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1 – PROJETO EIXO VERDE E AZUL APRESENTADO
2 – SINTRA MANTÉM PREÇO DA ÁGUA EM 2017
3 – SINTRA VOLTA A DESCER O IMI EM 2 PONTOS
4 – CÂMARA ASSINA CONTRATO PROGRAMA PARA A
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE ALMARGEM DO BISPO
5 – CÂMARA LANÇA APLICAÇÃO SINTRA RESOLVE PARA
MELHORAR O ESPAÇO PÚBLICO
6 – SINTRA APOSTA NA EDUCAÇÃO COM NOVAS SALAS DE AULAS
7 - VILA DE SINTRA AUMENTA OFERTA DE ALOJAMENTO
8 – LANÇADO CONCURSO PÚBLICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA
EN117 ENTRE QUELUZ E BELAS
9 – CERIMÓNIA DE HOMENAGEM ÀS ASSOCIAÇÕES
HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINTRA
10 – PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBE MEDALHA DE MÉRITO DO
REGIMENTO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
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11 - UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a) Inauguração do Espaço do Cidadão em Rio de Mouro |
b) Sintra readquire Quinta Mont Fleuri |
c) Pedalar na primeira ciclovia urbana de Sintra|

12 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Município investe 1 milhão e 700 mil euros em São João das
Lampas e Terrugem
b) Autarquia aprova discussão pública da ARU de Queluz/Belas |
c) Congresso “Locais de trabalho saudável para todas as idades” |
d) Sintra já legalizou 20 AUGI este ano |
e) Sintra reforça fiscalização e recolha de depósitos ilegais de
entulho|
f) Câmara de Sintra associa-se ao compromisso pagamento pontual |
g) Reunião do Conselho Estratégico Empresarial |
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13 – REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a) Candidaturas abertas para o Programa de Bolsas Sociais (InfânciaCreches) |
b) Câmara de Sintra apoia construção de Centro de Dia para idosos |
c) Encontro "Promoção da Saúde Mental e Combate ao Estigma" |

14 – APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a) Câmara incentiva desporto jovem |
b) Comissária Europeia visita Agrupamento de Escolas Visconde
Juromenha |
c) Cerimónia de Receção à Comunidade Educativa e Homenagem aos
Docentes e Não Docentes Aposentados |
d) Sintra recebe mais uma edição da Feira das Mercês |
e) Sintra recebe Festival de Artes Performativas |
f) Segunda edição do Sintra Press Photo |
g) Festival de Estátuas Vivas de Sintra 2016 |
h) Praia Grande recebe Sintra Portugal Pro 2016 |
i) Campeonato de Bodyboard na Praia do Magoito |

4

Relatório da Atividade Municipal / ago_set_out : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

j) Queluz recebe mais uma edição da Feira Setecentista |
k) “Histórias da Noite” no Aura Festival |

15 – REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Autarquia promove missões empresariais
b) Sintra promove reunião sobre oportunidades de negócio em
Filadélfia |
c) Sintra comemora Dia Internacional da Paz |
d) Sintra promove seminário sobre oportunidades de negócio em
Cuba |
e) Embaixadora da India recebida nos Paços do Concelho |
f) Representante de Taiwan visita Sintra |

16 – OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a) Câmara de Sintra apresenta projeto para ciclovia entre Agualva e
Massamá |
b) Câmara recupera cobertura do pavilhão da EB Maria Alberta
Menéres |

5

Relatório da Atividade Municipal / ago_set_out : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

c) Câmara investe na recuperação das vias rodoviárias de Colares|
d) Câmara aprova adjudicação da empreitada de requalificação da
Avenida Chaby Pinheiro |
e) Recuperação de vias rodoviárias na União das Freguesias de
Sintra|
f) Recuperação de vias rodoviárias na Freguesia de Rio de Mouro|
g) Câmara avança com requalificação de pavimentos em Casal de
Cambra |
h) Câmara de Sintra recupera monumento megalítico em Agualva|
i) Ermida da Tapada das Merces requalificada|
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1 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO EIXO VERDE E AZUL
Em Sintra estamos a construir uma economia forte ao serviço das pessoas que seja
capaz de atrair investimento, conhecimento e inovação, desde logo para as cidades
onde a requalificação urbana é fundamental para recuperar anos de estagnação.
Uma economia forte permite contribuir para o reforço da qualidade de vida, e a
estratégia de requalificação do espaço público dos nossos munícipes permite
contribuir para a valorização do território e desta forma criar uma economia mais
dinâmica no concelho.
É na coesão territorial e criação de condições para o dinamismo económico e bemestar social que a nossa política de cidades se baseia.
A estratégia municipal tem também procurado inverter o anterior paradigma,
passando a destacar o papel dos espaços verdes nas cidades e da promoção das
suas ligações sustentadas numa rede de ribeiras que marca o território e a
ocupação urbana em Sintra. A apresentação pública, no final de outubro, do
projeto “Eixo Verde e Azul”, no qual vamos investir 11,3 milhões de euros, é um
dos exemplos da concretização dessa estratégia.
Considero por isso o Eixo Verde e Azul um projeto estruturante e uma das formas
para melhorar o espaço público onde vivem dezenas de milhares de pessoas. Este é
um projeto intermunicipal, ímpar a nível nacional, em que três municípios e uma
empresa do sector do Estado concertam atuação em torno de um objetivo comum.
Num eixo, ao longo do rio Jamor, será possível andar a pé, de bicicleta, disfrutar,
contemplar a natureza nas cidades, ao longo de 15km, em que os marcos de valor
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histórico-cultural marcam o território e afirmam a identidade de uma comunidade
que se renova e redescobre.
O investimento de Sintra inclui ainda medidas de controlo de cheias, reforçando a
coerência multidisciplinar de um projeto para a vivência urbana, para qualificação
do território, para a prevenção de riscos.
O eixo começa na Serra da Carregueira onde nascerá o parque florestal com
195 hectares, tendo a primeira fase cerca de 25 hectares e investimento de 1,8
milhões de euros
A Câmara Municipal de Sintra submeterá candidatura a fundos comunitários para
financiamento de 2,5 milhões de euros.

2 | SINTRA MANTÉM PREÇO DA ÁGUA EM 2017
A nossa Câmara aprovou na reunião do dia 27 de setembro manter o preço da
água no próximo ano.
O ano passado a Câmara de Sintra tomou a mesma decisão, assumindo cerca de
um milhão de euros, para manter o preço da água aos consumidores, que resultava
do aumento da tarifa da água fornecida pela Empresa Portuguesa das Águas Livres
(EPAL). O aumento da EPAL de 7,69% no preço da água não foi assim refletido na
fatura a pagar pelos consumidores.
Este ano a EPAL ainda não revelou quais os aumentos para 2017, mas a Câmara
optou por manter a mesma política de não aumentar os encargos aos munícipes.
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Saliento que a fatura da água não aumenta para os cerca de 370 mil consumidores.
É um esforço muito grande, mas temos de o fazer porque todos os que vivem e
trabalham em Sintra pagam uma fatura muito elevada.

3 | SINTRA VOLTA A DESCER O IMI EM 2 PONTOS
No dia 27 de setembro foi aprovada, na reunião de Câmara, a descida do IMI para
0,35 em 2017. Em 2016, já tínhamos descido o imposto em 2 pontos. Relembro
que com esta proposta a autarquia abdica de 8,1 milhões de euros de receitas de
IMI, em apenas dois anos.
Em 2015 a taxa de IMI era de 0,39, em 2016 passou para 0,37 e em 2017 passará
para 0,35. Este valor coloca Sintra entre os três concelhos da Área Metropolitana
de Lisboa com a taxa mais baixa de IMI.
O nosso objetivo é manter esta trajetória de eficiência financeira e, gradualmente
de forma responsável, descer os impostos para todos que vivem e trabalham em
Sintra.
Temos mantido, desde o início do mandato, os princípios de reduzir a despesa,
pagar a dívida e diminuir os impostos.
Recordo que desde o início do mandato e até ao final de 2015 poupámos 15
milhões de euros em despesa corrente, apesar da internalização de cerca de 500
funcionários e das atividades de três empresas municipais, para além de se ter
pago cerca de 50 milhões de euros em dívida bancária.
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4 | CÂMARA ASSINA CONTRATO PROGRAMA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO
DE SAÚDE DE ALMARGEM DO BISPO
No dia 28 de outubro assinámos o contrato programa para a construção do Centro
de Saúde de Almargem do Bispo, com a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale Tejo (ARS-LVT)
Esta decisão é extremamente benéfica para a população, abrange cerca de 9000
munícipes. Estamos a dar cumprimento a mais um compromisso. Foi um processo
longo e difícil para se poder garantir a construção deste Centro de Saúde porque a
zona do terreno estava em Reserva Natural Ecológica (REN) e foi preciso
ultrapassar este constrangimento.
Para construção desta unidade de saúde está previsto um investimento de 450 mil
euros, do qual 30% é assumido pela nossa Câmara, que também cede o terreno.
Relembro que os três centros de saúde sujeitos a contratos-programa com o
Ministério da Saúde (Queluz, Agualva e Mem-Martins) são também financiados em
30% pela nossa Câmara que cede terrenos ou edifícios e decidiu financiar na
totalidade a construção do novo Centro de Saúde na Estefânia em Sintra.

5 | CÂMARA LANÇA APLICAÇÃO SINTRA RESOLVE PARA MELHORAR O ESPAÇO
PÚBLICO
No dia 14 de outubro lançámos uma aplicação de gestão de ocorrências, a Sintra
Resolve, que permite aos munícipes reportar problemas que encontrem no espaço
público, através de aplicação no seu telemóvel, aproximando os munícipes da sua
Câmara e permitindo que acompanhem a resposta.
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O objetivo desta aplicação é promover a resolução de situações com rapidez, que
melhor o espaço público e a vivência do nosso concelho, ao nível do trânsito,
mobilidade urbana, ambiente, manutenção e, também conservação de
infraestruturas da responsabilidade municipal.
Com a colaboração dos munícipes, que ajudam a identificar os problemas da sua
rua, do seu bairro, da sua aldeia, vila ou cidade, conseguiremos fazer mais e
melhor. Se todos participarmos, cuidaremos melhor dos nossos espaços públicos e
resolvendo o conjunto dos problemas, podemos ter todos uma melhor qualidade
de vida.
Para reportar as situações é apenas necessário fazer um registo, na aplicação Sintra
Resolve, das ocorrências (buraco na via pública, sinalização vertical danificada,
árvore derrubada, limpeza urbana, entre outros), assim como adicionar fotos da
ocorrência que regista a sua localização exata, através das coordenadas GPS. Esta
aplicação tem uma funcionalidade muito importante, pois permite ao munícipe
acompanhar em tempo real o estado do processo desde o registo até a sua
resolução.
A aplicação pode ser descarregada em www.sintraresolve.pt, e disponibiliza o
número de ocorrências reportadas e resolvidas.
Já no dia 17 de outubro assinámos os autos de consignação das empreitadas para a
aplicação Sintra Resolve, no valor de 180 mil euros, um investimento que tem uma
grande utilidade para o nosso concelho.
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6 | SINTRA APOSTA NA EDUCAÇÃO COM NOVAS SALAS DE AULAS
O ano letivo 2016/2017 teve início com um novo modelo de horário escolar,
acabando com os horários duplos nas escolas públicas do 1.º ciclo do nosso
concelho, uma 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 atividades curriculares e de oferta de
enriquecimento curricular entre as 9h00 e as 17h30.
Esta é uma mudança extremamente importante para a defesa da escola pública,
que facilita a organização do tempo das famílias do nosso concelho, e permite aos
alunos identificarem-se com o seu próprio espaço na escola.

7 – SINTRA AUMENTA OFERTA DE ALOJAMENTO
Visitei, no dia 4 de outubro, as novas unidades de alojamento local e as unidades
hoteleiras que estão em fase de recuperação e reabilitação em Sintra e que
representam cerca de 35 milhões de euros em investimento privado na Vila. Estas
novas unidades significam ainda um aumento na oferta de 159 quartos e criação
de 78 postos de trabalho diretos e cerca de 115 indiretos.
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Em Sintra, os projetos estão a acontecer. A este nível é quase uma revolução em
Sintra como se pode perceber pelo valor do investimento e do aumento da oferta
deste tipo de serviços.
Na Travessa do Município está a ser reconstruído - a partir de uma antiga casa de
habitação – um edifício com 4 apartamentos para alojamento temporário e no qual
está prevista a abertura de um wine bar. Este projeto tem um investimento
previsto de 400 mil euros e criará 4 a 5 postos de trabalho. A abertura está prevista
entre julho e outubro de 2017.
A Sintra Palácio, na Rua Consiglieri Pedroso, é outra unidade de alojamento local
constituída por dois edifícios antigos, com zona envolvente e oferta de lugares de
estacionamento, que estão a ser transformados em 18 quartos, cujo projeto de
reabilitação implica um investimento de 1,8 milhões de euros e abre ao público no
final deste ano. As casas dividem-se pelo tema do vinho e da monarquia
portuguesa e está ainda prevista a abertura de um restaurante do tipo wine bar.
A Casa da Bela Vista, na Rua Marechal Saldanha, uma unidade de alojamento local,
cujo projeto é do arquiteto Thiago Braddell, prevê 9 quartos distribuídos por 3
pisos e um café restaurante, num investimento a cerca de 3 milhões de euros com
abertura prevista para o início de 2018.
Na Rua Luís de Camões está a ser construída uma unidade hoteleira de 5 estrelas
com 95 quartos, 500m2 de salas de conferência e um silo automóvel para 160
viaturas e cujo investimento ronda os 20 milhões de euros.
O Hotel Netto, vendido em hasta pública por 1 milhão de euros para um projeto de
requalificação, vai abrir ao público como hotel de charme, de 4 estrelas, com 34
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quartos e três suítes, num total de 68 camas. O investimento é de 4 milhões de
euros no antigo hotel onde Ferreira de Castro pernoitava.

8 - LANÇADO CONCURSO PÚBLICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA EN117 ENTRE
QUELUZ E BELAS
No dia 29 de outubro foi publicado em Diário da República o concurso público para
a obra de requalificação do troço da EN117 entre Queluz e Belas.
Este é mais um passo para resolver-se a situação da EN117, que muito nos tem
preocupado. Agora falta começar a obra que vai beneficiar os munícipes e resolver
um problema que se tem arrastado durante muitos anos.
Assinámos o protocolo para a requalificação do referido troço da EN117, em Abril
deste ano com as Infraestruturas de Portugal (IP) e que foi homologado pelo
secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D´Oliveira Martins.
O projeto de requalificação daquele troço tem o valor de aproximadamente 2,4
milhões de euros. Apesar de as Infraestruturas de Portugal (IP) desenvolverem o
projeto, a nossa Câmara investe cerca de 1 milhão de euros em obras de
construção de passeios e da ciclovia, que têm o custo inicial estimado de 82 mil
euros, e obras de substituição da conduta de abastecimento de água e respetivos
ramais, que tem o custo inicial estimado de 1milhão e trinta e quatro mil euros. O
início das obras está previsto dentro de 7 meses.
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9 | CERIMÓNIA DE HOMENAGEM ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINTRA
No dia 22 de outubro prestámos homenagem às Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários do Concelho de Sintra pelos excecionais serviços prestados
à população, salvaguarda da vida e proteção das serras e florestas que são bens de
inquestionável valor cultural e patrimonial de Sintra e do Mundo, atribuindo-se
assim, a cada uma das nove Associações Humanitárias, a Medalha de Coragem e
Abnegação, numa cerimónia realizada no Centro Cultural Olga Cadaval,
Durante a cerimónia entregámos desfibrilhadores automáticos externos a cada
uma das associações de Bombeiros de forma a reforçar a prestação de socorro a
população.
Ainda durante a cerimónia tive oportunidade de saudar os membros dos órgãos
sociais, os comandos e respectivos Corpos de Bombeiros, os sócios e beneméritos
de cada uma destas prestigiadas e prestigiantes Associações Humanitárias. O
trabalho desenvolvido, a solidariedade efectiva, a técnica e o profissionalismo
voluntário demonstrado, a coragem e a vontade de ajudar que caracteriza os
Bombeiros do Concelho de Sintra, são qualidades reconhecidas e evidenciadas por
todo o País.
Foi, portanto, justo que o Município de Sintra prestasse esta homenagem, dizendo,
de uma forma clara, que estamos todos reconhecidos e orgulhosos pelo exemplar
desempenho dos nossos bombeiros. A verdade é que 2016 foi um ano
particularmente agressivo – e em alguns casos até profundamente dramático – no
que respeita a fogos em Portugal. E em muitos desses terríveis teatros de
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operações, os bombeiros de Sintra estiveram presentes, ao lado daqueles que mais
necessitavam, combatendo o flagelo, protegendo as pessoas e os seus bens.
O território do nosso concelho, uma vez mais, conseguiu ultrapassar mais um ano
fatídico sem grandes sobressaltos, sem fogos de grande dimensão ou
complexidade. Mas isso é o resultado de um extraordinário plano de acção e de
prevenção, colocado em prática no terreno por todos vós, em conjunto com o
Município e outras forças e instituições parceiras na salvaguarda do nosso
território.
Deixei também uma saudação muito especial às famílias dos nossos bombeiros.
Verdadeiro suporte da vida, são as famílias que oferecem o apoio, físico e
psicológico, que sofrem com as ausências, que temem pelo seu bombeiro ou
bombeira, que reconfortam e animam nos momentos mais difíceis. Bem hajam
todos os familiares pelo carinho e solidariedade que sempre sabem demonstrar.
No Centro Olga Cadaval tivemos, de facto, uma cerimónia de homenagem. Mas
tivemos também uma cerimónia de responsabilidade política. Este Executivo da
Câmara Municipal de Sintra sempre esteve consciente das suas responsabilidades
nesta matéria.

10 | PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBE MEDALHA DE MÉRITO DO REGIMENTO DE
ARTILHARIA ANTIAÉREA
No dia 1 de outubro recebi, como presidente da Câmara Municipal de Sintra, a
condecoração “Dom Afonso Henriques, Patrono do Exército, 1ª classe”, numa
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cerimónia que se realizou a propósito do 28º aniversário do Regimento de
Artilharia Antiaérea Nº 1 (RAAA1) de Queluz.
Esta condecoração, de acordo com o referido por aquela instituição, foi atribuída
pelo excelente relacionamento institucional entre a nossa Câmara e as autoridades
militares, devido à cordialidade, respeito e consideração para com os militares e
civis do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º1 e pelos apoios prestados para as
mais variadas atividades da vida diária do RAAA1.
Nesta comemoração do 28º aniversário, o Regimento de Artilharia Antiaérea Nº 1
(RAAA1) prestou ainda homenagem a 25 militares que faleceram no combate ao
incêndio na Serra de Sintra, há 50 anos.
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11 - UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a) Inauguração do Espaço do Cidadão em Rio de Mouro |
No dia 17 de outubro inaugurámos o novo Espaço do Cidadão de Rio de Mouro,
no Centro Comercial Fitares Shopping. A instalação dos serviços é um
investimento da nossa Câmara, que tem apostado na valorização dos serviços
disponíveis à comunidade.
Estes serviços de proximidade são muito importantes por disponibilizarem de
forma descentralizada serviços de apoio aos munícipes. Quando abrimos mais
este espaço do cidadão é mais um passo em frente na linha da nossa estratégia
de servir dos munícipes. Aproveitou-se, também, um espaço desocupado,
dando-lhe utilidade e colocando-o ao serviço de quem precisa.
Neste novo espaço de serviços administrativos num só piso estão disponíveis
cinco postos de atendimento de frente de loja (front office) e dois de serviços
administrativos de retaguarda (back office).
Está também prevista a abertura, em 2017, de mais dois Espaços do Cidadão
em Queluz e Algueirão-Mem Martins.
A secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, esteve presente na
cerimónia.
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b) Sintra readquire Quinta Mont Fleuri |
Em agosto, a Câmara de Sintra aprovou em reunião do seu executivo, o direito
de preferência sobre a “Quinta Mont Fleuri”, no centro histórico da vila de
Sintra.
A propriedade Mont Fleuri e terrenos adjacentes tornaram-se propriedade do
município em 1933, contudo entrou na posse do grande industrial Alfredo da
Silva em 1942. Mont Fleuri, cujo valor inicial da venda compreendia os 5
milhões de euros e está abrangido pela área do Centro Histórico da Vila
classificada pela UNESCO, já estava vendido a Yan Ting Jennifer Tsui por 2
milhões e 800 mil euros, tendo o município exercido direito de preferência e
adquirido o imóvel por esse valor.
Tratou-se assim de uma oportunidade única de adquirir um imóvel com
interesse municipal, importantíssimo para a consolidação e valorização do
edificado e da malha urbana integrada na classificação de Património Mundial,
oportunamente atribuída pela UNESCO.
A proximidade com outros imóveis e espaços municipais, onde se destacam
respetivamente a Quinta da Regaleira e o Parque das Merendas - que fazia
parte dos terrenos adjacentes que a câmara assumiu a propriedade em 1933,
mas que nunca saiu da posse do município - vai permitir um incremento da
intervenção cultural do município, assim como a fruição coletiva de espaços
que se desejam públicos e de acesso universal.
A recente abertura ao público e dinamização cultural e desportiva da Quinta da
Ribafria, no Lourel, da Quinta Nova da Assunção, em Belas, da Quinta da
Fidalga, em Agualva, entre outros espaços, é só por si, garantia do acerto da
opção assumida com esta decisão.
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c) Pedalar na primeira ciclovia urbana de Sintra |
No dia 24 de agosto ficou concluída a primeira ciclovia urbana do nosso
concelho. Os cerca de 3000 metros que ligam a Portela de Sintra a Ouressa são
mais um motivo para pedalar, caminhar ou correr. As deslocações em bicicleta,
para alem de promover estilos de vida saudáveis, são uma alternativa a outros
meios de transporte urbanos e esta nova ciclovia pode ser utilizada para o mais
variado tipo de deslocações.
Para assinalar a nossa primeira ciclovia urbana e num apelo à sua utilização, no
dia 27 de agosto realizámos um passeio de bicicleta, com ponto de partida do
passeio no início da ciclovia na freguesia de Algueirão-Mem Martins e que
terminou nos Paços do Concelho.
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12 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Município investe 1 milhão e 700 mil euros em São João das Lampas e
Terrugem
No dia 12 de setembro Sintra assinou o auto de consignação para a
remodelação e ampliação da rede de abastecimento de água e a construção da
rede de drenagem de águas residuais domésticas das povoações de Godigana e
Carna Assada. Um investimento de 1 milhão e 728 mil euros, que abrange cerca
de 650 munícipes.
Investimos onde é necessário investir, as populações destas duas zonas da
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem vão finalmente ter
saneamento básico. Esta obra é mais uma de grande importância na melhoria
da qualidade de vida das populações.
Outra das componentes desta empreitada é a remodelação e ampliação da
rede de abastecimento de água, que assegurará o abastecimento e um serviço
de combate a incêndios.
A intervenção tem um prazo previsto de 720 dias e insere-se no plano de
investimentos de 7 milhões dos SMAS de Sintra até 2018 para esta União das
Freguesias.

b) Autarquia aprova discussão pública da ARU de Queluz/Belas |
No dia 14 de outubro foi aprovado em reunião de Câmara colocar em discussão
pública o programa estratégico da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de
Queluz/Belas, que prevê um investimento de 23 milhões de euros.
Este programa estratégico é muito importante e tem previsto os projetos, os
instrumentos e os mecanismos que vão permitir contribuir para a revitalização
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do centro e zonas limítrofes de Queluz e Belas, através da reabilitação dos
espaços públicos, valorização das áreas livres e reabilitação do edificado.
O “Eixo Verde e Azul”, a Ribeira de Carenque e o espaço público de Queluz e
Belas são alguns dos projetos que mais se destacam neste programa
estratégico, estando a decorrer período de consulta pública até 5 de dezembro
e tendo sido agendadas duas sessões públicas de esclarecimentos, uma em
Belas e outra em Monte Abraão.
A reabilitação urbana é um importante instrumento para a vitalidade das
cidades, impulsionando a renovação do espaço público com melhoria de
infraestruturas e da acessibilidade, valorização do património, consolidando
centralidades e afirmando a identidade do local.
No site da autarquia estão disponíveis informações sobre as Áreas de
Reabilitação Urbana.

c) Congresso “Locais de trabalho saudável para todas as idades” |
De 10 a 13 de outubro a Câmara organizou o III Congresso Saúde e Segurança
no Trabalho Sintra sob o tema Locais de trabalho Saudáveis para Todas as
Idades, que se realizou no Centro Cultural Olga Cadaval com um conjunto de
workshops, seminário e comunicações científicas, assim como divulgação de
boas práticas.
Esta iniciativa realiza-se no âmbito de um projeto de promoção da Segurança e
Saúde do Trabalho (SST) para a criação de uma rede municipal de prevenção
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dos riscos profissionais, que junta autoridades do trabalho, empresas,
trabalhadores, associações, escolas e universidades, serviços públicos.
O III Congresso SST Sintra é organizado por uma rede de parceiros com
interesses e relevo na área da saúde e segurança no trabalho: Câmara
Municipal de Sintra, Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) / Ponto
Focal Nacional Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, revista
“segurança”, Força Aérea Portuguesa, Instituto Superior de Educação e Ciências
(ISEC), Faculdade de Motricidade Humana (FMH), Escola Nacional de Bombeiros
(ENB), Associação Empresarial do concelho de Sintra (AESintra), Associação
Portuguesa de Ergonomia (APERGO), Serviços Municipalizados da Água e
Saneamento de Sintra (SMAS), entre outras colaborações de empresas e
entidades públicas e privadas.

d) Sintra já legalizou mais de 20 AUGI este ano |
No dia 21 de setembro foi entregue o alvará de loteamento da área urbana de
génese ilegal (AUGI) do Alto das Falimas, que abrange cerca de 55 lotes e cujo
processo teve início em 1996.
Este alvará foi entregue durante uma visita a áreas urbanas de génese ilegal
(AUGI) na União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e
Montelavar realizada no âmbito do Conselho Estratégico Ambiental de Sintra
(CEAS).
Desde o início do nosso mandato foram entregues 26 alvarás de loteamento,
20 dos quais no último ano, num município com cerca de 100 AUGI. É mais um
dia importante para Sintra. Não há nada mais gratificante para um autarca do
que ver os problemas dos munícipes resolvidos. O gabinete AUGI não existia e
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foi criado exactamente para resolver os inúmeros problemas desta natureza
que existem no concelho.
Na localidade de Camarões está em fase de conclusão, o Plano de Pormenor da
Quinta da Perdigueira, que engloba 3 AUGI: Quinta da Perdigueira, Lagoa e
Barruncheira e Camarões 6, que abrangem uma área de 175 mil m2, e um total
de 136 lotes. No encontro com a comissão de administração disse que o
assunto das AUGI são uma preocupação por se tratar de um problema social e
os problemas socias estão sempre na primeira linha das nossas preocupações.
Na zona de Vale de Almornos a reconversão ainda não avançou por ser
parcialmente classificada como reserva ecológica nacional (REN) o que dificulta
o processo de legalização, encontrando-se previsto no atual Plano Director
Municipal (PDM).
Estive também no Bairro da Arroteia, inserido numa das maiores AUGI do
município, na zona da Abrunheira, com uma área de 38ha, cujo licenciamento
do loteamento está pendente devido a um parecer negativo da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT)
sobre a área non aedificanti junto à ribeira de Caparide.

e) Sintra reforça fiscalização e recolha de depósitos ilegais de entulho |
No dia 14 de setembro iniciámos uma campanha de sensibilização, fiscalização
e recolha de depósitos ilegais de entulho. Estive em Colares (no Pinhal da Praia
das Maçãs) e em Agualva (no Alto de Colaride) a acompanhar os serviços da
Câmara a procederam à remoção de entulho depositado ilegalmente por
empresas e particulares.
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Na ocasião tive oportunidade de anunciar um conjunto de medidas para
combater este problema. A Polícia Municipal passou a dispor em permanência
de duas equipas para fiscalização e essas equipas têm de assegurar e garantir a
devida articulação, com as forças de segurança competentes, sempre que tal se
afigure necessário, assim como foi reforçada a campanha de sensibilização das
populações para a questão dos resíduos.
Foram de imediato iniciadas e reforçadas pelos serviços municipais e
municipalizados operações sistemáticas e contínuas no que respeita à remoção
coerciva dos resíduos ilegalmente depositados ou abandonados, com
prioridade para as situações tidas como mais graves no domínio do ambiente e
da qualidade de vida.

f) Câmara de Sintra associa-se ao compromisso pagamento pontual
No dia 13 de Outubro assumimos o “Compromisso de Pagamento Pontual”, no
âmbito de um programa de sensibilização para pagamento a fornecedores
dentro do prazo, que a ACEGE tem vindo a desenvolver junto de instituições
privadas e públicas.
Este momento significa a vinculação a um princípio que já seguimos na nossa
Câmara, cujos pagamentos a fornecedores são efetuados a dois ou três dias.
A nossa Câmara apresenta-se assim como um exemplo a seguir, ao contribuir
para a diminuição do número de falências em Portugal (segundo a União
Europeia o pagamento com atraso representa 25% do total das falências na
Europa) e, também, no combate ao desemprego (o agravamento de 12 dias no
prazo médio de pagamento aos fornecedores, entre 2006 e 2011, originou,
segundo um estudo realizado pela ACEGE, com a Augusto Mateus &
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Associados, uma diminuição anual de cerca de 14 mil postos de trabalho e uma
quebra do PIB de 0,4%).
A adesão ao “Compromisso de Pagamento Pontual” não implicou qualquer
encargo para a nossa Câmara e está sujeita a uma renovação anual.
Também 40 empresas sediadas no nosso concelho fizeram a adesão a este
compromisso que conta já com cerca de 700 aderentes.

g) Reunião do Conselho Estratégico Empresarial
No dia 22 de setembro realizou-se mais uma reunião do Conselho Estratégico
Empresarial, na qual a ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores
realizou uma apresentação sobre o Pagamento Pontual da Empresas - uma
iniciativa promovida por aquela associação. Também foi realizada uma
apresentação do Urbanismo Online - o sistema de gestão urbanística
recentemente implementado na nossa Câmara. Ainda nesta sessão foi feita
uma exposição sobre oportunidades de financiamento para o nosso município
e para as empresas, no âmbito do Horizonte 2020, ou seja, o Programa-Quadro
Comunitário de Investigação & Inovação.
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13 – REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a) Candidaturas abertas para o Programa de Bolsas Sociais (Infância-Creches)
Esteve a decorrer até dia 15 de setembro, o prazo de apresentação de
candidaturas ao Programa de Bolsas Sociais na área da Infância – Creches que
aprovado pela Câmara no passado dia 21 de junho, e ao abrigo do qual são
atribuídas pelo município 350 bolsas sociais.
As famílias interessadas e que se enquadrassem nas condições de participação
estipuladas nas Normas de Funcionamento do Programa, podiam candidatar-se
a esta bolsa social, fazendo entrega do respetivo formulário, no posto de
atendimento especializado existente no Departamento de Solidariedade e
Inovação Social, na Delegação Municipal de Queluz, ou num dos Espaços do
Cidadão.
No âmbito do Programa foram disponibilizadas pelas entidades aderentes, 385
lugares de creche em oito das onze freguesias/união de freguesias do nosso
concelho, dos quais 140 no setor solidário e 245 no setor privado lucrativo. No
preenchimento dos lugares será dada preferência às vagas disponibilizadas
pelas instituições aderentes da rede solidária e, no caso das vagas
disponibilizadas pelas entidades aderentes do setor privado lucrativo, será
dada preferência às que pratiquem mensalidades de valor mais baixo e que
incluam a alimentação.
Relembro que os montantes dos apoios sociais a atribuir para o pagamento da
mensalidade de creche, no âmbito do programa correspondem a 50% do valor
da mensalidade para agregados familiares beneficiários do 1º escalão do abono
de família, 40% para o 2.º escalão e 30% para o 3º escalão.
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b) Câmara de Sintra apoia construção de Centro de Dia para idosos |
No dia 28 de outubro assinámos um contrato-programa de cooperação
financeira, com a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos «Os
Sabuguenses» no valor de 56 mil euros, para apoio na construção do Centro de
Dia e Apoio Domiciliário desta instituição na União das Freguesias de Almargem
do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar. A construção desde equipamento de
cariz social é de grande importância porque dará resposta a 40 utentes, assim
como apoio domiciliário.
Com esta colaboração dá-se um exemplo de como se deve fazer política para
servir as pessoas. A nossa Câmara tem vindo a apostar em estratégias locais e
medidas de política social que apoiem os idosos e assegurem a satisfação das
suas necessidades sociais e culturais.
Promovemos um Programa de Alargamento e Melhoria da Rede de
Equipamentos Sociais e de diversificação das respostas sociais, sendo o
envelhecimento uma área em que está previsto aumentar a taxa de cobertura
nas valências de centro de dia e apoio domiciliário, em particular nas zonas do
município onde não existe este tipo de resposta.
A assinatura do contrato-programa de cooperação entre a Câmara e a ARPI «Os
Sabuguenses» decorreu na Presidência Aberta realizada a União das Freguesias
de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar.
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c) Encontro "Promoção da Saúde Mental e Combate ao Estigma" |
No dia 11 de outubro e para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental 2016
promovemos, em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, um encontro com
entrada gratuita, subordinado ao tema: Promoção de Saúde Mental – Exemplos
de Efetividade, que se realizou no Centro Cultural Olga Cadaval.
Subscrevendo o tema proposto pela Federação Mundial de Saúde Mental para
este ano, Dignidade na Saúde Mental: Primeiros Apoios de Saúde Mental e
Psicológica para Todos, pretendeu-se com este encontro a divulgação e partilha
de informação de referência sobre o tema e o estabelecimento de canais de
comunicação, no âmbito da articulação interinstitucional, contribuindo-se
assim para a redução da iliteracia em saúde mental e, simultaneamente para a
diminuição do estigma da doença mental. Pretende-se também a promoção do
bem-estar da população em geral e de grupos mais vulneráveis ao facultar aos
profissionais da rede social do concelho de Sintra e informação técnica de
relevância que lhes permita consolidar conhecimentos e estabelecer contatos e
ligações intersetoriais.
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14 – APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a) Câmara incentiva desporto jovem |
Assinámos, no dia 30 de setembro, com clubes do município, contratosprograma de desenvolvimento desportivo para colocação e substituição de
relvados sintéticos, num investimento superior a 1 milhão e 200 mil euros.
Este investimento não é apenas no desporto, mas também tem um fim social.
Somos o concelho com o maior número de jovens do país e precisamos apostar
na nossa juventude, mostrando-lhes que vale a pena viver em Sintra, dando-lhe
possibilidade de praticar desporto, com condições.
Este programa de incentivo ao desporto jovem permite a construção de 11
novos campos de relvado sintético para a prática de râguebi e futebol.
Alguns clubes esperaram muitos anos, sem condições. O Atlético Clube do
Cacém, o Sporting Clube de Lourel, a União Mucifalense, o Clube Atlético de
Pero Pinheiro, a União Recreativa das Mercês e a Sociedade Recreativa e
Desportiva de Negrais são os primeiros seis clubes que vão ter novos campos.
Ainda no primeiro trimestre do próximo ano avança a construção dos novos
recintos da União Desportiva e Recreativa Sabuguense, Clube Futebol
Montelavarenses, Recreios Desportivos do Algueirão, Arsenal 72 - Desporto e
Cultura e Belas Rugby Clube.
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b) Comissária Europeia visita Agrupamento de Escolas Visconde Juromenha |
No dia 6 de outubro, a comissária europeia Marianne Thyssen, responsável
pelo pelouro da empregabilidade, assuntos sociais e inclusão, visitou o
Agrupamento de Escolas Visconde Juromenha, na Freguesia de Algueirão-Mem
Martins, que é uma das instituições financiadas pela Comissão Europeia para
desenvolver a 6.ª geração do programa Escolhas, através do projeto “O Espaço,
Desafios e Oportunidades” com o objetivo de promover a inclusão social de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Esta visita enquadra-se no
programa governamental de âmbito nacional “Escolhas”, criado em 2001.
Neste projeto, que decorre entre março de 2016 e dezembro de 2018, os
alunos frequentam uma oficina técnica aeroespacial ou um ateliê de costura,
estilismo e modelagem promovidos pela Associação Juvenil CIAPA. A frequência
dos ateliês contribui para a educação, formação, participação, direitos e
deveres cívicos e comunitários e a inclusão destes alunos em ambiente digital.
Na nossa Câmara temos grandes preocupações socias e com todos aqueles que
por algum motivo se encontram numa situação de maior fragilidade. É
importante promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos
socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço
da coesão social.

31

Relatório da Atividade Municipal / ago_set_out : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

c) Cerimónia de Receção à Comunidade Educativa e Homenagem aos Docentes e
Não Docentes Aposentados |
No dia 13 de outubro organizámos uma cerimónia de receção à comunidade
educativa para 2016/2017, com uma homenagem aos docentes e não docentes
aposentados.

d) Sintra recebe mais uma edição da Feira das Mercês |
Organizámos, uma vez mais, durante 6 dias, em outubro, a Feira das Mercês
que é uma das feiras mais emblemáticas do nosso concelho, com animação
etnográfica, saloia, espaços de restauração, bancas de artesanato, área infantil
e de espetáculos de palco, e cujo início remonta ao último quartel do séc. XVIII.

e) Sintra recebe Festival de Artes Performativas |
Entre os dias 13 e 30 de outubro Sintra recebeu mais uma edição do Festival de
Artes Performativas Muscarium, que se realizou em vários espaços do
concelho: Auditório António Silva, no Cacém; Casa da Cultura Lívio de Morais,
em Mira Sintra; Casa da Marioneta, em Agualva e MU.SA - Museu das Artes de
Sintra.

f) Segunda edição do Sintra Press Photo |
No dia 22 de outubro começou a segunda edição do Sintra Press Photo, no
MUSA- Museu das Artes de Sintra, que tem como tema o "Flagelo Humano.
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Esta segunda edição do evento apresenta imagens do Japão, da República
Democrática do Congo e de Portugal que refletem a urgência e o desespero de
milhares de pessoas afetadas por conflitos, pobreza extrema e desastres
naturais.
Os fotojornalistas selecionados deste ano para o Sintra Press Photo Mário Cruz,
Phil Moore e Dominic Nahr estiveram presentes na inauguração para falar
sobre os temas dos seus trabalhos, num debate que contou com a moderação
de Ricardo Alexandre, editor de internacional de rádio e televisão.
Este evento é idealizado e financiado pela União das Freguesias de Sintra, com
organização da Associação Cultural Reflexo e com o apoio da Câmara Municipal
de Sintra. O edifício onde está atualmente instalado o MUSA- Museu das Artes
de Sintra era um espaço fechado que a Câmara Municipal de Sintra reabriu em
2014.

g) Festival de Estátuas Vivas de Sintra 2016 |
Nos dias 1 e 2 de outubro organizámos mais uma edição do Festival de Estátuas
Vivas o Festival de Estátuas Vivas de Sintra 2016.
Durante dois dias 30 artistas assumiram personagens baseadas num ambiente
romântico, barroco, histórico e de natureza, num percurso entre o Centro
Histórico e a Estefânea, terminando no Antigo Casino, edifício do MU.SA. –
Museu das Artes de Sintra.
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h) Praia Grande recebe Sintra Portugal Pro 2016 |
Entre os dias 13 e 18 de outubro, a Praia Grande recebeu a 21ª edição do mais
antigo evento do Circuito Mundial de Bodyboard, o Sintra Portugal, com cerca
de 140 atletas de mais de 20 nacionalidades nas categorias Open, Feminino,
Júnior e na variante DropKnee.

i) Campeonato de Bodyboard da Praia do Magoito
Nos dias 3 e 4 de setembro, a praia do Magoito recebeu o 12º Campeonato de
Bodyboard.
Para além do Bodyboard, o evento incluiu ainda um Torneio de Voleibol de
Praia, Surf Adaptado, Bodysurf e Música.

j) Queluz recebe mais uma edição da Feira Setecentista
Entre os dias 8 e 11 de setembro, o Largo do Palácio Nacional de Queluz foi
palco de mais uma edição da Feira Setecentista, uma recriação histórica da
vivência da corte na segunda metade do séc. XVIII, com entrada livre.
Ao longo de quatro dias foi possível vivenciar factos relacionados com este
período da história, dinamizando e divulgando igualmente as artes e ofícios
tradicionais.
A Feira Setecentista de Queluz levou os visitantes numa viagem no tempo com
muita animação, recriação de diferentes situações em interação com o público,
música, saltimbancos, artífices artesãos, mercadores e tavernas.

k) “Histórias da Noite” no Aura Festival
O Aura Festival decorreu de 18 a 21 de agosto com “as artes de luz”, num
evento de entrada livre.

34

Relatório da Atividade Municipal / ago_set_out : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

A edição deste ano teve como tema “Histórias da Noite” e apresentou
instalações de luz, vídeo, videomapping, performances, passeios guiados,
workshops e documentários.
O percurso pedonal teve início do Museu das Artes de Sintra (MU.SA) e
terminou na Quinta da Regaleira.
Este festival promove as seguintes tipologias de intervenção: criações artísticas
“context-site-specific” (obras que resultam de residências artísticas na vila);
instalações em cenários não convencionais (onde o espaço público é o palco
privilegiado) e cartografias emocionais que revelam memórias, imagens,
desejos e indignações de antigos e atuais residentes, empresários e
comerciantes locais e, assim, contribuir para a qualidade de vida local em três
dimensões: a participação dos cidadãos, das instituições e associações locais; a
mobilização do comércio local; e a vitalidade cultural urbana.
Uma bonita visão poética da luz nestes espaços quotidianos da vila de Sintra.
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15 – REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Autarquia promove Missões Empresariais |
A nossa Câmara está a promover missões empresariais até ao final do ano,
duas das quais integradas em certames internacionais de grande projeção, com
o objetivo de internacionalizar o tecido empresarial de Sintra.
O Stand Sintra/Portugal Global Invest esteve na London Build nos dias 26 e 27
de outubro e na Construct Canada, entre os dias 30 de novembro a 2 de
dezembro. Em cada uma destas missões inscreveram-se cinco empresas em
regime de partilha de espaço (respetivamente 12 e 18 m2), representando
setores como os mármores e granitos, equipamentos de transformação de
rochas ornamentais, alumínios e outros materiais de construção
A Missão Institucional e Empresarial à Guiné Bissau está prevista para o período
25 a 30 de novembro e pretende levar ao contacto com as instituições e tecido
empresarial Guineense um conjunto de empresas de Sintra na área dos
materiais e construção civil; rochas ornamentais; obras públicas e saneamento;
agricultura e agro-indústria; turismo; pescas e aquacultura; madeiras e
mobiliário.

b) Sintra promove reunião sobre oportunidades de negócio em Filadélfia |
No dia 30 de setembro promovemos um seminário sobre Oportunidades de
Negócios, em Filadélfia, no âmbito de uma estratégia para fomentar relações
empresariais das empresas do nosso concelho com outras economias. Esta é
mais uma iniciativa de uma estratégia global com a qual se pretendemos dar a
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conhecer as potencialidades de negócio e investimentos em Filadélfia e
potenciar a internacionalização da economia de Sintra.
Nesta reunião estiveram também presentes o diretor do Comércio da Cidade
de Filadélfia, Harold Epps, o presidente do conselho de administração da AICEP
Portugal Global, Miguel Frasquilho e da secretária Geral da AmCham Portugal,
Graça Didier.

c) Sintra comemora Dia Internacional da Paz |
No dia 23 de setembro, a nossa Câmara associou-se às comemorações do Dia
Internacional da Paz com a realização de colóquio sobre o tema "Sintra como
exemplo de comunhão entre povos e culturas”, no Palácio Nacional de Sintra,
onde a orquestra juvenil Mestre Domingos Saraiva tocou um repertório
dedicado ao tema da paz, no Terreiro Rainha D. Amélia.
Não há melhor sítio para celebrar a paz do que em Sintra, um lugar de partilha
de culturas tanto ao nível das pessoas como ao nível do património e onde
vivem e convivem pessoas de várias culturas e diversas crenças religiosas.
Nesta cerimónia também estiveram presentes a presidente da Comissão
Nacional da UNESCO, a embaixadora Ana Martinho e o presidente do Conselho
de Administração da Parques de Sintra-Monte da Lua, Manuel Baptista.
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d) Sintra promove seminário sobre oportunidades de negócio em Cuba |
No dia 19 de setembro organizámos um encontro, no Palácio Valenças, para
debater oportunidades de negócios em Cuba, com a presença de agentes
económicos e empresas sediadas localmente.
Quando fazemos iniciativas para dar a conhecer as novas oportunidades de
negócio noutros países estamos a ajudar a economia nacional e não apenas os
empresários sediados em Sintra e os nossos munícipes.
A embaixadora de Cuba, em Portugal, Johana Tablada de la Torre, apresentou o
enquadramento socioeconómico de Cuba, mencionando ainda indicadores que
demonstram tratar-se de um país com potencial para investir.

e) Embaixadora da India recebida nos Paços do Concelho
No dia 13 de outubro recebi a Embaixadora da India, K. Nandini Singla para uma
conversa prévia a propósito do seminário que organizámos sobre
oportunidades de negócio na India e de um convite aos nossos empresários
para estarem presentes na visita oficial do Primeiro-ministro à India, em janeiro
de 2017, e se conciliasse essa visita com empresários de Sintra em janeiro de
2017.Considero de grande importância a internacionalização de Sintra.

f) Representante de Taiwan visita Sintra
No dia 10 de outubro recebemos uma delegação de Taiwan, composta por
cinco elementos, para discussão de assuntos relacionados com as vantagens
competitivas que Sintra oferece aos investidores, assim como incentivos fiscais
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e estratégias de investimento. Continuamos a apostar nas relações
internacionais com o objetivo de promover Sintra além-fronteiras e apoiar a
internacionalização do tecido empresarial do nosso concelho.
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16 – OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a) Câmara de Sintra apresenta projeto para ciclovia entre Agualva e Massamá |
No dia 21 de outubro, apresentámos o projeto da ciclovia que vai fazer a
ligação entre Agualva e Massamá, com uma extensão de 4500 metros e um
investimento da Câmara de cerca de 800 mil euros.
Temos para Sintra o objectivo de construir 39km de ciclovias, que começou
com a ciclovia entre a Portela de Sintra e Mem Martins hoje muito utilizada, e
vão ligar diversos equipamentos estruturantes, zonas de comércio e serviços,
incentivar a prática de exercício físico e diminuir a poluição e, assim, melhorar a
qualidade de vida de todos os que vivem e trabalham e Sintra.
O lançamento do concurso desta nova ciclovia está previsto ainda este ano. O
trajeto começa na via de acesso à estação de Agualva, passando pela Av.
Dr. Francisco Sá Carneiro e Avenida 25 de Abril paralela ao Parque Salgueiro
Maia, em Massamá.
Considero que a criação da rede de ciclovias no nosso concelho vai melhor a
mobilidade suave e pedonal, aumentar a segurança e conforto através da
requalificação global do espaço público envolvente; promove estratégias para
baixar as emissões de carbono e promover a mobilidade urbana sustentável, no
sentido de deslocações casa-trabalho ou casa-escola, ainda que em
complemento do transporte coletivo, em especial do comboio.
Este projeto está incluído na candidatura ao Programa Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), no âmbito do programa Portugal 2020, que
financia estas intervenções em 50% dos custos finais, no valor de 6 milhões de
euros.
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b) Câmara recupera cobertura do pavilhão da EB Maria Alberta Menéres |
Assinámos, no dia 17 de outubro, o auto de consignação para a empreitada de
recuperação da cobertura do pavilhão desportivo da Escola Maria Alberta
Menéres, na Tapada das Mercês, que permitirá aos 750 alunos da freguesia de
Algueirão-Mem Martins praticar desporto escolar.
São 125 mil euros numa intervenção muito útil para os alunos porque chovia
dentro do pavilhão e não era possível praticar desporto. O nosso trabalho é
ajudar a resolver situações que melhorem a vida dos nossos munícipes.
A obra consiste na substituição do material das coberturas e impede a entrada
de água para o interior do pavilhão assim como melhora a eficiência térmica e
são também corrigidas algumas patologias das fachadas. A obra tem um prazo
de execução de 90 dias.
Em Sintra apostamos na melhoria do ensino público. Exemplo disso é o
investimento de 4,2 milhões de euros que estamos a realizar na modernização
de 48 cozinhas dos refeitórios escolares que servem cerca de 11 mil alunos do
concelho.

c) Câmara investe na recuperação das vias rodoviárias de Colares |
Assinámos, no dia 14 de setembro, o auto de consignação para a reabilitação
dos pavimentos e sistemas de drenagem da Freguesia Colares, um
investimento de aproximadamente 200 mil euros.
Foi atribuído um valor de investimento semelhante para todas as freguesias,
com o objetivo de recuperação das redes viárias, que estavam em muito mau
estado de conservação por todo o concelho. Importa ainda referir o recente
investimento de cerca de 100 mil euros, na construção da rotunda de acesso às
praias e que já está concluída.
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d) Câmara aprova adjudicação da empreitada de requalificação da Avenida
Chaby Pinheiro
No dia 19 de setembro, a nossa Câmara aprovou a adjudicação da empreitada
de requalificação urbana da Avenida Chaby Pinheiro e área envolvente, na
freguesia de Algueirão Mem-Martins, no valor de 900 mil euros mais IVA, a
cargo da empresa Luís Frazão – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., através
de concurso público, cujo início da obra está previsto após o visto do Tribunal
de Contas.
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.
No projeto de requalificação são apresentadas soluções que reforçam a
identidade de Mem Martins, através da manutenção da circulação viária,
ordenamento do estacionamento, criação de zonas de estar nos passeios com
colocação de mobiliário urbano, manutenção das árvores e reforço da
iluminação pública, que oferecem a possibilidade de maior aproveitamento da
zona.
Está ainda prevista a renovação das redes de abastecimento de água, de
drenagem de esgoto doméstico e pluvial e enterramento dos ecopontos em
articulação com os SMAS de Sintra.
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e) Recuperação de vias rodoviárias na União das Freguesias de Sintra
No dia 13 de setembro iniciaram-se os trabalhos de beneficiação e conservação
de pavimentos, espaços exteriores e sistemas de drenagem na Estrada de
Monte Santos, em Sintra. Esta intervenção resulta do Programa de
Recuperação de Vias Rodoviárias no concelho, uma empreitada de cerca de
230 mil euros mais IVA.

f) Recuperação de vias rodoviárias na Freguesia de Rio de Mouro
No dia 6 de setembro iniciaram-se trabalhos de beneficiação e conservação dos
pavimentos, espaços exteriores e sistemas de drenagem na Freguesia de Rio de
Mouro, na Rua dos Cravos, Rinchoa.
Esta é mais uma intervenção que decorre no âmbito da "Empreitada de
Reabilitação de Pavimentos e Sistemas de Drenagem na Freguesia de Rio de
Mouro", que tem uma duração total de 10 meses e um investimento global
contratualizado de € 236 350,97 + IVA.

g) Câmara avança com requalificação de pavimentos em Casal de Cambra
No dia 25 de agosto assinámos o auto de consignação para o plano de
recuperação das vias rodoviárias, em Casal de Cambra. Um investimento de
aproximadamente 175 mil euros naquela freguesia.
Saliento que esta obra é feita no âmbito das obras desta natureza que estamos
a realizar pelas freguesias de todo o concelho e que agora será aqui em Casal
de Cambra. As nossas estradas estiveram durante anos em muito mau estado e
agora estamos a tratar de resolver o problema para bem dos nossos munícipes
e das pessoas que circulam nas estradas de Sintra.
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Está previsto um investimento de mais 3 milhões de euros para a recuperação
das estradas.
As obras vão incidir na renovação da camada de desgaste em betão
betuminoso, e pontualmente ao nível da fundação em zonas onde se verifique
a cedência da estrutura, assim como na substituição de lancis e calçadas
consideradas necessárias com reposição de sinalização horizontal.

h) Câmara de Sintra recupera monumento megalítico em Agualva
No dia 26 de outubro, assinei o auto de consignação para a recuperação e
musealização da Anta do Carrascal, em Agualva.
Investimos cerca de 55 mil euros na recuperação deste monumento megalítico
da pré-história, classificado como monumento nacional pelo IPPAR, desde
1910. Este é uma obra que tem um valor muito superior ao valor investido, pois
corresponde à preservação da memória e da história do nosso concelho.
A Anta do Carrascal situada na freguesia de Agualva-Mira Sintra é um
monumento megalítico da pré-história do tipo dólmen com corredor. Esta
intervenção significa a devolução do património histórico e arqueológico aos
munícipes.
O projeto prevê a recuperação, restauro e musealização desta sepultura préhistórica, de forma a reverter o estado de abandono em que se encontra,
conferindo-lhe assim o estatuto de bem patrimonial a ser valorizado.

i)

Ermida da Tapada das Merces requalificada
No dia 23 de outubro foi inaugurada a Ermida da Tapada das Merces, depois de
uma vasta intervenção, que permitiu recuperar aquele centenário edifício na
freguesia de Algueirão Mem Martins. O investimento centrou-se em obras de
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requalificação da fachada principal, do telhado e do interior, através da
preservação das técnicas tradicionais, dos materiais originais, preservando-se,
assim, construção na sua identidade originária.
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