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1 | CÂMARA LANÇOU EMPREITADA DO CENTRO DE SAÚDE DE
ALMARGEM DO BISPO
2 | INÍCIO DAS DEMOLIÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA DA MESSA PARA A
CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DE ALGUEIRÃO-MEM
MARTINS
3 | NOVO CORREDOR VERDE AO LONGO DA RIBEIRA DA LAGE ENTRE
MEM MARTINS E RIO DE MOURO
4 | REQUALIFICAÇÃO URBANA NO BAIRRO DO PEGO LONGO CRIA
NOVA CENTRALIDADE
5 | SINTRA CRIA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS PARA PREVENIR
INCÊNDIOS
6 | MASSAMÁ COM NOVO ESPAÇO CIDADÃO
7 | OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NA TAPADA DAS MERCÊS
8 | CÂMARA APROVA ADJUDICAÇÃO DA CICLOVIA
AGUALVA/MASSAMÁ
9 | MUNICIPIO VAI RECEBER O LISBON & SINTRA FILM FESTIVAL
10 | SINTRA HOMENAGEOU COM MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL
CLÁUDIO PANTA NUNES
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11 | CONSELHO DE MINISTRO REALIZOU-SE EM SINTRA

12 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a)

Instalações municipais equipadas com desfibrilhadores |

b)

Gabinete de Apoio ao Munícipe disponibiliza atendimento por
marcação prévia |

c)

Início do estágio de 28 agentes municipais |

d)

Sintra recebe debate sobre o Plano Nacional de Reformas
promovido do Governo |

d)

Câmara coloca equipamento recreativo e mobiliário urbano no
Jardim da Quinta da Fidalga |

13 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Câmara recupera monumento megalítico e requalifica jardim em
Agualva |

b)

Novo reservatório de água na freguesia de Colares |

c)

Sintra participa no Green Business Week |
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d)

Candidaturas abertas para programa de aceleração da Startup
Sintra |

e)

Sintra adere à Hora do Planeta 2017 |

f)

Câmara assina protocolo com a Escola Nacional de Bombeiros |

h)

Câmara assina protocolo para reforçar vigilância da Serra de Sintra
e com Regimento de Artilharia de Queluz, Comandos da
Carregueira e Parques de Sintra-Monte da Lua |

i)Câmara remove resíduos tóxicos de fábrica abandonada |

14 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Câmara apoia integração profissional de pessoas com deficiência |

b)

Inauguração da Loja Solidária de Monte Abraão |

c)

Sintra cria bolsas sociais nas creches |

15 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a)

Sexta edição do Festival Periferias em Sintra |
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b)

Museu de Odrinhas promove Roteiro Patrimonial «AQVAE
SACRVM» |

c)

Autarquia promove circuito dedicado à prevenção da
toxicodependência - “Moche Tour Agarra a Vida” |

d)

Festival Córtex de curtas metragens |

16 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a)

Sintra organiza seminário sobre oportunidades de negócio em
Marrocos |

b)

Sintra marca presença em feiras de turismo nos Estados Unidos e
Europa |

c)

Sintra recebeu presidente da Câmara Distrital de Mé-Zóchi |

17 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Câmara vai iniciar obras de reabilitação no Bairro 1.º de Maio em
Monte Abraão |

b)

Arrancam obras de requalificação da Avenida Chaby Pinheiro em
Mem Martins |
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c)

Reabilitação de diversas vias rodoviárias no Bairro de Ouressa em
Mem Martins |

d)

Requalificação do entroncamento da Estrada da Várzea com a Av.
da Aviação Portuguesa em Lourel |

f)

Avança a construção do parque de estacionamento na Rua José
Afonso (traseiras) em Queluz |

g)

Requalificação da iluminação pública no Parque Urbano Felício
Loureiro em Queluz |

h)

Pavimentação de arruamentos na Assafora |

i)Requalificação de estacionamento na Rua José Alfredo da Costa
Azevedo em Rio de Mouro |
j)Novos pavimentos na Rua Hermenegildo Capelo e Rua Pedro Álvares
Cabral em Agualva |
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1 | CÂMARA LANÇOU CONCURSO PARA A EMPREITADA DO
CENTRO DE SAÚDE DE ALMARGEM DO BISPO
A autarquia de Sintra aprovou, no final de fevereiro, o lançamento do concurso
público para construção do Centro de Saúde de Almargem do Bispo, que servirá
cerca 7600 utentes. O investimento é de 775 mil euros.
O futuro Centro de Saúde de Almargem do Bispo será construído noa localidade
de Casal do Rebolo e visa suprir as necessidades dos utentes da União das
freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar.
Esta é uma vitória para a comunidade de Almargem do Bispo, uma prioridade e
um compromisso assumido perante a população que se está a cumprir.
Queluz, Agualva, Algueirão-Mem Martins, Almargem do Bispo e Sintra são os
cinco centros de saúde que a Câmara de Sintra vai construir, cedendo os
terrenos, assumindo o desenvolvimento de todos os projetos e o pagamento de
30% das obras, cabendo à administração central os outros 70%. No caso do
Centro de Saúde de Sintra a autarquia paga a totalidade da obra.
Os novos centros de saúde vão servir mais de 170 mil pessoas num
investimento global de mais de 8 milhões de euros.
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2 | INÍCIO DAS DEMOLIÇÕES DA ANTIGA FÁBRICA DA MESSA PARA
A CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DE ALGUEIRÃOMEM MARTINS
Teve início em fevereiro a demolição dos edifícios da antiga fábrica da Messa,
em Mem Martins, onde vai ser construído o novo Centro de Saúde de
Algueirão-Mem Martins. Este investimento representa o início do que será o
Centro de Saúde de Algueirão-Mem Martins e faz parte da nossa estratégia
para dotar o concelho com melhores equipamentos de cuidados de saúde
primários.
Estão a ser demolidos 12 edifícios e um maciço em betão, localizados na Rua
das Eiras (ex-fábrica da Messa), que permitirá a construção, naquele espaço, do
novo Centro de Saúde. O novo centro terá quatro unidades de saúde familiar
independentes, que vão servir cerca de 62 mil pessoas. As quatro unidades
serão compostas por 32 gabinetes de consulta e 20 gabinetes de enfermagem e
tratamento. O investimento é de cerca de 4 milhões de euros.
A nossa Câmara desenvolve um programa de investimento de 8 milhões de
euros para a construção de cinco novos centros de saúde: Queluz, Agualva,
Algueirão-Mem Martins, Sintra e Almargem do Bispo, mais a cedência dos
terrenos e edifícios.
Na demolição dos pavilhões será usada uma técnica controlada com colapso
total das estruturas, mas preservando a integridade das construções vizinhas.
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3 | NOVO CORREDOR VERDE AO LONGO DA RIBEIRA DA LAGE
ENTRE MEM MARTINS E RIO DE MOURO
A autarquia de Sintra aprovou, em fevereiro, o lançamento do concurso público
para a requalificação da Ribeira da Lage, entre o colégio D. Afonso V, em Mem
Martins e o Parque Urbano da Serra das Minas, em Rio de Mouro, numa
extensão de 2,3 km e área de intervenção de 13,5 hectares, com um
investimento de cerca de 3 milhões e 400 mil euros.
Com esta requalificação pretende-se a valorização paisagística e ambiental da
Ribeira da Lage e suas margens, atualmente escondida nas traseiras de prédios.
Vamos concretizar, no centro de núcleos urbanos onde vivem muitas pessoas,
um vasto corredor verde que passará a oferecer o prolongamento de espaço
verde linear, criando condições de segurança e conforto para o seu usufruto e
melhoria da qualidade de vida, para cerca de 30 mil pessoas que residem na
área de influência direta.
Vai ser criado percurso pedonal e ciclável, instalados equipamentos para
desporto informal ao ar livre, zonas de estadia e valorização das existentes e
vão ser qualificados espaços para produção hortícola urbana. Serão também
introduzidas medidas de mitigação de riscos de cheias.
A obra vai começar no 2º semestre deste ano e o prazo estimado para a
execução da obra é de doze meses.
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4 | REQUALIFICAÇÃO URBANA NO BAIRRO DO PEGO LONGO CRIA
NOVA CENTRALIDADE
Foi aprovado, em março,

o lançamento do concurso público para a

requalificação do Bairro SAAL do Pego Longo, na freguesia de Queluz-Belas, um
investimento no valor de 600 mil euros.
Com uma área de intervenção de 18.460 mil metros quadrados e um prazo de
execução de 7 meses, esta obra surge da necessidade de requalificar os espaços
públicos com especial atenção aos espaços destinados ao convívio, ao lazer e à
melhoria das condições de acessibilidade pedonal/viária, proporcionando um
aumento da qualidade de vida desta população.
Com a instalação de equipamentos e mobiliário urbano no Parque da Quinta do
Pego Longo, na zona poente do bairro, cria-se uma nova centralidade, entre
Queluz a Belas, em paralelo com a ciclovia proposta pelas Infraestruturas de
Portugal no âmbito da reabilitação da EN117, permitindo reforçar o
enquadramento desta proposta no “Eixo verde e azul do Jamor”.
O conceito da reabilitação deste espaço é para melhorar a qualidade geral
deste espaço público para os munícipes.
O projeto prevê a colocação de equipamento e mobiliário no Parque da Quinta
do Pego Longo, com instalação de equipamento (infantil, fitness, street
workout e circuito de manutenção) e mobiliário urbano.
Os trabalhos incluem limpeza, desmatação e requalificação no percurso
pedonal entre a Rua do Pego Longo e a Rua Paz e Amizade, construção de
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rampa e contenção de talude na Rua das Alfarrobeiras, arranjos exteriores na
Rua da Escola, do Pego Longo, dos Namorados e de Santo António.
Na empreitada vão ser realizadas obras de construção de escadas entre a Rua
das Escolas, 8 de Dezembro e das Margaridas e pavimentação da Travessa das
Rosas e ligação pedonal à Rua do Chafariz.
Vão ser também requalificados o Jardim das Margaridas, Jardim do Leão e
Jardim do Afonso.
Será também criada uma horta solidária com cerca de 20 talhões
individualizados, com uma dimensão média de 50 m².
Este projeto está incluído na candidatura ao Programa Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), no âmbito do programa Portugal 2020.
Para a elaboração do projeto foram consideradas as opiniões recolhidas junto
da população e a participação da União de Freguesias de Queluz e Belas.
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5 | SINTRA CRIA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS PARA
PREVENIR INCÊNDIOS
A Câmara Municipal de Sintra assinou, em janeiro, um protocolo de
colaboração com os Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) para a criação de
uma equipa permanente de sapadores florestais, com o objetivo de reforçar o
sistema de protecção civil no município.
Sintra volta a ter uma equipa de sapadores florestais, que vai ser muito
importante na vigilância e prevenção dos incêndios na serra de Sintra. Quando
protegemos a serra de Sintra estamos a proteger não apenas património
nacional, mas também um bem da humanidade, o que nos dá uma
responsabilidade acrescida.
O protocolo menciona a função da equipa de sapadores florestais, que actuará
na serra de Sintra, numa área de 4000 hectares, mas também no resto do
território do concelho, incluindo a serra da Carregueira, sempre que for
declarada situação de alerta, contingência ou calamidade.
A Câmara de Sintra e a Parques de Sintra Monte da Lua assumem os encargos
com a contratação dos cinco sapadores e de uma engenheira florestal, assim
como na aquisição equipamentos no valor de cerca de 200 mil euros. A nossa
Câmara fica com os encargos financeiros relacionados com a contratação dos
cinco sapadores, incluindo a formação inicial, e com as despesas de
combustível da viatura e de outros equipamentos da equipa.
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6 | MASSAMÁ COM NOVO ESPAÇO CIDADÃO
O novo Espaço do Cidadão de Massamá foi inaugurado, em março, no Shopping
Center Massamá.
A instalação de mais este Espaço do Cidadão é um investimento da nossa
Câmara, que tem apostado na valorização dos serviços disponíveis à
comunidade.
Quando abrimos mais este espaço do cidadão no concelho é mais um passo em
frente na linha da nossa estratégia de servir os munícipes, pois são projetos
desta natureza para os cidadãos, que tornam a sociedade mais próxima.
Este espaço é o sexto posto de atendimento do Gabinete de Apoio ao
Munícipe, com a configuração de Espaço do Cidadão, e vem no seguimento de
uma política de maior aproximação aos cidadãos/munícipes, numa ótica de
descentralização territorial e maior oferta de serviços prestados, não só de
âmbito municipal, mas também da esfera de competência da Administração
Central.
Este espaço de atendimento sofreu obras de remodelação efectuadas, em
exclusivo, pela Câmara Municipal de Sintra. A AMA, IP, Agência para a
Modernização Administrativa comparticipou com a afetação de equipamento
informático e mobiliário, ambos destinados ao apetrechamento do front-office.
O Espaço do Cidadão de Massamá situa-se no Shopping Center Massamá, na
Avenida 25 de abril, nº 60 e 78, Loja 45, e dispõe de cinco postos de
atendimento, disponibilizando também o serviço de atendimento por marcação
prévia, a funcionar de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h30.
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À semelhança dos restantes postos de atendimento do Gabinete de Apoio ao
Munícipe, os cidadãos/munícipes poderão tratar, neste Espaço do Cidadão, de
um vasto leque de assuntos do seu interesse ao nível da competência
camarária, dos SMAS de Sintra e, também, da Administração Central.
Atualmente, o Gabinete de Apoio ao Munícipe disponibiliza aos cidadãos um
atendimento especializado em diversos serviços da Administração Central,
nomeadamente de 19 entidades distintas, perfazendo um total de 206
tipologias de serviços. Ao nível dos serviços de génese camarária, o Gabinete de
Apoio ao Munícipe disponibiliza ainda 278 tipologias de diferentes serviços
municipais. Em alguns postos de atendimento os cidadãos/munícipes podem
ainda tratar de alguns assuntos referentes aos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra (SMAS).
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7 | OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NA TAPADA DAS MERCÊS
A Câmara Municipal de Sintra deu início à segunda fase de obras na Tapada das
Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, investimento que já ultrapassa
meio milhão de euros.
Em setembro de 2016 a autarquia terminou a primeira intervenção com a qual
requalificou pavimentos rodoviários, lugares de estacionamento e criou um
novo parque de estacionamento. O município também melhorou e substituiu
calçadas e lancis na zona. Garantimos ainda a manutenção e reforço da
segurança dos muros de suporte na Tapada das Mercês, umas das
preocupações do município em várias freguesias do concelho. Na primeira fase
destas obras da Tapada das Mercês foi realizada também a requalificação de
espaços verdes e zonas destinadas à prática desportiva e de recreio, para além
da substituição de coletores da rede de drenagem doméstica e pluvial.
Iniciámos agora esta segunda fase, com a noção clara que ainda há muito por
fazer na Tapada das Mercês, mas o tempo em que esta urbanização estava
esquecida acabou. Esta intervenção, durante os próximos seis meses, é
destinada a melhorar o espaço público onde vivem e trabalham cerca de 20 mil
pessoas. Os trabalhos incluem a demolição, corte e remoção de elementos
construtivos obsoletos nesta urbanização. Está prevista ainda a reconstrução e
reparação dos equipamentos públicos para além de novos pavimentos
rodoviários.
A autarquia vai ainda intervir na melhoria dos passeios e lancis, bem como na
reabilitação do sistema de drenagem de águas pluviais. Pretende-se, também,
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disciplinar o estacionamento abusivo na zona e rever e reforçar a sinalização
rodoviária vertical e horizontal.
A verdade é que no final de 2015 a Câmara aprovou a caducidade da licença de
loteamento do processo de urbanização da "Quinta da Marquesa" na Tapada
das Mercês.
Uma decisão histórica, mas que teve que ser tomada, pois afeta milhares de
moradores da Tapada das Mercês. O alvará de loteamento da Tapada das
Mercês é de 1978, época em que as obras foram iniciadas. O promotor, a
sociedade Cintra, construiu perto de 5500 fogos na primeira fase. A segunda
fase, anulada por este executivo camarário, previa a construção de mais 3000
fogos.
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8 | CÂMARA
APROVA
AGUALVA/MASSAMÁ

ADJUDICAÇÃO

DA

CICLOVIA

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em março, a adjudicação para
construção da primeira fase da ciclovia entre Agualva e Massamá.
A criação de ciclovias no concelho, que façam a ligação entre equipamentos
estruturantes, zonas de comércio e serviços, é um dos objetivos que estamos a
concretizar e fazem parte do plano para melhorar a qualidade de vida dos
munícipes, incentivando a prática de exercício físico e diminuindo a poluição. A
primeira ciclovia urbana do município com 3000 metros está construída na
estrada que liga a Portela de Sintra a Sintra, ou seja, abrange duas freguesias do
concelho e é muito utilizada pelos munícipes.
A obra de construção deste circuito pedonal e para circulação de bicicletas, que
terá uma extensão de 4500 metros, foi adjudicada por concurso público, a
empresa Constradas – Estradas e Construção Civil, SA.
Com um prazo de execução de nove meses, este troço prevê a ligação entre a
via de acesso à estação de Agualva - Cacém e o Parque Salgueiro Maia, em
Massamá, passando pela Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Avenida 25 de Abril e
estação ferroviária de Massamá.
A construção desta ciclovia insere-se no plano da autarquia para a criação de
um conjunto de ciclovias no município, correspondentes a 39000 metros, que
teve início com a ciclovia entre a Portela de Sintra e Mem Martins. O
investimento é de aproximadamente 900 mil euros.
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9 | MUNICIPIO VAI RECEBER O LISBON & SINTRA FILM FESTIVAL
A Câmara Municipal de Sintra assinou, em março, um protocolo com a
Leopardo Filmes, Lda, para a realização da edição de 2017 do Lisbon & Sintra
Film Festival.
Em Sintra, o evento decorrerá, de 17 a 26 de novembro, no Centro Cultural
Olga Cadaval, bem como em outros espaços emblemáticos da vila.
O Lisbon & Sintra Film Festival constituirá uma continuação do anterior Lisbon
& Estoril Film Festival, assumindo ainda valências que ultrapassam um mero
festival de cinema, sendo um dos principais encontros dos mais conceituados
artistas, escritores, filósofos, realizadores e atores a nível europeu.
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10 | SINTRA HOMENAGEOU COM MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL
CLÁUDIO PANTA NUNES
A Câmara de Sintra homenageou, em fevereiro, a título póstumo, com a
atribuição da medalha de mérito municipal, Cláudio Panta Nunes, músico
sintrense que integrava o grupo "Os Corvos" desde a sua composição em 1998,
e falecido em 2017.
A banda esteve no dia 4 de fevereiro, no Centro Cultural Olga Cadaval, para
comemorar 18 anos de carreira. Com muitas provas dadas quanto à
versatilidade, dinamismo e profissionalismo, os Corvos viajaram no tempo - à
luz da contemporaneidade e formação musical atual - para revisitar Xutos &
Pontapés, e apresentaram o vocalista dos Xutos e Pontapés (Tim) como
convidado musical.
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11 | CONSELHO DE MINISTROS REALIZOU-SE EM SINTRA
O Palácio de Monserrate recebeu no dia 21 de março, Dia Internacional das
Florestas, um Conselho de Ministros extraordinário dedicado ao tema.
Antes do início dos trabalhos, e depois da foto de família do Governo, o
primeiro-ministro, António Costa, plantou um sobreiro na zona circundante do
Palácio,

acompanhado

pelo

ministro

da

Agricultura,

Florestas

e

Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, pelo ministro do Ambiente, Matos
Fernandes. Tive oportunidade, após o convite do primeiro-ministro, de dirigir
no início da reunião do Conselho de Ministros algumas palavras aos presentes.
Alertei sobre projetos estruturantes e urgentes para Sintra e a necessidade da
concretização desses desafios para as mais de 400 mil pessoas que vivem e
trabalham em Sintra.
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12 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a)

Instalações municipais equipadas com desfibrilhadores |
Foram instalados mais oito desfibrilhadores, aumentando assim a capacidade
de resposta imediata a situações de paragem cardiorrespiratória durante este
trimestre.
O Programa DAE (Desfibrilhação Automática Externa) da Câmara, em
funcionamento desde 2016, possui um desfibrilhador automático externo nas
seguintes instalações municipais:


Edifício dos Paços do Concelho;



Loja do Cidadão da Agualva-Cacém Cacém/ Mercado;



Mercado de Rio de Mouro;



Mercado de Agualva;



Mercado de Sintra;



Instalações do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho;



Unidade móvel para eventos (Serviço Municipal de Proteção Civil);



Centro Cultural Olga Cadaval / MUSA;



Complexo Desportivo de Fitares;



Complexo Desportivo de Ouressa (Piscinas);



Complexo Desportivo de Serra das Minas;



Complexo Desportivo de Casal de Cambra;



Complexo Desportivo de Monte Abrão;



Complexo Desportivo de Mira Sintra;



Biblioteca de Sintra (Casa Mantero).
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Estas instalações contam com um total de 80 trabalhadores (Operacionais DAE)
habilitados a utilizar os DAEs, em caso paragem cardiorrespiratória, os que
receberam formação específica em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação
Automática Externa. O programa DAE está licenciado pelo INEM-Instituto
Nacional de Emergência Médica.
A experiência internacional demonstra que em ambiente extra-hospitalar, a
utilização de desfibrilhadores automáticos externos (DAE) por pessoal não
médico aumenta significativamente a probabilidade de sobrevivência das
vítimas.

b)

Gabinete de Apoio ao Munícipe disponibiliza atendimento por
marcação prévia |
O Gabinete de Apoio ao Munícipe passou a disponibilizar o serviço de
atendimento por marcação prévia, que poderá ser realizado nos seguintes
Postos de Atendimento:
Espaço do Cidadão de Pêro Pinheiro
Espaço do Cidadão de Rio de Mouro
Espaço do Cidadão de Massamá
Deste modo o munícipe pode agendar diretamente, por telefone, com o posto
de atendimento que lhe seja mais conveniente, o dia e horário pretendidos
para tratar de assuntos de seu interesse, evitando assim eventuais transtornos,
como por exemplo o tempo de espera.
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c)

Início do estágio de 28 agentes municipais |
Durante este trimestre tive oportunidade de assinalar o início do estágio dos 28
agentes municipais, que ingressaram em funções públicas.
O contrato inicia-se com um estágio, que integra um plano de formação básica
com componentes de formação administrativa, cívica e profissional específica,
a cargo da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) e da PSP.
Considerando o número de participantes, a nossa Câmara solicitou à DGAL que
a componente teórica do curso se realizasse em Sintra, assumindo a autarquia
a disponibilização das instalações (Quinta da Ribafria) e de todos os meios
físicos e humanos, necessários à realização e acompanhamento do curso.
O procedimento concursal de ingresso na carreira de agente municipal foi
aberto em 3 de março de 2016, tendo sido recebidas 347 candidaturas e
selecionados 28 candidatos, que outorgaram dia 1 de fevereiro o contrato de
trabalho em funções públicas.
O curso decorre entre 1 de fevereiro e 28 de julho de 2017.
Quando iniciámos o mandato a Policia Municipal tinha 28 agentes. Quando
terminarmos teremos duplicado esse número, ficando a Polícia Municipal com
60 agentes.
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d)

Sintra recebe debate sobre o Plano Nacional de Reformas
promovido do Governo |
Sintra recebeu o primeiro debate do Ciclo de Debates do Plano Nacional de
Reformas, com o tema “Reabilitação Urbana e Mobilidade Sustentável”, no dia
13 de março, no MU.SA – Museu das Artes de Sintra.
Este primeiro debate, da responsabilidade do Ministério do Ambiente, marcou
o início do Ciclo de Debates do Plano Nacional de Reformas e contou com o
apoio da Câmara. As ações foram promovidas pelo Ministério do Planeamento
e das Infraestruturas, em parceria com ministérios sectoriais.
Pretendeu-se com estas ações criar um espaço de discussão e reflexão, entre o
governo e a sociedade civil, em torno das medidas implementadas para a
valorização do território.
A sessão contou com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, e do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.

d)

Câmara coloca equipamento recreativo e mobiliário urbano no
Jardim da Quinta da Fidalga |
No jardim da Quinta da Fidalga, em Agualva, foi colocado equipamento
recreativo e mobiliário urbano, tornando o espaço ainda mais agradável. Um
investimento da autarquia de aproximadamente 40 mil euros, na União das
Freguesias de Agualva e Mira-Sintra.
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Na assinatura do auto de consignação da empreitada de execução de
equipamento recreativo e mobiliário urbano para o Jardim da Quinta da
Fidalga, em fevereiro, tive oportunidade de recordar que aquela zona no
coração de Agualva estava abandonada e em muito mau estado de
conservação, lembrando o investimento de cerca de 260 mil euros, na criação
do parque de lazer, que devolveu o espaço aos munícipes.
Esta empreitada constitui a segunda fase de intervenção programada para a
valorização do Jardim da Quinta da Fidalga, desenvolvida pela Câmara, com o
objetivo de completar a oferta do espaço, possibilitando a prática de atividades
associadas ao desporto e recreio para diversas faixas etárias: infantil, juvenil e
sénior. Associada à dinâmica lúdica e recreativa do jardim é também instalado
equipamento de estadia, nomeadamente bancos, papeleiras e mesas de
piquenique. Também está contemplado o equipamento para pessoas com
mobilidade condicionada. Com este investimento o espaço oferece mais
condições e permite um melhor usufruto em atividades físicas, momentos de
descontração, convívio e bem-estar.
A instalação dos equipamentos concentra-se num dos patamares do jardim. A
instalação dos equipamentos infantis destinados à faixa etária 2-12 anos é
numa área próxima da zona da estadia central. Os equipamentos juvenis e
sénior em dois terrenos. Os equipamentos de estadia distribuídos por locais
destinados preferencialmente ao descanso e as mesas de piquenique colocadas
no prado florido perto da entrada poente.
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13 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Câmara recupera monumento megalítico e requalifica jardim
em Agualva |
O monumento megalítico da pré-história, datado de 3000 a.C., inserido no
jardim da Anta, em Agualva, foi recuperado pela nossa Câmara autarquia e está
disponível para usufruto dos munícipes, assim como a área envolvente, que
também foi alvo de recuperação e musealização.
Este trabalho é para devolver aos munícipes o que é deles. Recuperamos este
magnífico jardim em plena zona urbana e contribuímos para manter a memória
do nosso concelho. N primeira visita que fiz ao local o monumento estava
abandonado e toda a zona envolvente também.
Com a requalificação, restauro e musealização da Anta do Carrascal, também
conhecida como Anta de Agualva, a autarquia pretendeu devolver à sepultura
megalítica a sua dignidade monumental, limpando-a e consolidando os
elementos que a constituem, assim como a área envolvente, transformando-a
num jardim com zonas de observação e de passagem.
No jardim com 15 ha foi criado um circuito de observação do monumento com
um passadiço em madeira, assente no chão, e que evidencia a ideia de
paisagem sensível e intocável.
Os trilhos existentes foram todos reabilitados, nos quais se incluem duas
passagens sobre a ribeira, ali existente, bem como a limpeza e regularização
das margens, o que vai permitir uma vivência em segurança e uma visibilidade
plena sobre o monumento
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Para o projeto de paisagismo de enquadramento da Anta foram consideradas
as características do sítio e as exigências específicas de “paisagem sensível” em
que ela se insere. A implantação do monumento em pleno carrascal
mediterrânico, com bom estado de desenvolvimento e densidade, constituem
proteção à Anta. O elevado valor paisagístico, cultural e botânico deste coberto
vegetal, em solo esquelético com alguns afloramentos rochosos, exigem só por
si a preservação integral deste conjunto. Constituindo este carrascal
mediterrânico uma paisagem emblemática de toda a Península Ibérica (desde a
Pré-história) constitui neste local “moldura ideal” para enquadramento do
monumento.

b)

Novo reservatório de água na freguesia de Colares |
Tiveram início durante este trimestre as obras dos SMAS de construção do
reservatório de Casas Novas, que beneficiará 5500 moradores na freguesia de
Colares.
Esta obra é a continuidade da estratégia de investimento na melhoria dos
sistemas de abastecimento de água e esgotos no concelho. Em 2016 o
investimento foi de 16 milhões de euros e em 2017 está previsto um
investimento de 18, 5 milhões.
Com um investimento de 1 milhão e 400 mil euros, a construção do
reservatório permite concluir o sistema de abastecimento às localidades do
Penedo, Casas Novas, Azóia, Atalaia e Ulgueira, assegurando a interligação
deste sistema de abastecimento à rede geral dos SMAS de Sintra.
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O futuro reservatório destina-se, ainda, a regularizar os volumes de todo o
setor da encosta entre Casas Novas e Adraga. Dada a sensibilidade e
especificidade da zona onde estará inserido (Parque Natural Sintra-Cascais),
acresce a necessidade de aumentar o volume de reserva, aumentando a
fiabilidade e segurança na distribuição e combate a incêndios.

c)

Sintra participa no Green Business Week |
A Câmara Municipal de Sintra esteve presente no evento Green Business Week,
entre 15 a 17 de março, no Centro de Congressos de Lisboa, na área temática
Smart Cities.
Na sessão deste ano, do Green Business Week, o município de Sintra
apresentou os seguintes projetos: Sintra Online – Portal do Munícipe e
Urbanismo Online, Sintra Resolve, WI-FI no Centro Histórico de Sintra e Sintra
Cidade Sustentável.
O Green Business Week é uma organização da Fundação AIP em parceria com o
Governo de Portugal, que também conta com o alto Patrocínio de Sua
Excelência o Presidente da República de Portugal.

d)

Candidaturas abertas para programa de aceleração da Startup
Sintra |
A Startup Sintra lançou, no final de março, mais um programa de aceleração
que irá ser formada por 10 startups. Este programa terá a duração de dois
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meses e funcionará com um ecossistema de incubação para ajudar as startups a
encontrar o seu modelo de negócio e acelerar o seu desenvolvimento.
A ideia mais promissora será escolhida no fim e terá direito a um investimento
de 1.500 euros.
A Startup Sintra foi criada pela Câmara Municipal de Sintra em parceria com o
Grupo Metal e com a Associação Empresarial de Sintra, com o intuito de
promover o empreendedorismo nas áreas das novas tecnologias de elevada
empregabilidade.

e)

Sintra adere à Hora do Planeta 2017 |
O Palácio Nacional de Sintra, o Castelo dos Mouros, o Palácio de Monserrate, o
edifício dos Paços do Concelho e 85% da iluminação pública do concelho de
Sintra estiveram desligados durante a iniciativa Hora do Planeta, que decorreu
a 25 de março.
A câmara de Sintra juntou-se a este projeto, organizado pela World Wildlife
Fund, com o objetivo de mudar o rumo às alterações climáticas que têm vindo
a ocorrer nos últimos anos e consiste em desligar a iluminação pública durante
60 minutos.
A Hora do Planeta é uma iniciativa da WWF que começou em 2007 em Sidney,
na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2.000 empresas
apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as mudanças
climáticas.
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A celebração da Hora do Planeta tem crescido e é hoje a maior campanha
ambiental do mundo, mobilizando milhares de milhões de pessoas em mais de
8.000 cidades e vilas em 178 países e territórios incluindo Portugal.

f)

Câmara assina protocolo com a Escola Nacional de Bombeiros |
A Câmara Municipal de Sintra assinou, em fevereiro, um protocolo com a Escola
Nacional de Bombeiros.
Através deste protocolo a autarquia atribui um apoio financeiro de 50 mil euros
para pagamentos decorrentes da instalação de equipamentos na sua pista de
treinos.
A Escola Nacional de Bombeiros, em Ranholas, desempenha funções de
carácter formativo e educativo no âmbito da formação dos Bombeiros e da
Proteção Civil.

h)

Câmara assina protocolo para reforçar vigilância da Serra de
Sintra e com Regimento de Artilharia de Queluz, Comandos da
Carregueira e Parques de Sintra-Monte da Lua |
A Câmara Municipal de Sintra assinou, em fevereiro, um protocolo de
colaboração com o Exército Português (através do RAAA1 de Queluz e do
Regimento de Comandos) e a Parques de Sintra – Monte da Lua para reforçar a
vigilância da serra de Sintra.
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Este é mais um exemplo de colaboração pluridisciplinar para defender um bem
maior a nossa Serra de Sintra e salvaguardar património também da
humanidade.
Com este protocolo a autarquia pretende a melhor vigilância da Serra de Sintra,
através de ações de prevenção contra incêndios, defesa da floresta, num
espaço natural e cultural da maior relevância.
A Câmara de Sintra tem previsto no orçamento municipal deste ano mais de 1
milhões e 700 mil euros para apoio às associações humanitárias de bombeiros e
meio milhão de euros para apoiar o Grupo de Intervenção Permanente.

i)

Câmara remove resíduos tóxicos de fábrica abandonada |
A Câmara terminou durante este trimestre a operação de remoção de todos os
materiais tóxicos e entulho, que se encontravam abandonados nas instalações
da empresa Herbex, localizada em Manique de Cima.
A autarquia procedeu a limpeza do local em avançado estado de abandono através da empresa Vimajas, - de onde foram removidos resíduos considerados
especiais (tóxicos) e 780 toneladas de resíduos não tóxicos (vulgarmente
designados por entulhos), posteriormente transportados por um operador de
gestão licenciado para um destino adequado a esta tipologia de resíduos.
Esta intervenção implicou um custo de 28 mil euros e foi considerada prioritária
pela Câmara Municipal devido ao perigo para a saúde pública.
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Para o desenvolvimento do processo foi feita a necessária avaliação e
estimativa de quantidades e tipologia dos resíduos a remover. A intervenção foi
realizada de acordo com os requisitos técnicos e legais em vigor.
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14 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Câmara apoia integração profissional
deficiência |

de

pessoas com

A Câmara Municipal de Sintra assinou, em março, protocolos de cooperação
entre o município de Sintra e a Associação de Pais em Rede, no valor de 75 mil
euros, no âmbito do Projeto Sintra Inclui.
Este projeto nasceu da vontade da Câmara e da Associação Pais em Rede para
ser dado um apoio efetivo a pessoas com necessidades especiais e, desde 2015,
tem decorrido um conjunto de iniciativas que são exemplares.
Quando se trabalha em rede conseguem-se fazer mais coisas e estamos a
trabalhar em conjunto para que estas pessoas sejam mais realizadas e
participem na sociedade.
O projeto Sintra Inclui iniciou-se em 2015 para apoiar jovens com deficiência,
incapacidades intelectuais ou em situação términus da escolaridade
obrigatória, integrados em famílias cooperantes, e com motivação para a
autonomia.
No âmbito do Sintra Inclui, em setembro de 2016, a autarquia, através do
protocolo estabelecido com a Associação Pais em Rede iniciou uma nova
vertente do projeto, que consiste no apoio aos Agrupamentos de Escolas na
implementação dos planos individuais de transição dos alunos com
necessidades educativas especiais, que se encontrem no términus do seu
percurso escolar.
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Através da intervenção direta de duas técnicas de apoio à transição, a
autarquia mantém o acompanhamento destes alunos, em contexto escolar e na
comunidade, tendo, no ano letivo 2015/2016 apoiado 30 alunos, entre os 15 e
os 19 anos pertencentes a 5 Agrupamentos de Escolas.
A Pais em Rede é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com o
estatuto de “Organização Não Governamental para Pessoas com Deficiência”
(ONGDP nacional), tendo como missão a promoção da inclusão social das
pessoas com deficiência e suas famílias.

b)

Inauguração da Loja Solidária de Monte Abraão |
Foi inaugurada, em fevereiro, a Loja Solidária – Reciclarte, no bairro 1º de Maio,
em Monte Abraão numa colaboração entre a Junta de Freguesia local e a
Câmara.
O espaço tem uma forte componente solidária e pretende assegurar uma
resposta inovadora na freguesia, disponibilizando à população o acesso a bens
de vestuário, têxteis e outros artigos de utilidade pessoal, a preços simbólicos
ou mesmo sem qualquer custo associado, para pessoas em contexto de
atendimento social na autarquia.
Também a classe média precisa de solidariedade. A estratégia de governação
deverá passar pela criação de um desenvolvimento sustentável e inclusivo em
que ninguém fique de fora, fazendo bons investimentos ao serviço das pessoas.
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c)

Sintra cria bolsas sociais nas creches |
Teve início o programa “Bolsas Sociais nas Creches” de Sintra destinado a
crianças, entre os 3 meses e os 3 anos.
No programa desenvolvido pela autarquia estão atribuídas 168 bolsas sociais
para o ano letivo 2016/2017, num valor 162 mil euros. Existem cerca de 3795
vagas em creches, das quais 1351 na rede solidária e 2444 no setor privado,
sendo que apenas 1091 se encontram abrangidas por acordos de cooperação
com a segurança social.
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 setor privado,
contudo é dada preferência às vagas disponibilizadas pelas entidades aderentes
da rede solidária.
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15 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a)

Sexta edição do Festival Periferias em Sintra |
Sintra recebeu a sexta edição do Periferias, Festival de Artes Performativas, na
Casa de Teatro de Sintra, entre 1 e 12 de março.
O Chão de Oliva/Centro de Difusão Cultural, em Sintra, assume-se como uma
estrutura instalada na periferia suburbana da cidade grande, cujo percurso tem
evolucionado no sentido de romper com as assimetrias regionais e a
discriminação negativa da periferia pela pressão centralizadora.
Traçando e desenvolvendo uma programação multidisciplinar, o teatro, nas
suas variadas expressões, ocupa o eixo central da programação através das
criações dos seus dois grupos residentes, a Companhia de Teatro de Sintra e o
Fio D´Azeite - Grupo de Marionetas. Numa interacção dialética, impulsionam e
recebem energia deste eixo central as atividades de formação, o acolhimento
de grupos dentro das artes do espetáculo e a produção de festivais como - e
dentro dos mais recentes - a “4 Estações – Mostra de Dança Contemporânea de
Sintra”, o “Festival Internacional de Marionetas de Sintra” (FIMS), os “Sons de
JuHLho_ Mostra de Música Urbana” e o “TranS_SintrA”, festival vocacionado
para a procura do atual nas artes do espetáculo contemporâneas.
Em março de 2012, ano em que completou 25 de trabalho contínuo, o Chão de
Oliva/Centro de Difusão Cultural em Sintra lançou um novo festival que
condensa a experiência acumulada na organização dos anteriores festivais e as
áreas artísticas abrangidas, e que se transformou no único festival produzido
pelo Chão de Oliva: Periferias – Festival Internacional de Artes Performativas
em Sintra.
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O objetivo base deste novo festival é o de ser um tempo e um espaço na
configuração de um arquivo da produção teatral das regiões periféricas dentro
e fora de Portugal, com prioridade, nesta última geografia, para os países de
língua portuguesa. Tempo, espaço e arquivo que não fará o Periferias viver
apenas da apresentação de espetáculos, pois privilegiará a convivência entre
criadores; a heterogeneidade de formação e segmento etário dos públicos; a
reflexão entre quem partilha a(s) representação(ões); a edição dos documentos
provenientes da reflexão; e a geração de mais um interface para a posterior
circulação de espetáculos.

b)

Museu de Odrinhas promove Roteiro Patrimonial «AQVAE
SACRVM» |
O Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas promoveu, no dia 25 de
março, no âmbito do Dia Mundial da Água, um roteiro patrimonial intitulado
«AQVAE SACRVM».
Este evento, dirigido ao público em geral, teve como objetivo a valorização e
divulgação dos monumentos e sítios arqueológicos do concelho de Sintra que,
de alguma forma, se relacionam com a temática da água, nas suas múltiplas
vertentes: religiosa, utilitária, paisagística, etc..
Para este passeio foram escolhidos quatro importantes sítios arqueológicos,
todos de época romana: a Barragem das Águas Livres, a Fonte de Armês, a Villa
de São Miguel de Odrinhas e, a terminar, o Santuário consagrado ao Sol, à Lua e
ao Oceano.
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c)

Autarquia promove circuito dedicado à prevenção
toxicodependência - “Moche Tour Agarra a Vida” |

da

A Câmara promoveu, nos dias 20, 21, 22 e 23 de março, o “Moche Tour Agarra
a Vida”, circuito escolar nacional dedicado à prevenção da toxicodependência e
promoção de estilos de vida saudáveis.
O evento incluiu demonstrações de desportos radicais urbanos (Patins em
linha, Skate e BMX) a cargo de alguns dos melhores atletas nacionais e incluiu
ainda um concurso de frases e a realização de um debate temático.
O “Moche Tour Agarra a Vida” teve início na Escola Secundária Gama Barros.

d)

Festival Córtex de curtas metragens |
Em fevereiro realizou-se mais uma edição do festival Córtex, que vai na sua
sétima edição e pretende mostrar o que de melhor se fez, anualmente, no
formato da curta-metragem.
A 7ª edição do Córtex – Festival de Curtas-Metragens de Sintra, regressou ao
Centro Olga Cadaval, de 16 a 19 de fevereiro, e apresentou uma retrospetiva da
realizadora neozelandesa Jane Campion. Assim, na abertura desta 7ª edição,
dia 16, foram apresentadas quatro curtas-metragens, realizadas por Campion
na primeira metade dos anos 80.
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16 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a)

Sintra organiza seminário sobre oportunidades de negócio em
Marrocos |
A Câmara organizou, em março, um encontro para debater as oportunidades
de negócio em Marrocos, com a presença de agentes económicos e empresas
sediadas localmente.
Em Sintra consideramos de grande importância os nossos empresários. Temos
realizado várias iniciativas e seminários sobre oportunidades de negócio em
diversos países. Esta iniciativa pretendeu estabelecer laços económicos e de
amizade com Marrocos. Quando pensamos em relações bilaterais devemos
pensar na perspetiva de investimento para ambas as partes e há diversos
setores em que os empresários portugueses podem expandir os seus negócios
em Marrocos e os empresários marroquinos podem investir em Portugal.
Marrocos tem cerca de 34 milhões de habitantes e viveu ao longo do século XX
um forte crescimento, que multiplicou por 6 a sua população desde 1912. O
país apresenta baixa inflação com 1,3%, em 2016 e para atrair empresas
estrangeiras e lutar contra o desemprego, o país lançou uma nova estratégia
industrial para 2014-2020, procurando realçar, neste contexto, os baixos
salários locais e a criação de um fundo de 1,8 biliões de Euros para as empresas
que se estabeleçam no país.
O seminário contou com a presença da embaixadora do Reino de Marrocos,
Karima Benyaich, da diretora das Relações Institucionais e Mercados Externos
da AICEP, Maria João Gomes, e do CEO da empresa SMAFEC, José Neres.
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b)

Sintra marca presença em feiras de turismo nos Estados Unidos
e Europa |
A nossa Câmara, em parceria com a Parques de Sintra Monte da Lua, esteve
presente, no decorrer do mês de março, em duas feiras internacionais, com a
finalidade de promover Sintra.
A autarquia convidou todos os parceiros do portal Active Sintra, bem como
todo o alojamento pertencente ao SintraInn a estarem presentes no stand da
Câmara de Sintra/Parques de Sintra Monte da Lua.

c)

Sintra recebeu presidente da Câmara Distrital de Mé-Zóchi |
Recebi no dia 21 de março, a presidente da Câmara Distrital de Mé-Zóchi, em
São Tomé e Príncipe, Isabel Domingos, no âmbito do acordo de geminação
existente com aquele município desde 1997.
Na reunião abordámos temas de interesse mútuo com vista ao fortalecimento
da cooperação económica e cultural entre as duas edilidades.
Um dos temas em destaque foi o balanço positivo resultante da recente Missão
Institucional e Empresarial a São Tomé e Príncipe, realizada entre 27 de abril e
1 de maio de 2016.
Esta Missão apoiada pela autarquia, através do Gabinete de Apoio Empresarial,
e com a participação de 11 empresas sediadas no concelho continua a ter
repercussões positivas no tecido empresarial de Sintra.
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Reforço da atividade na área da construção civil e de exploração agrícola,
estabelecimento de programas de formação e de consultoria são algumas das
áreas em expansão.
As missões empresariais organizadas pela Câmara têm por objetivo apoiar a
internacionalização e diversificação dos setores de negócio do tecido
empresarial do município.
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17 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Câmara vai iniciar obras de reabilitação no Bairro 1.º de Maio
em Monte Abraão |
A Câmara Municipal de Sintra deu início às obras de reabilitação do Espaço
Recreativo e de Lazer no Bairro 1.º de Maio, em Monte Abraão. Este é mais um
exemplo da nossa estratégia de devolver o espaço público aos nossos
munícipes. Estamos a concretizar um compromisso assumido no início do
mandato de criar condições para as populações poderem usufruir do espaço
público.
O projeto foi desenhado com o objetivo de proporcionar a convivência
simultânea das várias gerações do bairro, em diversos espaços e atividades, tais
como: desportivas, pedagógicas e culturais, e outras que a população entenda.
Numa zona tão carenciada de espaços públicos com condições será possível as
famílias, os avós, os pais, os filhos e os netos possam estar e conviver ao ar
livre.
O espaço recreativo será dedicado às atividades de jogo e recreio, com
instalação de equipamento infantil, juvenil (street workout) e sénior. O espaço
desportivo destinado às atividades desportivas integrará a rede de
polidesportivos da freguesia, ficando equipado para a prática de andebol, futsal
e basquete. O espaço de lazer será uma área dedicada ao convívio cultural e
social ao ar livre, bem como a ações pedagógicas, proporcionando o
desenvolvimento de atividades de palco e projeções no muro.
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Para a elaboração do projeto foram consideradas as opiniões recolhidas junto
da população e a participação da União de Freguesias de Massamá e Monte
Abraão.

b)

Arrancam obras de requalificação da Avenida Chaby Pinheiro
em Mem Martins |
A empreitada de requalificação da Av. Chaby Pinheiro, a principal via de
circulação rodoviária e pedonal de Mem Martins, tiveram início em janeiro.
Este é mais um exemplo da mudança que está a ocorrer nas principais avenidas
dos nossos núcleos urbanos. É um grande investimento que valoriza muito a
zona de Mem Martins. Olhámos para a intervenção a fazer de uma maneira
global para o bem-estar coletivo, ou seja, o bem-estar das pessoas que aqui
vivem e trabalham.
A autarquia investe cerca de 900 mil euros no projeto de requalificação da
Avenida Chaby Pinheiro e de algumas ruas circundantes como a Rua Domingos
Saraiva. A intervenção nesta vasta área contempla o alargamento de passeios,
redução da área de circulação automóvel, ordenamento do estacionamento
(oferta de 149 lugares), criação de zonas de estar para uma melhor fruição do
espaço público e manutenção das árvores existentes e plantação de novas.
Pretendemos promover a revitalização de toda aquela zona e dos espaços
comerciais, assim como melhorar as acessibilidades até agora condicionadas
pelo elevado tráfego e procura de estacionamento desordenado.
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Esta obra prevê ainda a remodelação da rede de abastecimento de águas, rede
de drenagem de esgoto doméstico e pluvial, contentores de resíduos urbanos e
enterramento dos ecopontos (em articulação com os SMAS de Sintra).

c)

Reabilitação de diversas vias rodoviárias no Bairro de Ouressa
em Mem Martins |
A reabilitação de diversas vias rodoviárias no Bairro de Ouressa, em Mem
Martins, é um dos exemplos da forma como estamos a desenvolver o nosso
Programa de Recuperação de Vias Rodoviárias no Concelho.
Esta intervenção, que abrange diretamente cerca de 3 mil pessoas, requalificou
os pavimentos rodoviários e a melhoria das condições de drenagem pluvial
abrange uma área de 5.250m² .

d)

Requalificação do entroncamento da Estrada da Várzea com a
Av. da Aviação Portuguesa em Lourel |
A Câmara terminou durante este trimestre os trabalhos de requalificação do
entroncamento da Estrada da Várzea com a Av. da Aviação Portuguesa, em
Lourel.
A intervenção de reformulação do entroncamento reduziu o habitual
congestionamento rodoviário das vias que o constituem, bem como minimizar
o estacionamento desordenado e ilegal. Este é mais um exemplo da melhoria
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das condições de segurança na circulação rodoviária e pedonal que estamos a
desenvolver por todo o concelho.

f)

Avança a construção do parque de estacionamento na Rua José
Afonso (traseiras) em Queluz |
A Câmara iniciou a obra de construção do parque de estacionamento nas
traseiras da Rua José Afonso, em Queluz.
O espaço que até agora foi utilizado para parqueamento informal de veículos
ligeiros está a ser dotado de um novo parqueamento automóvel com 106
lugares marcados estando previsto a reabilitação da área de circulação pedonal
sobre a Ribeira de Carenque e acesso à Ponte Filipina, com um investimento da
autarquia de superior a 110 mil euros.

g)

Requalificação da iluminação pública no Parque Urbano Felício
Loureiro em Queluz |
A Câmara terminou a empreitada de requalificação da iluminação pública no
Parque Urbano Felício Loureiro, em Queluz, na União de Freguesias de Queluz e
Belas.
A intervenção consistiu na renovação das luminárias existentes, por luminárias
com tecnologia LED, mais eficientes em termos de iluminação e com maior
economia nos consumos energéticos.
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Os trabalhos visaram não só a componente energética, mas também a
componente visual, com a remoção das anteriores colunas e luminárias
degradas, instaladas em 1999.

h)

Pavimentação de arruamentos na Assafora |
A Câmara já concluiu os trabalhos de pavimentação na Rua da Padeira, Rua
Central e Largo das Palmeiras, na Assafora.
Esta intervenção é mais um exemplo das obras no âmbito da Empreitada de
Reabilitação de Pavimentos e Sistemas de Drenagem da União das Freguesias
de São João das Lampas e Terrugem.

i)

Requalificação de estacionamento na Rua José Alfredo da Costa
Azevedo em Rio de Mouro |
A Câmara concluiu os trabalhos de requalificação do estacionamento da Rua
José Alfredo da Costa Azevedo, em Rio de Mouro.
A intervenção permitiu criar um parque de estacionamento há muito pedido
pelos moradores que tinham de estacionar os seus carros de forma
desordenada e numa zona sem pavimento betuminoso.
A Câmara de Sintra declarou a caducidade do alvará de loteamento, em 2015,
para poder avançar com a requalificação desta urbanização, com mais de 20
anos. Neste bairro vivem cerca de 1500 pessoas, que durante os últimos meses
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têm sido alvo de várias intervenções, no espaço público, por parte da Câmara
Municipal e a junta de freguesia.

j)

Novos pavimentos na Rua Hermenegildo Capelo e Rua Pedro
Álvares Cabral em Agualva |
A Câmara Municipal de Sintra já concluiu os trabalhos de requalificação dos
pavimentos rodoviários na Rua Hermenegildo Capelo e Rua Pedro Álvares
Cabral em Agualva.
A Rua Hermenegildo Capelo e a Rua Pedro Alvares Cabral são arruamentos
utilizados essencialmente pelos residentes locais, mas que há muito
necessitavam de uma intervenção de requalificação do pavimento rodoviário,
atendendo que a manutenção efetuada ao longo dos últimos anos se resumiu a
remendagens pontuais de pavimentos estruturalmente muito debilitados.
Tenho consciência que este é apenas mais um exemplo de situações que se
multiplicam pelo concelho, mas a Câmara tem iniciou há cerca de dois anos o
Programa de Recuperação de Vias Rodoviárias para recuperar, num
investimento de cerca de 10 milhões de euros.
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