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2 | FACULDADE DE MEDICINA DA CATÓLICA VAI SER EM SINTRA
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8 | PROGRAMA SINTRA SOCIAL PROMOVE VOLUNTARIADO PARA
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QUATRO CICLOVIAS
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11 | REQUALIFICAÇÕES NAS ESCOLAS DE SINTRA ESTÃO A AVANÇAR
12 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM DE 2018

13 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Oito milhões de investimento em saneamento e redes de água
para Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar |

b)

SMAS de Sintra investem mais de 7 milhões em Algueirão-Mem
Martins |

c)

SMAS de Sintra investe 1,8 milhões no Bairro Económico de Queluz

d)

SMAS de Sintra avançam com investimentos nas Mercês e Rinchoa

e)

Autarquia implementa Programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras"
no âmbito da defesa da floresta |

f)

Futuro de Rio de Mouro Velho em debate |

g)

Câmara de Sintra avança com limpeza coerciva no Vale da Raposa
no centro histórico |
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14 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Avançam os trabalhos de criação de Hortas Solidárias em Monte
Abraão

b)

“Praia Acessível a Todos” na Adraga e Maçãs

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

Festival de Música de Sintra apresenta programa e nova diretora
artística |

b)

‘Aura Festival’ regressou a Sintra em agosto |

c)

Matinha de Queluz ganha nova dinâmica e mais segurança |

d)

Estratégias de sucesso escolar em debate em Sintra |

e)

Praia Grande recebe etapa da Liga MEO Surf 2018 |

f)

Autarquia aprova PAMACS 2018 |

g)

Prémio Ruy Belo atribuído ao livro "Estrada Nacional", de Rui Lage

h)

Festa da Nossa Senhora da Praia Comemora 125 anos |

i)

Cedência do histórico Salão de Galamares |
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16 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Startup Sintra marca presença na Money Conference |
b) European Integration Network e Comissão Europeia em Sintra |
c) Reunião com o Comité das Regiões sobre proposta de Quadro
Financeiro Plurianual com Secretária de Estado dos Assuntos
Europeus, Ana Paula Zacarias |
d) Oportunidades de negócios no Senegal em debate em Sintra |
e) Presença na reunião plenária do Comite das Regiões |

17 | OBRAS E MOBILIDADE
a)

Início da terceira fase de requalificação da Tapada das Mercês |

b)

Estabilização de taludes em Rio de Mouro |

c)

Obras de reabilitação do Mercado de Queluz em fase de conclusão

d)

Pavimentação da Rua de Penedo do Mocho em Pedra Furada |

e)

Requalificação da Praceta Henrique Pousão |

f)

Reabilitação de pavimentos em Negrais |
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g)

Passagem pedonal de Agualva - Ribeira das Jardas concluída |

h)

Abriu novo espaço recreativo e lazer em Monte Abraão |
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1 | PROPOSTA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
O período de discussão pública da revisão do PDM de Sintra decorreu de 20 de
junho a 20 de agosto de 2018, nos termos do Aviso n.º 7935/2018, publicado
em Diário da República, 2.ª série, a 12 de junho de 2018.
Foram realizadas sessões públicas de esclarecimento à população em cada uma
das 11 freguesias do concelho. Foram recebidas centenas de participações e
reclamações que vão agora ser ponderadas, para que o documento final possa
traduzir um modelo de desenvolvimento para o concelho em que todos se
incluam.

2 | FACULDADE DE MEDICINA DA CATÓLICA VAI SER EM SINTRA
A Universidade Católica confirmou em julho que vai instalar a sua nova
Faculdade de Medicina em Sintra, abandonada assim a localização de Cascais.
A Universidade Católica manifestou interesse em instalar a nova Faculdade de
Medicina no “campus de Sintra”, em Rio de Mouro, facto que a autarquia
acolheu com bastante entusiasmo.
É um projeto que acolhemos com bastante satisfação e entusiasmo. A Câmara
estará ao lado da Católica para fazer tudo aquilo for necessário fazer, dentro
daquilo que a lei permita, para que a instalação decorra da melhor maneira
possível.
O município vai começar a estabelecer já um sistema de transportes para servir
o local onde irá ficar instalada a Faculdade de Medicina e o Hospital da Luz, no
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município vizinho de Oeiras, onde os alunos daquele estabelecimento
universitário irão fazer a sua formação..

3 | CONGRESSO DAS
ECONOMIA 20/30"

ATIVIDADES

ECONÓMICAS

"SINTRA

Anunciei em julho que o município de Sintra vai debater o desenvolvimento
económico, a sustentabilidade ambiental e a mobilidade reunindo entidades da
administração central, da administração local e do sector empresarial do
município.
O Congresso das Atividades Económicas “Sintra Economia 20/30” assenta num
modelo inovador que visa a interação entre o tecido empresarial, a
universidade e o setor público através da constituição de grupos de trabalho
para as áreas mais relevantes da economia de Sintra – agricultura, indústria,
comércio, turismo e serviços.
Este será também um espaço em que os grupos de trabalho têm como missão
ponderar sobre os desafios do presente, contribuir para a reflexão de uma
estratégia para o futuro e apontar soluções para o crescimento económico do
concelho.
Os eixos estratégicos da autarquia, dedicados ao desenvolvimento económico e
sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e universidades, e mobilidade
sustentável vão ser debatidos neste congresso.
É um congresso que vê a economia nacional sob os olhos de Sintra, sob a
perspectiva de Sintra. Sintra é o segundo maior concelho do país em termos de
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população. É um concelho extremamente importante no contexto da economia
nacional, cerca de 4% do produto da riqueza nacional é produzido em Sintra. É
o concelho com o maior número de empresas, com maior número de jovens
entre os 14 e os 25 anos e, neste momento, tem uma das taxas de desemprego
mais baixas do país, 5%.
O congresso decorrerá no regime de workshops que vão cobrir todos os
sectores da economia do concelho. Todos estes sectores foram organizados em
workshops que terão conclusões e, essas conclusões, têm a ver com o que se
passa em Sintra, mas, obviamente, olhando também para o país, para a
economia nacional e as necessidades que o nosso concelho sente.
Cada workshop terá empresas do concelho, colaboradores e técnicos da
autarquia e técnicos da administração central, sendo esperada a presença do
ministro da Economia e de outros membros do Governo durante o congresso.
O Congresso das Atividades Económicas “Sintra Economia 20/30” irá decorrer
no dia 26 de Outubro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e conta com
o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que
estará presente no encerramento do congresso.

4 | INAUGURADA CICLOVIA QUE LIGA AGUALVA A MASSAMÁ
Foi inaugurada em junho a ciclovia que faz a ligação entre Agualva e Massamá,
com uma extensão de 4500 metros. A ciclovia entre a via de acesso à Estação
da CP de Agualva-Cacém e o Parque Salgueiro Maia, em Massamá, passa pela
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Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Avenida 25 de Abril e a Estação ferroviária
de Massamá.
Esta ciclovia, que implicou um investimento do município na ordem dos 900 mil
euros, insere-se no plano da autarquia para a criação de um conjunto de
ciclovias no município, correspondentes a 39 quilómetros, que teve início com a
ciclovia entre a Portela de Sintra e Mem Martins.
A criação da rede de ciclovias no concelho de Sintra tem ainda por objetivos a
beneficiação de eixos viários principais, melhorando a mobilidade suave e
pedonal, aumentando a segurança e conforto através da requalificação global
do espaço público envolvente; a promoção de estratégias de baixo teor de
carbono, incluindo a promoção da mobilidade urbana sustentável no sentido de
deslocações casa-trabalho ou casa-escola, ainda que em complemento do
transporte coletivo, em especial do comboio, a pé ou de bicicleta.
Este projeto está incluído na candidatura ao Programa Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), no âmbito do programa Portugal 2020, que
financia estas intervenções em 50% dos custos finais, no valor de 6 milhões de
euros.

5 | CONSELHO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL DEBATE MOBILIDADE E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O Conselho Estratégico Empresarial de Sintra reuniu para debater estratégias
que fomentem o desenvolvimento socioeconómico do município durante o
período a que reporta este relatório.
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Tive oportunidade nesta segunda reunião ordinária de 2018 de apresentar um
resumo da atividade camarária. Foi também apresentado o plano de
mobilidade de Sintra que caracteriza a ambição que a câmara tem em matéria
de mobilidade, trânsito e transportes para o concelho. O objectivo é a melhoria
da qualidade de vida dos sintrenses, melhorando as condições ambientais e a
diminuição dos níveis de ruído e das emissões.
Foi também apresentada nesta reunião uma caracterização socioeconómica do
concelho, que a nível de evolução populacional mostra uma evolução
crescente, contrariando as tendências dos outros municípios.
Por fim, o diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra,
Hugo Aleixo, apresentou a estratégia do Instituto de Emprego e Formação
Profissional em termos de emprego e formação para Sintra. O objetivo desta
apresentação foi ir ao encontro das necessidades das empresas em termos de
formação profissional, pois há falta de mão de obra qualificada.

6 | DEBATE EM SINTRA SOBRE A PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS
Sintra foi o palco escolhido para a conferência "CM NÃO ESQUECE – Juntos
contra os incêndios" no passado dia 6 de junho, no Auditório Acácio Barreiros
do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.
A iniciativa, promovida pelo grupo de comunicação Cofina, teve como objetivo
promover a reflexão para encontrar soluções que evitem tragédias como as que
assolaram Portugal em 2017 e contou com a minha presença como orador.
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O deputado da Assembleia da República José Miguel Medeiros (ex-governador
Civil de Leiria e ex-secretário de Estado da Proteção Civil), Duarte Caldeira
(Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil) e Armando
Esteves Pereira (Diretor-Adjunto do Correio da Manhã e da Correio da Manhã
TV) participaram no restante painel.
A moderação esteve a cargo de Cátia Nobre, jornalista destes órgãos de
informação, num debate que revelou a importância da prevenção e do trabalho
que está a ser desenvolvido em Sintra.

7 | AUTARQUIA ASSINA PROTOCOLOS NO ÂMBITO DO PLANO
MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES DE SINTRA
No dia 4 de junho foram assinados, nos Paços do Concelho, dois protocolos no
âmbito do Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Sintra 20182020.
Os protocolos de cooperação foram assinados entre o município de Sintra e as
Associações Olho Vivo e a Associação Luso Cabo-verdiana de Sintra e assentam
na prestação de apoio necessário ao funcionamento do Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes – CLAIM de Queluz e Itinerante e do Gabinete de
Apoio à Reinserção de Cidadãos Estrangeiros com problemas com a justiça.
Estes projetos de cariz social são cofinanciados pelo FAMI – Fundo, Asilo,
Migração e Integração, em que a autarquia assume o compromisso de cerca de
160 mil euros.

12

Relatório da Atividade Municipal jun_jul_ago 2018 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

8 | PROGRAMA SINTRA SOCIAL PROMOVE VOLUNTARIADO PARA
JOVENS DO CONCELHO
Com o objetivo de promover a participação dos jovens do nosso concelho em
atividades de interesse social e comunitário, bem como, incentivar o espírito de
iniciativa e de solidariedade, a Câmara Municipal de Sintra promoveu a III
edição do Programa Sintra Social – Voluntariado.
O programa decorreu entre os dias 9 de julho e 7 de setembro e esteve aberto
a jovens do concelho de Sintra, com idades entre os 14 e os 25 anos.
Os jovens que participaram tiveram direito a uma bolsa diária e seguro de
acidentes pessoais, assumidos integralmente pela autarquia.

9 | AUTARQUIA APROVA ABERTURA DE CONCURSOS PARA MAIS
QUATRO CICLOVIAS
A autarquia de Sintra aprovou a abertura de quatro concursos públicos para
execução de percursos cicláveis e pedonais numa extensão total de 15,258 km,
num investimento de 4 milhões e 714 mil euros + IVA.
A criação destas ciclovias resulta da necessidade de incentivar o uso de modos
de deslocação mais económicos e sustentáveis em articulação com as
deslocações pedonais e outros modos de transporte (intermodalidade).
Estas empreitadas incluem o projeto para o circuito ciclável e pedonal na
freguesia de Rio de Mouro com ligação ao Cacém (num total de 5618 metros e
com um valor de um milhão e 425 mil euros + IVA), o circuito ciclável e pedonal
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na união de freguesias de Agualva e Mira Sintra (num valor de um milhão e 401
mil euros + IVA e com uma extensão de 4676 metros), ciclovia nos eixos
estruturantes da Cidade de Queluz e Monte Abraão (num percurso de 2209
metros e com um valor de 883 mil euros + IVA) e a rede ciclável dos eixos de
Massamá e Belas (uma extensão de 2755 metros e um investimento de 1
milhão e 5 mil euros + IVA).
As ciclovias têm como objetivos promover as deslocações a pé e de bicicleta,
requalificar e criar espaços pedonais e a melhoria da qualidade de vida dos
munícipes, melhorar a mobilidade e segurança rodoviária e pedonal e ligar
núcleos urbanos, espaços públicos relevantes, zonas de comércio e/ou serviços
e equipamentos estruturantes.

10 | LIGAÇÃO DE BELAS AO MAR COMEÇA A GANHAR FORMA
A nova ligação entre Belas e a foz do Rio Jamor começa a ganhar forma.
Percorri em agosto parte do trajeto que integra o Eixo Verde e Azul, projeto
que cria uma nova via pedonal e em bicicleta entre a Serra da Carregueira, em
Belas, e a foz do Rio Jamor.
Este trajeto, que se inicia no futuro parque municipal da Serra da Carregueira,
está em desenvolvimento ao longo do Rio Jamor até à foz, no concelho de
Oeiras.
O Parque Urbano Felício Loureiro em Queluz, estando situado nas margens do
rio, será parcialmente integrado neste percurso de mobilidade suave.

14

Relatório da Atividade Municipal jun_jul_ago 2018 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Esta primeira empreitada do projeto em execução implicou um investimento
superior a 1 milhão e 700 mil euros, estando a sua inauguração prevista para
abril do próximo ano.
O Eixo Verde e Azul implica um investimento de cerca de 11,3 milhões de euros
no município de Sintra e beneficiará diretamente um total 60 mil cidadãos.

11 | REQUALIFICAÇÕES NAS ESCOLAS DE SINTRA ESTÃO A AVANÇAR
A Câmara Municipal de Sintra desenvolve um vasto programa de investimento
para a requalificação das nossas escolas. O município prevê gastar mais de vinte
milhões de euros durante o atual mandato.
Conservação e reabilitação dos edifícios, requalificação energética de edifícios
de modo a garantir mais conforto e reduzir a fatura energética, e requalificação
de cozinhas garantindo assim a segurança alimentar através da remodelação e
a ampliação das cozinhas e substituição de equipamentos obsoletos, são as
intervenções que estão em fase de conclusão nestas escolas.
Recorde-se que o Plano de Investimentos nas Escolas de Sintra foi apresentado
em março e prevê a intervenção em 98 escolas, abrangendo mais de 30 mil
alunos, até 2021, e, nos próximos dois anos, vai permitir intervir em 49 escolas,
num investimento superior a 20 milhões de euros, dos quais 3,250 milhões de
fundos comunitários.
A primeira fase do programa, no valor de oito milhões de euros, prevê 74
intervenções em 49 escolas, repartidas pela reabilitação de edifícios (36
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intervenções), requalificação energética do edificado (nove), beneficiação de
refeitórios (17) e recuperação de logradouros escolares (12).

12 | ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM DE 2018
No dia 4 de junho, no Auditório Acácios Barreiros do Centro Cultural Olga
Cadaval, realizou-se a sessão final da Assembleia Municipal Jovem de 2018.
O tema trabalhado este ano letivo diz respeito à “Inclusão Social: Uma Sintra
para Todos” e deu origem a diversas propostas de recomendação, que após
debate e votação nas sessões preparatórias, foram apresentadas ao executivo
municipal as quais se prendem com questões como o emprego, solidariedade e
os transportes.
No projeto de 2008 participaram oito escolas do concelho: as Escolas Básicas
Alfredo da Silva, D. Carlos I, Escultor Francisco dos Santos, Padre Alberto Neto,
Professor Agostinho da Silva e as Escolas Secundárias Leal da Câmara, Miguel
Torga e Santa Maria.
É importante ouvir com atenção e discutir com os jovens, eles são o valor da
esperança, o valor da crítica com os olhos postos no futuro. Referi que Sintra e
Barcelona foram as cidades escolhidas como exemplo na inclusão de
emigrantes, a nossa ação dirige-se às pessoas através do princípio da igualdade
e do humanismo.
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13 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA

a)

Oito milhões de investimento em saneamento e redes de água
para Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar |
O município de Sintra apresentou em julho o plano de investimento para a
união de freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar. O
investimento global é cerca de 8 milhões de euros e vai permitir levar
saneamento básico e rede de abastecimento de água a várias zonas da
freguesia, garantido também a construção do primeiro ecocentro.
Os problemas na rede de abastecimento de água, em algumas áreas, e a
ausência de saneamento básico em diversas povoações é uma prioridade para
o município de Sintra.
É uma tarefa árdua, difícil e demorada, mas o município, com as suas
disponibilidades financeiras, está empenhado e vai resolver estes problemas.
Com uma zona geográfica com cerca de 64 km2, a freguesia é a segunda maior
do concelho em território numa realidade em que a distribuição de população,
com cerca de 17 mil habitantes, é muito dispersa. A união de freguesias obriga
a grandes investimentos para que todas as povoações e lugares tenham redes
de abastecimento de água e saneamento.
O plano de investimentos dos SMAS de Sintra engloba ainda a construção do
novo ecocentro em D. Maria. O lançamento do concurso da obra será este ano
e o início da construção em 2019. Esta é uma obra que vai implicar um
investimento de cerca de 500 mil euros e está integrada na estratégia do
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município para combater a deposição ilegal de entulhos e resíduos. Este é um
dos 4 ecocentros previsto para estar em funcionamento em 2019 e 2020 no
município de Sintra.

b)

SMAS de Sintra investe mais de 7 milhões em Algueirão-Mem
Martins |
O município de Sintra anunciou, em junho, investimentos globais dos SMAS de
Sintra no valor de sete milhões e 373 mil euros na freguesia de Algueirão-Mem
Martins. Tive oportunidade de revelar o plano de investimentos no âmbito da
presidência aberta na freguesia.
Na estratégia de investimento está incluído a criação de um ecocentro. Os
ecocentros são recintos fechados onde se pode depositar tudo aquilo que se
coloca num ecoponto, bem como todos os resíduos de características
diferentes ou de grandes dimensões, que combatem a deposição ilegal de
resíduos e aumenta as recolhas seletivas. A construção do ecocentro está
prevista para 2020 num investimento de meio milhão de euros.
O ecocentro vem dar resposta às várias solicitações para recolha e deposição
de materiais que não devem ser colocados no contentor indiferenciado,
estando previstos mais ecocentros em outros locais do concelho.
Abrangendo cerca 13 mil 360 habitantes, está em curso a remodelação da rede
de distribuição com origem no reservatório de Ouressa, em que estão a ser
remodeladas as redes de abastecimento e ramais, substituindo as redes antigas
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em fibrocimento, com elevado número de roturas, por condutas em PEAD ou
PVC, pelo valor de 1 milhão 250 mil euros.
Em curso encontra-se também a reabilitação da Câmara de Manobras do
Reservatório da Cavaleira, no valor de 395 mil euros, assim como a reabilitação
estrutural do reservatório das Mercês, com um investimento de 569 mil euros.
A construção de um novo troço de ciclovia no Algueirão, vai permitir a
remodelação de redes de águas na zona, substituindo as redes antigas em
fibrocimento, com elevadas ocorrências de roturas, por novas num
investimento global de 2 milhões 500 mil euros.
A drenagem pluvial na Estrada de Mem Martins e Rua Coudel – Mem Martins,
dá continuidade ao colector DN600 mm, assegurando a descarga na linha de
água, pelo valor de 450 mil euros.
A primeira fase de remodelação de rede de abastecimento no Algueirão que
registava um número elevado de roturas já está concluída. A realização desta
obra permitiu melhorar a qualidade do serviço à população e reduzir o volume
de perdas.
As empreitadas de remodelação de redes de drenagem de águas residuais
pluviais em Ouressa e entre a Rua dos Morés e a Rua da Tapada, no Algueirão
tiveram como objetivo resolver problemas de inundações, com um
investimento total de 228 mil euros.
Também já está concluída a empreitada de requalificação urbana da Avenida
Chaby Pinheiro e envolvente com a remodelação da rede de abastecimento, da
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rede de drenagem urbana e requalificação dos locais de recolha de resíduos
sólidos, totalizando um investimento de 319 mil euros.

c)

SMAS de Sintra investe 1,8 milhões no Bairro Económico de
Queluz |
Os SMAS de Sintra iniciaram em agosto a obra de remodelação da rede de
abastecimento de água no Bairro da Nossa Senhora de Conceição em Queluz,
Bairro Económico de Queluz.
O investimento de cerca de 1,8 milhões de euros irá resolver problemas de
roturas frequentes na zona e melhorar a qualidade da água para os mais de
dois mil utentes na zona.

d)

SMAS de Sintra avançam com investimentos nas Mercês e
Rinchoa |
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra iniciaram
em julho a reabilitação do reservatório das Mercês, que abastece cerca de 90
mil pessoas, e a remodelação da rede de água da Rinchoa que serve 15 mil
habitantes.
A reabilitação do reservatório das Mercês, na freguesia de Algueirão-Mem
Martins, implica um investimento de 600 mil euros. A remodelação da rede de
água da Rinchoa, na freguesia de Rio de Mouro, prevê 800 mil euros de
investimento e vai acabar com os cortes de água na zona e reforçar a qualidade
do serviço prestado.
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Os SMAS de Sintra, o maior serviço municipal de água e saneamento em
Portugal com mais de 186 mil clientes, prevêem investir durante o triénio
2018/2021 mais de 50 milhões de euros.

e)

Autarquia implementa Programa "Aldeia Segura, Pessoas
Seguras" no âmbito da defesa da floresta |
A Câmara Municipal de Sintra assinou dois protocolos no âmbito do Programa
"Aldeia Segura, Pessoas Seguras" que visam a defesa da floresta e pessoas.
O primeiro protocolo de colaboração para execução do Programa "Aldeia
Segura, Pessoas Seguras", nas povoações de Azóia, Atalaia, Ulgueira,
Almoçageme, Casas Novas e Penedo – freguesia de Colares, foi assinado entre
Município de Sintra, a Junta de Freguesia de Colares e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almoçageme.
O programa tem como objetivos, incentivar a consciência coletiva de que a
proteção é uma responsabilidade de todos, apoiar o poder local na promoção
da segurança, implementar estratégias de proteção das localidades face a
incêndios rurais e sensibilizar as populações para a adoção de práticas que
minimizem o risco de incêndio.
O sistema será gerido pela autarquia através do Serviço Municipal de Proteção
Civil, em articulação com a freguesia de Colares e com a colaboração
permanente dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme.
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Foi também assinado um protocolo de colaboração entre o município e a
Associação Recreativa de Caçadores de Assafora para a limpeza e vigilância das
periferias florestais.
O protocolo tem como objetivo regular a limpeza e vigilância das periferias
florestais no âmbito da defesa contra incêndios, na área da zona de caça
associativa e sua periferia pela Associação Recreativa de Caçadores de
Assafora. A autarquia irá apoiar financeiramente com um valor de sete mil
euros destinada à comparticipação nos custos inerentes às tarefas a
desenvolver.

f)

Futuro de Rio de Mouro Velho em debate|
Decorreu o período de discussão pública do programa estratégico da ARU de
Rio de Mouro Velho entre 10 de julho e 6 de agosto com a realização de três
sessões públicas em Rio de Mouro Velho, Paiões e Covas.
Os elementos estiveram disponíveis na Câmara Municipal e nas instalações da
junta de freguesia de Rio de Mouro, para além da tenda da junta de freguesia
nas festas de Nossa Senhora de Belém.

g)

Câmara de Sintra avança com limpeza coerciva no Vale da
Raposa no centro histórico |
A autarquia de Sintra desencadeou em junho uma vasta operação de limpeza
dos terrenos no Vale da Raposa, junto à Correnteza, no centro da Vila de Sintra.
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Muito mato, falta de manutenção e lixo acumulado, tornavam os terrenos do
Vale da Raposa num potencial perigo. Este é um dos exemplos de como a
Câmara Municipal de Sintra assume a prevenção de incêndios de uma forma
rigorosa em todas as suas vertentes e competências legais.
No início do ano a autarquia lançou uma vasta campanha de sensibilização e
divulgação para a questão da limpeza dos terrenos e faixas de combustão.
A adesão e resposta a essa campanha foi muito positiva, mas os casos em que
os privados não cumprem as suas obrigações, a autarquia avança e depois
executa a cobrança coerciva.

14 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

a)

Avançam os trabalhos de criação de Hortas Solidárias em Monte
Abraão |
O mês de junho ficou marcado pelo avanço dos trabalhos de execução de
Hortas Solidárias, na Avenida Capitão António Gomes da Rocha, no Bairro 1.º
de Maio, em Monte Abraão.
O terreno municipal para a execução de hortas tem uma área total de 7.900
metros quadrados, sendo que a área a intervencionar mede aproximadamente
5.597 metros quadrados, representando um investimento na ordem dos 81 mil
euros.
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Este investimento vai permitir criar 85 talhões com a dimensão média de 53
metros quadrados e o objetivo de agregar os utilizadores do espaço à horta
solidária a criar.

b)

“Praia Acessível a Todos” na Adraga e Maçãs|
Entre 1 de julho e até 31 de agosto a Câmara de Sintra, possibilitou a cidadãos
com mobilidade condicionada, o acesso à praia e ao mar, beneficiando das
potencialidades lúdicas e terapêuticas que a praia proporciona.
Ciente das dificuldades com que os cidadãos com mobilidade condicionada se
defrontam, a autarquia desenvolve desde 2002 o projeto “Praia Acessível a
Todos”, que possibilita a estes cidadãos o acesso à praia, em cadeiras de praia,
modelo tiralô, que possibilitam a deslocação na areia e o acesso ao mar.
Usufruem deste projeto pessoas com mobilidade reduzida, que se deslocam à
praia integradas em instituições, com as respetivas famílias, ou de forma
autónoma.
O projeto que é gratuito para os utilizadores, tem a colaboração dos Bombeiros
Voluntários de Almoçageme e Colares para as praias da Adraga e das Maçãs e
funciona diariamente, incluindo fins de semana e feriados, das 10h00 às 19h00,
nas praias da Adraga e das Maçãs.
Através da “Praia Acessível – Uma Praia para Todos”, o lazer e a recreação
chega a todos os cidadãos, com recurso a um equipamento especializado
(cadeiras tiralô e passadeiras) que viabiliza a deslocação no areal e o acesso à
água do mar, acompanhados por monitores.
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15 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

a)

Festival de Música de Sintra apresenta programa e nova
diretora artística |
A Sala da Música do Palácio Nacional de Queluz foi o palco da apresentação do
programa do 53.º Festival de Sintra, que terá como tema de inspiração “A
Montanha Mágica” e pretende aliar a música à literatura.
Durante quatro semanas, entre quinta a domingo, o Festival conta com 19
concertos e cinco orquestras que vão atuar em nove locais diferentes, no
concelho de Sintra.
É um festival diferente, um grande instrumento de cultura, que frequenta os
Palácios, mas que não esquece os munícipes, porque vai às escolas e
associações continuando a ser um evento cultural de altíssima qualidade, na
Tapada das Mercês, no Pêgo Longo ou numa das Quintas de Sintra. Todos terão
acesso a um evento cultural de altíssima qualidade.
Gostaria de destacar o conteúdo e a qualidade do Festival. Temos a música, o
canto e a literatura ligada a Sintra que acompanha as diversas obras. Creio que
é um conjunto perfeito que reflete o nosso concelho.
O evento conta com a participação de grande relevo internacional como o
contratenor Maarten Engeltejes ou a mezzo-soprano Wallis Giunta e os The
Myrten Ensemble – pela 1.ª vez em Portugal, um dos maiores pianistas
mundiais, Boris Berezovsky, e ainda Andrei Korobeinikov, para além de um
vasto elenco de músicos como o violoncelista Alban Gerhardt, o Trio Arbós,
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Artis Quartet, Artur Pizarro, Valentina Lisitsa, António Rosado e cinco
orquestras nacionais e agrupamentos corais entre outros solistas.

b)

‘Aura Festival’ regressou a Sintra em agosto |
O Aura Festival – Light Atmospheres regressou a Sintra de 2 a 5 de agosto, um
evento nocturno de videomapping que iluminou e levou milhares de pessoas às
ruas da vila de Sintra, entre o Palácio Nacional de Sintra e a Biblioteca
Municipal.
Tal como o ano passado, foi possível fazer uma caminhada pelas ruas de Sintra
e encontrar ao longo do percurso esculturas iluminadas, projecções de
documentários, videomapping em cenários não convencionais, instalações
interactivas e passeios guiados.
A luz é a matéria-prima e o meio de criação neste festival, que este ano dedicou
a sua edição à celebração do Ano Europeu do Património Cultural e apresentou
um programa internacional com intervenções artísticas entre o MUSA – Museu
das Artes de Sintra e a Quinta da Regaleira.

c)

Matinha de Queluz ganha nova dinâmica e mais segurança |
A Matinha de Queluz ofereceu às crianças e jovens atividades lúdicas nos meses
de julho e agosto em todos os fins-de-semana.
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A iniciativa, com entrada gratuita, teve início no dia 29 de junho, e prolongouse até 26 de agosto. O espaço passou também a ter um reforço da segurança e
a fechar durante a noite.
A Matinha de Queluz é uma antiga tapada de caça do Palácio Nacional de
Queluz, cuja plantação remonta a 1750, e que se encontrava originalmente
ligada aos jardins do palácio por uma ponte ou passadiço sobre o rio Jamor,
cujo acesso acabaria por ser suprimido com a construção do eixo viário
designado por IC19.
Este é mais um espaço natural que devolvemos à população, fruto do protocolo
entre a Câmara Municipal de Sintra, o Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas e a Parques de Sintra – Monte da Lua.
A par do seu valor histórico e patrimonial, decorrente da integração no
conjunto de propriedades reais e da sua relação com os jardins do Palácio
Nacional de Queluz, a Matinha de Queluz possui um valor relevante para a
conservação da natureza, em função das espécies autóctones que nela se
desenvolveram e, em especial, do povoamento de sobreiros nela existente. O
interesse histórico e natural da Matinha convertem este espaço num local de
características únicas, de grande potencialidade para a educação ambiental e
de sensibilização da população (e, em especial, dos jovens) para os valores da
conservação da natureza e da identidade local.
A 25 de abril deste ano foi assinado um protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Sintra, o Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas e a Parques de Sintra-Monte da Lua, para a gestão da Matinha de
Queluz.
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d)

Estratégias de sucesso escolar em debate em Sintra |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu o seminário "Estratégias de Promoção
do Sucesso Escolar" no dia 5 de julho, no Centro Cultural Olga Cadaval, em
Sintra.
Este seminário realizou-se na sequência da aprovação da candidatura
apresentada ao POR Lisboa pelo Município de Sintra, relativa à promoção de
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar.
Esta foi uma oportunidade para refletir com a Comunidade Educativa os
princípios orientadores da nossa intervenção, bem como as ações a
implementar

nos

cinco

Núcleos

Territoriais,

baseadas

em

modelos

colaborativos e participativos de trabalho em parceria.
No encontro – que contou com a presença do secretário de Estado da
Educação, João Costa – debateu temas como "Sucesso e Insucesso Escolar",
"Educação: território de convergências", "Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar" e foi a oportunidade para apresentar o trabalho desenvolvido
pelos cinco núcleos territoriais em projetos locais para a promoção do Sucesso
Escolar no Concelho de Sintra.
Recorde-se que em setembro de 2017 foi apresentado o modelo de
intervenção do sucesso educativo para Sintra.
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e)

Praia Grande recebe etapa do Allianz Sintra Pro – Liga MEO Surf
2018 |
A Praia Grande recebeu nos dias 6,7 e 8 de julho, o Allianz Sintra Pro, quarta e
penúltima etapa da Liga Meo Surf 2018, o circuito que define os títulos de
campeões nacionais de surf.
O Allianz Sintra Pro é também a última de três etapas da Allianz Triple Crown e
será aqui que vão ser coroados os vencedores.
Este é o quarto ano consecutivo em que a Liga MEO Surf realiza provas na Praia
Grande, um palco histórico do surf nacional, onde, em 1997, decorreu uma
etapa do Circuito Mundial de Surf que sagrou campeão Ruben Gonzalez após
vencer o Campeão do Mundo Kelly Slater. A Praia Grande já foi, inclusive, palco
de outras provas internacionais, como o Eurosurf de 1995 e 1999.

f)

Autarquia aprova PAMACS 2018|
A Câmara Municipal de Sintra aprovou em reunião de executivo, realizada a 24
de julho, a verba correspondente aos apoios municipais das associações de
cultura e recreio do município, com valor total de 157.630,00€.
Esta verba insere-se no âmbito do PAMACS – Programa de Apoio ao
Movimento Associativo do Concelho de Sintra sendo que a sua atribuição
decorre das candidaturas apresentadas pelas Coletividades de Cultura e Recreio
sediadas no concelho.
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g)

Prémio Ruy Belo atribuído ao livro "Estrada Nacional", de Rui
Lage |
O Prémio Ruy Belo / 2018, destinado a galardoar uma obra poética publicada
no biénio 2016/2017, foi atribuído, por unanimidade, ao livro "Estrada
Nacional", de Rui Lage, editado em 2016 pela Imprensa Nacional-Casa da
Moeda.
O júri, composto por José Manuel Mendes, pela Associação Portuguesa de
Escritores, Liberto Cruz, em representação da Associação Portuguesa dos
Críticos Literários, e Ricardo António Alves, designado pela Câmara Municipal
de Sintra, destacou em ata “uma poética de acentuado rigor formal, dotada de
uma cosmovisão própria, em que tradição, humor e experiência inovadora se
enlaçam de forma notável.”
Ao Prémio Literário Ruy Belo – Obra poética publicada concorreram 73 obras
de autores angolanos, brasileiros, caboverdianos e portugueses.

h)

Festa da Nossa Senhora da Praia Comemora 125 anos|
Este ano o culto à Nossa Senhora da Praia comemorou 125 anos de existência
desde que foi iniciado por Alfredo Keil.
Para assinalar o aniversário a Irmandade de Nossa Senhora da Praia – Praia das
Maçãs e a Comissão de Moradores da Praia das Maçãs, com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra, levaram à população de 23 a 26 de agosto, 4 dias de
festejos animados junto à Capelinha de Nossa Senhora da Praia, sita na Praia
das Maçãs, com concertos, bares, restaurante, street food, bolos do Bibió,
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gelados do Dolomite, doces regionais, quermesse, tombola de vinhos,
carrosséis e muito mais.
A missa na capela de nossa Senhora da Praia, na Praia das Maçãs, foi seguida da
procissão onde a Nossa Senhora é transportada pelas ruas da vila até ao mar e
recebe uma chuva de pétalas de rosa caídas do céu.

i)

Cedência do histórico Salão de Galamares |
O protocolo de cedência do histórico Salão de Galamares, adquirido o ano
passado pelo município à Caixa de Crédito Agrícola de Loures pelo valor de 100
mil euros, foi assinado em junho entre a autarquia de Sintra e o Grupo
Desportivo e Cultural de Galamares.
Foi um ato simbólico, que marca o início de um novo ciclo na vida deste espaço,
que se situa no Caminho de Santo António em Galamares na união das
freguesias de Sintra, classificado como de interesse concelhio, inaugurado em
1916, único pelas suas características.

16 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA

a) Startup Sintra marca presença na Money Conference |
A Startup Sintra esteve presente na Money Conference, que decorreu de 11 a
13 de junho em Dublin, na Irlanda.
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A MoneyConf é uma organização mundial sobre finanças e tecnologia, que este
ano juntou mais de 5000 participantes representando cerca de 60 países, em
torno de áreas como serviços bancários, mercados de capital, gestão de
património, seguros e comércio.
A participação da Startup Sintra, permitiu conhecer as novas tendências na área
de fintech – empresas formadas por startups que disponibilizam serviços
financeiros através da internet –, criar ligações com os fundos de investimento
presentes assim como estabelecer parcerias, criando ligações fortes junto dos
principais atores internacionais.

b) European Integration Network e de representantes da Comissão
Europeia em Sintra |
Sintra recebeu uma delegação de membros da Rede Europeia da Integração
(European Integration Network) e de representantes da Comissão Europeia (CE)
que trabalham na área da integração de migrantes.
Os representantes foram recebidos na Câmara Municipal de Sintra e centraram
a sua visita no objetivo de conhecer melhor e discutir boas práticas no domínio
da integração de migrantes e a abordagem multinível que Portugal prossegue
neste domínio entre autoridades centrais, locais, ONGs e demais parceiros.
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A comitiva integrou 24 participantes de 12 Estados-Membros da União
Europeia, caso da Letónia, Itália, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estónia,
Eslováquia, Finlândia, Lituânia, Malta, República Checa, Roménia.

c) Reunião com o Comité das Regiões sobre proposta de Quadro
Financeiro Plurianual com Secretária de Estado dos Assuntos
Europeus, Ana Paula Zacarias |
Sintra marcou presença no importante debate da proposta de Quadro
Financeiro Plurianual apresentada pela Comissão Europeia no âmbito de uma
reunião com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias,
em julho.
As matérias debatidas são centrais para o desenvolvimento de Sintra, e as
conclusões determinam, em grande medida, a forma e estratégias de
investimento que temos de assumir no município.

d) Oportunidades de negócio no Senegal em debate em Sintra |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu o seminário “Oportunidades de
negócios no Senegal” no dia 19 de julho no Palácio de Valenças, na vila de
Sintra.
Este seminário contou com a minha presença, do Embaixador do Senegal em
Portugal, M. Cheikh Tidiane Ndoye, entre outros convidados.
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A iniciativa surge no âmbito da estratégia da autarquia para promover as
relações empresariais entre o tecido empresarial do concelho e de outras
economias, esta iniciativa insere-se numa estratégia global, que tem como
objetivo conhecer as potencialidades de negócios e investimentos no Senegal,
num quadro de internacionalização da economia sintrense, e apoiar a
diversificação dos sectores de negócio do tecido empresarial do município.

e) Presença na reunião plenária do Comité das Regiões |
Entre 4 e 5 de julho realizou-se mais uma reunião do Comité das Regiões que
foi marcado pelo debate político sobre o futuro da Europa. A reunião teve a
participação de associações nacionais de órgãos do poder local e regional de
toda a Europa.
O debate com o comissário responsável pela Ação Climática e Energia, Miguel
Arias Cañete, sobre as alterações climáticas e a governação em matéria de
clima após 2020, foi um dos pontos mais importantes em análise e que tem
sido alvo de particular atenção por parte de Sintra.

34

Relatório da Atividade Municipal jun_jul_ago 2018 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

17 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO

a)

Início da terceira fase de requalificação da Tapada das Mercês |
Tive oportunidade de anunciar em junho o arranque da terceira fase de
requalificação da Urbanização da Tapada das Mercês, com a assinatura da
Consignação da Empreitada de Reabilitação de Infraestruturas.
A Tapada das Mercês é uma prioridade do mandato desde o primeiro dia,
devido ao estado de abandono e degradação a que esteve sujeita, em
anteriores mandatos autárquicos.
Já investimos nesta zona cerca de um milhão de euros, mas faremos todas as
intervenções que forem necessárias para transformar a Tapada das Mercês
num sítio com melhor qualidade de vida.

b)

Estabilização de taludes em Rio de Mouro |
A Câmara Municipal de Sintra durante o período a que reporta este relatório,
concretizou a importante empreitada de estabilização do talude nas traseiras
dos edifícios na Rua José Alfredo Costa Azevedo e Rua Francisco Costa, em Rio
de Mouro, com a assinatura do auto de consignação, num investimento de 374
mil euros.
Nesta empreitada serão realizados trabalhos com o objetivo de melhoria das
condições de segurança, com a estabilização dos taludes numa extensão de
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aproximadamente 337m, com alturas variáveis entre cerca de 3 e 15 metros e
com um prazo de execução de 240 dias.

c)

Obras de reabilitação do Mercado de Queluz em fase de
conclusão |
As obras de reabilitação do Mercado de Queluz estão em fase de conclusão.
Esta empreitada, com um investimento de 550 mil euros da autarquia, visou a
reabilitação da nave inferior do Mercado de Queluz, numa área de 1200 m2, é
constituído por duas grandes áreas.
Dada a degradação do edifício, devido à sua idade, utilização intensa e
desatualização das condições técnicas de venda, a intervenção obrigou a uma
reabilitação profunda da rede elétrica, telecomunicações, estabilidade,
saneamento, águas, segurança contra incêndios e intrusão, paisagismo e a nível
da arquitetura.
A intervenção contemplou também trabalhos ao nível dos revestimentos
interiores e pavimentos, das bancadas (nas quais se prevê a instalação de
sistema de pulverização de hortícolas e peixe), paredes e tetos bem como
eliminação das barreiras arquitetónicas exteriores.

d)

Pavimentação da Rua de Penedo do Mocho em Pedra Furada|
A Câmara Municipal de Sintra já deu início aos trabalhos de pavimentação da
Rua de Penedo do Mocho, em Pedra Furada.

36

Relatório da Atividade Municipal jun_jul_ago 2018 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Esta intervenção é apenas mais um exemplo dos investimentos que têm por
objetivo garantir condições de conforto e segurança em vias que se encontra
em terra batida.
Os trabalhos vão consistir na execução de drenagem pluvial e execução do
betuminoso e têm uma duração prevista de aproximadamente três meses,
dependendo das condições meteorológicas.

e)

Requalificação da Praceta Henrique Pousão |
A Câmara Municipal de Sintra deu início aos trabalhos de requalificação da
Praceta Henrique Pousão. Esta intervenção insere-se na estratégia que a
autarquia de Sintra tem desenvolvido por todo o concelho de melhoria e
valorização do espaço público. Este investimento contempla a execução de
lancis, a remodelação do parque de estacionamento, o ajustamento da rede
pluvial e o pavimento da via.
Os trabalhos em curso visam melhorar as condições de circulação na Praceta e
o estacionamento automóvel passará a realizar-se de um modo mais ordenado.

f)

Reabilitação de pavimentos em Negrais|
No âmbito da empreitada de reabilitação de pavimentos e sistemas de
drenagem na união das freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e
Montelavar, iniciaram-se neste período os trabalhos na Rua das Barruncheiras,
Rua das Varandas e Rua da Fonte, em Negrais, no valor de 214.580,51 € + IVA.
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Os trabalhos são apenas mais um exemplo dos investimentos que o município
tem desenvolvido na sua rede viária e consistem na repavimentação da via e
reperfilamento dos passeios existentes, implementando-se assim melhores e
mais seguras condições de circulação.

g)

Passagem pedonal de Agualva - Ribeira das Jardas concluída|
A reabilitação da passagem pedonal de Agualva – Ribeira das Jardas que efetua
a ligação entre a Rua Melquíades Marques e uma rua sem saída que liga à
Avenida dos Missionários, já está concluída.
Os trabalhos consistiram na desmontagem, limpeza geral da área envolvente,
reparação dos elementos metálicos, em estaleiro, reparação e pintura dos
elementos de betão armado, reposição das pedras no módulo vazio dos gabiões do
encontro poente e reparação/reposição da rede, execução de caleira em betão no
tardoz do encontro Poente, regularização/reperfilamento dos taludes das margens
da ribeira, para cada lado da obra e remontagem da passagem. O valor da obra foi
de cerca de 25 mil euros + IVA.

h)

Abriu novo espaço recreativo e lazer em Monte Abraão |
Entrou em funcionamento em julho o novo espaço recreativo e de lazer do
bairro 1.º de Maio em Monte Abraão, na união das freguesias de Massamá e
Monte Abraão.
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Situado entre a Rua Diogo Cão e a Rua Infante Dom Henrique, é composto por
três áreas distintas de acordo com a atividade preferida. Desde logo, uma zona
de jogo e recreio, um espaço desportivo e outra área de lazer.
A requalificação deste espaço insere-se na estratégia da Câmara Municipal de
Sintra de investimento em novos equipamentos de lazer e desportivo que
sirvam e melhorem a qualidade de vida dos nossos munícipes.
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