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Parecer da CCDR-LVT ao abrigo do n.º 4 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT - 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), sobre uma Proposta de Suspensão Parcial do 

Plano Diretor Municipal de Mafra e de Estabelecimento de Medidas submetida pela Câmara Municipal de 

Mafra.

Introdução

Ao abrigo nº 3 do artigo 126º do Regime jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial (RJIGT) veio a 

Câmara Municipal de Mafra (CMM) solicitar o parecer desta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) sobre uma proposta de suspensão do Plano Diretor 

Municipal de Mafra, e o estabelecimento das respetivas Medidas Preventivas, com incidência sobre 43 três 

manchas localizadas ao longo da orla costeira, com uma área total de 11,1ha.

Segundo deliberação remetida a esta CCDR, em reunião de 19 de fevereiro do presente ano, a Câmara 

Municipal de Mafra ao abrigo da alínea b), n.º 1, art.º 126.º e dos n.º 1 e 2, do art.º 134.º do RJIGT 

concordou com a proposta, de modo a evitar a alteração das circunstâncias e condições existentes que 

possam comprometer o procedimento de alteração ao PDM que está em curso e a adaptação ao Programa 

da Orla Costeira Alcobaça _ Cabo Espichel.

 Suspensão do PDM

A proposta é apresentada pela CMM ao abrigo da alínea b), do nº 1 do artigo 126º do RJIGT que prevê a 

possibilidade de suspensão dos planos municipais por deliberação da assembleia municipal, sob proposta 

da câmara municipal, quando se verifiquem circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa 

das perspetivas de desenvolvimento económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental 

incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano.

Proposta de Suspensão do PDM

Fundamentação 

A Proposta de suspensão do PDM decorre da necessidade de acautelar o comprometimento do 

procedimento da alteração do PDM que a CMM tem em curso para adequação ao Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e para adequação ao Programa da Orla Costeira – Alcobaça-

Cabo Espichel (POC ACE). 

Considera o município que a evolução dos territórios, na sequência das dinâmicas sociais, económico-

financeiras e urbanísticas, pode vir a comprometer a proposta de alteração do plano e a sua adequação ao 

POC-ACE, ao longo das áreas urbanas localizadas na faixa da Orla Costeira, designadamente:

a) “Capacitar a Orla Costeira para as alterações climáticas e para a sua fruição em segurança;

b) Salvaguardar o património natural, paisagístico e cultural;
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c) Promover um bom estado das massas de água;

d) Promover oportunidades de desenvolvimento suportadas na diferenciação e valorização dos recursos 

territoriais e na capacidade de aproveitamento competitivo e sustentável dos potenciais terrestres, marinhos 

e marítimos”.

Localização

É proposta a suspensão parcial do PDM de Mafra, atualmente em vigor, pontual e precisa ao longo da faixa 

da Orla Costeira, numa incidência territorial de 43 (quarenta e três) polígonos, com uma área total de 

11,1ha, em zona afeta ao POC-ACE, em zonas de maior pressão urbanística, nas freguesias da 

Encarnação, Santo Isidoro, Ericeira e Carvoeira.

A área de incidência territorial, relativa aos 43 (quarenta e três) polígonos identificados, enquadra-se, 

maioritariamente, na categoria de espaços residenciais e pontualmente em espaços de uso especial, 

conforme planta de ordenamento – carta de classificação e qualificação do solo, em vigor. 

Relativamente à planta de condicionantes do PDM, estas áreas não estão afetas a REN ou RAN, mas 

incluem algumas situações de confluência com o domínio hídrico, conforme cartas de servidões e restrições 

de utilidade pública, em vigor. 

No que se refere à planta de ordenamento – faixas de proteção e de salvaguarda do POC ACE estes 

polígonos enquadram-se em faixas de proteção costeira complementar e áreas artificializadas.

No relatório de fundamentação é apresentada uma tabela que estabelece a correspondência entre os 

polígonos apresentados nas plantas e a classificação e qualificação do solo prevista no PDM em vigor 

(incluindo na planta de ordenamento – regimes de proteção do POC ACE) assim como com a proposta de 

alteração em curso.

Prazo

A suspensão parcial do PDM, nos 43 polígonos de incidência territorial, vigorará pelo prazo de dois anos a 

contar da data da sua publicação em Diário da República, prorrogável por mais um ano, caducando com a 

entrada em vigor da alteração do PDM.

Disposições suspensas

A suspensão parcial do PDM incide sobre os elementos constituintes do plano, nos polígonos de incidência 

territorial, designadamente o regulamento e a planta de ordenamento. A CMM pretende a suspensão dos 

seguintes artigos do regulamento do PDM, na sua atual redação: 43.º, 44.º, 45.º, 46.º, 47.º, 48.º, 54.º e 55.

 Medidas Preventivas

De acordo com o nº 7 do artigo 126º - A suspensão prevista na alínea b) do n.º 1 implica obrigatoriamente o 

estabelecimento de medidas preventivas (artigo º 134º) e a abertura de procedimento de elaboração, revisão 

ou alteração de plano intermunicipal ou municipal para a área em causa, em conformidade com a 

deliberação tomada, o qual deve estar concluído no prazo em que vigorem as medidas preventivas. 
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Proposta de Medidas Preventivas

Enquadramento

No prosseguimento da proposta de suspensão parcial do PDM de Mafra, definida nos termos da alínea b), 

n.º 1, art.º 126.º do RJIGT, devem ser estabelecidas medidas preventivas para a área de incidência 

territorial, conforme o previsto nos números 1 e 4, do art.º 134.º do mesmo regime jurídico.

A este respeito a CMM informa que a área em causa não foi abrangida por medidas preventivas nos últimos 

quatro anos, sobre a caducidade das mesmas, nos termos do disposto no n.º 5, do art.º 141.º do RJIGT. 

Informa, ainda, que a deliberação de Câmara Municipal, a anexar ao presente relatório e relativa à proposta 

de suspensão parcial do PDM e estabelecimento das respetivas medidas preventivas, deve ser realizada em 

reunião de câmara pública, em cumprimento do disposto no n.º 7, do art.º 89.º do RJIGT.

Âmbito Territorial e Objetivos

São estabelecidas medidas preventivas para a área de incidência territorial, relativas aos 43 (quarenta e 

três) polígonos considerados na proposta de suspensão parcial do PDM, e delimitadas na planta de 

localização (em PDF). O estabelecimento das medidas preventivas permite a salvaguarda dos pressupostos 

do POCACE e das condições atuais, do ponto de vista urbanístico, paisagístico e natural.

Âmbito Material

Na área objeto das medidas preventivas, ficam proibidas:

a) Todas as operações urbanísticas e outras ações, nos termos do artigo 2.º do regime jurídico da 

urbanização e edificação (RJUE);

b) Trabalhos de remodelação de terrenos;

c) Obras de demolição de edifícios existentes;

d) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo ou do coberto vegetal.

Excetuam-se:

a) Todas as operações urbanísticas, ações ou outras atividades que, sendo da iniciativa pública ou privada, 

detenham comprovado interesse público devidamente reconhecido pelo Município;

b) Obras de escassa relevância urbanística ou isentas de controlo prévio, nos termos do artigo 2.º e do 

artigo 6.º-A do RJUE.

c) Obras de reconstrução e alteração de edificações existentes licenciadas, desde que devidamente 

justificadas.

Entrada em vigor e âmbito temporal

As medidas preventivas entram vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República, por um 

prazo de dois anos, prorrogável por mais um ano, e caducam com a entrada em vigor da alteração ao Plano 

Diretor Municipal de Mafra, atualmente em curso, sem prejuízo do disposto no art.º 141.º do RJIGT.
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Durante o prazo de vigência referido no número anterior, fica suspenso o Plano Diretor Municipal de Mafra, 

na área abrangida pelas medidas preventivas, por força do n.º 1 do art.º 126.º do RJIGT.

Apreciação

Nos termos do n.º 3 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), a CCDR deverá 

pronunciar-se sobre a conformidade da proposta com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Verifica-se que CMM instruiu o processo com todas as peças necessárias à compreensão da Proposta. 

Salienta-se que em devido tempo a proposta de suspensão deve ser concretizada sobre a planta de 

ordenamento em vigor e depositada na DGT/SNIT com a indicação do procedimento em causa e data em 

questão. Conforme já informado anteriormente é fundamental que os polígonos e a respetiva numeração 

sejam inteiramente percetíveis na carta de ordenamento em papel pois que este é o elemento gráfico que 

vai ser publicado (note-se por exemplo que não são completamente visíveis a numeração dos polígonos 4, 

33, 36 e 38).

A Proposta de Suspensão contém a fundamentação, o prazo e a incidência territorial, bem como a indicação 

das disposições a suspensas, de acordo com o n.º 2 do artigo 126.º do RJIGT. 

As Medidas Preventivas incluem o Objetivo, Âmbito Territorial, Âmbito Material, Âmbito Temporal e 

referência à entrada em vigor, conforme estipulado no artigo 134.º e seguintes do RJIGT.

Relativamente ao conteúdo material considera-se que a Proposta de Suspensão está devidamente 

fundamentada e tem enquadramento na alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º, por se verificarem circunstâncias 

excecionais resultantes de alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e social 

local decorrentes da publicação do POC ACE, ou de situações de fragilidade ambiental identificadas pelo 

mesmo programa, incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no PDM, publicado em 

2015.

O estabelecimento das Medidas Preventivas decorre da Suspensão, nos termos do disposto no n.º 7 do 

artigo 126.º do RJIGT. Relativamente ao texto apresentado, julga-se que o articulado inclui os capítulos 

necessários. 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo126.º do RJIGT, foi equacionada a pertinência de ser promovida 

uma conferência procedimental com as entidades representativas dos interesses a ponderar, tendo-se 

decidido pela dispensabilidade da mesma na medida em que as 43 áreas a suspender encontram-se 

atualmente classificadas como perímetro urbano, nas categorias de espaços residenciais ou espaços de uso 

especial, e para as mesmas pretende-se a reclassificação para espaços verdes, espaços naturais e 

paisagísticos, espaços agrícolas ou espaços agroflorestais, com uma redução significativa da capacidade 

urbanística atual.

Em síntese, analisada a Proposta de Suspensão Parcial do PDM de Mafra e de estabelecimento de Medidas 

Preventivas, submetida ela Câmara Municipal verifica-se que, relativamente ao enquadramento, conteúdo e 

procedimento, são genericamente respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, pelo que 
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se emite parecer favorável para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 126.º e no n.º 2 do artigo 138.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.
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