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PROPOSTA DE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, FACE À SUSPENSÃO PARCIAL DO 

PDM DE MAFRA 

 

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 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), aprovado pelo Dec. Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, são estabelecidas 

medidas preventivas, conforme o previsto nos números 1 e 4, do art.º 134.º do mesmo regime 

jurídico. 

 

Preâmbulo 

Em reunião de 28 de dezembro de 2018, a Câmara Municipal deu início ao procedimento 

de alteração do PDM em vigor, para todo o território municipal, e de acordo com os seguintes 

requisitos: 

a) Reforma estrutural do atual regime jurídico do ordenamento do território e dos 

instrumentos de gestão territorial, designadamente a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que 

estabeleceu as atuais bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo, o Dec. Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que promoveu a revisão do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e o Dec. Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, que 

definiu os critérios de qualificação, de classificação e reclassificação do solo; 

b) Aprovação do POC-ACE, ao abrigo do atual RJIGT, de modo a promover a salvaguarda e a 

proteção da faixa da Orla Costeira do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, natural e 

patrimonial deste território; 

c) Revogação do POOC, nos termos da Res. Cons. Min. n.º 66/2019, de 11 de abril. 

Considerando que a proposta de alteração do PDM em vigor, pretende a adequação ao POC-

ACE, bem como a evolução dos territórios, na sequência das dinâmicas sociais, económico-

financeiras e urbanísticas, poderá vir a comprometer a referida proposta de alteração, 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; 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA 

Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente 
Divisão de Planeamento Territorial e Gestão Urbanística – Unidade de Planeamento e Ordenamento do Território 

 
 
 

4| 5 

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.   

A Câmara Municipal de Mafra, por deliberação da Assembleia Municipal, determina o 

estabelecimento de medidas preventivas, nos termos do estabelecido no artigo 134.º do RJIGT, 

considerado e ponderado o n.º 5 do artigo 141.º do mesmo regime jurídico, e nos seguintes termos. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Artigo 1.º  

Âmbito territorial e objetivos 

São estabelecidas medidas preventivas para a área de incidência territorial delimitada em 

planta de localização anexa, relativa a 43 (quarenta e três) polígonos, com uma área total de 11,1ha, 

localizada ao longo faixa da Orla Costeira, e que visam evitar a alteração das circunstâncias e 

condições existentes que possa comprometer o procedimento de alteração do PDM e a adequação 

ao POC-ACE, nos termos e para os efeitos estabelecidos no artigo 134.º do RJIGT, aprovado pelo 

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

 

Artigo 2.º  

Âmbito material 

 1 – Na área objeto das presentes medidas preventivas, referidas no artigo anterior, ficam 

proibidas as seguintes ações: 

 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.  

 2 – Excetua-se do número anterior o seguinte: 
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a) Todas as operações urbanísticas, validamente constituídas; 

b) 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. 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor e âmbito temporal 

 1 – 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. 

 2 – 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. 

 

 


