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NOTA PRÉVIA
Com a elaboração deste relatório, já depois de aprovarmos o orçamento para 2015
que foi alvo de análise na anterior informação escrita, cumpre-se um ano civil do
atual mandato autárquico, período durante o qual se sanearam as finanças e
reorganizaram os serviços, e que não deixou de ser de continuidade em relação ao
projeto de mudança e de sustentabilidade iniciado pelo executivo a que presido
desde outubro de 2013.
No que ao período de novembro e dezembro de 2014 concerne, destaque para a
aposta na imagem de Sintra e na promoção das suas empresas e empresários.
Participámos na Portugal Agro, criámos um serviço de apoio para acesso a fundos
comunitários, enviámos uma missão empresarial à Argélia, avançou a StartUp
Sintra, hoje em funcionamento. Sintra, Património Mundial continua a ser uma
marca e um destino a promover, com uma gestão parcimoniosa dos recursos
existentes, e desenvolvendo eventos culturais e lúdicos, num aumento de oferta
em quantidade e qualidade, na área cultural. Destaque para o festival da Nova
Poesia, o Reino de Natal, o Misty Fest, os eventos evocativos de Ferreira de Castro
nos 40 anos do seu desaparecimento.
A área do planeamento e ordenamento do território mereceu especial atenção,
numa lógica de auscultação das populações e promoção dum urbanismo de escala
humana. Daí o empenho na discussão o mais alargada possível dos planos de
ordenamento, como o da Abrunheira Norte, o inquérito a alterações pontuais ao
PDM de Sintra, ou a desburocratização e desmaterialização de processos com o
objetivo de uma Administração aberta e moderna.
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Uma palavra para uma das apostas deste mandato: a ação social. Continuando
uma política de solidariedade e apoio às famílias mais desprotegidas, mantivemos
abertos os refeitórios escolares no período de férias de Natal, com acesso facilitado
para familiares dos alunos, apostámos na Rede Social, tratámos diferenciadamente
aquilo que é diferente, numa prática inclusiva e de proteção. E aderimos à rede de
municípios em defesa das vítimas de violência doméstica, e das cidades contra a
pena de morte, numa afirmação de respeito pela pessoa humana e pelos direitos
universais como incontornável conquista.
Em 2015 continuaremos a trabalhar por Sintra e para Sintra, por uma economia em
retoma, serviços de qualidade e um ambiente amigo do investimento e da
qualidade.
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1 – PRESIDÊNCIAS ABERTAS
A primeira visita realizada no período correspondente a este relatório, na União
das Freguesias de Sintra, teve início na zona pedonal da Avenida Heliodoro Salgado
que a Câmara vai requalificar no âmbito do programa estratégico de investimento
no espaço público para 2015. A reabilitação desta zona com colocação de bancos,
árvores, floreiras, entre outros equipamentos vai atrair mais pessoas e trazer mais
movimento a essa zona.
Tivemos oportunidade de visitar o parque infantil na Portela de Sintra no qual a
autarquia assumiu o compromisso de iniciar obras de remodelação, de forma a
requalificar e garantir a segurança na zona.
No Largo D. Fernando II, em São Pedro de Penaferrim, está projetada uma
intervenção que vai valorizar aquele espaço e torná-lo um centro de
acontecimentos com a reorganização do parque de estacionamento e a construção
de um anfiteatro.
Estamos a implementar uma rede de ciclovias no concelho e considero importante
começar por pequenos troços com utilidade para os munícipes. Nesta visita
estivemos na estrada de ligação entre a Portela de Sintra e Ouressa, em Mem
Martins, na qual está prevista a construção, no segundo semestre de 2015, de uma
ciclovia com aproximadamente 3 km, destinada a rodagem de bicicletas e criação
de percursos pedonais em ambos os lados de toda a extensão da via, com um
investimento de 150 mil euros.
No mês de dezembro realizámos uma visita de trabalho à União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão, no âmbito das Presidências Abertas desenvolvidas
desde o início do ano. No decorrer desta visita anunciámos várias medidas que
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resolvem problemas que se arrastam há anos sem solução. Por diversas zonas de
Massamá vão ser reparados pavimentos degradados e criados de lugares de
estacionamento, assim como substituído betão por pilaretes e construída uma
rotunda na Rua Direita para melhorar o trânsito naquela zona.
Durante esta Presidência Aberta tive oportunidade de anunciar a construção de um
parque infantil com equipamento lúdico para as crianças na Urbanização Cidade
Desportiva que, em 25 anos de existência, nunca recebeu obras de beneficiação e,
também, a construção de um parque infantil e um parque geriátrico, no Bairro 1.º
Maio, em Monte Abraão, de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida
às populações.
No final das visitas estive reunido com associações da União de Freguesias de
Sintra e da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão.

2 – Município Solidário com as vítimas de violência domestica
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de câmara, a proposta de
adesão do concelho à Rede de Municípios Solidários com as Vítimas de Violência
Doméstica, afirmando a nossa posição de solidariedade para com a pessoas vítimas
de violência doméstica, através da concretização de iniciativas de apoio no campo
dos serviços de ação social.
Esta rede intermunicipal pretende que se estabeleça uma relação de cooperação e
sensibilização dos municípios no apoio ao processo de autonomização das vítimas
de violência doméstica, no momento da saída das casas de abrigo.
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Sobre esta matéria recordo a nomeação, em setembro, de Maria Manuela de
Almeida Costa Augusto como Conselheira Local para a Igualdade com o objetivo de
acompanhar e dinamizar a implementação das políticas locais para a cidadania e a
igualdade de género. Ainda em julho, a Câmara Municipal de Sintra, o Instituto das
Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde da Idanha e a Vitae assinaram o protocolo
que criou o Centro de Emergência Social, permitindo ao concelho dispor de 13
camas destinadas a acolher pessoas que se encontrem em situação de grave
carência económica, três das quais serão preferencialmente reservadas a vítimas
de violência doméstica.

3 – Refeições escolares na pausa letiva de Natal
Durante a pausa letiva de Natal voltamos a manter em funcionamento os
refeitórios escolares, garantindo refeições a todos os alunos dos estabelecimentos
de ensino da rede pública do nosso concelho e continuando neste período a
prestar apoio aos alunos carenciados. Os refeitórios escolares também foram
mantidos abertos a todos os familiares de alunos.

4 – StartUp Sintra
Durante o período a que reporta este relatório realizou-se a assinatura do
protocolo para a início da StartUp Sintra, cumprindo-se um dos compromissos
assumidos durante a campanha eleitoral.
Este é um importante momento porque considero a primeira incubadora
tecnológica de Sintra uma ferramenta capaz de fomentar o desenvolvimento do
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concelho, através da promoção e apoio ao empreendedorismo jovem e de
parcerias com o tecido empresarial local.

5 – Adesão da autarquia ao projeto “ClimAdaPT.Local
As recentes intempéries que afetaram parte da costa de Sintra indicam que
fenómenos climatéricos extremos estão a tornar-se cada vez mais frequentes e
com maior impacto no território, tornando necessária a atuação da autarquia por
meio de medidas capazes de dotar as comunidades com estratégias de adaptação
às alterações climáticas.
A adesão da autarquia ao projeto “ClimAdaPT.Local – Estratégias Municipais de
Adaptação às Alterações Climáticas” tem por objetivo definir estratégias locais de
adaptação às alterações climáticas. Este projeto aponta para o início de um
processo contínuo de integração de mecanismos de adaptação local, aos desafios
climáticos globais, nas ferramentas de planeamento e atuação municipal,
envolvendo técnicos municipais, e promovendo a consciencialização de todos.
O “ClimAdaPT.Local” insere-se no “Programa AdaPT – Adaptar Portugal às
Alterações Climáticas” e é financiado pela Agência Portuguesa de Ambiente, I.P,
através do Fundo Português de Carbono, no âmbito do Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu (MFEEE/EEA-Grants).
A minha participação no Comité das Regiões e nas Comissões Ecos e CIVEX
permite-nos uma proximidade ao centro de decisão, assim como acesso a
informação sobre projetos e apoios, no âmbito do programa comunitário 2020 e
que é fundamental para o desenvolvimento de Sintra nos próximos anos.
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6 – Relações Internacionais
Continuamos a trabalhar para reforçar a imagem internacional do município
nomeadamente por meio de missões institucionais e empresariais em mercados
externos.
Em novembro, a Câmara realizou uma missão empresarial na Argélia, integrada na
Feira BEST5 direcionada para o universo da construção civil e obras públicas, e
juntou na iniciativa 19 empresas de várias áreas de negócio do município de Sintra.
Esta iniciativa foi bem sucedida com a aceitação dos produtos locais, o que
permitiu aos empresários estabelecerem contactos para a realização de novos
negócios.
No âmbito da Presidência da Organização das Cidades Património Mundial (OCPM)
tive oportunidade de participar numa reunião com Denis Ricard, secretário-geral
da OCPM.
A Câmara realizou, também, uma reunião com a Unesco e gestores das cidades
classificadas Património Mundial.

7 - Sintra na Portugal Agro
Em novembro, em conjunto com os parceiros desta área, estivemos presentes na
“Portugal Agro – Feira Internacional da Regiões, da Agricultura e do AgroAlimentar”, com o patrocínio do Ministério da Agricultura e do Mar e o
envolvimento operacional de meia centena de entidades e organismos regionais e
setoriais
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Os vinhos, os doces regionais, os produtos e a essência da terra de Sintra
estiveram presentes neste evento para mostrar o que de melhor se faz na região
de Sintra.
Apoiar a promoção e divulgação dos nossos agentes económicos tem sido uma
prioridade de atuação em todas as áreas da nossa autarquia.

8 – Turismo
Considero o turismo de Sintra um dos alicerces da economia do nosso concelho e a
vila de Sintra uma das âncoras do turismo desta região.
A comprovar esta realidade, em dezembro Sintra foi considerada um dos 100
destinos turísticos sustentáveis do ranking “Sustainable Destinations Global Top
100”, na categoria “Quality Coast BasiQ2014”, ou seja, foi reconhecida como um
dos destinos turísticos empenhados no desenvolvimento, mas seguindo
metodologias de gestão sustentáveis.
Este processo de seleção dos destinos turísticos mais sustentáveis do mundo é
realizado por meio de classificação nos meios de comunicação social e elaborado
por 30 especialistas internacionais, em sustentabilidade do turismo, de acordo com
vários parâmetros e pontuações atribuídas em seis principais critérios: natureza,
meio ambiente, cultura e tradição, bem-estar social, economia verde e certificado
política de turismo verde. Este último parâmetro corresponde a uma certificação
com base nos critérios de destino de turismo sustentável, segundo o qual é dada a
maior importância relativamente aos restantes critérios de avaliação.
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Esta distinção é, também, um reconhecimento das políticas seguidas pela Câmara
Municipal de Sintra em matérias de turismo e de sustentabilidade.

9 – Comemoração do 19º Aniversário da Elevação de Sintra a Património Mundial
Para celebramos, a 6 de dezembro, os 19 anos sobre a Elevação de Sintra a
Património da Humanidade, na categoria de Paisagem Cultural, a Câmara
Municipal de Sintra organizou várias atividades com destaque para o lançamento
da revista Tritão nº2, a internacionalização e publicação de um original e-Book
sobre a Igreja Paroquial de São Martinho de Sintra e a realização, na Casa dos
Penedos, de um concerto comemorativo, pelo Ensemble Barroco de Sintra, com
um programa inteiramente dedicado à música barroca portuguesa e italiana e
interpretação de obras de Vivaldi, Albinoni, Corelli e árias de óperas de Francisco
António de Almeida, João Cordeiro da Silva e Jerónimo Francisco de Lima.
Para 2015 estamos a preparar um aniversário que assinale de forma especial 20
anos da elevação de Sintra a Património Mundial.

10 – Festival da Nova Poesia e Reino do Natal
A Câmara Municipal de Sintra tem desenvolvido iniciativas para projetar a cultura e
a animação cultural do nosso concelho, de forma a proporcionar uma oferta
cultural variada, assim como tem apoiado a dinamização de atividades promovidas
pelos agentes culturais.
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Gostaria de destacar duas das várias iniciativas que ocorrem durante este período
em Sintra:
Durante três dias de novembro, dois importantes equipamentos culturais de Sintra
acolheram o “Festival da Nova Poesia”. No Centro Cultural Olga Cadaval e no
MU.SA - Museu das Artes de Sintra realizou-se a primeira edição deste "Festival da
Nova Poesia", com o apoio da Câmara. Esta iniciativa apresentou novas dimensões
e abordagens à poesia e contou com debates, video-poemas, recitais,
declamadores, coletivos poéticos e também atividades de poesia infantil para as
crianças.
Para celebrarmos o Natal deste ano, a Câmara Municipal de Sintra organizou “O
Reino de Natal em Sintra” pela primeira vez no Parque da Liberdade em simultâneo
com outras iniciativas do mesmo âmbito realizadas no Palácio Valenças, no Bazar
de Natal, no MU.SA – Museu das Artes de Sintra e, também, no Elétrico de Sintra,
numa confluências de sinergias para proporcionar a munícipes e outros visitantes
uma experiência mágica e de confraternização. Esta iniciativa recebeu, só no
primeiro fim-de-semana, mais de 18 mil visitantes, ultrapassando assim anteriores
os visitantes de anos anteriores. Com o sentido de solidariedade social que
caracteriza a atuação da autarquia associámos um âmbito solidário a esta
iniciativa, através da entrega simbólica de um bem alimentar ou de um 1,00
(posteriormente convertido em bens alimentares) na entrada do recinto e que
posteriormente os serviços da autarquia distribuíram por associações de
solidariedade social do concelho de Sintra.
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11 – Adesão a Rede de Municipalidades Contra a Pena de Morte
Em novembro aderimos a Rede de Municipalidades Contra a Pena de Morte e
associámos o município às comemorações do "Dia Internacional Cidades Pela Vida
- Cidades Contra a Pena de Morte", no dia 30 do mesmo mês, com uma iluminação
especial no Castelo dos Mouros.
Esta iniciativa teve início em 2002 e conta com a participação de mais de 65
capitais e 1465 cidades em 87 países, configurando um movimento global para
despertar consciências e envolver as instituições na procura de um sistema judicial
que recuse a pena capital e respeite a vida.
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