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1 | SINTRA FOI O CONCELHO COM MAIOR REDUÇÃO DE IMI E MAIS
EFICIÊNCIA FINANCEIRA
2 | SINTRA VAI TER UM NOVO HOSPITAL
3 | CÂMARA INICIA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE
ALMARGEM DO BISPO
4 | CÂMARA INICIA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE
AGUALVA E MIRA SINTRA
5 | CONCURSO PÚBLICO DO EIXO VERDE E AZUL FOI LANÇADO
6 | SINTRA RESOLVE PASSA A INCLUIR LIMPEZA DE PASSEIOS E
CARROS ABANDONADOS
7 | CÂMARA RECUPERA AQUEDUTO E COBERTURAS DA ESCOLA
SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS
8 | AZENHAS DO MAR NA FINAL DAS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL ALDEIAS
9 | SINTRA DISTINGUIDA POR BOAS PRÁTICAS NA EUROPA
10 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a)

Sintra celebra Dia do Município |

b)

Autarquia assina protocolos com bombeiros de S. Pedro de Sintra,
Belas e Colares |
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c)

Campanha de sensibilização para a defesa da floresta contra
incêndios – 21 de julho |

d)

Autarquia assinala Dia Municipal do Bombeiro |

11 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Resultados do sorteio do Programa de Arrendamento Jovem |

b)

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra em Agualva |

c)

Visita técnica no âmbito do Conselho de Opinião da Paisagem
Cultural |

d)

Conferência sobre o BREXIT traz a Sintra a Embaixadora do Reino
Unido em Portugal |

12 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Sintra já tem Plano Municipal para a Igualdade |

b)

Programa Sintra Social promove voluntariado para jovens |

c)

Câmara de Sintra recebe prémio na área social |
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13 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a)

Autarquia requalifica ringue e escola no Casal do Cotão |

b)

Estudantes do Seminário Internacional da Juventude do Atlântico
visitam Sintra |

c)

Inaugurada a substituição do relvado sintético do União
Mucifalense |

d)

Sintra recebeu delegação de estudantes de Fontainebleau |

e)

Noite teatralizada no Museu de Odrinhas |

f)

Caprichos de Goya em exposição no MUSA |

g)

Apresentação do LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival |

14 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a)

Sintra com certificação platina pelo World Council on City Data |

b)

Câmara Municipal de Sintra recebe delegação da Guiné-Bissau |

c)

Câmara Municipal de Sintra recebe delegação de Jiaxing |

d)

Praia Grande acolhe quarta etapa da liga MEO Surf 2017 |

e)

Sintra na Festa do Japão |

15 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
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a)

Pavimentação da Rua da Sancha no Ral |

b)

Beneficiação do pavimento rodoviário em diversos arruamentos do
Bairro de São José em Mem Martins |

c)

Reabilitação do pavimento rodoviário e execução de lugares de
parqueamento na Rua Dr. António Garcia de Vasconcelos em
Massamá |

d)

Pavimentação da Avenida 25 de abril em Mira Sintra |

e)

Obras de urbanização avançam no Monte da Parada em Rio de
Mouro |

f)

Requalificação da Rua do Espírito Santo em Montelavar |

g)

Novo parque de estacionamento de Queluz |
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1 | SINTRA FOI O CONCELHO COM MAIOR REDUÇÃO DE IMI E MAIS
EFICIÊNCIA FINANCEIRA
No dia 25 de julho a Câmara Municipal de Sintra foi considerada a autarquia de
grande dimensão com maior eficiência financeira e onde se verificou a maior
redução de IMI. Os dados são do Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses, referente a 2016, da Ordem dos Contabilistas Certificados, em
colaboração com o Tribunal de Contas, o Centro de Investigação em
Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e a
Universidade do Minho.
Sintra volta assim a ser, pelo segundo ano consecutivo, o município mais
eficiente de entre o grupo dos de grande dimensão para além de ter realizado a
maior redução do IMI. Desde o início do atual mandato aplicámos três
princípios na gestão: controlar a despesa, aumentar o investimento e reduzir os
impostos. Pelo segundo ano consecutivo Sintra é considerado o município com
melhor eficiência financeira, facto que revela as boas opções e a forma correta
como a Câmara de Sintra tem sido gerida.
O ranking é apurado através de 10 critérios entre os quais o índice de liquidez,
o prazo médio de pagamentos, o grau de execução da despesa ou índice da
dívida total.
No ranking nacional de autarquias com maior diminuição de IMI em 2016 estão
Albufeira, com menos 7,6 milhões de euros, Sintra, que desceu 3,4 milhões e
Amadora que reduziu 2,9 milhões deste imposto.
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2 | SINTRA VAI TER UM NOVO HOSPITAL
No dia 27 de junho assinámos um acordo de colaboração com os ministérios
das Finanças e da Saúde, que assegura o financiamento para a construção do
Hospital de Proximidade de Sintra.
Foi um dia feliz! A concretização de um sonho vivido e partilhado durante
muitos anos começou a ser realidade naquele dia. A cerimónia realizou-se na
Urbanização da Cavaleira, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, onde será
construído o hospital de Sintra.
Não era possível continuar a viver assim e foi necessário garantir os meios
financeiros. É a primeira vez no país que uma câmara municipal entrega ao
Estado, ao Ministério da Saúde, um hospital feito/chave na mão, no entanto, o
Governo não só o equipa, com mais de 21 milhões de euros, como o mantém,
com 25 milhões.
O Hospital Fernando da Fonseca assegurará a gestão e funcionamento no novo
hospital, que funcionará com serviços de urgência básica, consultas externas
diferenciadas, unidade de cirurgia ambulatória e meios complementares de
diagnóstico e terapêutica, e em estreita articulação com o Hospital Fernando
Fonseca.
Estão ainda previstas duas unidades de convalescença com um total de 60
camas, o funcionamento do serviço de consulta externa todos os dias úteis e da
urgência 24 horas por dia. A construção deste hospital melhorará a prestação
de cuidados de saúde aos nossos munícipes.
A data prevista de conclusão da obra é janeiro de 2021.
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3 | CÂMARA INICIA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE
ALMARGEM DO BISPO
O dia 27 de julho é mais uma data importante para Sintra. Começaram as obras
de construção do Centro de Saúde de Almargem do Bispo, que abrangerá cerca
dez mil e 600 utentes da União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pero
Pinheiro e Montelavar.
A construção deste equipamento é mais um passo na estratégia do município
para a área da saúde e a concretização de um legítimo anseio da população da
freguesia.
O Centro de Saúde de Almargem do Bispo está em construção na zona do Casal
do Rebolo, com um investimento de cerca de 750 mil euros, e um prazo de
execução de sete meses.
Esta nova unidade de saúde familiar é constituía por um gabinete de
planeamento familiar, quatro gabinetes médicos, dois de enfermagem e dois de
tratamentos.
Importa relembrar que Queluz, Agualva, Algueirão-Mem Martins, Almargem do
Bispo e Sintra são os cinco centros de saúde que a nossa Câmara está a
construir, participando com 30 % do valor total, cedendo os terrenos e
desenvolvendo os projetos. A administração central responsabiliza-se pelos
restantes 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 utentes, num
investimento global de mais de oito milhões de euros.
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4 | CÂMARA INICIA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE
AGUALVA E MIRA SINTRA
No dia 27 de junho estive no arranque das obras de construção do Centro de
Saúde de Agualva, que abrangerá cerca de 30 400 utentes da União das
Freguesias de Agualva e Mira Sintra.
É mais um momento importante para Sintra. A construção do Centro de Saúde
de Agualva faz parte da revolução virtuosa na saúde, que estamos a fazer em
Sintra, com a construção de cinco novos centros de saúde e um novo hospital.
Os munícipes têm de ter acesso a cuidados de saúde com qualidade e é nesse
sentido que temos trabalhado.
A nova unidade de saúde familiar está a ser construída num terreno junto ao
Mercado de Agualva e será composta por duas unidades de saúde
independentes e três pisos. A Unidade de Saúde Familiar (USF 1), com entrada
na Rua do Mercado disponibilizará um gabinete saúde para atendimento a
mulheres e sobre planeamento familiar, dois gabinetes de consulta internos,
três gabinetes de enfermagem, uma sala de tratamento de pensos, uma sala de
tratamentos injetáveis e uma zona de apoio comum, sala de espera e receção.
A Unidade de Saúde Familiar (USF 2), com acesso pela Rua Gonçalo Domingos
da Silva será composta por uma entrada/receção e sala de espera, zonas de
apoio administrativo e de prestação de cuidados de saúde, igualmente um
gabinete saúde para atendimento a mulheres e sobre planeamento familiar,
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dois gabinetes de consulta internos, três gabinetes de enfermagem, uma sala
de tratamento de pensos, uma sala de tratamentos injetáveis e oito gabinetes
de consultas médicas e uma sala de reuniões e outra para o pessoal com
cafetaria
A construção do centro de saúde no valor 1 milhão e 100 mil euros é financiada
em 30% pela nossa Câmara, que também cede o terreno. A obra tem um prazo
de conclusão de 8 meses.
A Câmara tem desenvolvido neste mandato um programa na área da saúde,
cujo investimento de 8 milhões de euros abrange a construção de 5 novos
centros de saúde: Queluz, Agualva, Algueirão-Mem Martins, Sintra e Almargem
do Bispo, e a construção do novo Hospital de Proximidade de Sintra, no valor
de 29,617 milhões de euros.

5 | CONCURSO PÚBLICO DO EIXO VERDE E AZUL FOI LANÇADO
No dia 25 de julho foi aprovado o lançamento do concurso público
internacional para a construção Eixo Verde e Azul, com o valor de 2,9 milhões
de euros.
Esta medida permitirá que uma parte da cidade seja requalificada e valorizada
no seu ambiente e no seu património. Será criado o percurso pedonal e ciclável
entre Belas e a fronteira de Oeiras, que depois prolongar-se-á até ao mar. Está
também prevista a construção de um anfiteatro junto à estação da CP de
Queluz/Belas, integrado no percurso com cerca de 4,5 quilómetros.
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Este corredor verde e azul é uma verdadeira revolução na forma como Sintra
passa a encarar o seu espaço público e implica um investimento total de cerca
de 8 milhões de euros por parte da Câmara.
Relembro que durante este semestre será lançado o concurso público para a
construção da Ponte Verde que permitirá o atravessamento do IC19. Esta obra,
de 4,4 milhões de euros, é um investimento conjunto da nossa Câmara e da
Parques de Sintra Monte da Lua.
O Eixo Verde e Azul concretiza a estratégia integrada de requalificação do Rio
Jamor e suas margens, da nascente à foz, aumentando a oferta de espaços
verdes, e assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida e dos espaços
das cidades.

6 | SINTRA RESOLVE PASSA A INCLUIR LIMPEZA DE PASSEIOS E
CARROS ABANDONADOS
Desde o dia 14 de junho que a aplicação de gestão de ocorrências, Sintra
Resolve, tem disponível o serviço de ocorrências para recolha de carros
abandonados e limpeza de passeio. Mais uma possibilidade para os munícipes
reportarem problemas que encontrem no espaço público.
Criámos esta ferramenta com o objetivo de promover o desenvolvimento
harmonioso do concelho, através da melhoria do espaço público, trânsito,
mobilidade urbana, ambiente, conservação ambiental, manutenção e
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conservação de infraestruturas da responsabilidade municipal com rapidez e
qualidade.
Através da Sintra Resolve é possível fazer o registo de ocorrências (buraco na
via pública, sinalização vertical danificada, árvore derrubada, limpeza urbana,
etc.), bem como adicionar fotos da ocorrência que regista e a sua localização
exata (coordenadas GPS). O munícipe pode acompanhar em tempo real a
resolução do problema reportado, nomeadamente sobre o estado do processo
desde o registo à sua resolução.
Importa referir que desde que foi disponibilizada esta aplicação, em outubro de
2016, foram resolvidas 5931 ocorrências e estão em curso 981.

7 | CÂMARA RECUPERA AQUEDUTO E COBERTURAS DA ESCOLA
SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS
No dia 28 de julho marquei presença no arranque das obras de reabilitação do
Aqueduto de Agualva (atravessa também a escola) e das coberturas, da Escola
Secundária Ferreira Dias.
Esta intervenção de 132 mil euros, numa extensão de 450 metros, é
importante. É um investimento nos nossos jovens. Embora não se trate de
competências da Câmara, não podia deixar de atender a este pedido que
envolve a melhoria das condições de estadia na escola para centenas de alunos
do nosso concelho.
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8 | AZENHAS DO MAR NA FINAL DAS 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL –
ALDEIAS
No dia 23 de julho a nossa aldeia Azenhas do Mar, na freguesia de Colares,
passou à final das “7 Maravilhas de Portugal”, na categoria Aldeias de Mar,
através de votação realizada por chamada telefónica. A gala final realiza-se no
dia 3 de setembro.
As Azenhas do Mar (na categoria Aldeias de Mar) e o Penedo (na categoria
Aldeias em Áreas Protegidas) foram selecionadas, entre as 322 candidatas,
numa candidatura submetida pela nossa Câmara. As candidaturas distribuídas
por sete categorias foram enviadas até ao dia 14 de março para a organização
“7 Maravilhas de Portugal”.
As Azenhas do Mar é uma aldeia situada no litoral de Sintra, entre o mar e a
terra, que se estende pela arriba, cheia de história e património. Com um
cenário pitoresco de casario, apresenta uma baía na qual foi construída uma
piscina oceânica. Foi o local escolhido pelo rei D. Carlos para passar férias com a
sua mulher D. Amélia e a mãe D. Maria Pia.
Considero estes momentos importantes para a promoção do concelho. São
oportunidades de dar visibilidade a locais que fazem parte deste belo território
que é Sintra.
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9 | SINTRA DISTINGUIDA POR BOAS PRÁTICAS NA EUROPA
A nossa Câmara foi distinguida com o selo “Boas Práticas Cidade Urbact, no
âmbito do programa europeu URBACT de aprendizagem e troca de experiências
na promoção do desenvolvimento urbano sustentável, através projeto
Conselho Estratégico - Instrumento de Melhor Governo Municipal.
É com satisfação que vejo este projeto distinguido. O Conselho Estratégico foi
criado no início deste mandato e é um instrumento com duas componentes: o
Conselho Estratégico Empresarial e o Conselho Estratégico Ambiental. É
vocacionado para o diálogo entre e com parceiros públicos e privados,
tratando-se de um projeto de cidadania.
O Conselho Estratégico - Instrumento de Melhor Governo Municipal fora
notado e considerado uma boa prática. De acordo com o URBACT (Driving
Change for Better Cities) da União Europeia, uma boa prática é "uma
experiência de sucesso que foi testada e validada e merece ser partilhada para
que um maior número de cidades a possa adotar”.
Num total de 270 candidaturas, de 219 cidades europeias, de 29 diferentes
países, o Conselho Estratégico - Instrumento de Melhor Governo Municipal foi
escolhido por se distinguir nos diversos critérios de seleção: relevância,
compatibilidade com os princípios do desenvolvimento urbano sustentável
integrado, evidência de eficácia, transferibilidade”.
Criei o Conselho Estratégico Empresarial (CEE) com o objetivo de analisar a
situação económica e social do concelho, na perspetiva das empresas e
trabalhadores, propondo às entidades decisórias medidas de resolução das
questões identificadas. O CEE é presidido pelo empresário João Talone.
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O Conselho Estratégico Ambiental (CEA) foi criado pela autarquia para garantir
a cooperação de várias entidades que têm competência sobre matérias
ambientais, desde recolha e tratamento do lixo, orla costeira, ordenamento do
território e requalificação urbana. O Conselho Estratégico Ambiental em Sintra
é presidido por Nunes Correia, ex ministro do Ambiente.

10 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a)

Sintra celebra Dia do Município |
Assinalámos o Dia do Município, a 29 de junho, com o hastear da bandeira e a
participação da Banda dos Bombeiros Voluntários de Colares, e ainda com uma
cerimónia de entrega de medalha de mérito municipal, nos Paços do Concelho,
a Mariana Ferreira Lélis, Campeã Europeia de Karaté, foi a nossa atleta
distinguida com a medalha de mérito municipal, grau prata, na classe Desporto.

b)

Autarquia assina protocolos com bombeiros de S. Pedro de
Sintra, Belas e Colares |
Assinámos, no dia 25 de julho, três protocolos com as Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários de S. Pedro de Sintra, Belas e Colares.
A nossa Câmara apoia financeiramente com cerca de 20 mil euros a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Belas para a aquisição de um Veículo
Tanque Tático Florestal (VTTF) e a Associação Humanitária de Bombeiros
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Voluntários de S. Pedro de Sintra recebeu também um apoio financeiro de 6
500 euros para a aquisição de um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios
(VLCI).
Foi ainda assinado um protocolo com a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Colares para a criação e funcionamento de um Grupo de
Prevenção e Socorro na época estival de 2017.
Considero que a prevenção ativa e combate aos fogos florestais são um
investimento no nosso concelho.

c)

Campanha de sensibilização para a defesa da floresta contra
incêndios – 21 de julho |
A nossa Câmara apresentou, no dia 24 de julho, no Palácio Nacional de Sintra,
uma campanha de sensibilização da defesa da floresta contra incêndios, sob o
mote: “Portugal sem fogos depende de todos”.
Com esta campanha pretendemos contribuir para a prevenção dos incêndios
florestais e sensibilizar a opinião pública para os comportamentos de risco.
A sensibilização da população para o problema dos incêndios é uma forma de
dizermos às pessoas para estarem alerta e denunciarem situações de risco. Em
Sintra temos uma vasta área que é preciso proteger e, portanto, é necessário
fazer tudo o que está ao nosso alcance para essa proteção.
Foram distribuídos folhetos e brindes com a mascote da Defesa da Floresta
Contra Incêndio.
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d)

Autarquia assinala dia municipal do bombeiro |
No dia 11 de junho, assinalámos o Dia Municipal do Bombeiro com uma
exposição de viaturas e formatura no Largo Rainha D. Amélia, no Palácio
Nacional de Sintra.

11 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Resultados do sorteio do programa de arrendamento jovem |
No dia 20 de junho ficou disponível o resultado do sorteio para atribuição de 12
fogos habitacionais, ao abrigo do Regulamento Municipal do Arrendamento
Jovem.
É necessário investir nos jovens que serão o futuro do nosso concelho e do
nosso país. Pretendemos disponibilizar mais habitações até 2020 para os jovens
do nosso concelho, de maneira a fixá-los por cá. O programa de incentivo ao
arrendamento jovem lançado em 2016 dá a possibilidade aos jovens com
menos de 30 anos de arrendar casa por valores inferiores aos praticados no
mercado. Foi um sucesso com 400 candidatos para as primeiras 12 casas
abrangidas.
Sendo o município proprietário de um conjunto de fogos habitacionais
devolutos e em condições de serem arrendados, faz sentido o seu
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arrendamento a jovens residentes no concelho de Sintra, atraindo e fixando
residentes nos centros históricos, contrariando a tendência de desertificação e
envelhecimento da população.
Os jovens podiam arrendar um conjunto de fogos habitacionais propriedade do
Município de Sintra, que se encontravam devolutos e em condições de serem
arrendados, por preço até 75% inferior face ao valor médio praticado no
mercado de arrendamento privado.

b)

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra em Agualva |
No dia 14 de junho assinámos, com o Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça (IGFEJ), um protocolo de cedência de imóvel para a
instalação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, na Quinta da Fidalga,
em Agualva, atualmente a funcionar no edifício do Tribunal Judicial da Comarca
de Lisboa Oeste, em Sintra.
O bonito edifício da Quinta da Fidalga, que já tem os seus jardins abertos para
usufruto dos munícipes, vai ter utilidade de serviço público, de proximidade da
justiça. Relembro que toda a Quinta da Fidalga esteve fechada e sem qualquer
utilidade durante muitos anos.
A mudança para edifício independente deve-se a insuficiência de espaço e de
funcionalidade que existe no atual edifício, do Palácio da Justiça de Sintra, que
não pode ser resolvida com a remodelação do TAF.
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O protocolo de cedência não tem contrapartida financeira para o município,
mas o IGFEJ compromete-se a financiar cerca de 2,5 milhões de euros na
recuperação e adaptação do edifício da Quinta da Fidalga, classificada como
“imóvel de interesse municipal”. Algumas das obras no edifício vão ter
acompanhamento dos serviços camarários.
Os jardins da Quinta da Fidalga, que se encontravam em mau estado de
conservação, foram, entretanto, requalificados com um investimento da
autarquia de aproximadamente 280 mil euros.

c). Visita técnica no âmbito do Conselho de Opinião da Paisagem
Cultural |
No dia 23 de junho visitei diversos locais do concelho, no âmbito do Conselho
de Opinião da Paisagem Cultural.
Esta foi uma visita técnica com todos os membros do Conselho de Opinião para
verificar in loco o que tem sido discutido e abordado nas reuniões e visitar
situações que estão a ser intervencionadas.
A visita começou nos Paços do Concelho e passou por locais como a Rua Miguel
Bombarda (local onde será construída a pousada da juventude), a Quinta do
Relógio (exemplo de um singular edifício romântico ao abandono), Estrada da
Pena, Convento dos Capuchos (um exemplo de restauro de património).
Na visita às ruínas romanas de Santo André de Almoçageme, localizadas na
estrada do Rodízio, percebeu-se que carecem de restauro dos pavimentos
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polícromos de mosaico e das estruturas parietais, assim como da instalação de
equipamento adequado à fruição pública deste conjunto monumental.
A visita terminou no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas onde foi
possível contemplar as ruínas romanas.
O Conselho de Opinião da Paisagem Cultural de Sintra – Património Mundial é
um órgão consultivo que assegura a participação científica e cívica da
comunidade local no desenvolvimento de uma paisagem cultural sustentável e
participada, o qual presido.
A atividade do Conselho de Opinião incide sobre a área de Paisagem Cultural de
Sintra, veiculando a discussão, compreensão e partilha de informação sobre
temas referentes à Paisagem Cultural de Sintra.

d)

Conferência sobre o BREXIT traz a Sintra a Embaixadora do Reino
Unido em Portugal |
No dia 30 de junho organizámos no Centro Cultural Olga Cadaval a conferência
“Brexit – for better & for worse” para debater o impacto do Brexit e a estratégia
económica e financeira.
Marquei presença na sessão de abertura, a que se seguiu um painel dedicado
ao impacto do Brexit numa visão anglo-saxónica, com participações de Huw
Phill, economista chefe da Golden Sachs, Graham Gudgin, conselheiro
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económico no Oxford Economics e investigador honorário da Universidade de
Cambridge e Cyril Roux, vice-governador do Banco Central da Irlanda.
O segundo painel dedicado à estratégia económica e financeira, com
participações de Adelaide Cavaleiro, conselheira do Banco de Portugal, António
Vitorino, sócio da Cuatrecasas e Ken Coutts, assistente emérito de estudos da
Faculdade de Economia da Universidade de Cambridge.
O encerramento da conferência ficou a cargo da Embaixadora do Reino Unido
em Portugal, Kirsty Hayes.

12 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Sintra já tem Plano Municipal para a Igualdade |
No dia 13 de junho aprovámos o Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e
Promoção da Dignidade Humana (PMICPDH), documento estruturante para
promover o combate às desigualdades, contribuir para a coesão social e para
uma sociedade mais inclusiva, na qual os direitos dos cidadãos possam
efetivamente ser respeitados.
O PMICPDH reúne num único documento as áreas temáticas desenvolvidas nos
seguintes planos de âmbito nacional: V Plano Nacional para a Igualdade de
Género, Cidadania e Não-discriminação (2014-2017); V Plano Nacional de
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017; III Plano
Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos (2014-2017); III
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Programa de Ação para a Prevenção e Eliminação da Mutilação Genital
Feminina (2014-2017).
Pretende-se, de acordo com os compromissos assumidos pelo município para
esta área, enquadrar num único documento as opções estratégicas dos
referidos planos nacionais e, ainda, a área temática da prevenção e combate
aos maus tratos a crianças e jovens.
Para além de um documento estratégico, o PMICPDH é também uma
ferramenta de trabalho, que se pretende operativa, pois traduz em objetivos e
medidas, as intenções de cada uma das entidades parceiras do Plano. Assim, de
uma forma estruturada e cumprindo as premissas dos Planos Nacionais acima
mencionados, identificam-se as prioridades e traçam-se estratégias de
intervenção que contribuem para uma sociedade mais inclusiva e justa.
Este Plano tem também por objetivo referenciar as vítimas existentes no
território, alertar e consciencializar os atores sociais para as problemáticas e, a
curto e médio prazo, dar respostas concretas às necessidades diagnosticadas.

b)

Programa Sintra Social promove voluntariado para jovens |
Com o objetivo de promover a participação dos jovens do concelho em
atividades de interesse social e incentivar o espírito de iniciativa e de
solidariedade, a Câmara deu continuidade ao Programa Sintra Social –
Voluntariado Jovem, entre 15 de julho e 15 de setembro.
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Podiam apresentar candidatura a este programa jovens que residissem no
concelho, com idade entre os 14 e os 25 anos, sendo que os jovens entre os 14
e os 18 anos necessitavam de autorização do encarregado de educação.
Os jovens que participem no Programa de Voluntariado Jovem têm direito a
uma bolsa diária e a um seguro de acidentes pessoais, assumidos integralmente
pela autarquia.
Considero uma forma de a nossa Câmara contribuir com a ocupação dos
tempos livres dos nossos jovens, colocando-os a participar ativamente na vida
da comunidade.

c)

Câmara de Sintra recebe prémio na área social |

A nossa Câmara recebeu, no dia 30 de junho, o Prémio de Mérito na Área
Social, no âmbito da candidatura ao Prémio Melhores Municípios para Viver
2017, promovido Instituto de Tecnologia Comportamental, com a parceria da
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e o Jornal Sol.
O júri deste Prémio distinguiu o município pelo desenvolvimento do projeto
“Sintra Inclui”, o qual tem como objetivo promover a inclusão socioprofissional
da pessoa com deficiência, através da criação de uma rede comunitária de
apoio.
Este projeto foca a sua intervenção numa faixa de população jovem em
situação de vulnerabilidade – o jovem com deficiência – procurando apoiar a
sua transição da escola para uma vida adulta, ativa e incluída na comunidade,
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assim como os jovens que se encontram sem qualquer tipo de apoio e em
situação de inatividade.
Neste momento o projeto desenvolve-se junto dos agrupamentos de escolas no
apoio à construção do Plano Individual de Transição dos alunos, na formação
dos docentes e na capacitação parental e no apoio a programas de inclusão
tendo em vista a empregabilidade, sempre que possível, ou o desenvolvimento
de atividades socialmente úteis na comunidade.

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

Autarquia requalifica ringue e escola no Casal do Cotão |
No dia 1 de junho estive a acompanhar as obras no Casal do Cotão, na União
das Freguesias de Cacém S. Marcos.
O recinto descoberto, na Praça Cidade de Omura, está a ser requalificado ao
nível do pavimento com total remoção do revestimento existente para
aplicação de um revestimento adequado a superfícies desportivas usadas em
diferentes modalidades. É um investimento nas crianças e jovens,
possibilitando a prática desportiva ao ar livre. Lembro-me que numa reunião no
local os residentes reclamavam pelo elevado estado de degradação do espaço.
Na requalificação está também prevista a marcação de linhas de campo de
Futsal nas medidas regulamentares para esta prática desportiva e outras
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reparações necessárias no pavimento e nas vedações, com instalação de balizas
normalizadas para Futsal.
Ainda no Casal do Cotão, visitei a Escola Básica onde recentemente foram
efetuadas obras de requalificação dos pavimentos nas salas de aula, espaços
comuns, refeitório e ginásio e pinturas no interior do edifício. Esta é uma obra,
numa escola com cerca de 250 alunos, de cerca de 66 mil euros na área da
educação, no âmbito dos investimentos que estamos a desenvolver por todo o
concelho. Um dos exemplos destes investimentos é o programa de
requalificação das cozinhas e refeitórios. No que respeita a este programa
estamos a investir mais de 4 milhões de euros nas 48 cozinhas e refeitórios do
concelho.

b)

Estudantes do Seminário Internacional da Juventude do Atlântico
visitam Sintra |
No dia 31 de julho recebi um grupo de jovens universitários, em fase de
mestrado ou doutoramento, provenientes de 15 países entre membros da
NATO e Estados terceiros, que participaram no 22.º Seminário Internacional da
Juventude Portuguesa do Atlântico promovido pela Comissão Portuguesa do
Atlântico, em colaboração com a Associação da Juventude Portuguesa do
Atlântico, na Base Aérea, n.º 1, em Sintra.
A Comissão Portuguesa do Atlântico é uma associação de fim ideal, filiada
internacionalmente na Associação do Tratado do Atlântico, associação
internacional de caráter não governamental, e tem por objetivos dar a
conhecer a Organização do Tratado do Atlântico; tornar conhecida dos povos
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da Aliança Atlântica, ou de outros, a contribuição portuguesa para a finalidade
comum, isto é, a defesa da paz, da liberdade, da democracia pluralista e dos
direitos do homem; contribuir para o estreitamento das relações de amizade e
de compreensão entre os países aliados e para a cooperação que vise a
elevação do nível de vida e a promoção social dos respetivos povos.

c)

Inaugurada a substituição do relvado sintético da União
Mucifalense |
No dia 1 de julho marquei presença na inauguração das obras de substituição
do relvado sintético da União Mucifalense, no qual a Câmara investiu de
aproximadamente 100 mil euros.
O novo campo reúne agora as condições necessárias e de segurança para a
prática das modalidades de futebol e râguebi.
A promoção de hábitos de vida saudáveis, através da prática desportiva, é uma
preocupação desde o início do mandato. Ao proporcionarmos às populações,
equipamentos e infraestruturas para o efeito, reforçamos as condições
necessárias para estimular o desporto no concelho e melhorar a qualidade de
vida dos nossos munícipes.
No âmbito do programa de incentivo ao desporto jovem, a Câmara tem vindo a
colocar e substituir novos campos de relvado sintético, em 11 clubes
desportivos do concelho, num investimento superior a 1 milhão e 200 mil
euros.
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d)

Sintra recebeu delegação de estudantes de Fontainebleau |
No dia 6 de julho recebemos uma delegação de estudantes de Fontainebleau
(França), em representação do Conselho Municipal Jovem daquele município.
Esta viagem decorreu no âmbito do acordo de geminação assinado, em 8 de
março de 2016, entre Sintra e Fontainebleau, e permitiu aos jovens deputados,
do Conselho Municipal Jovem de Fontainebleau e da Assembleia Municipal
Jovem de Sintra, a partilha de ideias e experiências para estimular outros
jovens para o exercício de uma cidadania ativa e responsável na defesa dos
seus direitos e deveres enquanto cidadãos.
O encontro das duas assembleias teve lugar na Quinta da Regaleira, seguido de
uma visita cultural pelos Jardins e Palácio Nacional de Queluz, Palácio Nacional
de Sintra e Parque e Palácio da Pena.
Em representação da Assembleia Municipal Jovem de Sintra estiveram alunos
dos Agrupamentos de Escolas: D. Carlos I, Leal da Câmara e Monte da Lua.
A delegação francesa, composta por 14 jovens com idades compreendidas
entre os 11 e os 15 anos, acompanhados por quatro responsáveis do município.

e)

Noite teatralizada no Museu de Odrinhas |
O Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas foi, no dia 15 de julho, o
cenário de três visitas noturnas, guiadas por figuras do passado, que levaram os
visitantes por uma viagem à época romana, na qual são invocadas situações
daquela época: O pater famílias saúda os convidados e exorta-os a acompanhar
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as matronas da sua domus numa visita ritual aos túmulos dos antepassados e
aos altares dos deuses.
Nas sepulturas colocam-se grinaldas e sobre as aras ardem incensos e
derramam-se libações. As trémulas luzes das candeias movem misteriosas
sombras.

f)

Caprichos de Goya em exposição no MUSA |
A Câmara Municipal de Sintra, em parceria com a CulturSintra, promoveu a
exposição de gravuras, Caprichos de Goya, no MU.SA – Museu das Artes de
Sintra. A inauguração realizou-se no dia de 11 de julho e a exposição está
patente atá ao dia 10 de setembro.
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), pintor e gravador espanhol,
fundador do movimento Romântico e percursor do Impressionismo, é dos mais
importantes artistas plásticos do final do século XVIII.
Embora pintor oficial da corte de Carlos IV, de Espanha, foi um crítico feroz à
sociedade em que viveu, como demonstra em “Caprichos”, uma coleção de 80
gravuras onde censura os vícios humanos e as instituições políticas, denuncia as
injustiças sociais e satiriza os comportamentos da sociedade, sobretudo das
classes da nobreza e clero.
Passados quase 200 anos, a necessidade de justiça social mantém-se pelo que a
UNESCO, em paralelo com o plano Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
(ONU, 2000/2015), está a promover o projeto Dancing for the Millennium Goals
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(A Dançar pelos Objetivos do Milénio), no qual a presente exposição se insere,
contribuindo com parte da sua receita.

g)

Apresentação do LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival |
No dia 23 de junho realizou-se a conferência de imprensa de apresentação do
LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival, no Palácio Nacional de Queluz, na qual
foram apresentados alguns dos principais eventos (homenagens, retrospetivas,
exposições, concertos, teatro) e convidados da 11ª edição do festival.
Considero a Cultura uma vertente essencial do desenvolvimento humano e
trazer para Sintra um festival com tanto prestígio é também um investimento
para chamar ao nosso concelho mais e diversificados públicos.
Na conferência de imprensa estiveram presentes Paulo Branco, diretor do
LEFFEST e Catarina Vaz Pinto, vereadora da cultura da Câmara Municipal de
Lisboa.
O Lisbon & Sintra Film Festival decorrerá entre 17 e 26 de novembro em
diversos palcos de Sintra e Lisboa e será um grande momento cultural para o
concelho.

14 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a)

Sintra com certificação platina pelo World Council on City Data |
No dia 27 de julho tomei conhecimento de mais uma distinção para o nosso
concelho. Sintra alcançou a mais alta distinção do World Council on City Data
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(WCCD) – Certificação Platina, pela norma ISO 37120, que promove o
desenvolvimento sustentável das cidades através de indicadores do
desempenho dos serviços e da qualidade de vida das populações.
Com esta distinção, Sintra passa a integrar o grupo de cidades que, a nível
mundial, se compromete a monitorizar anualmente o respetivo desempenho e,
consequentemente, a refletir os resultados nas políticas destinadas a melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos de forma sustentável e eficaz, garantindo o
desenvolvimento e a coesão social, ao mesmo tempo promovendo uma
utilização mais eficiente dos recursos.
A norma ISO 37120 tem 100 indicadores, divididos em 17 categorias, que
ajudam as cidades a medir o desempenho dos serviços urbanos e a qualidade
de vida ao longo do tempo. No caso de Sintra foram obtidos indicadores para a
certificação mais elevada, ou seja, de nível Platina.
Os 17 indicadores incluem análise a áreas, tais como: economia, educação,
energia, ambiente, finanças, serviços de emergência, saúde, lazer, segurança,
resíduos, transportes, água, entre outros.
O diagnóstico de performance de sustentabilidade agora efetuado constitui um
passo inicial decisivo para a implementação de soluções de inteligência urbana
ou cidade inteligente que procuram o equilíbrio entre a eficácia da resposta e a
eficiência na gestão de recursos.

b)

Câmara Municipal de Sintra recebe delegação da Guiné-Bissau |
No dia 18 de julho recebi uma delegação da Guiné-Bissau.
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A comitiva integrava o ministro do Turismo e Artesanato, Fernando Jorge Silva
Vaz, o secretário de Estado das Comunidades, Dino Seidi e o Embaixador Helder
Vaz Lopes. Durante a manhã realizou-se uma visita ao grupo empresarial
Apametal e à StartUp Sintra.
Continuamos a apostar nas relações externas e na criação de laços que
favoreçam a compreensão mútua e a comunicação entre a Guiné-Bissau e
Portugal.

c)

Câmara Municipal de Sintra recebe delegação de Jiaxing |
Recebi no dia 19 de junho, uma delegação do Congresso Popular Municipal de
Jiaxing (China) e o representante da Liga da Multissecular Amizade PortugalChina, Presidente General Pinto Ramalho.
Esta visita teve como principal objetivo a partilha e troca de experiências nos
domínios da cultura, educação, economia, ciência e tecnologia.
Continuamos a apostar nas relações externas, criando laços de laços que
promovam a compreensão mútua e a comunicação entre a China e Portugal.

d)

Praia Grande acolhe quarta etapa da liga MEO Surf 2017 |
Na Praia Grande realizou-se, entre os dias 14 e 16 de julho e, pelo terceiro ano
consecutivo, o Allianz Sintra Pro, competição organizada pela Associação
Nacional de Surfistas e apoiada pela Câmara.
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A etapa de Sintra enquadra-se na quarta das cinco provas do calendário da Liga
MEO Surf 2017, Circuito Nacional de Surf que atribui os títulos nacionais
absolutos.
Este ano a Liga MEO Surf contou com novidades como o Road to MEO Rip Curl
Pro, que assegurou a definição do wildcard que irá juntar-se a Frederico Morais
na etapa portuguesa do World Tour.
A aposta nos mais novos saiu reforçada com o MOCHE Groms Cup, um desafio
por etapa para 12 surfistas sub-16, em quadro misto masculino e feminino.
Todas as etapas da Liga MEO Surf 2017 foram transmitidas em direto em
www.ligameosurf.pt e no Meo Kanal 202020, mostrando a nossa bela Praia
Grande.

e)

Sintra na Festa do Japão |
A Câmara esteve representada na 7ª edição da Festa do Japão, que se realizou
no Parque das Nações, em Lisboa, a 24 de junho, uma vez que, este ano, se
comemora o 20º aniversário do acordo de geminação celebrado entre Sintra e
a cidade japonesa de Omura.
O objetivo foi divulgar a cultura japonesa que tem sido difundida no concelho,
não só através do intercâmbio juvenil com Omura, mas também enquanto
membro da JapanNet – plataforma criada pela Embaixada do Japão para
promoção do país.
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Participámos na Festa do Japão com uma exposição alusiva ao intercâmbio
juvenil e ao trabalho desenvolvido no âmbito desta geminação, evidenciando o
trabalho da Câmara no que diz respeito a ligações internacionais e à criação de
redes que reforçam a imagem de Sintra.
A Festa do Japão é um evento organizado pela Embaixada daquele país, com a
finalidade de promover a cultura japonesa e promover o diálogo e a
aproximação entre as entidades e associações com ligações ao Japão.

15 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Pavimentação da Rua da Sancha no Ral |
Foram concluídos os trabalhos de pavimentação na Rua da Sancha, no Ral,
União das Freguesias de Sintra.
A intervenção consistiu na preparação de uma camada base para posterior
pavimentação do arruamento e execução do sistema superficial de drenagem
de águas pluviais, numa área aproximada de 2.150 m², com um investimento de
aproximadamente € 19.000 + IVA.

b)

Beneficiação do pavimento rodoviário em diversos arruamentos
do bairro de São José em Mem Martins |
Foram, entretanto, concluídos os trabalhos de beneficiação do pavimento
rodoviário e zonas de estacionamento, em diversos arruamentos do Bairro de
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São José, em Mem Martins. Investimos € 21.100,50 + IVA com o objetivo dotar
as vias rodoviárias de melhores condições de circulação.

c). Reabilitação do pavimento rodoviário e execução de lugares de
parqueamento na Rua Dr. António Garcia de Vasconcelos em
Massamá |
Foram realizadas obras de reabilitação do pavimento rodoviário e criados novos
espaços para parqueamento na Rua Dr. António Garcia de Vasconcelos, em
Massamá. Esta intervenção veio permitir que a circulação rodoviária se
processe em apropriadas condições de segurança.

d). Pavimentação da Avenida 25 de abril em Mira Sintra |
A Avenida 25 de Abril, em Mira Sintra, tem nova pavimentação. Esta
intervenção de € 85.000,00 + IVA abrangeu uma área de 9 500 m² e trabalhos
que consistiram na fresagem localizada da área a repavimentar, modelação e
aplicação de recarga betuminosa. Procedeu-se também ao ajuste dos órgãos de
captação de águas pluviais e à execução de marcações rodoviárias em locais de
estacionamento.
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e). Obras de urbanização avançam no Monte da Parada em Rio de
Mouro |
Iniciámos a empreitada de execução de obras de urbanização no Monte da
Parada, em Rio de Mouro.
Estes trabalhos ocorrem após o acionamento da garantia bancária, por
iniciativa do município, do alvará de loteamento n.º 13/1996 de 2 de julho, da
5ª fase da Urbanil – Monte da Parada, que têm uma duração prevista de 90
dias e um investimento municipal de 123 954,60 € (+ IVA).
Na mesma urbanização já está concluída, desde de abril deste ano, a
construção de um novo estacionamento, devidamente ordenado e
pavimentado, na Rua José Alfredo da Costa Azevedo, no âmbito de outra
empreitada de recuperação de vias rodoviárias a decorrer na freguesia de Rio
de Mouro.

f). Requalificação da Rua do Espírito Santo em Montelavar |
Terminaram os trabalhos de requalificação da Rua do Espírito Santo, em
Montelavar.
Esta intervenção consistiu na criação de lugares de estacionamento, execução
de órgãos de captação de águas pluviais e reabilitação de passeios.
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g). Novo parque de estacionamento de Queluz |
No dia 1 de junho visitei as obras de construção do parque de estacionamento
para 106 viaturas ligeiras, nas traseiras da Rua José Afonso, em Queluz. Este
investimento de 100 mil euros requalifica toda uma zona na entrada do nosso
concelho pela Amadora, que estava prevista a obra há 30 anos e estamos agora
a concretizar.
O terreno localizado nos limites do concelho de Sintra com a Amadora, tem
sido utilizado para estacionamento informal desorganizado. Esta intervenção
numa área de aproximadamente 2.700 metros quadrados aumenta o número
de lugares de estacionamento e reabilita a área de circulação pedonal, na
ligação às vias circundantes e à zona pedonal sobre a Ribeira de Carenque,
incluindo a Ponte Filipina. No extremo sul deste arruamento, junto à zona de
circulação pedonal e na proximidade à Rua D. Pedro IV, serão criados 3 lugares
transversais destinados a utilizadores com mobilidade reduzida. Também o
local onde se efetua uma ligação a outro arruamento, possibilita o
estacionamento bilateral transversal (e um lugar longitudinal).
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