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c) Autarquia requalifica vias rodoviárias de Algueirão-Mem
Martins, Rio de Mouro, Queluz/Belas, Massamá/Monte Abrão
e Cacém/São Marcos.
d) Câmara anuncia novo auditório em Rio de Mouro
e) Novo espaço de recreio na Escola Básica de Vale Mourão |
f) Parque Urbano Rinchoa/Fitares com novo parque infantil |
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1 - SINTRAONLINE PARA TODOS QUE VIVEM E TRABALHAM EM
SINTRA
A Câmara de Sintra lançou no dia do município, 29 de Junho, o Sintra
Online, uma nova plataforma da internet que disponibiliza e integra
todos os serviços municipais, incluindo uma plataforma para gestão de
processos na área do urbanismo.
Esta plataforma é um canal de entrada para os munícipes na qual
poderão submeter todos os requerimentos existentes na Câmara, assim
como consultar o estado dos mesmos.
A partir de agora, os munícipes e as empresas têm ao seu dispor um
canal em que podem fazer praticamente toda a ligação com a câmara.
A gestão de processos no urbanismo é uma das vertentes disponíveis
na plataforma geral, que possibilitará tratar de assuntos relacionados
com

processos

de

licenciamento,

através

da

internet.

A

desmaterialização do urbanismo e do licenciamento tem uma
importância estratégica para o desenvolvimento do concelho. Foi um
projeto que contou a participação abrangente dos serviços da autarquia
e que permite agora que o munícipe e as empresas tenham
conhecimento de quando o processo deu entrada nos serviços, onde se
encontra e de que forma os prazos estão a ser cumpridos. A
transparência e o rigor é e vai continuar a ser uma marca deste
mandato.
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2 - EIXO VERDE E AZUL APRESENTADO NO PALÁCIO NACIONAL DE
QUELUZ
A Câmara Municipal de Sintra assinou a 14 de julho o protocolo para o
desenvolvimento do Eixo Verde e Azul que prevê, numa primeira fase,
um investimento de cerca de 11 milhões de euros.
Em conjunto com a Parques de Sintra e os municípios da Amadora e de
Oeiras a criação do Eixo Verde e Azul visa requalificar a bacia
hidrográfica do Jamor e a área circundante do Palácio Nacional de
Queluz, de forma a valorizar toda a região.
O projeto envolve um programa conjunto de ações de cariz
intermunicipal, que atende às necessidades de cada território, e define
como objetivo comum a melhoria da qualidade de vida das populações
e a dinamização da economia local.
O Eixo Verde e Azul estabelece uma estratégia integrada de
intervenção destinada a criar e consolidar um eixo ecológico, que
atravessa os concelhos da Amadora, de Oeiras e Sintra e cria um
corredor verde que vai permitir a fruição das pessoas entre a Serra da
Carregueira e Caxias.
A requalificação da bacia hidrográfica do Jamor, e a consequente
prevenção do risco de cheias, assume-se como um objetivo prioritário.
O projeto integra, assim, um conjunto de ações que irá promover a
melhoria da qualidade das massas de água do Jamor e seus afluentes e
assegurar o controlo dos caudais, tendo em vista a segurança de
pessoas e bens nas áreas atualmente sujeitas a risco de inundação.
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3 - FIM DOS HORÁRIOS DUPLOS NAS ESCOLAS BÁSICAS DO I CICLO DE
SINTRA
A Câmara Municipal de Sintra decidiu iniciar o novo ano lectivo
2016/2017 com um novo modelo de horário escolar, acabando com os
horários duplos nas escolas públicas do 1.º ciclo do nosso concelho
numa decisão que abrange mais de 2 mil e duzentos alunos e implica
um investimento superior a 750 mil euros.
Os horários duplos consistiam na ocupação da sala de aula por duas
turmas, sendo que uma ocuparia as instalações no período da manhã e
outra no período da tarde.
Com este novo modelo de horário todas as turmas do concelho de
Sintra passam a ter a sua própria sala assim como as actividades
curriculares e de oferta de enriquecimento curricular entre as 9h e as
17h30.
Este é uma mudança extremamente importante para a defesa da
escola pública que facilita a organização do tempo das famílias
sintrenses.

4 - SINTRA LANÇA PROGRAMA DE APOIO ÀS CRIANÇAS NAS CRECHES
DE SINTRA
A Câmara inicia neste ano letivo, o programa “Bolsas nas Creches de
Sintra” destinado a crianças entre os 3 meses e os 3 anos. Este
programa aprovado em reunião de Câmara no dia 21 de junho implica
um investimento de cerca de 400 mil euros por ano e insere-se numa
estratégia para reforçar Sintra como um concelho amigo das famílias.
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Este é mais um programa que desenvolvemos para apoiar as famílias
do nosso concelho, que prevê medidas de apoio direto nesta área com
aumento de cerca 30% no número de crianças apoiadas no acesso a
lugares de creche.
A bolsa prevê um apoio de 50% para o 1º escalão do abono de família,
40% para o segundo e 30% para o 3º escalão. Podem aderir ao
programa entidades da rede solidária e do sector privado.

5 - MUNICIPIO APRESENTA PROJETO VENCEDOR DO SILO DA
PORTELA
Na zona histórica de Sintra enfrenta um problema de mobilidade e
estacionamento que resulta do grande crescimento que se verificou no
turismo nos últimos anos. A autarquia tem desenvolvido algumas
soluções, mas é necessário criar as condições estruturais para resolver
este problema.
Inserido nessa estratégia a câmara de Sintra prepara para setembro a
abertura do concurso público de conceção do projeto para o silo
automóvel na Praça D. Afonso Henriques, na Portela de Sintra depois de
ter escolhido e apresentado em Junho à população o projeto vencedor.
A construção do silo auto na Portela de Sintra, que terá capacidade
para cerca de 800 lugares de estacionamento, para além de criar uma
verdadeira alternativa ao estacionamento que se pretende eliminar na
Vila Velha, permitirá ainda valorizar o espaço público e as atividades
económicas já instaladas, a par da otimização das caraterísticas
históricas, culturais e ambientais preexistentes.
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O programa preliminar que estabelece as condições concetuais prevê
que a área de intervenção será de 10 mil metros quadrados e uma área
de implantação máxima de 7.800 metros quadrados.

6 - INAUGURADO PARQUE DA QUINTA DA FIDALGA NO DIA DO
MUNICÍPIO
No dia 29 de junho nasceu o novo parque de lazer em Agualva aberto
à fruição dos munícipes. O parque da Quinta da Fidalga com uma área
aproximada de 1 hectare, implicou um investimento de cerca de 260 mil
euros onde apostámos na criação de vários espaços de estar para
atividades de lazer e artísticas, inspirados no tema da água, como parte
essencial da sustentabilidade e do ciclo da vida.
No espaço exterior, em frente ao Solar da Quinta do século XVIII,
destacam-se agora as zonas da cisterna, tanque, muros e diversos
espaços inspirados nos talhões ajardinados e hortícolas de antigamente,
mas adaptados aos novos usos dos tempos modernos destinados a
atividades de lazer e artísticas.
A Câmara prepara agora a instalação de equipamentos de lazer para
os mais novos naquele espaço, com particular atenção para as pessoas
com mobilidade reduzida.
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7 - QUINTA DA REGALEIRA GRATUITA AOS DOMINGOS PARA
MUNICIPES DE SINTRA
A Quinta da Regaleira pode ser visitada gratuitamente pelos nossos
munícipes, aos domingos durante todo o dia, desde o dia 31 de julho.
Relembro que em junho tinha entrado em vigor, também por proposta
da Câmara, a mesma medida nos Palácios da Pena, Palácio da Vila,
Monserrate, Castelo dos Mouros, Convento dos Capuchos e Palácio de
Queluz.
Relembro que a Quinta da Regaleira foi eleita, em maio, o primeiro
ponto de referência em Portugal, pelos utilizadores do tripadvisor, nas
escolhas para o prémio Traveller’s Choice 2016.

8 - SINTRA INVESTE NA PERSERVAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO
Desde o dia 2 de junho que o espólio do arquivo histórico municipal de
Sintra está disponível e integrado numa sala cofre do arquivo municipal,
especialmente instalada no edifício para salvaguardar este património
sintrense.
O património arquivístico municipal está agora concentrado no edifício
do arquivo municipal, com as devidas condições de acondicionamento e
preservação que o espólio do arquivo histórico necessita para poder ser
consultado por gerações futuras.
A Câmara investiu 50 mil euros nestas instalações porque é
importante assegurar a conservação do espólio do arquivo histórico,
que estava a deteriorar-se no Palácio de Valenças onde estava
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arquivado. A documentação do arquivo pode também ser consultada
online.
De entre o importante espólio encontram-se o Foral outorgado pelo
rei D. Manuel à Vila de Sintra em 1514-10-29, o Livro de Compromisso
da Irmandade das Almas da Igreja de São Martinho de Sintra datado de
1726-07-14, o Livro de Compromisso da Irmandade das Almas da Igreja
de São Martinho de Sintra datado de 1726-07-14, as atas das reuniões
de Câmara desde o século XVIII, entre muitos outros documentos
históricos que preservam a memória de Sintra.

9 - APRESENTAÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE NO CONSELHO
MUNICIPAL DE JUVENTUDE
A Câmara apresentou no passado dia 1 de julho ao Conselho Municipal
da Juventude o projeto da Pousada de Sintra. Este é um projeto que
revela uma convicção profunda e visão de futuro para a melhoria das
condições de alojamento e da promoção turística da vila de Sintra.
O projeto pretende garantir a integração urbana do edifício no local
com o mínimo impacto, respeitando as condições geológicas,
geográficas e fisiográficas do local.
Vamos também assegurar a criação de um sistema de acessibilidade
segura e confortável e a adequação e versatilidade do uso do espaço
A ligação da Pousada à comunidade é importante para além da função
de acolher, incluindo-a em actividades selecionadas, permanecendo
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aberta e acessível através da criação de espaços de eventos e
participação.
Este projeto será mais um grande desafio para a autarquia, mas surge
no contexto de grande dinâmica no setor do turismo em Sintra. A
Câmara prevê iniciar a construção do edifico em março de 2017.
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10 - UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a. Autarquia vai apoiar aquisição de carros da PSP e GNR |
Reuni durante este período com o Comando Metropolitana de Lisboa
da PSP e com a GNR no sentido de preparar um programa que reforce a
capacidade operacional destas forças de segurança no que diz respeito
a sua mobilidade.
A Câmara Municipal não pode ficar indiferente aos problemas que
tanto a PSP com a GNR tem sentido nesta área. Apesar de esta ser uma
responsabilidade do Estado Central, a verdade é que existem problemas
e dificuldades que têm de ter solução. As nossas forças de segurança
não podem ter a sua missão comprometida por falta de meios.

b. Autarquia promove projeto Okupa Tempos Livres |
Aprovámos em reunião de Câmara do dia 21 de junho o projeto
“Okupa Tempos Livres”, que oferece um conjunto de atividades
adaptadas às preferências das crianças e jovens, promovendo o
desenvolvimento de atividades desportivas, artísticas e lúdicas.
O projeto “Okupa Tempos Livres” está em desenvolvimento nos 20
agrupamentos de escola do concelho, abrangendo cerca de 4770
alunos, desde o nível pré-escolar ao secundário, até 15 de setembro,
em parceria com os agrupamentos de escola, as Associações de Pais, as
Instituições de Solidariedade Social, os Centros de Recursos Para a
Inclusão e as juntas de freguesia.
Este projeto tem por objetivo combater o sedentarismo e promover
um saudável convívio informal entre os jovens envolvidos, assim como
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garantir uma resposta social às famílias, primando pelo bem-estar das
crianças e jovens do concelho nos períodos de pausa letiva.
Através deste projeto está a ser garantida a integração de cerca de 70
alunos, com necessidades educativas especiais, que frequentam as
unidades e as salas de educação especial do concelho, promovendo
uma oferta de atividades com qualidade para as crianças atendidas e
suas famílias.
De referir ainda o apoio da empresa Resiquímica, que no âmbito da
sua política de responsabilidade social se disponibilizou a patrocinar o
pagamento de alunos carenciados, reforçando o apoio do município
neste âmbito.

c. Apresentação do PDM aos munícipes
Durante os últimos meses temos realizado sessões de apresentação à
população o nosso Plano Diretor Municipal (PDM), em todas as
freguesias, apelando à participação dos munícipes. Considero muito
importante que todos tenham informação e sejam esclarecidos sobre o
principal instrumento de planeamento territorial do município e no qual
se 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.
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d. Autarquia assina protocolo com Associação de Bombeiros para
prevenção e combate aos fogos florestais |
Assinámos, no dia 7 de julho, um protocolo de colaboração com as
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Almoçageme,
Belas, Colares e São Pedro de Sintra, para a manutenção do grupo
especial de prevenção e socorro na prevenção ativa dos fogos florestais
durante o verão de 2016.
Considero a prevenção ativa e combate aos fogos florestais são um
investimento no nosso concelho. Atribuímos um total de cerca de 10
mil euros às associações bombeiros, que se comprometem a criar e
manter o Grupo Especial de Prevenção e Socorro (GPS).
Os GPS atuam especialmente nas áreas da serra da Carregueira e na
serra de Sintra para proteção do património natural e edificado da zona
classificada da UNESCO e, também, na defesa dos que vivem ou visitem
Sintra.

e. Praias de Sintra preparadas para o Verão |
Em junho as nossas praias estavam preparadas para receber os
banhistas. Os nossos serviços terminaram nesta data os trabalhos de
preparação nos areais e nos acessos a parques de estacionamento para
a época balnear de 2016, garantindo assim as melhores condições de
utilização nas praias de Sintra durante o verão.

f. Programa de arrendamento jovem na vila histórica de Sintra
Em junho teve inicio a consulta pública do Projeto de Regulamento
Municipal de Arrendamento Jovem.
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No nosso concelho existe um conjunto de fogos devolutos em bom ou
razoável estado de conservação com condições de serem arrendados,
no âmbito das políticas de habitação pretendemos incentivar os jovens
ao acesso a habitação própria permanente a preços acessíveis.

g. Câmara cria Gabinete de Apoio ao Emigrante de Sintra |
Desde o dia 11 de julho que o nosso concelho passou a ter um
Gabinete de Apoio ao Emigrante, numa colaboração entre a Câmara e a
Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas,
para os cidadãos que pretendam emigrar, que se encontrem a residir e
a trabalhar fora das fronteiras de Portugal e ainda para aqueles que
regressem definitivamente ao país.
Este ato tem um significado especial porque assim passamos a
acompanhar

diretamente

os

emigrantes,

disponibilizando

os

instrumentos necessários aos sintrenses que emigram ou que
pretendam regressar ao nosso concelho.
O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luis
Carneiro, que homologou o protocolo nesse dia, lembrou que Sintra é a
primeira autarquia da Área Metropolitana de Lisboa a aderir a este
projeto de alargamento dos gabinetes consulares.
O Gabinete de Apoio ao Emigrante de Sintra está a promover a
divulgação de programas de apoio e incentivo à competitividade, à
atividade empresarial e ao empreendedorismo das comunidades
portuguesas, assim como disponibiliza informação que facilita o contato
entre investidores e entidades nacionais.
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11 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a. Sintra aprova Plano Municipal de Ação para a Energia Sustentável
A autarquia de Sintra aprovou, em junho, o Plano Municipal de Ação
para a Energia Sustentável com o objetivo de reduzir em 20% a
emissão de CO2, em todo o concelho até 2020. Assumi também em
junho a responsabilidade de embaixador do Pacto dos Autarcas, a mais
importante iniciativa urbana global, ao nível do clima e da energia,
promovida pela Comissão Europeia. O convite da instituição europeia
surge na sequência da estratégia que a Câmara Municipal de Sintra
tem implementado para responder aos desafios das alterações
climáticas.
Em 2014 Sintra aderiu ao projecto “ClimAdaPT.Local”, que pretendia
implementar mecanismos de adaptação local aos desafios climáticos
globais no planeamento do território e na atuação da estrutura
municipal.
Em 2015 a autarquia aderiu a nível europeu ao Pacto de Autarcas e
aprovou no passado mês de junho o Plano Municipal de Ação para a
Energia Sustentável que é a concretização do compromisso estratégico
que Sintra assumiu em 2014. O plano prevê reduzir em 21% o
consumo de energia, descer em 20% a emissão de CO2 e reduzir em
22% a fatura energética em todo o Município.
A Câmara Municipal de Sintra prevê investir através de verbas
comunitárias cerca de 6 milhões e 500 mil euros nesta estratégia. A
verba é repartida pelos edifícios e equipamentos da responsabilidade
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da autarquia, cerca de 2 milhões e 400 mil euros, e o investimento na
iluminação pública municipal, 4 milhões e 200 mil euros.
Sintra tem sentido de forma muito particular as alterações
climatéricas. As intempéries que assolaram a costa do município, nos
últimos anos, indicam o modo como fenómenos climatéricos extremos
vão-se tornando mais frequentes e com maior impacto no território.
Esta nova realidade implica a atuação da administração local com
medidas capazes de proteger e adaptar as comunidades locais a estes
fenómenos. As recentes intervenções na frente atlântica da Praia
Grande, o investimento na consolidação das arribas marítimas, a
estratégia de desenvolvimento de requalificação urbana, com base nas
ribeiras ou as políticas de racionalização do consumo da água são
algumas medidas concretas que têm sido desenvolvidas neste âmbito.

b. Município investe 4 milhões e 600 mil euros na remodelação das
redes de águas em São Pedro
No dia 9 de junho tive oportunidade de verificar no terreno as obras
que os SMAS de Sintra estão a realizar em São Pedro de Sintra, um
investimento de 4 milhões e 600 mil euros.
A rede de distribuição de água em São Pedro de Sintra precisava de ser
remodelada devido ao seu mau estado. A intervenção contempla a
ampliação e remodelação das redes de abastecimento de água, águas
residuais domésticas e pluviais, na União das Freguesias de Sintra.
Esta intervenção contempla também a remodelação de pavimentos,
estacionamentos e passeios, na Avenida Conde de Sucena.
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Todas as obras na área do Centro Histórico de Sintra têm
acompanhamento arqueológico, assegurando-se assim a preservação
do património cultural.

c. Consulta pública do Projeto de Primeiras Alterações do
Regulamento para a reconversão urbanística das AUGI
No dia 1 de junho, entrou em período de consulta pública, durante o
prazo de 30 dias úteis a contar da data da publicação em Diário da
República, o Projeto de Primeiras Alterações do Regulamento Municipal
para Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal de
Sintra (AUGI).
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12

– REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

a. Sintra apoia combate à violência doméstica e de género |
No dia 1 de junho, assinámos um protocolo de colaboração com a
Associação de Mulheres Contra a Violência, cujo propósito é o
desenvolvimento de ações para a Igualdade, Cidadania, Prevenção e
Combate à Violência Doméstica e de Género no nosso concelho.
Aqui a solidariedade é tratada com a grandeza que o assunto exige e o
Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Promoção da Dignidade
Humana da Câmara é um instrumento que integra objetivos e medidas
nesta área.
A Associação de Mulheres Contra a Violência é uma organização nãogovernamental (ONG), de utilidade pública, independente e sem fins
lucrativos.

b. Câmara de Sintra inaugurou novas instalações da CPCJ-Sintra |
Inaugurei no dia 26 de julho as novas instalações da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco - CPCJ Sintra Ocidental, numas
instalações cedidas pela Câmara situadas na Avenida Movimento das
Forças Armadas, nº 8 - 1º e 2º andar, na Portela de Sintra.
O novo espaço da CPCJ Sintra Ocidental possibilita melhores condições
de funcionamento garantindo, desta forma, uma maior eficácia na
promoção dos direitos da criança e do jovem e na atuação na
prevenção/interrupção de situações que possam afetar a sua
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento.
Estão sob a alçada da CPCJ Sintra Ocidental as freguesias de AlgueirãoMem Martins, Rio de Mouro, Colares e a união das freguesias de Sintra,
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a união das freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e
Montelavar e a união das freguesias de São João das Lampas e
Terrugem.
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13 - APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

a. Sintra recebeu etapa do campeonato nacional de Surf |
Nos dias 3, 4 e 5 de junho, a Praia Grande recebeu pelo segundo ano
consecutivo o campeonato de surf Allianz Sintra Pro, que define os
campeões nacionais absolutos.
O evento foi organizado pela Associação Nacional de Surfistas e é
apoiado pela nossa Câmara, tratando-se da principal competição do
surf nacional pelo que contou com a presença dos melhores atletas da
modalidade. Esta ano Nicolau von Rupp regressou a esta competição e
ao local onde aprendeu a fazer surf: a nossa Praia Grande.

b. Autarquia promove curso de verão de inglês e informática |
No âmbito do Programa Okupa da Câmara Municipal de Sintra,
decorre até 12 de julho um curso de verão de inglês e informática para
216 alunos de 1º ciclo, de cinco agrupamentos de escolas do concelho
de Sintra.
Este curso promove boas práticas pedagógicas e impulsiona novas
dinâmicas nas escolas, dando resposta às necessidades sentidas pela
comunidade educativa do concelho.
A organização deste curso foi possível graças às parcerias
estabelecidas entre o Município, a Empresa NovaBase, a CAISL e os
Agrupamentos de Escolas envolvidos: AE Agualva Mira Sintra, AE
Alfredo da Silva, AE Alto dos Moinhos, AE Domingos Jardo, AE Monte da
Lua e AE Professor Agostinho da Silva.
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c. “Um Palco de Contos Infantis” contou com a participação de mais
de mil crianças |
Na Casa da Juventude da Tapada das Mercês realizou-se, no passado
dia 14 de junho, a sessão de encerramento do projeto intergeracional
“Um Palco de Contos Infantis”, que contou com a participação de todas
as associações de idosos envolvidos no projeto.
Em 2016 foi desenvolvido o projeto intergeracional “Um Palco de
Contos Infantis”, com a apresentação dramatizada de histórias infantis
por parte da população sénior e a partilha destas atuações pela
população infantil. Nas atividades inscreveram-se 11 instituições na
área da infância, abrangendo cerca de 1152 crianças e participaram no
projeto dez associações de idosos do concelho com cerca de 60 idosos.

d. Festa da Juventude encerrou com concerto no Parque Urbano de
Fitares/Rinchoa |
No dia 18 de junho o rapper D8 atuou no concerto de encerramento
da “Festa da Juventude” no Parque Urbano de Rinchoa/Fitares.
A abertura do concerto ficou a cargo dos vencedores da mostra de
bandas jovens de Sintra, nomeadamente, Rúben Martins (Bitbox),
Skums, FA, Blackjack e Scarmind.
Esta iniciativa encerrou a edição de 2016 da “Festa da Juventude”,
organizada pela Câmara, que durante os meses de abril e maio visitou
as escolas do município, possibilitando aos alunos do concelho a
participação na Mostra de bandas de música, debates e em
demonstrações de desportos radicais.
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e. Festival Intimus na Quinta da Ribafria |
A abertura dos jardins da Quinta da Ribafria tem sido acompanhada da
dinamização do espaço com atividades de várias naturezas, que
convidam os munícipes a usufruir daquele belo espaço. Entre os dias 10
e 24 de julho decorreu o Festival Intimus, um ciclo de concertos de
música erudita, com entrada gratuita. Este festival integrou um ciclo de
concertos de música temática com vários estilos e estéticas da música
erudita ao longo da história.

f. “Um Dia Saudável” na Quinta da Ribafria |
Promovemos para as crianças e famílias do município, na Quinta da
Ribrafria, no dia 4 de junho, “Um Dia Saudável na Quinta e, assim,
assinalámos o Dia Mundial da Criança e o encerramento do ano letivo.
Foi um dia com muitas atividades desportivas, ateliês de culinária,
jogos de educação alimentar e outras atividades lúdicas, como dança,
yoga e um espetáculo musical, e também com um piquenique convívio
para promoção de estilos de vida saudáveis junto da comunidade.

g. Dia Mundial da Criança na Biblioteca Municipal de Sintra
No dia 1 de junho, a Biblioteca Municipal de Sintra promoveu diversas
atividades para os mais novos, com entrada livre para comemorar o Dia
Mundial da Criança: “Exposição – História dentro da história”, “Feira do
livro”, apresentação do livro –“ Eu Gosto de ti, e tu?” e a peça de Teatro
– “Se eu fosse uma página de um livro” foram algumas das atividades
realizadas.
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h. Casa Assombrada até Outubro em Belas |
A Câmara prolongou o espetáculo da Casa Assombrada no palacete da
Quinta Nova da Assunção, em Belas, até outubro deste ano. Devido ao
grande sucesso junto do público o projeto da companhia de teatro
Reflexo estava inicialmente previsto terminar no final de 2015, mas tem
vindo a ser sucessivamente adiado.

i. Museu de Odrinhas recebe Noites do Museu |
Nos dias 25 de junho e 9 de julho, o Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas organizou três visitas noturnas, guiadas por figuras
do passado, que levaram os visitantes por uma viagem à época romana,
baseada na simples ideia de permitir um percurso noturno através dos
espaços de exposição.
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14 – REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a. Sintra recebe cidades geminadas na Quinta da Ribafria |
Entre os dias 29 de junho e 3 de julho, no âmbito das comemorações
do Dia do Município Sintra, realizámos o Encontro de Culturas na
Quinta da Ribafria.
Sintra tem vários acordos de geminação em que a criação destas
parcerias, acordos de cooperação e/ou a geminação de cidades são a
expressão máxima da unidade e identidade, e devem representar a
forma mais visível da cooperação, proporcionando inúmeros benefícios
para a comunidade fortalecendo os laços e a confiança mútua entre a
população de diferentes regiões. Durante este evento realizaram-se
espetáculos musicais e de dança, exposições, workshops, conferências,
entre outros.

b. Câmara assina protocolo com o governo regional de Cachéu |
A nossa Câmara celebrou, no dia 29 de junho, no âmbito das
comemorações do Dia do Município, a assinatura do protocolo de
cooperação entre o município de Sintra e o governo regional do
Cachéu.
A tradição das geminações existe em Sintra e, neste caso, existem os
valores comuns aos dois povos e as potenciais relações comerciais que
se podem estabelecer entre os dois territórios.
Com a assinatura deste protocolo fortalecemos os laços históricos,
culturais de cooperação e de amizade que unem Portugal à Guiné,
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assim como aprofundamos as relações nos diversos domínios de
interesse comum, especialmente no desenvolvimento económico.

c. Autarquia associa-se à iniciativa europeia Connecting Europeans |
A nossa Câmara associou-se à iniciativa "Connecting Europeans", cujo
objetivo principal consiste no fortalecimento da identidade europeia
com a colocação, no dia 28 de julho, de uma foto da bandeira da
europeia, símbolo da unidade da Europa no site da Câmara.
Joensuu, uma cidade finlandesa, desafiou outras cidades europeias a
divulgarem junto da população a importância da cooperação europeia
através de uma iniciativa que consta no hastear da bandeira europeia
na última quinta-feira de julho, de forma a apoiar a identidade europeia
e realçar o interesse da cooperação entre cidades e municípios
europeus.
Esta campanha foi apoiada pelo Ministério das Relações Externas
Finlandês e foi apresentada na Cimeira do Comité das Regiões, em
Bratislava.
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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 Câmara Municipal de Sintra iniciou durante este período a
reformulação de tráfego no cruzamento da Rua Direita com as Rua das
Orquídeas, Rua Natália Correia e a Rua Francisco Tomáz Carrasqueiro,
na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Esta
intervenção, pedida há vários anos e que implicou um investimento de
cerca de 80 mil euros, consiste na implantação de uma rotunda no
conhecido cruzamento do chafariz de Massamá, promovendo um
incremento na segurança do trânsito rodoviário e pedonal numa zona
onde a circulação de crianças e idosos é bastante significativa.
Também concluímos os trabalhos de pavimentação na Rua 1º de Abril,
na Abrunheira, União das Freguesias de Sintra e iniciamos a empreitada
para reabilitar, no âmbito da estratégia de requalificação urbana, a
estrutura da escada na Rua Camilo Castelo Branco, em Agualva, com um
investimento de cerca de 29 mil euros. A intervenção na escada e muro
existente visa a reabilitação destas estruturas que se encontram
degradadas. Esta obra é particular importante, pois é uma questão de
segurança para as pessoas que ali passam.
A autarquia iniciou durante este período a requalificação de um
conjunto de acessos pedonais, na freguesia de São Marcos, que se
encontravam degradados devido à sua utilização ao longo do tempo. Os
trabalhos efetuados consistem sobretudo na reconstrução de trajetos
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pedonais existentes, consolidando as bases do pavimento com recurso
à reutilização de alguns materiais e incorporando outros que se revelem
necessários num investimento de cerca de 35 mil euros.
Demos início também aos trabalhos de pavimentação na Rua da
Mesquita, na freguesia de Colares. A reabilitação do pavimento abrange
uma área aproximada de 3800 m2, incluindo a melhoria pontual na
infaestrutura de drenagem águas pluviais e implica um investimento de
cerca de 40 mil euros.
Em Casal de Cambra concluímos os trabalhos de requalificação do
pavimento rodoviário da Avenida de Lisboa. Este eixo viário de tráfego
intenso, com uma área de 2055 m2, apresentava um elevado estado de
degradação do seu pavimento e implicou um investimento superior a
20 mil euros.
Em São João das Lampas, em articulação com o Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas, está a ser construida a Variante à Ponte
Romana de Catribana num investimento superior a 20 mil euros. Os
trabalhos consistem na terraplanagem e movimentação de terras,
assentamento por camadas de material granular, criação de um sistema
de drenagem de águas pluviais e de passagens hidráulicas, com o
objetivo de garantir uma maior estabilidade e longevidade do caminho.
A ponte também está a ser alvo de uma requalificação num
investimento de cerca de 40 mil. A Ponte e calçada romana da
Catribana foram identificadas no início dos anos 1980 e devido ao
interesse científico e patrimonial foi classificada posteriormente como
Imóvel de Interesse Público. Esta intervenção é um investimento na
salvaguarda do património do concelho. A ponte romana situada a Sul
da localidade onde passa a Ribeira de Bolelas encontra-se há vários
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anos, em elevado grau de degradação, e com esta intervenção a
autarquia pretende a conservação e restauro da estrutura da ponte,
viabilizando o seu usufruto turístico e cultural, através da valorização do
imóvel enquanto bem patrimonial, científico e educacional.
Em Rio de Mouro a autarquia requalificou o pavimento rodoviário da
Rua Sacadura Cabral, na Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro
num investimento de cerca de 40 mil euros. Trata-se de uma via, com
uma área de 3640 m2, que assegura a distribuição de tráfego dentro da
freguesia e que é utilizada como trajeto alternativo de outros eixos
viários de grande afluência. Os níveis de utilização, a configuração do
seu perfil longitudinal, o desgaste do material registado ao longo do
tempo e a persistência de escorrências pluviais em algumas partes do
seu traçado, originaram uma significativa degradação do pavimento
rodoviário. Os trabalhos realizados envolveram o saneamento pontual
das bases do pavimento, fresagem geral, recarga betuminosa e ajuste
dos órgãos de captação pluvial.
Também durante este período a autarquia iniciou e concluiu a
instalação de um equipamento desportivo no parque do Casal da
Barota, na União das Freguesias de Queluz e Belas. A intervenção, de
cerca de 15 mil euros, permitiu a criação de um circuito de fitness, um
espaço de lazer implantado ao longo da Avenida Salgueiro Maia, que o
divide em duas áreas semelhantes, contemplando um parque infantil
numa das zonas e um skate park na outra zona do parque. O circuito de
fitness está instalado em toda a extensão do parque, num total de 12
estações de treinos inseridas na zona verde, ao longo dos caminhos,
junto ao lancil, focando temas variados, em função do propósito dos
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exercícios corporais a que se destinam: surf, balança, volante, cintura,
pónei, leme, elevador, patins, bicicleta, barras, abdominais e esqui.
No final de junho tive oportunidade de apresentar à população o
projeto de requalificação da Calçada da Rinchoa em Rio de Mouro num
investimento da autarquia, de cerca de 660 mil euros. Esta obra é
necessária há vários anos e vai finalmente fazer-se. O conceito da
reabilitação deste espaço é uma melhoria da qualidade geral deste
espaço público para os munícipes. O projeto de requalificação da
principal via de circulação rodoviária e pedonal de Rio de Mouro - e de
outras áreas circundantes ao troço entre a rotunda dos plátanos e o
entroncamento com a Estrada Marquês de Pombal e Avenida das
Descobertas - pressupõe obras de reperfilamento da via rodoviária com
beneficiação do pavimento e reposição de sinalização horizontal e
vertical, assim como a criação de uma rotunda no entroncamento com
a Avenida das Descobertas. Serão ainda requalificados os pavimentos
pedonais/canteiros adjacentes à Calçada da Rinchoa na Praceta do
Rouxinol, Largo da Fonte do Rouxinol, Largo junto à Rua das Urzes,
Praça Padre Alberto Neto, Praceta das Mimosas e Praceta da Escola
Básica nº2 da Rinchoa. Este projeto insere-se no plano de requalificação
urbana que a Câmara está a desenvolver por todo o Município e
contempla ainda a melhoria da qualidade geral do espaço público com
ordenamento do estacionamento, alargamento da área de passeio,
colocação de mobiliário urbano e reforço da drenagem pluvial e assim
como substituição da conduta adutora existente.
No início de julho iniciamos a requalificação do pavimento rodoviário
da Av. Movimento das Forças Armadas, na Portela de Sintra num
investimento de cerca de 75 mil euros. Esta intervenção, que decorre
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no âmbito do Plano de Recuperação das Vias Rodoviárias do Concelho,
abrange uma área aproximada de 7600 m2 e inclui trabalhos de reforço
da base do pavimento, criação de inclinações transversais na faixa de
rodagem e beneficiação do sistema superficial de águas pluviais.
No que diz respeito à iluminação pública tem sido realizado um grande
investimento de forma a dotar o nosso espaço público das condições
necessárias para todos que vivem e trabalham no concelho. Um dos
exemplos mais recentes é a conclusão das obras de requalificação e
reforço da iluminação pública na Estrada de Santa Maria, no Magoito.
Os trabalhos consistiram na substituição da iluminação deteriorada por
novo equipamento mais eficiente e com menores custos energéticos,
num total de 45 pontos de luz. Esta intervenção, coordenada pela
Câmara Municipal de Sintra e com a execução da EDP, vem ao encontro
dos vários pedidos de munícipes que reclamavam por melhores
condições de iluminação nesta importante ligação viária à Praia de
Magoito

b. Preparação do projeto de requalificação do espaço público do
Pendão |
No dia 13 de junho reunimos com a comunidade do Pendão para
preparar o projeto de requalificação do espaço público daquela zona e
que se insere no Plano de Ação Integrada para as Comunidades
Desfavorecidas.
Este instrumento de planeamento está incluído no Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano (PEDU), o qual foi objeto de uma
candidatura, recentemente aprovada ao Portugal 2020, onde estão
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previstas ações cofinanciadas a 50% pelo FEDER, num investimento
superior a 4 milhões e 300 mil euros em reabilitação de edifícios de
habitação social e do espaço público envolvente e em equipamentos de
utilização coletiva da área social.
A participação dos cidadãos é um dos pilares deste plano e
fundamental no sucesso das intervenções também como garante da sua
sustentabilidade. O envolvimento ativo da população residente é a
melhor maneira de se atingir o sucesso deste projeto.
A reunião do passado dia 8 de junho, promovida pela Câmara, com o
apoio da Fundação Aga Khan, e em articulação com a Junta de
Freguesia de Queluz, contou com a presença de 35 pessoas –
representantes de organizações locais e moradores – que, em conjunto,
definiram ações de mobilização de moradores e instituições, com vista à
elaboração de um projeto de requalificação de espaço público que vá
de encontro às suas necessidades.

c. Autarquia requalifica vias rodoviárias de Algueirão-Mem Martins,
Rio de Mouro, Queluz/Belas, Massamá/Monte Abrão e Cacém/São
Marcos.
Assinámos no dia 2 de junho, o auto de consignação para a
reabilitação de pavimentos e sistemas de drenagem na freguesia de
Algueirão – Mem Martins, uma obra no âmbito do Plano de
Requalificação das Redes Viárias (PRRV) desenvolvido pela autarquia
para melhorar as condições de utilização a condutores e transeuntes e
que prevê um investimento de cerca de 3 milhões de euros.
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Esta consignação, um investimento de aproximadamente 260 mil
euros, é a primeira de mais onze que vamos assinar e representam mais
obra necessária e importante no nosso concelho para melhorar as vias
rodoviárias.
Estão previstos diversos trabalhos de beneficiação e conservação dos
arruamentos, espaços exteriores e sistema de drenagem. Esta
intervenção teve início na Rua Horta de Fanares, que necessitava de
melhoramentos e renovação do pavimento, substituição de lancis e
calçadas e reposição de sinalização horizontal, entre outros trabalhos.
No dia 24 de junho realizámos a presidência aberta na freguesia de Rio
de Mouro e assinámos mais um auto de consignação para a reabilitação
de pavimentos e sistemas de drenagem na freguesia.
No dia 1 de julho, assinámos mais dois autos de consignação para a
reabilitação dos pavimentos e sistemas de drenagem desta vez para a
União das Freguesias de Queluz-Belas e de Massamá-Monte Abraão,
com um investimento de aproximadamente 260 mil euros para cada
uma das freguesias.

d. Câmara anuncia novo auditório em Rio de Mouro |
Apresentámos o projeto do futuro auditório de Rio de Mouro, na
presidência aberta realizada à freguesia de Rio de Mouro no dia 24 de
junho.
Este projeto tem previsto um edifício modular construído num terreno
desocupado junto a Escola Marquês dos Santos, num investimento
estimado de 200 mil euros. Não existe nesta freguesia um lugar para

Relatório da Atividade Municipal / jun_jul_2016 :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

realizar um espetáculo, uma conferência, organizar um grupo de teatro
ou para reuniões das associações locais.
O edifício ficará enquadrado na envolvente com uma entrada para o
público a Noroeste, protegida por um alpendre formado por volumes
exteriores, e uma disposição de anfiteatro com capacidade para 284
lugares sentados virados para um palco com cerca de 16m de largura. .

e. Novo espaço de recreio na Escola Básica de Vale Mourão |
Desde o dia 7 de junho que os alunos da Escola Básica de Vale
Mourão, na freguesia de Rio de Mouro, podem utilizar com segurança
na zona de recreio ao ar livre requalificada.
As escolas são espaços para as crianças aprenderem, mas também
para brincarem e com segurança, por isso a Câmara está a investir na
recuperação das escolas do concelho.
O investimento de 30 mil euros na requalificação e beneficiação
resolveu a situação da zona de recreio que se encontrava em mau
estado de conservação. Na zona do parque infantil foi colocado um
novo pavimento com revestimento em borracha vulcanizada, adequado
para a função de recreio, assim como criadas caleiras para recolha de
águas pluviais.
O campo de jogos da escola também foi requalificado, com a
colocação de um novo pavimento para um melhor aproveitamento da
zona desportiva pelos cerca de 240 alunos que frequentam aquela
estabelecimento de ensino.
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f. Parque Urbano Rinchoa/Fitares com novo parque infantil |
Desde o dia 29 de junho, que o parque urbano de Rinchoa-Fitares tem
um novo espaço infantil enquadrado no ambiente de natureza e
destinados às brincadeiras das crianças.
Este parque foi inaugurado há um ano e hoje é um espaço de
referência na freguesia de Rio de Mouro agora valorizado com
equipamentos desportivos e um parque infantil para as nossas crianças.
É um investimento de cerca de 30 mil euros na criação do parque
infantil, para o qual foi escolhido equipamento lúdico em madeira
naturalizada, que se enquadra perfeitamente no espaço envolvente,
possibilitando várias alternativas de atividade física e brincadeiras às
crianças.
Este recreio infantil foi colocado numa zona relativamente protegida e
enquadrada na topografia do terreno, rodeado de pequena vegetação e
de pontos de sombra onde é possível usufruir dos sons da natureza e da
escorrência da água da ribeira, contribuindo para a tranquilidade,
proteção,

contemplação

equipamentos.

e

melhor

usufruto

recreativo

dos

