil acesso a Lisboa. Por sua vez, o crescimento das freguesias do
litoral, constatadas que são as más acessibilidades ao exterior, são consequência da mais-valia
ambiental constituída pela proximidade do mar e pela massa crítica urbana possuída pela Ericeira. Com
5.722 novos habitantes, a Ericeira apresenta o crescimento mais próximo do registado pela sede de
concelho (+9.163) entre 1991 e 2011. No entanto, em termos globais, o peso das freguesias do litoral
(Encarnação, Santo Isidoro, Ericeira e Carvoeira) no total da população do concelho pouco se alterou
nas últimas décadas (de 26,2% em 1991 para 27,4% em 2001 e 2011), apesar de apresentar uma
tendência crescente (29% do crescimento da população do concelho, entre 1991 e 2011, ocorreu nestas
4 freguesias do litoral).
Se atendermos ao facto de boa parte dos novos residentes trabalhar nos concelhos concêntricos da
AML, é no entanto de destacar a performance de crescimento das freguesias do litoral, bem como das
situadas na envolvente da A8.
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A melhoria das acessibilidades a Lisboa, com a construção da A21, veio consolidar e reforçar a dinâmica
já em curso na década de 90 naquele eixo transversal, registando-se entre 2001 e 2011 um aumento de
6.113 residentes (41%) no litoral.

Tabela 8 - População Residente nas Freguesias
Unidade Geográfica

Mafra (concelho)

Área
(Km2)

291,65

1991

43.731

2001

54.358

População residente
2011
Variação
absoluta
1991-2011
76.685
32.954

União de Freguesias 31,1
3612
3929
4316
da Azueira e Sobral
da Abelheira
Carvoeira
7,87
849
1.432
2.155
Encarnação
28,44
3.376
3.893
4.798
União de Freguesias 31,41
3172
3436
3837
da Enxara do Bispo,
Gradil e Vila Franca
do Rosário
Ericeira
12,3
4.538
6.597
10.260
União de Freguesias 37,12
3128
3645
4384
da Igreja Nova e
Cheleiros
Mafra
47,58
8.823
11.276
17.986
União de Freguesias 17,2
4416
5627
8257
da Malveira e S.
Miguel de Alcainça
Milharado
21,01
3.792
5.251
7.023
Santo Isidoro
24,77
2.688
2.992
3.814
União de Freguesias 32,85
5337
6280
9855
da Venda do Pinheiro
e Sto. Estevão das
Galés
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001 e 2011

Variação
1991-2001
(%)
24,3

Variação
2001-2011
(%)
41,1

704

8,8

9,8

1.306
1.422
665

68,7
15,3
8,3

50,5
23,2
11,7

5.722
1256

45,4
16,5

55,5
20,3

9.163
3841

27,8
27,4

59,5
46,7

3.231
1.126
4518

38,5
11,3
17,7

33,7
27,5
56,9

As cinco freguesias do núcleo central do concelho foram responsáveis pelo maior acréscimo de famílias,
ou seja, entre 1991 e 2011 este conjunto passou a ter mais 11.149 famílias residentes, representando
70% das novas famílias residentes no concelho de Mafra. Em termos de variação relativa nas últimas
duas décadas, destacam-se as freguesias da Carvoeira (191%), a freguesia da Ericeira (161%) e de
Mafra (130%).
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Tabela 9 - Distribuição das Famílias nas Freguesias
Famílias (clássicas e institucionais)
Unidade Geográfica

1991

2001

2011

Mafra (concelho)
14.818
1255
União das Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira
Carvoeira
292
Encarnação
1.107
União das Freguesias da Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do 1106
Ericeira
1.563
1148
União das Freguesias da Igreja Nova e Cheleiros
Mafra
2.948
União das Freguesias da Malveira e S. Miguel de Alcainça
1538
Milharado
1.159
Santo Isidoro
884
1818
União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Sto. Estevão das Galés
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001 e 2011

20.034
1451
551
1.370
1225
2.582
1388
4.147
2126
1.863
1.077
2254

28.918
1620
849
1.706
1434
4.082
1698
6.788
3234
2.480
1.436
3591

Variação
19912001 (%)
35,2
15,6
88,7
23,8
10,8
65,2
20,9
40,7
38,2
60,7
21,8
24,0

Variação
2001-2011
(%)
44,3
11,6
54,1
24,5
17,1
58,1
22,3
63,7
52,1
33,1
33,3
59,3

Os mapas seguintes permitem comprovar a distribuição da população por Freguesias e Uniões de
Freguesias e a respetiva variação no período 2001-2011.
Figura 5 - Povoamento. Distribuição da População por Freguesia e Uniões de Freguesias, 20111

Fonte: INE; RGP, 2011

1

Ainda que com dados relativos aos exercícios censitários de 2001 e 2011, a informação sobre a população é apresentada de
acordo com a atual configuração administrativa das freguesias do concelho de Mafra.
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Figura 6 - Povoamento. Variação da População 2001-2011 por Freguesia e Uniões de Freguesias2

Fonte: INE, RGP, 2001 e 2011

A informação apresentada carecerá de uma atualização em função dos próximos Censos, uma vez que à
data dos dados apresentados (2001 e 2011) a distribuição das freguesias apresentavam uma
configuração distinta da atual. Até à reorganização administrativa do território das freguesias, ocorrida
em 2013, de acordo com a Lei nº11-A/2013, de 28 de janeiro, o concelho de Mafra era constituída por 17
freguesias, momento em que passou a estar divido em 6 freguesias e 5 uniões de freguesias.

2.3. QUALIDADE E CONDIÇÕES DE VIDA
No presente ponto serão abordados os aspetos referentes às principais características do parque
habitacional no concelho, a sua adequação às exigências de qualidade e conforto atuais; a existência de
equipamentos e serviços de apoio à população e a evolução recente de alguns indicadores de qualidade
de vida.
Começando por observar as condições existentes ao nível do parque habitacional através do último
Recenseamento Geral da Habitação, de 2011, é possível constatar que Mafra apresenta a maior
percentagem de edifícios exclusivamente residenciais com um único alojamento (88.7%) de entre os
concelhos da Grande Lisboa – tal significa que a grande maioria dos edifícios existentes no concelho
corresponde à tipologia de habitação unifamiliar.

2

Ainda que com dados relativos aos exercícios censitários de 2001 e 2011, a informação sobre a população é apresentada de
acordo com a atual configuração administrativa das freguesias do concelho de Mafra.
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Tabela 10 - Edifícios Exclusivamente Residenciais por Número de Alojamentos (%), 2011

Unidade Geográfica

Com 1
Alojamento

Com 2
Alojamentos

Portugal
89.1
4.7
Região de Lisboa
71.4
6.9
Grande Lisboa
65.6
8.1
Amadora
39.2
9.8
Cascais
72.1
9.6
Lisboa
43.3
5.2
Loures
66.5
12.3
Mafra
88.7
4.7
Odivelas
54.3
13.3
Oeiras
58.1
8.9
Sintra
77.0
6.3
Vila Franca de Xira
64.2
8.4
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Habitação, 2011.

Com 3
Alojamentos
1.0
2.5
3.2
4.3
3.6
5.4
3.6
1.2
4.8
2.7
1.6
2.2

Com 4
Alojamentos
0.8
2.3
2.9
3.5
2.4
7.4
2.7
0.9
3.5
2.3
1.1
2.2

Com 5 a 9
Alojamentos

Com 10 a
15 Alojamentos

2.7
9.9
11.3
24.1
7.6
21.5
8.6
3.4
13.0
14.9
6.7
13.2

1.1
4.8
6.0
13.8
3.3
11.0
3.7
0.8
8.2
8.7
4.6
7.8

Com 16
ou mais
Alojamentos
0.5
2.2
3.0
5.3
1.4
6.2
2.5
0.3
2.8
4.3
2.8
2.0

No sentido de se obter uma imagem da morfologia urbana dominante, importa perceber a distribuição
das diferentes volumetrias pelo concelho – atendendo ao indicador “número de pavimentos por edifício” é
possível constatar que os edifícios de maior volumetria (com 4 ou mais pisos) se concentram quase
exclusivamente nas freguesias da Malveira (19%), da Ericeira (12%) e de Mafra (9%).
A maioria dos edifícios do concelho de Mafra data das duas últimas décadas (51%), valor este muito
superior ao registado na Grande Lisboa (29%). Por outro lado, 30% dos edifícios foram construídos no
período de 2006 a 2011. A justificação para esta diferença significativa na percentagem de edifícios
“novos” surge associada ao fenómeno da procura de segunda habitação, que foi potenciada pela
melhoria das acessibilidades rodoviárias ao concelho através da construção da autoestrada A8 de
ligação Lisboa – Malveira.
Tabela 11 - Alojamentos Clássicos, segundo a Época de Construção dos Edifícios (%), 2011
Até
1919 1946 Unidade Geográfica
1919
1945
1960
Portugal
4,3
6,4
9,2
Região de Lisboa
3,5
4,8
10,6
Grande Lisboa
4,1
5,6
11,4
Amadora
0,2
1,5
13,4
Cascais
1,1
2,4
6,0
Lisboa
10,8
13,1
19,5
Loures
1,3
2,9
10,3
Mafra
3,5
5,3
7,4
Odivelas
0,3
0,9
8,3
Oeiras
1,5
1,6
5,9
Sintra
1,6
2,4
6,0
Vila Franca de Xira
1,3
3,4
6,6
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Habitação, 2011

1961 1970
11,1
14,4
14,8
22,8
12,4
16,3
15,1
8,7
16,5
14,7
12,0
10,4

1971 1980
16,8
20,3
19,9
20,6
20,9
12,3
28,1
10,7
27,1
32,0
20,6
22,9

1981 1990
17,3
16,1
15,3
22,4
21,8
6,9
16,9
12,9
18,1
15,3
20,1
18,3

1991 1995
8,6
7,5
7,1
4,9
9,2
4,0
5,3
8,2
8,1
7,8
12,7
6,8

1996 2000
10,1
9,5
9,0
5,8
9,2
6,3
6,3
13,5
5,3
8,1
16,0
12,1

2001 2005
9,9
8,4
7,9
4,7
10,9
7,0
6,1
18,9
8,1
8,2
5,9
12,3

2006 2011
6,3
5,1
4,9
3,7
6,0
3,7
7,6
10,9
7,3
4,8
2,7
5,8

Comparando a informação relativa à época de construção dos edifícios com a informação relativa à
ocupação classificada como uso sazonal ou residência secundária é possível compreender o motivo pelo
qual Mafra apresenta a maior percentagem de edifícios “recentes”– o concelho apresenta igualmente a
maior percentagem (superior ao dobro da média da Grande Lisboa) de alojamentos destinados a
segunda habitação.
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Tabela 12 - Alojamentos Clássicos de Uso Sazonal ou Secundário (%)
% Aloj. uso sazonal ou
% Aloj. uso secundário,
secundário, 2001
2011
Região de Lisboa
12.6
11.5
Grande Lisboa
10.7
10.1
Amadora
8.6
7.9
Cascais
19.1
12.7
Lisboa
9.1
11.0
Loures
8.5
8.2
Mafra
25.0
21.8
Odivelas
8.8
7.9
Oeiras
10.0
7.5
Sintra
10.5
9.2
Vila Franca de Xira
8.1
7.6
Fonte: INE, Recenseamento Geral da Habitação, 2001 e 2011

Ao nível das carências de conservação, grande parte do edificado, observando os indicadores relativos à
estrutura e à cobertura dos edifícios – por representarem a componente mais importante da
conservação, sem a qual é posta em causa a habitabilidade do edifício – é possível constatar que a
carência média de obras de reabilitação no concelho é de aproximadamente 6% da totalidade dos
edifícios. Em termos relativos, a União das Freguesias da Malveira e São Miguel de Alcainça, da Azueira
e Sobral da Abelheira, da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, e da Igreja Nova e Cheleiros
são as que apresentam maiores carências de reabilitação.
Tabela 13 - Edifícios, segundo Necessidades de Reparações (%), 2011

CC - Mafra
União de Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira
Carvoeira
Encarnação
União de Freguesias da Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário
Ericeira
União de Freguesias da Igreja Nova e Cheleiros
Mafra
União de Freguesias da Malveira e S. Miguel de Alcainça
Milharado
Santo Isidoro
União de Freguesias da Venda do Pinheiro e Sto. Estevão das Galés
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011

(%) Edifícios seg.
as necessidades
de reparações Na cobertura Médias
6,4
8,0
4,7
4,9
4,0
5,9
7,5
6,0
10,9
5,9
5,5
7,7

(%) Edifícios seg.
as necessidades
de reparações Na estrutura Médias
5,9
7,9
5,2
4,4
3,5
5,1
5,8
6,3
9,4
5,1
4,3
7,0

Relativamente à existência de infraestruturas básicas nos alojamentos familiares de residência habitual,
já em 2001 existia uma cobertura quase total em termos de sistema de esgotos e da rede de distribuição
de água, sendo que de acordo com os dados mais recentes, relativos em 2011, esta cobertura era de 99,
4% em ambas as infraestruturas.
Ao nível dos equipamentos de saúde, o concelho de Mafra dispõe de um Centro de Saúde e de dez
Extensões do Centro de Saúde. Existe ainda uma significativa cobertura de consultórios médicos
privados, catorze farmácias (em 2014) e onze para farmácias distribuídas pelo concelho.
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No que diz respeito aos equipamentos de segurança pública, o concelho dispõe de quatro postos
territoriais da Guarda Nacional Republicana dispersas pelo seu território, garantindo as condições de
segurança necessárias ao desenvolvimento da atividade turística. Existem ainda corporações de
bombeiros localizadas nos três principais núcleos populacionais: Malveira, Mafra e Ericeira. O concelho
dispõe ainda de um Serviço Municipal de Proteção Civil e de Polícia Municipal, atuando em áreas
diversas e contribuindo para o reforço da segurança pública do concelho.
A Câmara Municipal de Mafra possui um conjunto de Instalações Desportivas Municipais composto por
um Parque Desportivo Municipal de Mafra, quatro piscinas municipais, quatro pavilhões desportivos e o
Parque de Santa Marta, atualmente com várias valências desportivas. Estas instalações permitem o
aluguer regular ou pontual, para diversos tipos de eventos desportivos de pequena e média dimensão
(campeonatos regionais, distritais, nacionais e internacionais), ou mesmo para o munícipe que pretenda
realizar um aluguer para um encontro de amigos, de semana ou ao fim-de-semana.
Em termos de equipamentos culturais e de lazer disponíveis para os residentes e para os visitantes, o
concelho de Mafra dispõe de três Casas de Cultura, quatro Galerias, dois Museus, quatro auditórios, dois
centros interpretativos, um conservatório de Música com pavilhão multiusos, uma Biblioteca com sete
polos dispersos pelo concelho.
Finalmente, no que diz respeito à qualidade de vida geral da população, observando o quadro abaixo é
possível constatar que o poder de compra per capita do concelho evoluiu positivamente entre 1995 e
2009, face à média nacional. Embora sempre inferior à média da Grande Lisboa e tendo registado uma
quebra em 2004.
Tabela 14 - Indicadores sobre o Poder de Compra e Rendimentos

Região de Lisboa
Grande Lisboa

1993
162,68
181,74

1995
166,40
185,78

Poder de compra per capita (%; base 100 para Portugal)
1997
2000
2002
2004
2005
2007
164,56
155,30
147,86
149,32
137,32
136,85
183,24
174,16
158,99
167,10
145,56
147,87

2009
134,15
145,25

2011
130,97
142,41

Amadora

132,62

122,10

145,57

131,36

126,38

129,09

111,98

114,73

115,76

105,74

Cascais
Lisboa

144,82
290,99

133,42
314,09

137,79
314,20

148,89
305,19

166,63
220,19

162,29
277,93

157,12
216,04

155,74
235,74

150,63
232,54

132,01
216,88

Loures
Mafra

112,22
83,60

108,58
80,55

103,60
84,32

98,46
86,40

122,77
94,14

116,65
92,02

114,05
108,94

111,60
109,89

121,60
109,65

102,38
101,63

Odivelas
Oeiras

139,71

152,95

143,97

164,30

100,47
184,07

109,43
180,97

99,53
173,33

98,70
172,95

94,20
185,27

91,94
193,70

Sintra

112,66

119,83

124,24

119,08

128,56

104,51

104,13

98,21

93,33

101,25

Vila Franca de Xira
104,64
112,38
106,01
102,19
116,02
96,29
109,83
112
103,12
Fonte: INE, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, 1993, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011

100,85

2.4. POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO E EMPREGO
Fazendo uma análise à evolução da população no concelho de Mafra, nos últimos 20 anos, verifica-se
que é um concelho em forte crescimento populacional. Com base nos dados estatísticos de 2011,
verifica-se que nesta área residem 76.685 indivíduos, número que sofreu um aumento de 75% em
relação ao ano de 1991.
O grupo etário com mais peso no concelho (talvez por ser o mais alargado) corresponde ao grupo dos 25
aos 64 anos, com 57% dos indivíduos. O índice de envelhecimento da população residente no concelho
14

[ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA]

aumentou de 1991 para 2001, mas diminuiu de 2001 para 2011, situando-se em 79 idosos por 100
jovens (com menos de 15 anos).
Desagregando o grupo etário 25 aos 64 anos, apura-se que a maioria da população se encontra nos
escalões 35-39 anos (10%), 30-34 anos (8,9%) e 40-44 anos (8,4%), que são aliás os escalões que
apresentam uma variação positiva mais positiva no período compreendido entre 2001 e 2011 – 53%,
78,5% e 67,3%, respetivamente.
Tabela 15 - Distribuição e Variação da População Residente por Grupos Etários, 1991, 2001 e 2011
Escalão etário

1991

2001

2011

Variação 1991 –
2001 (%)

Variação 2001 –
2011 (%)

Variação 1991 –
2011 (%)

0 -14 anos

abs.
8.210

%
19%

abs.
8.746

%
16%

abs.
14.365

%
19%

6,5

64,2

75,0

15 – 24 anos
25 – 64 anos

6.521
15%
22.718 52%

7.210
29.934

13%
55%

7.526
43.450

10%
57%

10,6
31,8

4,4
45,2

15,4
91,3

Mais de 64 anos 6.282
14%
8.469
16%
11.344
15%
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001 e 2011

34,8

33,9

80,6

Tabela 16 - Distribuição e Variação da População Residente por Grupos Etários dos 25 aos 64 anos, 2001 e
2011
Escalão etário

2001
abs.

Variação
2001-2011
(%)

2011
%

abs.

25-29 anos

4.600

8,5

4.793

30-34 anos

4.453

8,2

35-39 anos

4.297

7,9

40-44 anos

3.835

45-49 anos

%
6,3

4,2

6.814

8,9

53,0

7.672

10,0

78,5

7,1

6.417

8,4

67,3

3.364

6,2

5.526

7,2

64,3

50-54 anos

3.318

6,1

4.521

5,9

36,3

55-59 anos

3.148

5,8

3.960

5,2

25,8

3.747

4,9

28,4

60-64 anos
2.919
5,4
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2001 e 2011

Quando analisados os últimos três anos (2012 a 2014) observa-se que a representatividade dos quatro
grupos etários considerados se mantém constante neste período. O grupo etário dos 25 aos 64 anos, tal
como ocorria em 2011, é o que tem maior peso, com 55% dos indivíduos. Em 2014, ao desagregar o
escalão etário mencionado constata-se que os sub escalões etários 35-39 anos, 30-34 anos e 40-44
anos são aqueles que concentram uma maior percentagem de população – 18,9%, 15,8% e 14,3%,
respetivamente. Há grupos etários que se destacam pela sua variação negativa entre 2012 e 2014,
nomeadamente o escalão 40-44 anos com uma variação de -12,5%, enquanto o escalão 30-34 anos se
destaca por um acréscimo de 6,7% no mesmo período temporal.
Neste período, de 2012 a 2014, importa ainda mencionar que o escalão dos 0-14 anos apresenta um
decréscimo na ordem dos 1%, enquanto o escalão 15-24 anos tem um acréscimo de 5,9%.
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Tabela 17 - Distribuição e Variação da População Residente por Grupos Etários, 2012 a 2014
Escalão etário
0-14 anos
15-24 anos

2012
abs.

2013
%

15.232
8.510

19%
11%

2014

abs.
15.168
8.668

%
19%
11%

25-64 anos
43.609
55%
44.101
55%
Mais de 64 anos
11.946
15%
12.310
15%
Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2012, 2013 e 2014

Variação
2012-2014 (%)

abs.

%

15.086
9.008

19%
11%

-1,0
5,9

44.539
12.566

55%
15%

2,1
5,2

Tabela 18 - Distribuição e Variação da População Residente por Grupos Etários dos 25 aos 64 anos, 2012 a
2014

25-29 anos

4.636

10,4

4.813

10,9

4.930

11,3

Variação
2012-14
(%)
6,3

30-34 anos

6.471

14,5

6.702

15,2

6.904

15,8

6,7

35-39 anos

8.142

18,3

8.225

18,7

8.246

18,9

1,3

40-44 anos

7.151

16,1

6.720

15,2

6.257

14,3

-12,5

45-49 anos

5.409

12,1

5.171

11,7

5.076

11,6

-6,2

50-54 anos

4.864

10,9

4.724

10,7

4.620

10,6

-5,0

55-59 anos

4.195

9,4

4.089

9,3

3.858

8,8

-8,0

3.671

8,2

3.657

8,3

3.718

8,5

1,3

Escalão etário

2012

2013

abs.

%

abs.

2014
%

60-64 anos
Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2012, 2013 e 2014

abs.

%

Na distribuição territorial dos grupos etários verifica-se que a concentração de população em idade ativa
tem maior incidência nas freguesias de Mafra, da Ericeira, do Milharado e das Uniões de Freguesias da
Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés e Malveira e S. Miguel de Alcainça, correspondendo ao
eixo central mais desenvolvido do concelho. Se desagregarmos o escalão da população adulta em sub
escalões mais pequenos, facilmente se constata que na maioria das freguesias do concelho de Mafra,
concentram a maior fatia de população no grupo 35-39 anos, exceto a União de Freguesias de Enxara do
Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário, que reúne o maior número de residentes no escalão 40-44 anos.
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Figura 7 - Distribuição da População Residente por Grupos Etários, nas Freguesias do Concelho de Mafra,
em 2011

Fonte: INE, RGP, 2011

Tabela 19 - Distribuição e Variação da População Residente por Grupos Etários dos 25 aos 64 anos nas
freguesias do concelho de Mafra, 20121
25 - 29
anos

30 - 34
anos

35 - 39
anos

40 - 44
anos

45 - 49
anos

50 - 54
anos

55 - 59
anos

60 - 64
anos

UF de Azueira e
Sobral da Abelheira

5,6%

7,0%

9,0%

7,2%

7,1%

6,4%

5,7%

5,4%

Carvoeira

5,2%

8,9%

10,3%

8,7%

6,7%

7,2%

5,3%

6,1%

Encarnação

6,4%

7,4%

8,7%

7,5%

7,3%

5,2%

5,8%

4,9%

UF de Enxara do
Bispo, Gradil e Vila
Franca do Rosário

5,5%

7,1%

7,7%

8,7%

7,4%

5,7%

5,6%

5,2%

Ericeira

6,5%

9,2%

10,5%

7,9%

7,2%

5,9%

5,0%

5,3%

UF de Igreja Nova e
Cheleiros

5,2%

8,1%

9,1%

8,7%

7,4%

5,6%

6,1%

6,4%

Mafra

6,4%

9,6%

10,6%

8,7%

7,4%

5,6%

4,8%

4,5%

UF de Malveira e S.
Miguel de Alcainça

7,0%

10,5%

10,7%

8,4%

6,8%

5,6%

4,9%

4,2%

Milharado

7,0%

8,7%

10,2%

8,7%

6,7%

6,0%

4,6%

4,4%

Santo Isidoro

5,1%

6,8%

8,7%

8,4%

8,7%

7,2%

6,1%

5,3%

UF da Venda do
Pinheiro e Sto.
Estevão das Galés

6,1%

9,4%

10,4%

8,5%

6,9%

6,1%

5,1%

4,6%

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação, 2011
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No que se refere ao nível de escolaridade da população é observável que a proporção de indivíduos que
completou o 3º ciclo de ensino básico acompanha a média da Grande Lisboa (15,6%), assim como
acontece com os residentes que concluíram o ensino secundário. A proporção da população residente
que atingiu o ensino superior (16,5%) é inferior ao valor médio registado pela Grande Lisboa (23%).

Tabela 20 - Distribuição da População Residente segundo o Nível de Escolaridade Atingido, 2011

Região de Lisboa
Grande Lisboa
Amadora
Cascais
Lisboa
Loures

População residente segundo o nível de escolaridade atingido (%), 2011
Ensino
Ensino básico
Nenhum nível
Ensino
Ensino póspréde escolaridade
secundário
secundário
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
escolar
7,5
2,6
24,1
8,3
16,0
19,5
1,0
7,1
2,7
23,3
8,0
15,6
19,2
1,0
7,9
2,5
26,8
8,7
16,7
19,5
1,0
6,6
3,0
19,9
7,1
15,1
20,3
1,2
6,4
2,5
22,6
6,9
12,9
15,5
0,8
7,9
2,6
27,1
9,0
16,7
19,0
1,0

21,0
23,0
17,0
26,8
32,4
16,8

Mafra
Odivelas

8,0
7,8

3,6
2,2

26,0
26,2

9,7
8,5

15,5
16,4

19,5
19,9

1,2
1,1

16,5
17,9

Oeiras
Sintra

6,0
7,3

3,2
2,6

18,7
22,7

6,5
9,3

13,9
18,7

19,0
22,8

1,0
1,2

31,8
15,5

Vila Franca de Xira
7,7
3,1
24,2
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011

8,8

17,4

22,6

1,1

15,2

Ensino
superior

Figura 8 - Distribuição da População por Nível de Instrução, 2011

Fonte: INE, RGP, 2011
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Relativamente à taxa de emprego da população, assistiu-se a um aumento significativo entre os anos de
1991-2001 sendo em 2011 de 57,7%. O grande destaque vai para o comportamento da taxa de
desemprego do concelho que praticamente se manteve entre 1991-2001 registando um aumento de
2001 para 2011, situando-se nos 9,1% (valor inferior à média da Grande Lisboa, de 12,3%). Mafra
apresentava, em 2011, a menor taxa de desemprego da região.

Tabela 21 - Evolução das Taxas de Emprego e Desemprego
Taxa de desemprego (pop.
desemp./pop. ativa)
1991
2001
2011
Região de Lisboa
7,7
7,6
12,9
Grande Lisboa
6,9
7,1
12,3
Amadora
6,8
7,8
15,0
Cascais
6,9
6,9
12,1
Lisboa
7,3
7,4
11,8
Loures
6,2
7,0
12,9
Mafra
4,6
4,5
9,1
Odivelas
6,2
6,7
12,1
Oeiras
6,9
7,1
10,8
Sintra
6,6
7,1
13,5
Vila Franca de Xira
8,9
6,7
11,3
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 1991, 2001 e 2011

Taxa de emprego (pop.
empregada/pop.> =15 anos)
1991
51,1
51,9
55,5
52,7
47,3
55,2
47,6
57,1
53,2
55,9
52,8

2001
56,7
57,3
57,9
58,1
50,3
58,9
58,3
60,7
58
63,9
60,8

2011
51,3
52,0
49,4
51,7
48,1
51,9
57,7
54,3
52,7
54,7
57,8
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2.5. ESTRUTURA E ATIVIDADES ECONÓMICAS
Nesta caracterização genérica, apresenta-se uma última nota para descrever a distribuição da população
ativa por setor de atividade e por esta via melhor caracterizar a população residente.
A primeira constatação é a de que, num espaço territorial em que a população ligada ao sector primário
tem uma expressão quase nula, Mafra ainda possui alguma população ativa ligada a este setor
produtivo, embora registando um decréscimo entre 2001 e 2011. À escala da freguesia, as Uniões das
Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira e de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário e a
freguesia da Encarnação têm uma percentagem de população empregada no setor agrícola no mínimo
duas vezes superior à média concelhia. Pelo contrário, as freguesias da Ericeira, de Mafra, da Carvoeira,
do Milharado e as Uniões das Freguesias de Malveira e S. Miguel de Alcainça, da Venda do Pinheiro e
Sto. Estevão das Galés registam mais de 70% da população empregada no setor terciário. Em relação
ao setor secundário Mafra apresenta um valor relativo superior à Grande Lisboa, embora seja o setor de
atividade que mais se aproxima dos valores da região. As freguesias da Ericeira e de Mafra possuem
uma menor percentagem de população empregada no setor secundário quando comparadas com as
restantes freguesias do concelho.

Tabela 22 - Distribuição da População Empregada por Sector de Atividade
2001

Grande Lisboa

2011

Pop.
empregada
(nº)

Primário
(%)

Secundário
(%)

Terciário
(%)

951067

Pop.
empregada
(nº)

Primário
(%)

Secundário
(%)

Terciário
(%)

0,8

22,5

76,8

898.041

0,4

15,5

84,1

Mafra
26606
União das Freguesias 1766
de Azueira e Sobral
da Abelheira
Carvoeira
706

5,4
15

33,0
33

61,6
52

35.929
1906

2,6
8,4

22,9
26,5

74,5
65,1

5

32

63

974

1,6

20,8

77,5

Encarnação

1935

12

47

41

2075

6,6

34,8

58,6

União das Freguesias 1570
de Enxara do Bispo,
Gradil e Vila Franca
do Rosário
Ericeira
3317

10

37

53

1650

7,3

28,5

64,1

2

30

68

4695

1,3

18,9

79,8

União das Freguesias 1682
de Igreja Nova e
Cheleiros
Mafra
5640

4

45

51

2004

2,3

29,7

68,0

3

27

69

8807

1,5

19,6

78,9

União das Freguesias 2811
de Malveira e S.
Miguel de Alcainça
Milharado
2659

2

26

72

4062

0,7

20,9

78,4

7

30

63

3420

3,6

22,5

73,9

Santo Isidoro

8

41

51

1640

3,0

27,5

69,5

União das Freguesias 3164
3
34
64
da Venda do Pinheiro
e Sto. Estevão das
Galés
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 2001 e 2011

4696

1,4

21,9

76,7

1356
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Figura 9 - Distribuição da População Empregada por Sector de Atividade, 2011 (%)

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, 2011

Através da análise da tabela seguinte é possível concluir que Mafra apresenta um número bastante
reduzido de empresas instaladas no concelho comparativamente aos outros concelhos da Região de
Lisboa, representando cerca de 2,8% das empresas totais e não chegando a atingir 9 mil empresas em
2012. Destas, pode identificar-se a maioria como pertencente ao setor terciário (77,4% do total),
seguindo a mesma tendência de terciarização dos restantes concelhos. Cerca de 16,6% das empresas
de Mafra encontram-se relacionadas com a indústria, mas apenas representam 4,6% das empresas da
Região de Lisboa. É de salientar ainda, a presença significativa de empresas ligadas à agricultura e
pesca (6% do total do concelho e 10,6% das empresas da Região de Lisboa), superior aos concelhos de
Sintra, Oeiras, Loures, Cascais, Vila Franca de Xira, Amadora e Odivelas, mais uma vez evidenciando o
caráter rural do território do concelho de Mafra.
Tabela 23 - Distribuição das Empresas por Sector de Atividade Económica, 2012
Total de
Empresas (n.º)

Setor primário
nº

Setor secundário

%

nº

Setor terciário

%

nº

%

Região Lisboa

309.136

4.943

1,6

31.125

10,1

273.068

88,3

Grande Lisboa

241.790

3.029

1,3

23.218

9,6

215.543

89,1

1.716
2.282
5.827
2.322
1.455
1.776
1.465
4.992
1.383

11,1
9,0
6,3
12,4
16,6
13,1
6,8
14,5
12,5

13.654
22.738
86.127
16.087
6.801
11.745
19.918
28.947
9.526

88,5
89,9
92,5
86,1
77,4
86,5
92,3
84,4
86,1

Amadora
15.432
62
0,4
Cascais
25.282
262
1,0
Lisboa
93.076
1.122
1,2
Loures
18.676
267
1,4
Mafra
8.782
526
6,0
Odivelas
13.571
50
0,4
Oeiras
21.586
203
0,9
Sintra
34.316
377
1,1
Vila Franca de Xira
11.069
160
1,4
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE), 2012
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3. CARATERIZAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
A avaliação da oferta turística do concelho de Mafra partiu da análise global (SWOT) realizada em 2007,
da atualização dos dados estatísticos disponíveis, e ainda, da informação qualitativa recolhida através da
observação in loco e no âmbito das entrevistas e workshops realizados (Março e Abril 2015). Dessa
avaliação resulta a seguinte leitura:
Mafra é detentora de uma panóplia de recursos com potencial capacidade de atração turística, podendo
os mesmos ser agregados em quatro grandes grupos, de acordo com a sua temática. Estes quatro
grupos correspondem genericamente aos pilares de atratividade identificados em 2007, e que a
avaliação recente permite confirmar:
Figura 10 - Recursos e Atrativos Turísticos de Mafra

Fonte: Elaboração Própria. Quaternaire Portugal, SA; 2015.

22

[ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA]

História & Cultura
Com diversos equipamentos, eventos, recursos e atrações, a História e a Cultura de Mafra constituem
um dos polos da sua atratividade turística. O ex-libris do concelho é indubitavelmente o Conjunto Real:
Palácio/Convento/Basílica/Jardim/Tapada de Mafra, um monumento com características únicas:


A maior expressão monumental do Barroco em Portugal;



O maior conjunto histórico de carrilhões do mundo, composto por dois carrilhões com noventa e
dois sinos;



Um conjunto único no mundo de seis órgãos históricos na basílica;



Uma das mais importantes bibliotecas europeias com um valioso acervo de trinta e seis mil
volumes, que abrange todas as áreas de estudo do séc. XVIII;



‘O Memorial do Convento’ escrito pelo Prémio Nobel da Literatura José Saramago é
inteiramente dedicada ao Palácio Nacional de Mafra;



Extensão da Tapada onde se integram diversas espécies cinegéticas.

Simultaneamente, Mafra teve um papel importante na história político-militar do séc. XVIII e XIX,
podendo salientar-se alguns marcos relevantes, que influenciaram a evolução e o desenvolvimento do
concelho:


História Militar: a Guerra Peninsular, as invasões napoleónicas e a construção das Linhas de
Torres, a instalação das Escolas Militares em Mafra desde 1840 até à atualidade.

 História da Monarquia: o embarque na Ericeira da família real na sua saída para exílio no Brasil;
o facto do Palácio de Mafra se ter assumido como lugar de escape e tranquilidade para as
famílias reais, de D. Maria II a D. Manuel II, após o conturbado período das Lutas Liberais. Foi
ainda no torreão sul que o último rei de Portugal passou a sua derradeira noite em Portugal, de
4 para 5 de outubro de 1910, antes de partir para o exílio, aquando da Instauração da
República.
A música, presente na cultura da região é um dos ativos de Mafra, com notoriedade internacional,
assente no legado histórico dos carrilhões e dos órgãos, dignos de preservação e conservação. Para
além da música mais erudita, existem no concelho de Mafra seis bandas filarmónicas e uma orquestra
sinfónica. Estas instituições são bastante transversais sendo direcionadas para públicos de diferentes
faixas etárias.
Litoral
Os recursos ambientais proporcionam atualmente condições de fruição geradoras de emoções fortes. As
condições reconhecidamente únicas da costa e das ondas marinhas atraem a atenção de públicos cada
vez mais conhecedores que rapidamente se tornam embaixadores deste recurso extraordinário.
Efetivamente, as praias, a atmosfera típica das vilas piscatórias, as paisagens associadas à boa
gastronomia local, tornam o litoral de Mafra um importante polo de atração turística, a que a consagração
da Reserva Mundial de Surf da Ericeira (primeira da Europa) pela organização mundial Save The Waves
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Coalition veio conferir um maior relevo e impacto internacional. A possibilidade de se desenvolverem
nestes espaços diversas atividades turísticas/ desportivas, como o mergulho, a pesca ou os desportos de
deslize, contribui para o aumento da atratividade do destino Ericeira, a que também não é alheia, do
ponto de vista do mercado nacional (em especial o oriundo da AML), a ligação afetiva a esta zona
balnear, onde muitas das famílias da Grande Lisboa têm por tradição gozar férias ou momentos de lazer.
A Ericeira é ainda reconhecida pela sua animação, diurna e noturna, pela existência de bons
restaurantes, nos quais é possível degustar os pratos típicos e usufruir de uma ambiência do espaço,
que sendo marcado pela sua história e cultura de vila piscatória, oferece uma atmosfera que não deixa
de ser cosmopolita, nomeadamente, pela diversidade de turistas e residentes estrangeiros que habitam/
frequentam esta zona. Para a singularidade do património histórico-cultural da Ericeira muito contribui a
relação que a vila estabeleceu com o mar, e de forma específica, com a comunidade piscatória, grupo
socioeconómico prevalente na sociedade local até aos inícios do século XX.
Ruralidade e cultura tradicional
A paisagem rural associada às produções agrícolas é indubitavelmente uma das facetas que compõem a
imagem identitária de Mafra. Os aglomerados rurais e conjuntos de arquitetura vernacular, a arquitetura
de produção, como os moinhos e azenhas, conferem à paisagem e à cultura uma ruralidade de
excelência, marcada pela produção de produtos alimentares de fabrico tradicional: pão de Mafra, queijo
curado e fresco, que se podem saborear nas unidades de restauração existentes no concelho.
Natureza & Ambiente
A natureza é rica em Mafra, das ondas do mar classificadas como Reserva Mundial de Surf, às arribas e
às ribeiras, do património geológico à avifauna, do espaço rural ao ambiente protegido e organizado da
Tapada Real. A diversidade de experiências que é possível realizar nestes espaços, em estreito contato
com a Natureza, é um dos seus maiores atrativos turísticos, sendo de destacar o potencial para a
realização de passeios pedestres, de BTT, para a prática de atividades de observação de natureza
(birdwatching), ou de atividades de natureza mais ativas, como o mergulho e os desportos de onda.

Para além dos referidos recursos e atrativos, Mafra detém um posicionamento geográfico e um grau de
acessibilidades muito favorável ao desenvolvimento turístico, nomeadamente se conseguir atrair parte
dos fluxos turísticos registados em Lisboa.
Apesar dos seus recursos e atrativos, do ponto de vista da oferta de produtos turísticos estruturados,
Mafra observa ainda fortes constrangimentos, não dispondo de um ‘catálogo’ de produtos integrados,
que combine diferentes propostas, e/ou que permita ao potencial turista programar a sua estadia e
experiências de forma personalizada.
Verificam-se igualmente algumas dificuldades na articulação entre os agentes, públicos e privados, com
competências na área do turismo, nomeadamente devido ao facto de alguns dos principais atrativos, em
particular, o Convento e a Tapada Nacional de Mafra, estarem sob a alçada de diferentes tutelas, o que
por vezes torna mais complexo e moroso o desenvolvimento de produtos turísticos integrados. Contudo,
no período mais recente tem-se observado uma forte vontade em ultrapassar estes constrangimentos,
estando já em curso algumas diligências que visam a oferta de um programa de visita integrado ao
Conjunto Real.
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No que concerne à oferta de alojamento, verifica-se que a capacidade hoteleira é limitada, quer em
número de camas disponíveis, quer em diversidade e adequabilidade de tipologias das unidades de
alojamento.
No período entre 2009 e 2014, de acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo INE, não se
registou alteração no número de estabelecimentos hoteleiros em Mafra (6), sendo a maioria hotéis (4) e o
restante pensões (1) e apartamentos turísticos (1). Comparativamente, no mesmo período a Região de
Lisboa registou um aumento da oferta de estabelecimentos hoteleiros (304 para 338), assim como
Portugal (1988 para 2041). Ou seja, pode concluir-se que Mafra não conseguiu acompanhar a tendência
de crescimento registada em Portugal e na Região de Lisboa, em termos de oferta de alojamento em
estabelecimentos hoteleiros.
Efetivamente, e no que concerne aos dados relativos ao alojamento em estabelecimentos hoteleiros,
verifica-se uma Capacidade de Alojamento por 1000 Habitantes (2013) relativamente reduzida em Mafra,
especialmente se comparada com os valores registados no Continente e na Região de Lisboa.
Contudo, ao nível dos estabelecimentos de Alojamento Local existe uma oferta considerável, que
registou um crescimento exponencial nos últimos anos. Estes dados são confirmados pelo número de
registos efetuados no Registo Nacional do Turismo de Portugal, não correspondendo no entanto a uma
informação exaustiva, dado o caráter voluntário do registo.
Figura 11 - Evolução do Número de Registos de Unidades de Alojamento Local de Mafra no RNAL

Fonte: Registo Nacional de Alojamento Local, Turismo de Portugal; consultado em 07/08/2015.

No segmento do Alojamento Local registado no RNAL, a modalidade de alojamento com maior
expressão é a de Moradias (39%), seguida da de Apartamentos (31%). No que concerne à localização,
cerca de 66% destas unidades encontram-se na freguesia da Ericeira.
O concelho dispõe ainda de oferta de alojamento em parque de campismo municipal, num total de 86
camas em bungalows e teepees.
No que concerne à oferta de alojamento, a maior fragilidade parece ser a inexistência de unidades
hoteleiras, nomeadamente na sede do concelho de Mafra, sendo de destacar o contributo que unidades
de alojamento temáticas, de cariz mais intimista e de maior proximidade às caraterísticas culturais do
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destino poderiam exercer no conjunto da sua atratividade turística. A existência de boutique hotels, hotéis
de charme, ou de outras tipologias semelhantes, apostadas numa oferta diferenciada mas acessível do
ponto de vista financeiro, poderiam ser de um enorme contributo para a competitividade turística de
Mafra.
Figura 12 - Distribuição de Registos de Unidades de Alojamento Local de Mafra segundo a Modalidade

Fonte: Registo Nacional de Alojamento Local, Turismo de Portugal; consultado a 07/08/2015.

Na área da Restauração e Bebidas, verifica-se a existência de diversos estabelecimentos, com
caraterísticas e ementas diferentes, sendo de salientar a qualidade e riqueza da gastronomia local, quer
nos pratos de peixe e marisco, quer nos pratos de caça, sendo possível encontrar esta oferta
diferenciada em alguns dos estabelecimentos existentes. Alguns dos eventos gastronómicos realizados
têm atraído fluxos de visitantes bastante significativos, porém, na maior parte dos casos, estes visitantes
não pernoitam no concelho, pelo que esta dinâmica não se tem traduzido num aumento significativo da
permanência dos turistas no concelho e dos inerentes benefícios económicos. Considera-se que uma
maior integração da oferta turística, a formatação de produtos turísticos mais diferenciados e apelativos,
assim como a definição de uma estratégia de marketing turístico para Mafra, venham a contribuir para
uma inversão desta tendência e para o aumento das estadas médias e do retorno financeiro para a
economia local.
A oferta no setor dos Transportes Turísticos é ainda reduzida e pouco diversificada, quer localmente,
quer na ligação a outras cidades e concelhos vizinhos. Apesar da maioria dos turistas se deslocar em
transporte próprio, a diversificação de uma oferta de transportes alternativos, ambientalmente
responsáveis, que permitissem e tornassem mais atrativas estas ligações poderia constituir um elemento
diferenciador da oferta turística de Mafra, e potenciar o prolongamento da estadia dos turistas no
concelho.
De acordo com a informação constante no Registo Nacional de Agências de Viagens e Turismo3, operam
no concelho dez agências de viagem.

3

Registo Nacional de Agências de Viagens e Turismo, consultado a 07/08/2015.
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No que respeita à oferta de Animação Turística, existem 48 empresas de animação a operar no
concelho4 oferecendo diferentes atividades de ar, água e terra, entre as quais se salientam as atividades
relacionadas com o aluguer de embarcações ou outros equipamentos destinados à prática de pesca e
outras atividades náuticas, as visitas guiadas a equipamentos culturais e locais de interesse, atividades
de observação da natureza, passeios turísticos, desportos radicais, geocaching. Existem também
diversas escolas de surf, que permitem alugar equipamento e adquirir aulas de surf e outros desportos
aquáticos. Apesar de uma oferta bastante completa e diversificada, considera-se haver um elevado
potencial de integração desta oferta de forma conjunta com a oferta de outros produtos e serviços
turísticos, no sentido de potenciar a atratividade do destino Mafra/ Ericeira.
A oferta de Eventos, Festas, Feiras e Romarias Populares é igualmente rica e diferenciada, sendo
promovidos alguns eventos com significativo reconhecimento. A Câmara Municipal de Mafra, bem como
outras entidades locais, têm vindo a promover um vasto conjunto de iniciativas e eventos temáticos, que
têm induzido fluxos de participantes bastante relevantes. Referem-se, a título de exemplo, os concertos
dos Órgãos da Basílica de Mafra, cuja procura excede claramente a capacidade de oferta, isto é, verificase sempre uma procura superior ao limite da capacidade da Basílica. Paralelamente, têm sido
dinamizados eventos com carácter inovador, com o intuito de promover alguns dos recursos endógenos
mais emblemáticos do concelho, como o Festival do Ouriço-do-Mar, realizado em Abril de 2015 (1.ª
Edição) na Ericeira. A oferta de eventos carece contudo de integração numa agenda tematicamente
estruturada, de forma a potenciar os fluxos de visitantes e a divulgação de outros produtos e serviços
turísticos através destes eventos.
De referir ainda o elevado número de artesãos do concelho, e as atividades com a olaria, a cerâmica
artística, azulejaria, madeira, sendo possível visitar a maior parte das oficinas/ ateliers destes artesãos,
ainda que mediante marcação prévia, isto é, sem que estejam garantidas as condições para a realização
de visitas espontâneas/ de oportunidade. Em termos internacionais, tem-se assistido a uma evolução
significativa da procura por experiências de turismo criativo, em que o turista pode não apenas visitar
espaços de produção artística, mas participar ativamente, realizando pequenos trabalhos que pode levar
consigo, perpetuando a memória da experiência vivida. Este é um segmento em crescimento e que se
reverter de extrema relevância para a visibilidade dos destinos já que os processos de cocriação tendem
a gerar emoções mais marcantes, uma mais forte ligação entre turista e destino, potenciando também o
efeito de divulgação direta feita pelo próprio turista quando de regresso ao seu local de residência. Este é
por conseguinte um segmento de potencial diferenciação da oferta turística de Mafra que carece de uma
maior atenção.
A apreciação global da oferta turística do concelho de Mafra permite apontar como áreas de intervenção
prioritária a maior estruturação e integração dos recursos e produtos turísticos em programas
personalizados/ personalizáveis e a comunicação externa desses programas integrados. Como referido
anteriormente, os turistas contemporâneos procuram crescentemente ofertas integradas, propostas de
consumo orientadas para as suas próprias preferências e expetativas, o que implica o estudo e
monitorização constantes da evolução da procura turística, existente e potencial. É igualmente crucial o
desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e marketing que permita que a informação chegue
aos seus potenciais consumidores de forma atrativa.

4

Informação constante no Registo Nacional de Agentes de Animação Turística, consultado a 07/08/2015.
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4. CARATERIZAÇÃO DA PROCURA TURÍSTICA
A caraterização da procura dos destinos turísticos constitui um elemento crucial para o seu
desenvolvimento, dado que só conhecendo as caraterísticas da procura, potencial e existente, se poderá
estruturar e adaptar a oferta turística.
Num contexto em que os consumidores são cada vez mais exigentes e informados sobre as diversas
alternativas ao seu dispor, este conhecimento é ainda mais importante, sendo que para ser eficaz o
estudo da procura deve implicar a aplicação de instrumentos de monitorização contínua que permitam
acompanhar a evolução do comportamento e padrões de consumo dos turistas, e consequentemente,
avaliar da capacidade de adaptação da oferta e do alcance das estratégias eventualmente
implementadas.
Apesar da reconhecida importância do estudo da procura turística, para além de indicadores estatísticos
de ordem genérica, como a caraterização e evolução do número de dormidas, de hóspedes, da taxa de
ocupação ou dos tempos de permanência média, não existem ainda instrumentos que permitam avaliar
em maior detalhe as características específicas da procura, principalmente no que concerne ao seu
perfil, às suas preferências e índices de satisfação. Os poucos estudos nestas matérias realizados em
Portugal não oferecem a desagregação geográfica e a regularidade de recolha de informação
necessárias à avaliação desejável.
Este aspeto havia já sido referido aquando da caraterização de Mafra realizada em 2007, e à
semelhança do referido anteriormente, esta constatação confirma a necessidade de se implementar, no
concelho de Mafra, um conjunto de mecanismos de recolha e análise de informação sobre a procura
turística, o que será mais amplamente desenvolvido em sede de Plano de Ação.
A título de enquadramento, e de acordo com os dados refletidos no estudo promovido pelo Observatório
de Turismo de Lisboa a partir do Inquérito às Atividades dos Turistas e Informação de 2013 5, é possível
apontar as seguintes caraterísticas relativamente ao perfil do turista estrangeiro que visita a Região de
Lisboa:

5



Ligeiro predomínio dos turistas de sexo feminino (52,4%);



Turistas maioritariamente de segmentos jovens, com idades inferiores a 35 anos (33,2%) ou
entre os 35 e os 54 anos (47,2%);



Formação superior ao nível da licenciatura em pelo menos 45,6% dos casos;



Maioritariamente turistas casados ou em uniões de facto (57,1%);



Mais de metade dos inquiridos já havia visitado Lisboa anteriormente (54,1%);



Para mais de metade dos inquiridos, Lisboa foi o seu único destino de viagem;



A grande maioria dos turistas ficou alojada na cidade de Lisboa;



Cerca de três quartos dos inquiridos ficaram instalados em unidades hoteleiras, registando-se
algum peso dos hostels e das casas de familiares/ amigos;

Disponível para consulta e download em http://www.visitlisboa.com/Observatorio.aspx; Julho 2015

28

[ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA]



Viagens essencialmente realizadas em família (34,5%) ou em grupo de amigos (32%);



A principal fonte de informação utilizada foram os guias e livros turísticos (80%) e o recurso aos
sites das companhias aéreas e de viagens;



As redes sociais são a fonte de informação que proporciona maior grau de satisfação (para os
turistas que as usam com frequência);



O metro foi o meio de transporte mais utilizado, seguido dos autocarros públicos;



Visitar monumentos, atrações ou museus foi a atividade mais praticada pelos inquiridos, sendo
as compras realizadas por mais de metade dos turistas;



As principais atrações visitadas situavam-se em Lisboa Cidade, fora de Lisboa a atração mais
visitada foi o Palácio da Pena em Sintra;



O Convento de Mafra registou 5% das visitas a atrações na Região de Lisboa e a Ericeira foi
visitada por 4,6% dos turistas que visitaram locais de interesse na Região de Lisboa;



Cerca de três quartos dos inquiridos viram as suas expetativas superadas com a visita/ estadia.

O perfil do turista estrangeiro que visita a Região de Lisboa, nomeadamente no que concerne ao tipo de
atividades efetivamente realizadas, é demonstrativo da reduzida expressão de Mafra no contexto turístico
da Região – apenas uma reduzida percentagem destes turistas visitou Mafra. Paralelamente, se se
atender à tipologia das atividades procuradas, em especial, as relacionadas com a visita a equipamentos
culturais, verifica-se que Mafra detêm recursos e atrativos de enorme importância nesta temática, pelo
que se pode considerar a existência de um enorme potencial de progressão da procura turística de Mafra
através da captação dos fluxos turísticos para a Região de Lisboa.
De acordo com a informação recolhida nos Postos de Turismo de Mafra nos anos de 2013 e 2014, é
possível identificar algumas das caraterísticas específicas dos turistas que visitam Mafra e procuram
informação nestes centros:


A grande maioria dos turistas procura informação global sobre o concelho (1.º), Portugal (2.º), o
Palácio Nacional de Mafra (3.º), a Tapada Nacional de Mafra e os eventos (4.º);



Os principais países de origem são Portugal, França, Espanha e Alemanha;



Mais de 50% dos turistas tem idades compreendidas entre os 21 e os 60 Anos;



A maior procura de informação regista-se nos meses de Julho e Agosto.

De acordo com os dados estatísticos disponíveis, é possível realizar uma caraterização mais
padronizada da procura turística de Mafra, que se verifica não ter sofrido alterações significativas ao
longo dos últimos anos, apesar de ser possível, em alguns indicadores, apontar uma tendência de
crescimento/ evolução positiva, com particular expressão no último ano considerado na análise.
Em Mafra registam-se grandes fluxos de visitantes que se deslocam ao Palácio Nacional de Mafra, cujo
potencial carece de forte incremento na dinâmica empresarial local.
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Figura 13 - Evolução do Número de Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros, 2010-2014

Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, 2010 a 2014

Apesar da evolução do número de dormidas registadas nos estabelecimentos hoteleiros de Mafra,
com um acréscimo de mais de 20.000 dormidas entre 2013 e 2014, em termos de quota de mercado,
representam apenas cerca de 0,26% das dormidas registadas em Portugal, e cerca de 1,1% das
dormidas registadas na Região de Lisboa.

Figura 14 - Evolução da Taxa Líquida de Ocupação Cama nos Estabelecimentos Hoteleiros, 2010-2014 (%)

Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, 2010 a 2014

A evolução das taxas de ocupação regista um crescimento mais significativo, representando um
acréscimo de cerca de 8% no período entre 2010 e 2013, ano em que existiu uma tendência de
aproximação aos valores médios registados na Região de Lisboa. No entanto, quando considerados os
dados de 2014, assiste-se a uma quebra de aproximadamente 6,4% na taxa líquida de ocupação cama
nos estabelecimentos hoteleiros.
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A evolução dos hóspedes estrangeiros permite inferir um claro aumento da procura internacional face à
procura nacional. Em 2014, a proporção de hóspedes estrangeiros em Mafra era de 53,7% face aos
32,3% registados em 2002. Ou seja, enquanto em 2002 a grande maior parte dos turistas de Mafra eram
oriundos de Portugal (cerca de 70%), em 2014, verifica-se que mais de 50% dos turistas são de origem
internacional. Os dados estatísticos (quantitativos) disponibilizados pelo INE não permitem a identificação
das razões subjacentes a esta alteração, podendo a mesma estar relacionada quer com a diminuição
dos fluxos de turistas nacionais, quer com o aumento dos fluxos de turistas internacionais (ou os dois).
Contudo, e atendendo a outros dados analisados, pode inferir-se que quer o contexto económico
nacional (desfavorável para o mercado turístico nacional), quer a classificação da Reserva Mundial e o
crescimento da dinâmica do Surf na Ericeira (favorável para o mercado turístico internacional) poderão
ter contribuído para esta alteração.
Figura 15 – Evolução da proporção de hóspedes estrangeiros, 2010-2014 (%)

Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, 2002 a 2014

Entre 2010 e 2013, os proveitos por aposento dos estabelecimentos hoteleiros reduziram
significativamente, contudo, a evolução registada em Mafra é semelhante à registada em Portugal e na
Região de Lisboa, podendo atribuir-se este decréscimo ao contexto económico desfavorável ao qual
correspondeu uma redução das margens de lucro e dos preços praticados em algumas unidades
hoteleiras, tendência essa registada em todo o país. Em 2014, já se verifica um acréscimo dos proveitos
por aposento dos estabelecimentos hoteleiros nas unidades territoriais em análise, o que poderá indiciar
o início da retoma em termos de margens de lucro e preços praticados, no entanto ainda em níveis
inferiores aos registados em 2010.
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Figura 16 - Evolução dos Proveitos por Aposento nos Estabelecimentos Hoteleiros, 2010-2014

Fonte: INE, Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria, 2010 a 2014

No que respeita à estada média, não se registaram alterações significativas em nenhum dos segmentos
geográficos considerados. Mafra apresenta em 2014 o mesmo valor que em 2010, isto é, uma estada
média de 2,2 dias; situação semelhante à de Portugal que tanto em 2010 como em 2014 registou estada
média de 2,8 dias. Apenas a Região de Lisboa, apresenta uma subida de 2,2 para 2,3 dias no mesmo
período temporal considerado.

32

_
Matosinhos
R. Tomás Ribeiro, nº 412 – 2º
4450-295 Matosinhos Portugal
Tel (+351) 229 399 150
Fax (´351) 229 399 159
_
Lisboa
Av. 5 de Outubro, nº77 – 6º ESq
1050-049 Lisboa Portugal
Tel (+351) 213 513 200
Fax (+351) 213 513 201
_
geral@quaternaire.pt
www.quaternaire.pt

