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1 | SINTRA VOLTA A SUBIR NO RANKING DOS CONCELHOS
Na terceira edição do “Bloom Consulting Portugal CityBrand Ranking”, o nosso
Concelho, a exemplo dos anos anteriores, surge como um município de referência,
alcançando posições de excelência, mantendo-se entre os dez melhores e tendo
subido mais uma posição em relação aos anos anteriores, passando do 7º lugar
para o 6.º lugar, por troca com o município de Oeiras.
Continuamos entre os melhores concelhos de Portugal numa avaliação cruzada de
dados estatísticos com a população, percentagem de criação de novas empresas ou
dormidas por habitante, com as pesquisas feitas na internet sobre os 308
municípios portugueses.
Na categoria Negócios, subimos três posições em 2016. Era 17º em 2014, 13º em
2015 e em 2016 passa para 10º lugar, ou seja, fruto de um desempenho muito
regular em todas as variáveis, Sintra sobe sete posições em dois anos, colocando-se
pela primeira vez entre os dez primeiros.
Na categoria “Visitar” Sintra ocupávamos em 2014 a 19ª posição, em 2015 a 15ª
posição, e agora, em 2016, a 11ª posição (uma subida anual de quatro posições).
Este ranking tem como base os dados de turismo, taxa de ocupação hoteleira,
dormidas e crescimento de dormidas; o volume total de procuras online de
palavras-chave como alojamento, praias, cultura, gastronomia, lazer, desporto,
compras, vida noturna, eventos, surf entre outras.
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2 | GOVERNO ASSINA CONTRATOS-PROGRAMA PARA QUATRO CENTROS DE
SAÚDE EM SINTRA
Assinei em maio com o ministro da Saúde os contratos-programa para a
construção de três novos centros de saúde, nas freguesias de Agualva, AlgueirãoMem Martins, Queluz e instalação da unidade de pedopsiquiatria do Hospital
Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).
Do investimento de 5,6 milhões de euros (Agualva, Queluz, Algueirão-Mem
Martins) a autarquia investe 1,8 milhões de euros, executa as obras e cede os
terrenos e os edifícios onde vão ficar instaladas as novas unidades de saúde.
O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, salientou o sentido de
responsabilidade e empenho deste governo na prestação de cuidados de saúde à
população, lembrando que estão a cumprir a sua obrigação e a fazê-lo com sentido
de responsabilidade. O ministro lembrou ainda que este é um esforço do governo e
da Câmara para responder positivamente às necessidades em Sintra.
A autarquia vai ainda financiar totalmente a construção do Centro de Saúde, na
Estefânia (Sintra, no valor de 875 mil euros). As quatro novas unidades de saúde
vão servir cerca de 135 mil pessoas. Gostaria de realçar a importância desta
parceria com o governo para os munícipes, que há muito reclamavam por estas
unidades de Saúde. Assumi esta prioridade neste mandato e depois de um longo e
difícil caminho chegámos a bom-porto.
Na semana seguinte a esta assinatura lançámos o concurso público para a
construção do Centro de Saúde de Queluz, no valor de 1,4 milhões de euros, cujas
obras de construção deverão arrancar no próximo mês de setembro.
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Gostaria ainda de destacar o facto do ministro da Saúde ter anunciado que 19
jovens médicos especialistas em medicina geral e familiar vão integrar o quadro de
médicos de família, ainda durante este ano, salvaguardando metade das
necessidades do município e os restantes 19 serão colocados no verão do próximo
ano.

3 | MONUMENTOS E MUSEUS DE SINTRA REGISTAM AUMENTO DE NÚMERO DE
VISITANTES
As visitas aos monumentos e museus de Sintra aumentaram em 35% entre 2013 e
2015. Em apenas dois anos, o número de visitantes que procuraram os postos de
turismo do município, aumentou mais de 92%, passando de 400 662 para 772 790
visitas.
A Quinta da Regaleira foi o monumento que registou o maior aumento em Sintra,
32% entre 2014 e 2015, mais 120 mil visitantes em apenas um ano.
O Parque e o Palácio Nacional da Pena receberam o maior número de visitas, com
uma subida de 21,85% em relação a 2014, atingindo pela primeira vez 1 milhão de
visitantes (1.082.736). O Palácio, símbolo do Romantismo em Portugal, ocupa o
primeiro lugar do ranking como o monumento mais visitado do país.
Também o Palácio da Vila de Sintra registou um considerável aumento, atingindo
cerca de meio milhão de visitantes, uma subida de mais de 11%.
O museu das Artes de Sintra, localizado na Estefânia e inaugurado no início de
2014, aumentou em mais de 53% o número de visitantes em 2015.
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O Museu do Ar, localizado em Pêro Pinheiro, é o mais visitado de Sintra, tendo
registado mais de 27 mil visitantes em 2015. Entre 2014 e 2015 os museus de
Sintra tiveram um aumento de 15% no total dos seus visitantes.
A evolução muito positiva deve-se à conjugação de diversos fatores como a aposta
do reforço da imagem internacional de Sintra, uma aposta responsável em eventos
locais, o excelente trabalho realizado pela empresa pública Parques de Sintra
Monte da Lua, o aumento da oferta do número de camas que se verificou no
concelho e, também, o aumento do turismo a nível nacional.
A verdade é que desde 2013 o aumento de número de quartos de alojamento
turístico disponíveis em Sintra foi superior a 33%. Este é um dos fatores
fundamentais para continuar esta trajetória de crescimento e consolidação de
Sintra com um destino turismo único no panorama europeu.

4 | REQUALIFICAÇÃO DA EN117 ASSINADA COM O GOVERNO
Em abril assinámos o protocolo para a requalificação do troço da EN117 entre
Queluz e Belas, com as Infraestruturas de Portugal e na qual também esteve
presente o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. D´Oliveira
Martins que homologou o protocolo.
Apesar de esta ser matéria da competência da administração central, a Câmara
Municipal de Sintra assume parte do financiamento da obra. As Infraestruturas de
Portugal (IP) desenvolverem o projeto, mas a nossa Câmara investe
aproximadamente 1 milhão de euros para obras de saneamento, construção de
passeios e de uma ciclovia.
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A Câmara Municipal vai estar particularmente atenta ao evoluir desta obra na
EN117.

5 | AUTARQUIA ASSINA CONTRATO PARA A INSTALAÇÃO DA POUSADA DA
JUVENTUDE
Em abril assinámos o protocolo que vai permitir que Sintra tenha finalmente a sua
pousada da juventude de Sintra.
Depois de encontrado o melhor local para este projeto, assinámos, com a
Infraestruturas de Portugal Património (IP), o contrato de subconcessão dos dois
edifícios habitacionais onde ficará instalada a nova pousada da juventude de Sintra,
junto a estação ferroviária de Sintra, na zona histórica e de acesso facilitado. Foi
um longo caminho até a assinatura deste compromisso. Com este projeto dotamos
o concelho deste importante equipamento e acabamos com dois edifícios que
estão atualmente devolutos e abandonados na nossa paisagem Património da
Humanidade.
O projeto da pousada da juventude está a ser elaborado pelos serviços da Câmara
e será um elemento valorizador do território. Vamos apresentar o projeto no dia 1
de julho no Conselho Municipal de Juventude e a abertura está prevista para 2017.

6 | ABERTURA DO MUSEU DAS NOTÍCIAS EM SINTRA
Foi inaugurado no dia 25 de abril o Museu das Notícias em Sintra. Durante este
evento e na presença do primeiro-ministro, tive a honra de entregar ao Presidente
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da República a Chave de Honra do Município de Sintra, a mais alta distinção
atribuída pela autarquia a personalidades com relevância nacional e internacional e
que tinha sido aprovada por unanimidade em reunião de Câmara.
A partir desta data Sintra tem um novo espaço museológico dedicado às notícias e
à comunicação, no centro histórico da Vila, nas antigas instalações do Museu do
Brinquedo. O novo museu é um excelente investimento para o Município e para a
associação que o promove por se tratar de um elemento de cultura e cidadania.
Com este espaço nasce uma nova e original centralidade que potencializa a atração
de novos visitantes para a vila de Sintra.

7 | MONUMENTOS DE SINTRA GRATUITOS AOS DOMINGOS PARA OS MUNÍCIPES
Os munícipes de Sintra podem visitar gratuitamente aos domingos durante todo o
dia, o Palácio da Pena, Palácio da Vila, Monserrate, Castelo dos Mouros, Convento
dos Capuchos e Palácio de Queluz, a partir do mês de junho.
Até este momento os munícipes que pretendessem visitar de forma gratuita os
monumentos de Sintra apenas podiam aos domingos, até às 13h00.
A proposta que fiz de alargar o horário para o dia inteiro foi aprovada na
assembleia de acionistas da Parques de Sintra Monte da Lua em maio.

8 | SINTRA INVESTE 13 MILHÕES DE EUROS COM FUNDOS COMUNITÁRIOS
A Câmara Municipal de Sintra elaborou o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU) no âmbito de candidatura ao Portugal 2020, obtendo
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financiamento de aproximadamente 6,5 milhões, num total de cerca de 13 milhões
de investimento da autarquia.
A autarquia apresentou o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Sintra,
candidatando-se nos três instrumentos de planeamento previstos no eixo urbano,
através do Plano de Mobilidade Territorial, Plano Ação de Regeneração Urbana e
Plano de Ação Integrada para as Comunidades Desfavorecidas, com valor
comparticipado de aproximadamente 50% do valor total do investimento.
Todas as nossas propostas foram aprovadas. Tivemos uma média de valoração de
9,6 no máximo é 10 e devemos ficar entre os 3 primeiros concelhos do país e sem
recorrer a outsourcing. Além deste financiamento vamos receber um milhão e
noventa mil euros da EB1 de Queluz, em overbooking, e temos outros projetos em
apreciação.
Nos investimentos estão contemplados percursos cicláveis e pedonais,
requalificação

de

habitação

social,

instalações

para

utilização

coletiva,

requalificação urbana, parques, entre outros.

9 | FESTIVAL DE SINTRA UM SUCESSO EM 2016
O Festival de Sintra regressou no dia 12 de maio para a sua 51ª edição, nos Palácios
Nacionais de Sintra, Pena e Queluz e no Centro Cultural Olga Cadaval.
Organizado pela Câmara Municipal de Sintra e com direção artística de Adriano
Jordão, o histórico festival abriu-se a um público mais jovem e apostou no
ecletismo musical, com um programa que é descrito pelo diretor artístico e pianista
como um passeio musical através do tempo e do espaço.
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Paralelamente aos concertos, os “Contrapontos” levaram o Festival de Sintra para
fora dos palcos tradicionais. O festival esteve nas ruas e praças do município, com
concertos de animação apresentados pelos jovens da Escola Superior de Música de
Lisboa e do Conservatório Sons e Compasso.
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10 - UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a) Inauguração da Loja do Cidadão de Agualva-Cacém |
No dia 13 de Abril inaugurámos a Loja do Cidadão de Agualva-Cacém com a
presença do primeiro-ministro.
Neste espaço de atendimento criado com um investimento da nossa Câmara de
Sintra de cerca de 600 mil euros, com aproximadamente 1.230m2, estão agora
disponíveis os serviços de IRN (Instituto de Registo e Notariado), SMAS
(Serviços Municipalizados de Água e Saneamento), GAM (Gabinete de Apoio ao
Munícipe) e outros serviços municipais, as duas Juntas de Freguesia da cidade
de Agualva-Cacém, ISS (Instituto de Segurança Social), Autoridade Tributária,
SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), entre outros.
Este foi um grande investimento da nossa Câmara em serviços de proximidade
à população, que facilitam o acesso a serviços a quem vive e trabalha em Sintra.

b) Praias de Sintra acessíveis para pessoas com necessidades especiais
A Praia das Maçãs, em Colares e a Praia da Adraga, em Almoçageme são praias
que durante a época balnear de 2016 vão garantir condições de acessibilidade
a pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada. Nestas praias estarão
disponíveis, a partir do dia 1 de julho até 31 de agosto, das 10h00 às 19h00,
incluindo fins de semana e feriados, equipamentos e monitores que facilitam o
acesso e a estada nas zonas balneares: cadeiras anfíbias que permitem circular
na areia e flutuar no mar, possibilitando assim a estes cidadãos a fruição plena
da praia, contribuindo assim para a melhoria da sua qualidade de vida,
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No âmbito do programa “Praia Acessível a Todos”, desenvolvido pela autarquia,
foi assinado em maio um protocolo de colaboração com as Associações dos
Bombeiros Voluntários de Almoçageme e de Colares.
O acesso à praia e ocupação dos tempos livres é muito importante para quem
tem reduzidas as possibilidades de exercer plenamente a sua cidadania e assim
apoiamos quem mais precisa.

c) Sintra continua a investir na requalificação da Praia Grande |
Assinei em maio o auto de consignação para a requalificação da zona sul da
frente atlântica da Praia Grande, numa área de cerca de 3000m2 e investimento
de aproximadamente 150 mil euros, na freguesia de Colares.
Com esta intervenção desde a rampa junto ao Bar do Fundo até rotunda perto
do restaurante a Galé, aquela zona beneficiará de regularização do acesso e
parqueamento automóvel e dos limites de propriedade, respeitando o mais
possível a topografia do local.
Esta obra é mais um investimento da Câmara na requalificação da praia, que
está a ficar com mais e melhores infraestruturas. Esta zona teve recentemente
uma grande intervenção na frente atlântica, de 585 mil euros, no seguimento
da candidatura ao Programa Operacional Temático de Valorização do Território
do QREN – um projeto realizado em articulação com a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
Também se encontra a decorrer a obra de construção da rotunda na Avenida
do Atlântico (EN375) e Avenida Maestro Frederico de Freitas (EN601) de acesso
à Grande, um investimento de aproximadamente 95 mil euros, que requalifica
a porta de entrada nesta zona de costa, diminuindo o congestionamento do
trânsito sobretudo na época balnear.
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No final de 2014, a autarquia investiu na reabilitação do acesso à Praia Grande
Sul e através do qual podem ser agora observadas com segurança as pegadas
de dinossauro do período cretáceo que se encontram marcadas nos rochedos.

d) Startup Sintra lança terceiro programa de aceleração |
A Startup Sintra lançou o terceiro programa de aceleração designado de "Sintra
Start" em abril na presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.
Esta terceira classe é formada por 13 startups. Este programa funciona com um
ecossistema de incubação para ajudar as startups a encontrar o seu modelo de
negócio e acelerar o seu desenvolvimento.

e) Parque da Barota com equipamento desportivo |
Assinámos em abril o auto de consignação para a criação do circuito de fitness,
no parque do Casal da Barota, na União das Freguesias de Queluz e Belas, um
investimento da autarquia de 13 mil euros.
Este circuito de fitness é mais um equipamento enquadrado na política de
parques urbanos, iniciada em 2013 e está bem visível no Parque Urbano de
Rinchoa-Fitares, na Quinta da Ribafria e na Quinta Nova da Assunção. No
parque de 6,7 hectares de área vai ser colocado equipamento desportivo
(barras, abdominais, leme, elevador, patins, bicicleta, entre outros) para a
prática de exercício físico ao ar livre. Sintra é hoje um concelho que promove a
atividade física e a saúde de quem cá vive.
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f) Construção do Parque Urbano da Cavaleira avança com contributo dos
munícipes |
No âmbito da criação do Parque Urbano da Cavaleira, na freguesia de
Algueirão-Mem Martins, a Câmara Municipal de Sintra apelou à participação da
população local no projeto de criação do parque, de forma a encontrar as
melhores e mais adequadas soluções.
Esta intervenção tem como objetivo a consolidação do espaço como um todo,
utilizando o verde como elemento de ligação e de continuidade e apostando na
diversidade de equipamentos.
Pretende-se, desta forma, criar um espaço amplo com zonas de estadia e lazer,
circuitos de manutenção para adultos/idosos, parque infantil, zona de desporto
livre, percursos pedonais e estacionamento. Os equipamentos serão envolvidos
de forma harmoniosa por vegetação e fauna caraterística, recriando, assim, a
paisagem natural e cultural de Sintra.

g) Autarquia avança com requalificação dos trajetos pedonais em São Marcos |
Assinei em maio o auto de consignação para a requalificação de trajetos
pedonais em São Marcos, um investimento de aproximadamente 34 mil euros.
Esta obra vai requalificar trajetos pedonais danificados que servem as
populações diariamente e não tinham qualquer tipo de intervenção há muito
tempo.
Esta intervenção consiste na reconstrução de trajetos pedonais, consolidando
bases de pavimento, reutilizando materiais e incorporando os que se revelarem
necessários, de forma a devolver aos utilizadores condições de circulação
seguras e confortáveis. No âmbito da conservação serão abrangidas a Avenida
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do Brasil, a Rua Cidade de S. Paulo, a Rua das Fábricas e Rua Pedro
Cambournac.
Ficou ainda definida a requalificação do parque infantil do Centro Lúdico Carlos
Paredes, ao nível do pavimento e da substituição do equipamento infantil, para
que as crianças possam aproveitar da melhor maneira aquele espaço de
brincadeiras ao ar livre.

h) Câmara Municipal de Sintra promove solução para a Quinta do Mirante |
A Câmara Municipal de Sintra está a resolver a situação dos proprietários da
Quinta do Mirante, através do estabelecimento de acordos que permitem
garantir o direito à propriedade plena.
Nesse sentido foram já estabelecidos trinta acordos com proprietários, estando
também agendadas várias reuniões para efetivar novos acordos.
O valor de alienação da propriedade do solo é de 1985 e resulta para as frações
habitacionais de valores entre os 1000 e 1300 euros.
Tendo ainda em consideração a realidade económica e social da Quinta do
Mirante, o Município decidiu assumir todas as despesas com escrituras,
registos e certidões, cujo valor aproximado por cada proprietário é de
aproximadamente 500 euros.
Podem ainda ser concedidas facilidades de pagamento até 5 anos, o que se
traduz numa prestação mensal entre os 16 e 21 euros.
A constituição do Direito de Superfície é de 1985, tendo-se arrastado a
resolução deste problema durante cerca de 30 anos.
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i) Câmara de Sintra assina protocolo com Ministério da Defesa Nacional |
Em abril assinámos o protocolo de cooperação entre o Município de Sintra e o
Ministério da Defesa Nacional, no âmbito do Dia da Defesa Nacional.
Este é um apoio institucional e a comunhão com os valores do Ministério da
Defesa. Este dia é da maior relevância para os jovens ficarem a conhecer
melhor as Forças Armadas, que são um pilar da nossa democracia.
O Dia da Defesa Nacional tem por objetivo sensibilizar os jovens para a
temática da defesa nacional do território e divulgar o papel das Forças Armadas
na defesa militar da República. O município de Sintra representa um bom
exemplo de colaboração e excelentes relações com o Ministério da Defesa
Nacional.

j) Câmara de Sintra assinala mês municipal do bombeiro |
Sintra assinalou o mês municipal do Bombeiro com várias iniciativas, com
destaque para uma exposição de veículos antigos no largo Rainha D. Amélia, no
Palácio Nacional de Sintra.
As comemorações tiveram início com uma Gala no Centro Cultural Olga
Cadaval, no dia 8 de maio.
Também no largo do Palácio Nacional de Sintra, realizou-se um desfile em
parada, no dia 22 de maio.

k) Câmara de Sintra reúne com munícipes para a apresentação do PDM |
A Câmara Municipal de Sintra vai reunir com a população do concelho para
apresentar o Plano Diretor Municipal (PDM), realizando-se a primeira sessão no
dia 1 de junho, na Freguesia de Rio de Mouro, às 19H00, no Auditório da Igreja
Nossa Senhora da Paz.
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A autarquia promove uma série de reuniões com a população, sendo as sessões
seguintes na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra (13 de junho) e na
União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar (15 de
junho).
O PDM é o principal instrumento de planeamento do município e estabelece a
estratégia de desenvolvimento territorial municipal, o modelo territorial
municipal, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização
coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos.

11 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Embaixador dos Estados Unidos da América participa em reunião do Conselho
Estratégico Empresarial de Sintra |
O Embaixador dos Estados Unidos em Portugal, Robert Sherman, participou na
última reunião do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra, na qual realizou
uma apresentação sobre as relações comerciais bilaterais entre os Estados
Unidos e Portugal no séc. XXI.
Na abertura da reunião enfatizou a localização de Sintra e as politicas
desenvolvidas pelo executivo camarário, lembrando que Sintra também
representa o presente e o futuro de Portugal e com a abertura da StartUp
apostam na tecnologia e isso é muito importante para o futuro.
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A Câmara tem feito um grande esforço para apostar em áreas ligadas à
inovação e de apoio às nossas empresas para que se abram mais a relações
comerciais com o exterior, o futuro passa por investir na inovação e na
melhoria do acesso ao trabalho.

b) Programa Europa Criativa em debate em Sintra |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu uma sessão de esclarecimento sobre o
programa Europa Criativa em maio no Palácio de Valenças.
O programa Europa Criativa é um programa da União Europeia para apoiar o
cinema e os setores cultural e criativo europeus, permitindo-lhes reforçar o seu
contributo para o emprego e o crescimento.

Este programa ajuda dezenas de milhares de artistas, profissionais da cultura e
do audiovisual, e organizações ligadas às artes do espetáculo, às belas-artes, à
edição, ao cinema, à televisão, à música, às artes interdisciplinares, ao
património e à indústria dos videojogos.
O financiamento permitir-lhes-á operar em toda a Europa, chegar a novos
públicos e desenvolver as competências necessárias na era digital. Ao ajudar as
obras culturais europeias a chegar a novos públicos noutros países, o novo
programa contribuirá igualmente para a salvaguarda e a promoção da
diversidade cultural e linguística.

22

Relatório da Atividade Municipal / abr_mai :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

c) Seminário sobre Fundos de Capital de Ricos em Sintra |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu um seminário dedicado ao tema
“Fundos de Capital de Risco”.
Foram debatidos temas como soluções de financiamento, consolidação
sectorial e apoio a processos de internacionalização de empresas, entre outros.
É um objetivo político a proximidade que a câmara quer ter com quem investe
e com quem trabalha neste concelho, centrado nos princípios estratégicos de
combate ao desemprego, apoio ao desenvolvimento económico e reforço da
coesão social, sendo o investimento o motor dinamizador da economia do
concelho e as empresas centrais na criação de emprego.

12 – REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a) Assinatura do projeto “Fábrica do Empreendedor de Agualva-Cacém” |
A Câmara Municipal de Sintra assinou um protocolo com SEAcoop - Social
Entrepreneurs Agency (Agência de Empreendedores Sociais) em maio. Este
protocolo visa dar continuidade ao projeto "Fábrica do Empreendedor de
Agualva-

Cacém",

enquanto

solução

integrada

de

promoção

do

desenvolvimento local a partir da empregabilidade, acompanhando as
comunidades na identificação da resposta qualificativa mais adequada na
integração no mercado de trabalho e no apoio à criação de micro-iniciativas.
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b) Câmara Municipal apoia emprego protegido para cidadão com deficiência
A Câmara Municipal de Sintra assinou em maio o protocolo de colaboração
entre o Município de Sintra e o Centro de Educação para o Cidadão com
Deficiência de Mira Sintra (CECD), no âmbito do apoio ao emprego protegido.
A Câmara apoia projetos na área social para ser prestado apoio a quem mais
precisa, porque consideramos de elevada importância contribuir e ajudar na
inclusão dos cidadãos com necessidades especiais numa vida ativa em
sociedade, com dignidade.
Com a assinatura deste protocolo de colaboração a autarquia apoia
financeiramente o CECD, num total de 265 mil euros, com o objetivo de
desenvolvimento de programas e ações de formação profissional que envolvam
a criação e manutenção de emprego protegido de cidadãos, residentes no
concelho, com necessidades especiais.

c) Câmara de Sintra apoia projeto Raízes em Monte Abraão |
No primeiro dia de abril teve início a sexta geração do projeto “Raízes, no
Bairro 1º de Maio, em Monte Abraão, que a Câmara apoia com a cedência de
um espaço que serve de instalações para crianças e jovens e assim contribuir
para formar cidadãos e pessoas conscientes dos seus direitos e obrigações
independentemente das condições sociais.
Considero notável este projeto de intervenção entre a Associação para a
Promoção do Desenvolvimento Juvenil (APDJ), entidade gestora do projeto, e a
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União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, a entidade promotora,
junto das crianças e comunidades jovens em situações de fragilidade.

d) Sintra escolhida para arranque de ação de sensibilização sobre refugiados |
A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino,
esteve em Sintra em maio na apresentação da ação de formação Sensibilização
Asilo & Refugiados - uma iniciativa do Conselho Português de Refugiados (CPR)
e Alto Comissariado das Migrações (ACM), que se realizou no âmbito da
reunião extraordinária alargada do Conselho Local de Ação Social (CLAS/Sintra),
com o objetivo de sensibilizar e formar as diversas instituições e entidades
envolvidas no processo de acolhimento.
Sintra foi o Município escolhido para o arranque da ação de formação, num
total de sessenta que o CPR/ACM disponibiliza às autarquias que acolhem
refugiados. A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina
Marcelino, agradeceu toda a disponibilidade e empenho da Câmara nas
questões relacionadas com imigrantes e refugiados, sublinhando que a escolha
de Sintra para arrancar a iniciativa deve-se ao facto de ser um dos maiores
municípios do país e com mais diversidade e, também, por ter uma rede social
muito alargada.
O Plano para o Acolhimento e Integração de Refugiados (PAIR/Sintra) aprovado
pelo executivo camarário, permite dar a estas pessoas a possibilidade de uma
verdadeira integração na sociedade através de apoio.
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e) Fórum do Grupo de Trabalho de Prevenção aos Maus-Tratos Infantis |
As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens(CPCJ), Sintra Ocidental e Sintra
Oriental, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Sintra, promoveram
o Encontro/Fórum do Grupo de Trabalho de Prevenção aos Maus-Tratos
Infantis, em abril, na Casa da Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra.
Esta iniciativa, integrada no Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e
Promoção da Dignidade Humana 2016-2018, decorreu no âmbito da Campanha
"Abril Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude".

26

Relatório da Atividade Municipal / abr_mai :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

13 – APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a) Quinta da Regaleira em primeiro lugar na tripadvisor |
A Quinta da Regaleira, em Sintra, foi eleita o primeiro ponto de referência em
Portugal, pelos utilizadores do tripadvisor, nas escolhas para o prémio
Traveller’s Choice 2016.
A quinta é um dos mais belos exemplares da arte revivalista do princípio do
século XX, uma singular conjugação do esplendor romântico dos jardins e da
mata com o Palácio dos Milhões, a Capela, a imponência enigmática do poço
iniciático, os subterrâneos, os lagos e as grutas, que a transformam num lugar
único.
O top 3 é ocupado pela Quinta da Regaleira (Sintra) seguida do Mosteiro dos
Jerónimos (Lisboa) e, em terceiro, pela Ponte de D. Luís (Porto). O Parque e
Palácio da Pena surgem em quarto lugar.
O TripAdvisor.com é considerado o maior site comunitário de viagens do
mundo com milhões de membros, que disponibiliza informações e conteúdos
com comentários e opiniões dos utilizadores sobre turismo, hotéis,
restaurantes, praias, monumentos e outros negócios relacionados a viagens.

b) Secretária de Estado para a Inclusão da Pessoa com deficiência visitou
projecto Sintra Incluiu |
Em abril, a secretária de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana
Sofia Antunes, esteve em Sintra para conhecer o projeto Sintra Inclui e

27

Relatório da Atividade Municipal / abr_mai :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

apresentei os passos e resultados do projeto de inclusão socio-profissional da
pessoa com deficiência que desenvolvemos no nosso Concelho.
Foram ainda apresentadas um conjunto de propostas no sentido de influenciar
a concretização da aplicação das medidas legislativas direcionadas para a
pessoa com deficiência, que persistem em não ser concretizadas. A secretária
de Estado teve oportunidade de conhecer a empresa ELS – Estêvão Luís
Salvador em Covas de Ferro, empresa que participou no desenvolvimento do
projeto, tendo assumido a contratação de uma das jovens participantes.
O projeto Sintra Inclui teve início, em 2014, em parceria com a Associação Pais
em Rede, Organização Não Governamental, reconhecida pela sua experiência
em projetos de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

c) Autarquia promove Festa da Juventude |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu em abril e maio, nas Escolas Mestre
Domingos Saraiva, Ferreira Dias e Leal da Câmara, mais três iniciativas do
circuito escolar “Tour Agarra a Vida”, que inclui demonstração de desportos
radicais urbanos (Patins em linha, Skate e BMX), debate com o tema
“Prevenção primária da toxicodependência e estilos de vida saudável” e a
“Mostra de Bandas de Música”.
Estas iniciativas inseridas na “Festa da Juventude” procuram desenvolver
competências pessoais e sociais dos jovens, de modo a minimizar os
comportamentos de risco.
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A “Festa da Juventude” termina com um concerto musical, cuja abertura será
efetuada pelas 5 melhores bandas participantes na Mostra de bandas jovens de
Sintra, evento que terá lugar no Parque Urbano de Fitares no dia 18 de Junho.

d) Dia Mundial do Livro nas Bibliotecas de Sintra |
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro, que se assinalou no dia
23 de abril, as Bibliotecas Municipais de Sintra promoveram um conjunto de
atividades de participação gratuita.

e) Festival de Teatro Clássico no Museu de Odrinhas |
O Museu de Odrinhas foi palco da 15ª Edição do Festival de Teatro Clássico, em
maio, com um workshop sobre mitologia clássica e a representação de uma
peça de tragédia grega.
Foi na grande praça central do Museu, a Ágora – local de eleição do Mundo
Antigo –, que foi representada uma célebre tragédia grega pelo Grupo de
Teatro Thíasos do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra: “Prometeu Agrilhoado”, de Ésquilo.
Durante a manhã deste dia foi ainda realizado um workshop sobre Mitologia
Clássica. Pretendeu-se assim promover e divulgar a Cultura Greco-Latina.
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f) Encontro Alternativas na Quinta da Ribafria |
A Quinta da Ribafria recebeu o 11º Encontro de Alternativas em Sintra em
maio.
Este encontro, com entrada livre, tornou-se uma referência a nível nacional
uma vez que difunde um conjunto de princípios fundamentais para a
valorização de estilos de vida saudáveis, éticos, ambientais e socialmente
conscientes, através da divulgação de inúmeros projetos alternativos e
criativos.
Trata-se de um encontro onde se cruzam as mais variadas expressões artísticas,
no domínio da música, teatro, animação e dança e onde se privilegia a partilha
de conhecimentos e a criação de sinergias através de palestras, workshops,
terapias e alimentação vegetariana.
Todas as atividades são de acesso livre e gratuito, permitindo ao público,
durante os dias do encontro, usufruir de uma programação vasta e
diversificada.
Este evento é uma co-produção da Câmara Municipal de Sintra e a Voando em
Cynthia, Associação Cultural – Arte, Educação e Ambiente.

g) Polidesportivos Municipais de Ouressa e Fitares com novas coberturas |
No dia 15 de Abril assinámos o auto de consignação para a requalificação dos
polidesportivos de Ouressa e Fitares, um investimento de cerca 191 mil euros.
As coberturas dos polidesportivos vão possibilitar uma utilização mais alargada
destes espaços, como por exemplo no caso dos campos de jogos, em particular
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durante os meses de inverno, assim como vai reforçar a prática desportiva de
diferentes modalidades e promover atividades de desenvolvimento e formação
de âmbito desportivo e satisfazer as necessidades dos munícipes.
Temos ainda prevista a reabilitação de outros polidesportivos descobertos em
várias freguesias do município.
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14 – REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA

a) Sintra e a província de Guangdong assinam protocolo de cooperação |
A Câmara Municipal de Sintra assinou um Protocolo sobre Cooperação e
Intercâmbio Amigável com a Província de Guangdong, da República Popular da
China, em maio.
O protocolo visa a promoção da cooperação, com o incremento da
comunicação institucional recíproca e do fomento do desenvolvimento
económico local, designadamente no plano do investimento e comércio,
urbanismo, ambiente, energia, educação, turismo e cultura. .

b) Candidaturas para programa de intercâmbio de jovens Sintra/Japão
2016/2017 |
Este ano organizámos mais um programa de intercâmbio juvenil com Omura,
no Japão, no âmbito do acordo de geminação estabelecido entre a Câmara e a
cidade de Omura, comparticipando 50% do valor da viagem de avião para os
jovens selecionados.
O programa destina-se a jovens entre os 15 e 18 anos, residentes e estudantes
no nosso Concelho. As famílias dos jovens selecionados comprometem-se a
receber 1 a 4 jovens japoneses da delegação de Omura que visitará Sintra,
acolhendo-os para que tenham o melhor contacto com a vida e cultura
portuguesas.
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c) Presidente da Câmara Municipal recebeu delegação do parlamento
federal da Alemanha |

Recebi uma delegação Parlamento Federal da Alemanha, presidida pelo
deputado Christian Lange. Durante a sessão de trabalho foram discutidos
diversos assuntos nomeadamente em matéria de ação social em geral, mas em
particular à pobreza infantil (planos de ações), os sistemas/redes de
transportes de Sintra, as estratégias ambientais e energéticas, o turismo, assim
como as relações culturais entre Portugal e a Alemanha.
Christian Lange é secretário de Estado do Ministério da Justiça e dos
Consumidores da Alemanha, e presidente do Grupo de Amizade PortugalAlemanha.
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15 – OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a) Uma Câmara em movimento |
A Câmara Municipal de Sintra continua a desenvolver um conjunto de
intervenções que procura no dia-a-dia melhorar a qualidade de vida de quem
vive e trabalha no nosso concelho.
A verdade é que o espaço público e vias rodoviárias de Sintra precisavam de
uma intervenção urgente. Implementamos este ano um Programa de
Recuperação de Vias Rodoviárias no valor de 4 milhões de euros. Os munícipes
que vivem e trabalham no concelho têm o direito de ter estradas em condições
e espaço público de qualidade. Temos feito vários investimentos em parques,
jardins e zonas de desporto nas nossas cidades. O futuro Parque Urbano do
Bairro da Cavaleira no Algueirão ou o Parque Urbano da Serra da Cavaleira,
com uma dimensão idêntica ao Parque da Pena e que será uma nova
centralidade verde em Sintra, são opções que fizemos em nome de um
concelho para as pessoas e para as famílias.
A Câmara Municipal é o primeiro investidor no concelho, só este ano vamos
investir, cerca de 40 milhões de euros na gestão e requalificação dos espaços
públicos.

b) Município investe mais de 7 milhões em São João das Lampas e Terrugem até
2018 |
A presidência aberta à União das Freguesias de São João das Lampas e
Terrugem foi uma oportunidade para avaliar e revelar os grandes investimentos
nesta freguesia.
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A visita teve início na delegação da Terrugem daquela União das Freguesias e
seguiu para Largo 5 de Outubro, na Codiceira, onde foi apresentada uma
solução para ordenamento do tráfego automóvel ao nível da circulação
rodoviária e estacionamento.
O Caminho dos Moleiros, em Fontanelas, uma via alternativa a estrada nacional
(EN) que, atualmente, se encontra em terra batida e será pavimentada,
conferindo assim aos condutores mais uma opção de circulação em segurança.
Vamos investir cerca de 30 mil euros para arranjar esta estrada, que vai ser
muito útil para a população local.
No parque de estacionamento da praia do Magoito ficou decidido avançar com
a requalificação do pavimento daquela área, que se encontra em mau estado
de conservação assim como serão marcados os lugares de estacionamento.
De acordo com o Plano de Pormenor do Pedregal e Magoito (PPPM) avançará a
concretização de uma via pedonal de acesso a praia, tornando o caminho para
a praia mais fácil e mais seguro para os peões. A costa litoral do concelho deve
estar ordenada e requalificada de maneira a que todos os que a visitem possam
usufruir, da melhor forma, destas belezas naturais.
A visita seguiu para o Caminho do Almargem e depois para a Rua de São José,
duas vias que se encontram em terra batida e serão também pavimentadas.
Na reunião com as associações da freguesia, na Sociedade Filarmónica
Assaforense, foi apresentado o projeto de conservação e restauro da Ponte
Romana de Catribana e o plano de investimentos dos SMAS para aquela União
das Freguesias. A freguesia vai ter muito investimento no espaço público, quer
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através dos 7 milhões dos SMAS até 2018, quer em reperfilamento e arranjo
das vias.

c) Casal de Cambra vai ter mais um acesso rodoviário |
A obra de construção do novo acesso à freguesia de Casal de Cambra pela EN
250 vai começar ainda este ano. A entrada em Casal de Cambra será realizada
através do prolongamento do acesso existente na Av. do Brasil. O investimento
é de 330 mil euros. Esta é uma obra estruturante, que tive oportunidade de
anunciar na presidência aberta a esta freguesia, porque melhora a mobilidade
nesta zona do território.
A construção da via sofreu um atraso, mas avança ainda este ano e traduz-se
no traçado de ligação da EN 250 à Av. do Brasil e ao Pavilhão Gimnodesportivo
de Casal de Cambra, cujo acesso será efetuado pelo portão existente junto à
CREL. O projeto contempla a implementação de uma plataforma com perfil
transversal e passeio de um dos lados em toda a sua extensão e serão também
consideradas todas as infraestruturas de apoio, nomeadamente redes de
águas, pluviais e iluminação.
Tive também oportunidade de verificar as obras de repavimentação da Avenida
Cidade de Lisboa que estão a decorrer conforme previsto no Plano de
Recuperação das Vias Rodoviárias que a Câmara está a desenvolver por todo o
Município.
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d) Requalificação da Avenida Chaby Pinheiro em Mem Martins em concurso
público |
Está a decorrer o concurso público para a empreitada de requalificação da
Avenida Chaby Pinheiro, em Mem Martins, na freguesia de Algueirão Mem
Martins.
O projeto de requalificação da Avenida Chaby Pinheiro, a principal via de
circulação rodoviária e pedonal de Mem Martins, e de algumas ruas
circundantes como a Rua Domingos Saraiva contempla uma vasta intervenção
de alargamento de passeios e consequente redução da área de circulação
automóvel, ordenamento do estacionamento e criação de zonas de estar, num
investimento estimado em cerca de 900 mil euros.
A estratégia de intervenção e investimento no espaço público é para melhorar
a vida dos nossos munícipes. Esta zona urbana em particular vai abrir-se a uma
boa fruição tanto para os que aqui vivem como para os que aqui trabalham.
Nesta obra está ainda prevista a remodelação da rede de abastecimento de
águas, rede de drenagem de esgoto doméstico e pluvial e contentores de
resíduos urbanos – obra efetuada pelos SMAS de Sintra. O início da intervenção
está previsto para o último trimestre de 2016.
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