Município de Mafra
Aliando a monumentalidade do património edificado à diversidade de cenários
naturais, com belas praias de arriba, vales verdejantes e vastas zonas arborizadas, o
Concelho de Mafra é um local de eleição para viver e visitar.
Localizado a norte da Área Metropolitana de Lisboa, com uma área de 291 km2 e mais
de 86 mil residentes, este território beneficia do seu posicionamento estratégico, na
proximidade da capital e junto à orla costeira.
Certificado como “Biosphere Destination”, o Concelho de Mafra destaca-se pelas
suas singularidades, nomeadamente o Real Edifício de Mafra – Palácio, Basílica,
Convento, Jardim do Cerco e Tapada, distinguido como Património Mundial pela
UNESCO, a Reserva Mundial de Surf da Ericeira, a única na Europa e a segunda no
mundo, para além da diversificada gastronomia, de que se salienta o Pão de Mafra, os
queijos saloios, os pratos de carne e caça, o peixe e o marisco, complementada com
os vinhos da região. Preservar a natureza, promover o bem-estar de todos, residentes
e visitantes, e garantir a sustentabilidade socioeconómica são prioridades municipais.
Neste contexto, a Autarquia tem dinamizado projetos transversais, destacando-se:
a renovação e ampliação do parque escolar; a promoção de formas suaves
de mobilidade, nomeadamente pelo incentivo à utilização de transporte público,
construção de interfaces automóvel/ transporte público e ampliação da rede de
passeios pedonais e vias clicáveis; a renovação e substituição da iluminação pública;
a criação de parques ecológicos e áreas verdes em meio urbano; o incentivo à
regeneração urbana, através do programa “Mafra Requalifica”; a adesão ao programa
“Autarquias sem Glifosatos”, no âmbito da limpeza urbana; o desenvolvimento de
projetos-piloto na gestão de resíduos, nomeadamente a instalação de uma rede de
recolha de óleos alimentares usados com contentorização inteligente, a recolha
de biorresíduos para produção de energia elétrica “Separe Mais & Transforme
Melhor” ou o incentivo à reciclagem com a utilização de reverse vending machines
no âmbito do projeto “Mafra Reciclar a Valer+”.
Este território de ocupação ancestral e rico em testemunhos do passado está, hoje,
muito focado nos desafios do presente, empenhado na construção de um futuro mais
sustentável.

