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PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM DE MAFRA 

RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO 

 

1. Fundamentação da Necessidade de Suspensão Parcial do PDM de Mafra 

 

O Plano Diretor Municipal de Mafra (PDM), atualmente em vigor, constitui a primeira revisão do 

PDM de 1995, tendo sido aprovado em reunião da Assembleia Municipal, realizada a 30 de abril de 

2015, e publicado através do Aviso n.º 6614/2015, de 15 junho, tendo sido sujeito a duas alterações 

por adaptação.  

A primeira no âmbito da transposição das normas do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

Alcobaça – Mafra (POOC), aprovada na reunião de Câmara de 23 de junho de 2017; e a segunda para 

transposição das diretivas do Programa da Orla Costeira Alcobaça-Cabo Espichel (POC-ACE), publicado 

através da Res. Cons. Min. n.º 66/2019, de 11 de abril, e de modo a assegurar o vínculo destas mesmas 

diretivas aos particulares. 

De facto, o PDM constitui um instrumento de planeamento territorial vinculativo os particulares 

que, com base na estratégia de desenvolvimento municipal, para todo o território, estabelece o regime 

de ocupação do solo, define a estrutura espacial, a classificação e qualificação do solo e determina a 

transformação e os parâmetros de utilização e ocupação do referido solo.  

 

Contudo, a revisão do PDM, que permitiu a reformulação da estratégia municipal, não permitiu a 

redelimitação da classificação e qualificação do solo ao longo da faixa da Orla Costeira, por força da 

hierarquização dos planos e dada a eficácia do POOC Alcobaça-Mafra, publicado através da Res. Cons. 

Min. n.º 11/2002, 17 de janeiro. 

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

de alteração do PDM em vigor, para todo o território municipal, face aos 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 



 
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 

 
 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM DE MAFRA – RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO 6| 15 

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

(Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) 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 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. 

 

Por outro lado, 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; 

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”.   

 

O atual RJIGT admite a suspensão dos planos territoriais, parcial ou total,  decorrente da sequência 

de circunstâncias excecionais que resultem de alterações significativas das perspetivas de 

desenvolvimento económico e social local, ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis com 

a concretização das opções do plano e que se repercutam no ordenamento do território, pondo em 

causa a prossecução de interesses públicos relevantes, nos termos do previsto no n.º 4 do art.º 115.º, 

conjugado com a alínea b), do n.º 1 do art.º 126.º do referido regime. 
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1.1. Incidência Territorial 

Face ao referido anteriormente, pretende-se 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.  

Os 43 polígonos, descritos na tabela seguinte, e sobre os quais incidirá a suspensão podem ser 

verificados nas peças desenhadas anexas.  

ID 
AREA 
(m²) 

CQS_VIGENTE CQS_PROPOSTA FPS_POCACE 

1 2 535 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Faixa proteção complementar (Terrestre) 

2 6 001 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Agroflorestais Faixa proteção complementar (Terrestre) 

3 3 785 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

4 5 953 
E. Residenciais - A. Edificadas em 
Faixa de Risco na Orla Costeira 

E. Naturais e Paisagísticos 
Faixa de proteção costeira (Marítima e Terres-
tre) 

5 23 
E. Uso Especial - Áreas de Equipa-
mentos e Outras Estruturas 

E. Agrícolas de Produção 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

6 27 
E. Uso Especial - Áreas de Equipa-
mentos e Outras Estruturas 

E. Agrícolas de Produção Áreas predominantemente artificializadas 

7 126 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Agroflorestais Faixa proteção complementar (Terrestre) 

8 493 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Naturais e Paisagísticos Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

9 2 292 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Agroflorestais Faixa proteção complementar (Terrestre) 

10 823 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Agrícolas de Produção Faixa proteção complementar (Terrestre) 

11 236 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Naturais e Paisagísticos 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

12 428 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Naturais e Paisagísticos 
Áreas predominantemente artificializadas, 
Faixa de proteção costeira e Faixa de proteção 
complementar (Terrestre) 

13 4 292 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Naturais e Paisagísticos 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção complementar (Terrestre) 

14 503 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Naturais e Paisagísticos 
Faixa de proteção costeira e Faixa de proteção 
complementar (Terrestre) 

15 1 218 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Agroflorestais 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção complementar (Terrestre) 

16 219 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Naturais e Paisagísticos 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

17 339 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

18 227 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

19 2 165 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

20 389 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

21 6 532 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

22 4 887 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

23 5 011 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

24 6 494 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

25 252 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 



 
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 

 
 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM DE MAFRA – RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO 8| 15 

ID 
AREA 
(m²) 

CQS_VIGENTE CQS_PROPOSTA FPS_POCACE 

26 149 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

27 445 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

28 1 080 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

29 1 838 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção costeira (Terrestre) 

30 269 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

31 34 615 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção complementar (Terrestre) 

32 774 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Faixa proteção complementar (Terrestre) 

33 8 783 
E. Residenciais - A. Edificadas em 
Faixa de Risco na Orla Costeira 

E. Naturais e Paisagísticos Faixa de proteção costeira (Marítima) 

34 4 653 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Naturais e Paisagísticos 
Faixa de proteção costeira e Faixa de proteção 
complementar (Terrestre) 

35 14 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Naturais e Paisagísticos Áreas predominantemente artificializadas 

36 635 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção complementar (Terrestre) 

37 1 168 E. Residenciais - A. a Estruturar E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

38 538 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Naturais e Paisagísticos Faixa proteção complementar (Terrestre) 

39 437 
E. Uso Especial - Áreas de Equipa-
mentos e Outras Estruturas 

E. Verdes Áreas predominantemente artificializadas 

40 51 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Naturais e Paisagísticos Áreas predominantemente artificializadas 

41 28 
E. Uso Especial - Áreas de Equipa-
mentos e Outras Estruturas 

E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção complementar (Terrestre) 

42 30 E. Residenciais - A. Consolidadas E. Verdes 
Áreas predominantemente artificializadas e 
Faixa de proteção complementar (Terrestre) 

43 5 
E. Residenciais - A. Consolidada de 
Valor Patrimonial 

E. Naturais e Paisagísticos Faixa de Salvaguarda (Terrestre) 

Total 110 759  

 

1.2. Enquadramento Legal 

O atual RJIGT admite a possibilidade de suspensão do PDM, parcial ou total quando se verifiquem 

condições excecionais que resultem de alterações significativas das perspetivas de desenvolvimento 

económico e social local, conforme o estabelecido na alínea b), do n.º 1 do art.º 126.º do referido 

regime. 

De facto, está-se perante circunstâncias excecionais, que resultam da necessidade de salvaguardar 

a situação atual face a alterações significativas que poderão vir a ocorrer do ponto de vista urbanístico, 

paisagístico e ambiental, pondo em causa a prossecução de interesses públicos.  
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1.3. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial, Condicionantes e Uso do Solo 

A área de incidência territorial, relativa aos 43 (quarenta e três) polígonos identificados, com uma 

área total de 11,1ha, e objeto de suspensão parcial do PDM, 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 ao POCACE, estes polígonos enquadram-se em faixas de proteção costeira 

complementar e áreas artificializadas. 

 

1.4. Justificação  

O POC-ACE pretende promover a salvaguarda e a proteção da faixa da Orla Costeira do ponto de 

vista da sustentabilidade ambiental, natural e patrimonial deste território, tendo revogado o POOC. 

A Câmara Municipal, em reunião de 28 de dezembro de 2018, deu início ao procedimento de 

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

já referidos anteriormente: 

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 RJIGT 

(Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial) 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. 
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Considerando que a proposta técnica de alteração do PDM em vigor se encontra na sua fase de 

consulta prévia à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDRLVT) e na qual se evidenciam os seguintes propósitos: 

a) Atualizar as peças gráficas do PDM, face ao DR n.º 15/2015, de 19 de agosto; 

b) Avaliar a classificação de solo rústico ou solo urbano, consoante o grau de urbanização 

existente;   

c) Atualizar o regulamento do PDM, em função das alterações legislativas e da especificidade 

das áreas de valorização, salvaguarda e proteção; 

d) Retificação de incongruências, detetadas desde a entrada em vigor do PDM; 

e) Atualização ao POC-ACE e ao PROFAML; 

f) Enquadramento das alterações climáticas; 

g) Avaliação do impacte visual sobre o Real Edifício de Mafra; 

h) Reavaliação da rede viária, tendo em atenção as dinâmicas de mobilidade. 

 

Considerando, ainda, que a evolução dos territórios, na sequência das dinâmicas sociais, 

económico-financeiras e urbanísticas, poderá vir a comprometer a referida proposta técnica de 

alteração do Plano e, designadamente, a sua adequação ao POC-ACE, ao longo das áreas urbanas de 

maior pressão urbanística, localizadas na faixa da Orla Costeira, nomeadamente: 

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

b) Salvaguardar o património natural, paisagístico e cultural; 

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”.   

 

Julga-se oportuna a necessidade de suspensão parcial do PDM de Mafra, cuja área de incidência 

territorial corresponde a 43 polígonos, localizados ao longo da faixa da Orla Costeira num total de 11,1 
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ha, face às circunstâncias excecionais, que resultam da necessidade de salvaguardar a situação atual 

face a alterações significativas que poderão vir a ocorrer do ponto de vista urbanístico, paisagístico e 

ambiental, pondo em causa a prossecução de interesses públicos. 

 

1.4.1. Localização 

Os 43 (quarenta e três) polígonos, relativos à área de incidência territorial, localizam-se ao longo 

da faixa da Orla Costeira, em zonas de maior pressão urbanística, nas freguesias da Encarnação, Santo 

Isidoro, Ericeira e Carvoeira, conforme peças desenhadas anexas. 

 

1.4.2. Proposta de suspensão 

Nos pressupostos anteriores, pretende a Câmara Municipal promover a adequação da proposta de 

alteração ao POC-ACE, ao longo das áreas urbanas localizadas na faixa da Orla Costeira, de modo a 

salvaguardar o estabelecido naquele plano, nomeadamente: 

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

b) Salvaguardar o património natural, paisagístico e cultural; 

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”.   
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1.4.3. Prazos 

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. 

 

1.4.4. 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.  

Pelo que se 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.º. 

 

1.4.5. Procedimento a levar a efeito face à suspensão 

A suspensão parcial referida implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas 

e a abertura do procedimento de elaboração de plano municipal, para a área de intervenção, a qual já 

se encontra consagrada com o procedimento de alteração do atual PDM em curso. 

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. 

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. 
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2. Estabelecimento das medidas preventivas 

 

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.  

 

2.1. Âmbito territorial e objetivos 

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

(quarenta e três) polígonos considerados aquando da 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, nomeadamente: 

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

b) Salvaguardar o património natural, paisagístico e cultural; 

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”.   
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2.2. Âmbito Material 

Na área objeto das presentes medidas preventivas, ficam proibidas todas as operações urbanísticas, 

trabalhos de remodelação de terrenos, obras de demolição de edifícios existentes, destruição de ár-

vores em maciço ou de solo vivo ou de coberto vegetal, nos termos do n.º 4, do art.º 134.º do RJIGT. 

 

2.3. Entrada em vigor e âmbito temporal 

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

e caducam com a entrada em vigor da alteração do PDM.  

As medidas preventivas podem vigorar por um prazo de dois anos, prorrogável por mais um ano, 

conforme o disposto no n.º 1 do art.º 141.º do RJIGT. Durante o prazo de vigência das medidas, fica 

suspenso o PDM de Mafra, nas áreas de incidência territorial, abrangidas pelas medidas preventivas, 

por força do n.º 1 do art.º 126.º do RJIGT 
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3. Conclusões 

 

Pretende-se a suspensão parcial do PDM de Mafra para os 43 (quarenta e três) polígonos 

delimitados na planta anexa, com um total de 11,1ha, localizados ao longo da Orla Costeira, nas 

freguesias da Encarnação, de Santo Isidoro, da Ericeira e da Carvoeira, definida nos termos da alínea 

b), n.º 1, art.º 126.º do RJIGT.  

Na sequência da suspensão prevê-se o estabelecimento de medidas preventivas, conforme o 

previsto nos números 1 e 2, do art.º 134.º do referido regime jurídico, para salvaguarda das condições 

existentes face à adequação ao POC-ACE. 

 

4. Anexos 

Planta de Localização da Área de Incidência Territorial, 1:10.000 (PDF) 

Extrato de ortofotomapa com os 43 polígonos relativos à Área de Incidência Territorial (PDF) 

Extratos com Planta de Ordenamento e Planta de Servidões e Restrições de Utilidade Pública (PDF) 

 


