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1 – LIQUIDADA DÍVIDA DE 28 MILHÕES DE EUROS DO CACÉM POLIS
2 – NEGOCIAÇÕES PARA OS CONTRATO PROGRAMA DOS CENTROS DE
SAÚDE DE SINTRA CONTINUAM COM A ARS LVT
3 – ABERTURA OFICIAL DA QUINTA NOVA DA ASSUNÇÃO
4 – ARU DE MEM MARTINS E RIO DE MOURO PREVÊ INVESTIMENTO
DE 5 MILHÕES E 600 MIL EUROS

5 - UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a) Sintra no apoio aos refugiados |
b) Agilização e aceleração na legalização das AUGI |
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c) Obras de requalificação na Tapada das Mercês |
d) Autarquia apoia Associações de Bombeiros |
e) Inauguração do reservatório de Negrais |

6 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Primeiro aniversário da “Natura.PT” em Sintra |
b) Sintra distinguida com um Gold Award |
c) Obras de requalificação da Praia Grande dentro do prazo
estabelecido
d) Início das obras do acesso à Praia da Aguda

7 – REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a) Refeitórios escolares abertos nas férias escolares|
b) Colaboração com a associação DARIACORDAR |
c) Sintra com dois novos centros de reabilitação |
d) Reforço do Centro de emergência da Idanha |
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e) Assinados

protocolos

com

a

Associação

Protetora

de

Diabéticos|
f) Assinado protocolo no âmbito do apoio a idosos de Agualva e
Mira Sintra |
g) “Sintra inclui” promove a integração profissional de jovens com
deficiências |
h) Autarquia promoveu ocupação de tempos livres a alunos com
necessidades especiais |
i) Inauguração de Unidade de Pedopsiquiatria em Queluz |

8 – APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a) Assinado protocolo de cedência de espaço a associações |
b) Realizado o Festival AURA em Sintra |
c) Aprovado o PAMACS 2015 |
d) Mitos e Lendas com novo espaço interativo |
e) Sintra distinguida pelo TripAdvisor |
f) “Noites nos Museus” de Sintra durante o verão |
g) Praia Grande acolheu a principal competição do surf nacional |
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h) Novo espaço de lazer em Monte Abraão |
i) Open Day Street |
j) Marchas populares do concelho |
k) Lançado um Guia de Matrícula Escolar |
l) Futuro Centro Cultural Kobayashi em Sintra
m) Assinado protocolo para a instalação do News Museum |

9 – REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Receção da delegação de Mé-Zóchi (S. Tomé e Príncipe) |
b) Recebida delegação de Omura (Japão) |
c) Delegação de Fontainebleau visitou Sintra |
d) Competitividade e internacionalização em seminário |
e) Encontro

Luso-Espanhol

de

Conselhos

Superiores

da

Magistratura em Sintra |
f) Oportunidades de negócios na Guiné-Bissau
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g) Sintra em missão empresarial no salão do imobiliário e do
turismo em Paris |

10 – OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a) Uma Câmara em movimento |
b) Silo da Portela |
c) Aposta na iluminação Pública |

11 – PRESIDÊNCIAS ABERTAS
a) União de Freguesias de Cacém e São Marcos |
b) Rio de Mouro |

6

Relatório da Atividade Municipal / jun _ jul _ agos 2015 :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

1 | Liquidada dívida de 28 milhões de euros do CacémPolis.
Durante o período a que se reporta este relatório procedeu-se ao pagamento da
totalidade da dívida da CacémPolis, no valor de 28 milhões de euros. Tal significa
uma poupança de encargos financeiros na ordem dos três milhões euros.
Esta decisão só foi possível devido ao rigor aplicado pela autarquia na sua gestão
financeira. As contas da autarquia referentes ao ano de 2014, que geraram um
saldo de 48,4 milhões de euros, tiveram uma poupança corrente de 37,4 milhões
de euros.
As receitas da autarquia foram de cerca de 161,6 milhões de euros, registando uma
diminuição de 10,2 milhões face ao período homólogo de 2013, justificado pelo
corte de 10,4 milhões das transferências da Administração Central. Assim, o prazo
médio de pagamentos junto de fornecedores manteve-se reduzido, a dívida a
terceiros diminuiu cerca de 10 milhões face ao ano anterior, a autonomia
financeira subiu de 75,3% para 79% e a solvabilidade passou de 305% em 2013
para 375% em 2014.

2 | Negociações para os contrato programa dos Centros de Saúde de Sintra
continuam com a ARS LVT
A Câmara Municipal continua, após a assinatura dos protocolos no início deste ano,
em conversações para avançar com a assinatura dos contrato programa que irão
permitir a construção dos novos equipamentos de saúde em Sintra.
Tem sido uma matéria complexa, de difícil negociação, mas essencial para todos
que vivem e trabalham em Sintra.
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3 | Abertura oficial do Jardim da Quinta Nova da Assunção.
Realizou-se no dia 28 de junho a abertura ao público do Jardim da Quinta Nova da
Assunção.
Mais um equipamento em semiabandono foi devolvido à fruição pública, gerando
um novo pólo de atração para residentes e visitantes, e dando expressão a uma
política de, com racionalização de verbas, fazer mais e servir mais ainda.

4 | ARU de Mem Martins e Rio de Mouro prevê investimento de 5 milhões e 600
mil euros.
A Câmara Municipal de Sintra deliberou abrir o período de discussão pública do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Mem Martins e Rio de Mouro, o
qual prevê um investimento público total de 5 milhões e 600 mil euros.
Considero essenciais estas intervenções nos espaços urbanos do concelho, visando
revitalizar as cidades e valorizar os locais onde vivem e trabalham as pessoas. As
cidades têm de se tornar espaços de encontro social e cultural com atrativos para
as atividades económicas, fixação de emprego e aumento do capital humano.
O documento propõe um vasto programa de ações visando, entre outras, a
reabilitação da Ribeira da Lage e dos espaços públicos e edificados das zonas
urbanas, na ótica de criação de um território sustentável, com enfoque no peão e
na mobilidade.
Nele são propostos igualmente um parque linear e uma cintura verde, a qual
englobará os parques da Serra das Minas, de Rinchoa-Fitares, da Coopalme e o
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Parque Urbano das Mercês. Utilizações multifuncionais e novos usos, compatíveis
com melhor qualidade de vida, são igualmente preocupações vertidas no
Programa.
Previsto para execução ao longo de um horizonte temporal de 15 anos, nele se
elencam os recursos financeiros com vista à sua concretização, chamando-se agora
os munícipes e interessados a exercer o direito/dever de participação. O programa
prevê ainda um investimento privado de cerca de 9 milhões de euros no edificado
privado.
Lembro ainda a importância de alguns dos benefícios fiscais que a proposta de
delimitação de ARU prevê com a isenção de IMI e IMT.
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5 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS

| Sintra no apoio aos refugiados
Considero, bem como o executivo, ser a actual vaga de refugiados que na Europa
procuram uma nova esperança e futuro, fugindo de conflitos, um drama a que não
podemos ficar indiferentes.
Sintra é uma terra com tradição de acolhimento - lembrem-se os judeus em
trânsito para a América, durante a II Guerra Mundial, ou os retornados de África,
em 1975 - e como tal, vamos desenvolver um plano integrado de acolhimento, em
conjunto com a sociedade civil e as instituições do concelho, para darmos também
o nosso contributo enquanto segundo maior concelho do país.
Aos refugiados é preciso reconhecer direitos de cidadania que lhes devolva uma
identidade, bem como preservar a sua unidade familiar, o direito a manter as suas
crenças religiosas, a sua língua e o seu património. Como gente solidária, Sintra e a
sua autarquia não falharão a esta chamada em prol da dignidade e da prevalência
da natureza humana sobre a barbárie e o abandono.

| Agilização e aceleração na legalização das AUGI
A legalização e requalificação das mais de cem áreas urbanas de génese ilegal
existentes no concelho de Sintra tem sido uma prioridade do atual executivo, que,
logo no início do seu mandato, criou um departamento para resolver este
problema.
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Promovendo a total cobertura desses bairros com água e eletricidade, numa
primeira fase, aspeto que me moveu desde que cheguei à Câmara, estamos a
apoiar ativamente o processo de reconversão, não só concluindo processos há
muito parados nos serviços, como concedendo facilidades ao nível das taxas
devidas.
Nesse sentido, foi deliberado na reunião do executivo de 28 de julho declarar que,
as operações de loteamento e as correspondentes obras de urbanização das AUGI
nº 42 (Vale do Moura de Cima, Almargem do Bispo) nº97 (Casal de Colaride,
Agualva) nº 20 (Bairro ligeiro e Mosqueiro, S. João das Lampas e Terrugem) e nº 68
(Casal do Outeiro, Manique de Cima) se revestem de interesse público municipal,
isentando-se as respetivas administrações do pagamento de taxas no âmbito
desses processos.
Desburocratizar e administrar no interesse dos administrados é um corolário dos
deveres de justiça e de proteção da confiança dos munícipes, que assim veem ser
dado mais um passo na eliminação desse flagelo urbanístico.

| Obras de reabilitação na Tapada das Mercês
Estão a decorrer diversas obras de reabilitação na Tapada das Mercês, promovidas
pela Câmara Municipal de Sintra, no valor de cerca de meio milhão de euros. A
intervenção decorre num perímetro de 400 mil m2 onde presentemente habitam
cerca de 20 mil pessoas.
Decorrente de um despacho meu de 17 de junho passado, encontram-se já em
execução obras de reforço estrutural de muros, no valor de 45.000 euros (mais
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IVA), bem como está em curso a reparação de passeios na Av. Miguel Torga e na R.
Natália Correia. Também a R. Francisco Salgado Zenha será objeto de reposição do
pavimento betuminoso.
Outras obras de reparação e conservação estão a ter lugar ou ocorrerão muito em
breve no Parque Infantil Salgueiro Maia e no Parque Infantil Francisco Costa, para
além de estar prevista uma intervenção na sinalização da R. Embaixador Aristides
de Sousa Mendes, bem como ao nível dos coletores, num trabalho a articular com
os SMAS.
No total, serão cerca de 500 mil euros de obras em falta, e que, ao fim de longos
anos de impasse e falta de cumprimento por parte do urbanizador, ao que tive de
obviar de forma clara, finalmente ultrapassamos, em prol da qualidade de vida,
segurança e reforço das infraestruturas numa das áreas mais densamente
povoadas da freguesia de Algueirão- Mem Martins.

| Autarquia apoia Associações de Bombeiros
Em nome da Câmara assinei um protocolo visando o funcionamento de um grupo
especial de prevenção e socorro com as Associações Humanitárias de Bombeiros
de Colares, Belas, Almoçageme, São Pedro de Sintra e Sintra, visando a
manutenção do Grupo Especial de Prevenção e Socorro na prevenção ativa dos
fogos florestais.
Este protocolo é a materialização daquilo que foi desde o primeiro dia uma
prioridade da câmara, o apoio aos bombeiros, que são hoje o instrumento de
garantia de pessoas, de bens e do património.
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| Inaugurado o reservatório de água de Negrais
Foi inaugurado, durante o período a que reporta este relatório, o reservatório de
água de Negrais, localizado a norte da povoação de Negrais e destinado a
regularizar o abastecimento de água naquela zona.
O anterior reservatório apresentava uma capacidade reduzida sem volume de
reserva e evidentes necessidades de reabilitação, carecendo de adaptação às novas
exigências de consumos.
Este novo equipamento possui dois reservatórios com 415 metros cúbicos cada, e
inclui as ligações das condutas adutoras e distribuidoras, a construção da câmara
de manobras, bem como dos arranjos exteriores.
A população abrangida pela obra é de cerca de 1565 habitantes (projeções para o
ano 2062) e teve um custo total de 335 mil euros (mais IVA).
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6 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA

| Primeiro aniversário da “Natural.PT” em Sintra.
O Largo do Palácio da Vila de Sintra recebeu a feira “365Natural.PT”, iniciativa que
assinalou o primeiro aniversário da marca e que incluiu uma mostra de produtos e
serviços, nos dias 24, 25 e 26 de julho, com entrada gratuita.
Cerca de 24 expositores deram a conhecer a marca Natural.PT. através da mostra
de produtos e serviços associados aos recursos naturais, culturais e patrimoniais
das áreas classificadas.
Organizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP e Parque
de Sintra, o programa integrou ainda projeção videomapping e animação musical.
A marca “Natural.PT” é uma aposta nacional na biodiversidade, na economia, no
património e na identidade de Portugal através da valorização e promoção de
produtos e serviços associados a estes espaços singulares, o que quero aqui
sublinhar de forma clara.

| Sintra distinguida com um Gold Award
Sintra foi distinguida com o “Gold Award” da Quality Coast, um galardão atribuído
por um júri independente, nomeado pela Coastal & Marine Union – EUCC, uma
associação financiada pela União Europeia que conta com mais de 2700 membros
de mais de 40 países, e que reúne especialistas de várias áreas científicas.
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Esta associação visa criar uma rede de comunidades costeiras que partilhem
valores de desenvolvimento sustentável, biodiversidade, identidade cultural e de
responsabilidade social, ao mesmo tempo que promove uma oferta turística de
excelência.
Sintra teve excelentes resultados em três categorias – “Natureza”, “Identidade e
Cultura” e “Hospitalidade e Segurança” -, tendo atingido a pontuação final de 8
valores em 10 (80%), num total de 20 critérios avaliados.

| Obras de Requalificação da Praia Grande dentro do prazo estabelecido
As obras de requalificação da Praia Grande decorreram dentro da normalidade e
estão já concluídas, estando a frente litoral utilizada habitualmente pelos banhistas
disponível, como foi anteriormente por mim prometido, e acompanhado de forma
incisiva.
A intervenção consistiu na correção dos estragos no manto de enrocamento,
passeio, escadas, rampas, muros, infraestruturas de iluminação pública e de
drenagem, visando o aumento do grau de proteção contra o risco de galgamento
oceânico e melhoraria na qualidade ambiental e urbana, bem como acolher de
forma sustentável e atrativa as atividades económicas e sociais existentes na frente
de praia.
Recorda-se que a requalificação desta área, no valor de cerca de 585 mil euros, foi
um projeto elaborado em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) e no seguimento duma candidatura ao Programa Operacional Temático de
Valorização do Território do QREN.
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| Início das obras do acesso à Praia da Aguda
Foram iniciados em Agosto os trabalhos de reabilitação do acesso de emergência à
Praia da Aguda.
A autarquia pretende, com esta obra que tem um custo de cerca de 30 mil euros,
melhorar as condições de segurança necessárias para que a circulação pedonal seja
possível em situações de socorro e salvamento.
A intervenção consiste na remoção da estrutura em madeira ali existente e em
risco de rotura, reconstrução de algumas fundações e colocação de novo
passadiço/escadaria com guarda-corpos em toda a extensão.
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7 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

| Refeitórios escolares abertos nas férias escolares
À semelhança do que sucedeu em anos anteriores, o Município voltou a garantir as
refeições escolares durante o período de pausa letiva que agora se aproxima do
seu término. Esta medida envolveu a abertura da quase totalidade dos refeitórios
escolares sob gestão municipal (90 unidades), durante grande parte do período em
causa, com exceção do mês de agosto, período em que a procura do serviço
naturalmente também diminuiu, tendo-se mantido abertos cerca de 40 refeitórios.
Estima-se um total de 250 mil refeições servidas até ao final da interrupção letiva.
Para além de ter sido garantido o fornecimento de refeições aos jovens e crianças
envolvidas em programas de ocupação de tempos livres, promovidos por entidades
públicas ou privadas, o funcionamento dos refeitórios das escolas de primeiro ciclo,
no período de interrupção letiva, garantiu a todos os alunos da rede pública de
Sintra, independentemente do nível ou ciclo de ensino que frequentem, a
possibilidade de acesso à refeição. Esta iniciativa permitiu igualmente que os
familiares dos alunos também dela usufruíssem, caso assim o desejassem.
O custo dos almoços, no período em causa foi de 1,50€ para adultos e/ou alunos
não abrangidos por escalão A ou B da ação social escolar, sendo gratuita para os
alunos de escalão A e a custo 0,73€ para alunos de escalão B.

Pela sua abrangência e natureza iminentemente social, a medida em causa
constitui um apoio significativo às famílias do concelho de Sintra, permitindo

17

Relatório da Atividade Municipal / jun _ jul _ agos 2015 :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

atenuar algumas dificuldades e contribuindo para a igualdade de direitos e de
oportunidades das crianças e jovens residentes no concelho de Sintra, dando corpo
ao nosso desígnio de dar prioridade ao social neste período especial da nossa vida
coletiva.

| Colaboração com a associação DARIACORDAR
Assinei no dia 26 de agosto um protocolo de colaboração com a associação
DARIACORDAR, no âmbito do “Movimento Zero Desperdício”, resultante do qual
foi renovada a parceria já celebrada com aquela associação em 2013, visando a
implementação em Sintra do Movimento Zero Desperdício.
Enquanto cerca de 360 mil portugueses passam fome, estima-se que 50 mil
refeições são desperdiçadas diariamente por todo o país. Na luta contra tal, o
Movimento Zero Desperdício tem vindo a promover o aproveitamento de todos os
bens alimentares cujo destino seria o lixo, recolhendo comida que nunca saiu da
cozinha, comida cujo prazo de validade se aproxima do fim, ou aquela que não
chegou a estar exposta ou em contacto com o público – fazendo-a chegar às
pessoas que dela necessita.
Foi por mim reiterado o forte compromisso de Sintra no combate ao desperdício
alimentar, num momento que que bolsas de pobreza têm vindo a ser ativamente
combatidas por uma ação efetiva dos serviços, na lógica de colocar o apoio social
como prioridade da ação política, promovendo de forma efetiva e constante a
doação das sobras alimentares geradas nos refeitórios, cantinas, escolas básicas e
demais locais da sua responsabilidade.
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| Sintra com dois novos centros de reabilitação
Juntamente com o secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando
Leal Costa, inaugurei no dia 27 de agosto dois espaços de cuidados continuados
fundamentais.
A ampliação da Cercitop, no Algueirão, permitirá proporcionar respostas de
qualidade a qualquer pessoa com dependência ou incapacidade, passando assim a
ter 47 camas de média duração e 10 camas de longa duração.
Em Belas, foi inaugurada a Casa de Saúde Santa Rosa de Lima, pertencente à
Instituição das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, com uma lotação
de 30 camas que irá responder a carências da população, colocando a pessoa no
centro da sua actividade.

| Reforço do Centro de Emergência na Idanha
A Câmara Municipal de Sintra celebrou também um protocolo de colaboração com
a Vitae-Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, e com o
Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, com vista à
otimização de um Centro de Emergência Social nas instalações da Casa de Saúde da
Idanha.
Nesse Centro, que integra 56 camas de emergência social, 13 ficam reservadas
para a Câmara Municipal, que desta forma pretende dar uma resposta de
alojamento transitório e temporário a pessoas e famílias em situação de risco de
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emergência social e com carências ao nível de alojamento, alimentação, higiene e
vestuário, cuidados básicos de saúde, ocupacional e laboral, incluindo vítimas de
violência doméstica. As outras 43 camas estão reservadas para o Instituto de
Segurança Social, ao abrigo de protocolo específico já celebrado.
As políticas sociais são uma das principais prioridades do atual mandato, estando a
Câmara comprometida com o incremento dos apoios sociais dirigidos às
populações mais vulneráveis e em adotar medidas de emergência para situações
de risco e outras de natureza estrutural, em parceria com entidades que atuam no
campo da economia social.
Pelo presente acordo, das 13 camas de emergência social afetas à CMS, 3 serão
destinadas a vítimas de violência doméstica, por períodos máximos de 6 meses
renováveis, e mais 10 serão elegíveis para apoio a pessoas em situação de carência,
menores acompanhados pelos encarregados de educação e desalojados que
perderam o seu alojamento. A Câmara apoiará financeiramente e ao longo de um
ano com 39 mil euros em duas tranches, no equivalente a um apoio mensal de 250
euros por utente.
A solidariedade social tem sido uma matriz da gestão municipal, seja no combate
aos maus tratos a crianças, o apoio ao nível dos refeitórios escolares, a promoção
do voluntariado jovem, ou a abertura da Unidade de Saúde Mental da Criança e do
Adolescente de Queluz e o apoio à Farmácia Social e Táxi Acessível, entre outras
medidas, quebrando um ciclo descendente e apostando nas instituições que estão
no terreno e conhecem a realidade e as respostas mais adequadas, assim se
criando uma almofada social no sentido da integração e coesão social.
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| Assinados Protocolos com a Associação Protetora de Diabéticos
A autarquia assinou também dois protocolos com a Associação Protetora de
Diabéticos de Portugal, com o objetivo de colmatar necessidades e barreiras da
gestão diária da diabetes e melhorar a qualidade de vida das crianças e idosos com
diabetes e das suas famílias.
As câmaras são o elo de ligação da sociedade civil, às famílias, às pessoas e a
defesa dos seus interesses.
A Associação Protetora de Diabéticos de Portugal vai desenvolver dois projetos no
concelho de Sintra, "Ter Diabetes Tipo 1 na Escola" e “Capacitação Integrada da
Pessoa Idosa com Diabetes Tipo 2”, destinados a crianças e idosos, respetivamente.

| Assinado protocolo no âmbito do apoio a idosos de Agualva e Mira Sintra
No dia 30 de junho subscrevi igualmente um protocolo de colaboração com a
União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém visando o desenvolvimento do projeto
de Telecuidado, na vertente do apoio aos idosos carenciados a viverem em
situação de isolamento social.
Com tal parceria, fica alargada a resposta municipal de teleassistência dirigida aos
idosos carenciados na União das freguesias de Agualva e Mira Sintra.
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| “Sintra Inclui” promove a integração profissional de jovens com deficiência.
A Câmara Municipal de Sintra, em parceria com associação “Pais em Rede”, tem
vindo a desenvolver o “Projeto Sintra Inclui” que pretende ser uma resposta
dirigida aos jovens com deficiência, no apoio à transição da vida pós escolar para a
vida ativa.
Este projeto tem por objetivo facilitar e promover a integração socioprofissional do
jovem com deficiência ou incapacidade, através da construção de uma rede
comunitária de apoio capaz de criar respostas no sentido da promoção da
autonomia, realização pessoal e autodeterminação da pessoa com deficiência e
contempla jovens com incapacidades intelectuais em situação de términus da
escolaridade obrigatória, ou que já terminaram, estando em situação de
desocupação.
Nesta fase do projeto encontram-se já 12 jovens, entre os 17 e 23 anos, integrados
em contexto de trabalho em quatro empresas do concelho: Grupo Metal, Hotel
Tivoli, Parques de Sintra Monte da Lua e Resiquímica.
Aí, estes jovens desempenham tarefas, uma a duas vezes por semana, e estão
permanentemente acompanhados por uma técnica que garante o suporte ao
jovem e à empresa de acolhimento. As tarefas desenvolvidas foram previamente
definidas tendo em conta os interesses e preferências de cada um, bem como as
necessidades das empresas.
No final deste projeto-piloto que, se irá prolongar até dezembro de 2015,
pretende-se que alguns destes jovens possam vir a ser integrados nas empresas, de
acordo com os resultados que o projeto piloto evidenciar, através duma
modalidade de contrato de trabalho.
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| Autarquia promoveu ocupação de tempos livres a alunos com necessidades
especiais
Promovemos neste período uma resposta de ocupação de tempos livres a alunos
com necessidades educativas especiais, iniciativa no âmbito do Programa À
Descoberta dos Tempos Livres.
Através desse programa, foi garantida a integração de cerca de 50 alunos com
necessidades educativas especiais que frequentam as unidades de educação
especial do concelho.
O programa de ocupação de tempos livres realizou-se até 30 de agosto, em
parceria com as direções dos agrupamentos de escolas, com as associações de pais
e Instituições de Solidariedade Social, parceiros da Componente de Apoio à
Família.
Para esta resposta especializada tem sido essencial a colaboração dos Centros de
Recursos para a Inclusão, Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência
CECD e o Centro de Educação e Reabilitação de Deficientes de todo o País CERCITOP, através da disponibilização de técnicos e terapeutas que promovem o
apoio direto aos alunos.
De modo a enriquecer o programa de atividades de cada entidade parceira,
adequando a sua oferta à especificidade e perfil de funcionalidade destes alunos, a
Câmara Municipal de Sintra tem proporcionado o desenvolvimento de sessões
lúdicas de cinoterapia, (terapia assistida com cães), asinoterapia (terapia com
burros) e sessões de movimento.
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Ainda no âmbito deste programa a empresa Resiquímica disponibilizou-se a
patrocinar o pagamento a alunos carenciados, reforçando o apoio do município
neste âmbito.

| Inauguração de Unidade de Pedopsiquiatria em Queluz
Tive o prazer e a honra de estar presente na inauguração da Unidade de Saúde
Mental da Criança e do Adolescente de Queluz, antecipação de uma vontade
antiga no seguimento duma política de inclusão e defesa da saúde para todos. Mil
e quinhentos jovens necessitam de acompanhamento em pedopsiquiatria e com
esta resposta, ir-se-á abranger para já cerca de quinhentas crianças do concelho de
Sintra.
A instalação deste novo equipamento resulta de uma parceria entre o Município de
Sintra, a União de Freguesias de Queluz-Belas e do Hospital Fernando da Fonseca,
que disponibiliza a equipa pluridisciplinar de saúde mental, e com ele, a funcionar
nas atuais instalações até à construção da nova Unidade de Pedopsiquiatria no
futuro Centro de Saúde de Queluz, ficarão servidas as freguesias de Queluz-Belas,
Massamá-Monte Abraão, e Casal de Cambra, bem como crianças do Município da
Amadora.
A autarquia contribui assim para melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde
mental, em especial das crianças e jovens, recusando-se a conviver com a ausência
de respostas neste setor.
O espaço dispõe de seis salas com 140m2 no total e situa-se na Rua Maria
Benvinda Gama, nº1 Loja D, em Queluz.
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8 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

| Assinado protocolo de cedência de espaço a associações do concelho
Foram assinados no dia 26 de agosto protocolos com o Moto Clube de Sintra, o
grupo de teatro byfurcação e a associação Danças com História pelos quais estas
três entidades de relevo na vida social e cultural sintrense vão passar a ter
instalações visando o desenvolvimento dos seus projetos e atividades, na
sequência da deliberação municipal de 28 de julho que lhes atribuiu instalações no
local anteriormente ocupado pelos Bombeiros de S. Pedro de Penaferrim, na Rua
Álvaro dos Reis, em S. Pedro.
Recorde-se que a Associação Danças com História tem por missão a animação de
lugares e monumentos nobres do património português, realizando espetáculos e
pesquisa histórica no que respeita aos rituais da etiqueta, da postura, do vestir e
das danças de época, tendo um repertório de danças abrangendo diversas épocas
históricas e contando já com quase quinhentas apresentações públicas, desde a
sua fundação no ano 2000.
O byfurcação, fundado em 31 de julho de 1999, tem vindo ao longo dos anos a
realizar espetáculos para a infância, teatro de improviso, animações e revisitação
de clássicos, sobretudo, no âmbito do teatro infantil de cariz ludo-pedagógico,
contando igualmente com um histórico notável no nosso concelho.
Quanto ao Moto Clube de Sintra, fundado em 1986, estava até agora instalado
num espaço alugado e de pequenas dimensões em S. Pedro de Sintra, vindo assim
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a possibilitar-se a instalação neste local de um núcleo de motas antigas, bem como
a nova sede da associação.
Com esta iniciativa, ora protocolada, contribui a autarquia para a consolidação e
apoio efetivo ao associativismo local, vertente na qual a Câmara se encontra
empenhada e para a qual trabalha com os parceiros no terreno.

| Realização do Aura Festival
Sob o tema “Paisagens de Luz”, o Aura Festival foi um evento noturno, gratuito,
que transfigurou as noites de Sintra de 27 a 30 de agosto, através de instalaçõesluz, vídeo mapping, percursos-memória, performances e videoarte.
No ano em que se comemoram os 20 anos de Sintra Património Mundial, este
evento ofereceu aos visitantes e moradores, diferentes leituras da paisagem de
Sintra e foi integrado nas comemorações do Ano Internacional da Luz promovidas
pela UNESCO em 2015.
Os trabalhos de 20 artistas assumiram-se como plataformas de interação com o
público em movimento terrestre ou digital, e foram mostrados através de
instalações-luz, vídeo mapping, mapeamentos, percursos-memória, performances,
redes sociais e vídeo, ao longo de um percurso entre o MU.SA- Museu das Artes de
Sintra, passando pela Avenida Heliodoro Salgado, Biblioteca Municipal de Sintra,
Jardim da Correnteza, Rua Dr. Alfredo Costa, Paços do Concelho, Vale do Rio do
Porto, Museu de História Natural e termina no Largo Rainha Dona Amélia (Palácio
Nacional de Sintra). O evento foi promovido pela Câmara Municipal de Sintra e
pela associação cultural Criatividade Cósmica.
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| Aprovado o PAMACS 2015
Foi aprovada em reunião do executivo camarário em Julho passado a verba
correspondente à prestação de serviços das associações de cultura e recreio do
Município, com valor total de € 147.285,00.
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 e já contempladas nas Grandes Opções do Plano da Divisão Cultura para
o ano de 2015.

| Mitos e Lendas de Sintra em novo espaço interativo
Foi inaugurado no dia 31 de julho o Centro Interativo Sintra Mitos e Lendas no
edifício do posto de turismo da Vila, conciliando realidade e ficção e recorrendo ao
uso de cenografia e multimédia e propiciando experiências sensoriais.
Num percurso com 17 espaços distintos, ali são contados mitos e lendas pela voz
de diversos narradores e personagens, e, com recurso a tablets rotativos, é
possível interagir com as imagens e focar diversos mitos e lendas
georreferenciados. Este é igualmente um projeto inclusivo, onde, para os visitantes
com deficiência auditiva estão disponíveis tablets legendados que possibilitam o
acompanhamento da visita, bem como para visitantes com necessidades visuais
especiais, para quem são disponibilizados áudio guias com a descrição de todas as
ações e respetiva envolvência.
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No Centro cruzam-se realidade e fição em várias dimensões, tendo-se contado com
o trabalho criativo de uma vasta equipa de arquitetos, cenógrafos e especialistas
em audiovisuais, hologramas, efeitos sensoriais, realidade aumentada e filmes 3D,
tendo os visitantes contato com as lendas e os eventos históricos através de ecrãs
touchscreen e de um filme de animação em telas, com recurso a vídeo mapping,
apoiados por narração em áudio guia.
Resultado de uma parceria com a Associação de Turismo de Lisboa e a Entidade
Regional de Turismo da Região de Lisboa, com um custo total de um milhão e
seiscentos mil euros, mas sem dispêndio de verbas municipais de relevo, espera-se
com este equipamento propiciar um aumento da oferta aos visitantes, como
complemento lúdico e educacional para as escolas e que se afirme como uma mais
valia no contexto de Sintra Património da Humanidade, naquilo que de imaterial e
mítico também ela transmite.

| Sintra distinguida pelo TripAdvisor
A Câmara Municipal de Sintra foi distinguida em 2015, pela TripAdvisor com o
Certificado de Excelência, no setor do Turismo.
O TripAdvisor é um dos principais websites de turismo a nível mundial e
disponibiliza informação e opiniões acerca de conteúdos relacionados com o
turismo.
Este website abrange 45 países, atingindo cerca de 340 milhões de visitas mensais
e mais de 225 milhões de comentários e opiniões.
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Há cerca de cinco anos, o TripAdvisor começou a conceder prémios – Certificados
de Excelência, aos melhores estabelecimentos do setor do turismo e hotelaria,
sendo a seleção feita com base nos comentários feitos pelos utilizadores do
website.

| “Noites nos Museus” de Sintra durante o verão
A Câmara Municipal de Sintra deu continuidade às "Noites no Museu", que se
prolongam até ao início de outubro, e abriu as portas dos museus municipais com
prolongamento do horário e diversas iniciativas.
De entrada gratuita, com exceção das atividades do MASMO, o projeto “Noites nos
Museus” promove e valoriza o património museológico municipal.

| Praia Grande acolheu a principal competição do surf nacional
A Praia Grande, em Sintra, foi palco da 4ª etapa da Liga Moche, o “Allianz Sintra
Pro”, nos dias 10, 11 e 12 de julho.
O evento, apoiado pela Câmara Municipal de Sintra, é a principal competição do
surf nacional, tendo tido a presença dos melhores atletas da modalidade.
A edição de 2015 da Liga Moche teve como novidade o seu regresso à Praia
Grande, palco de alguns dos momentos mais marcantes do surf nacional e local de
treino por excelência de muitos dos principais atletas da modalidade.
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| Novo espaço de lazer em Monte Abraão
Estamos a construir um espaço de jogo e recreio e com equipamento lúdico para as
crianças na Urbanização da Cidade Desportiva, em Monte Abraão, intervenção que
resulta de um compromisso assumido pela autarquia durante uma visita à União
de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, no âmbito da presidência aberta que
decorreu em dezembro de 2014.
A intervenção da área (280 m2) prevê a construção de uma rampa de acesso ao
parque infantil, a construir desde o “passeio” (só existe o lancil), que também irá
permitir aceder ao jardim adjacente. No perímetro do parque será construído um
murete em betão onde vai ser colocada uma vedação para evitar a entrada de
animais.
Vai ser colocado mobiliário urbano, constituído por um banco, uma papeleira e
placa contendo as informações úteis, e equipamentos infantis como um boneco
com mola, um escorrega e um pórtico com dois baloiços. O valor da obra é de 19
mil euros, tem um prazo de execução de três meses.

| Open Day Street
A Rua Dr. Alfredo Costa, uma das principais artérias da vila de Sintra, recebe desde
maio o “Open Day Street”, iniciativa que pretende promover o comércio local, e se
vai prolongar até setembro.
Música ao vivo, animação, dj’s, exposições e lojas abertas até mais tarde são
algumas das surpresas que este “Open Day Street” já trouxe.
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Cada espaço promove música, exposições, instalações, performances, dj’s, menus
especiais, balcões exteriores, degustação de produtos, amostras, etc.
O "Open Day Street" será realizado no último sábado de cada mês, até ao mês de
setembro

| Marchas Populares do Concelho
O Largo do Palácio de Queluz e a Volta do Duche, em Sintra, acolheram as marchas
populares do concelho que se realizaram nos dias 26 e 29 de junho.
No âmbito das comemorações do feriado municipal, a 29 de junho, a Câmara
Municipal promoveu dois desfiles de marchas populares em homenagem ao seu
santo padroeiro, São Pedro.
As marchas do MTBA, de Montelavar, de S. João das Lampas, de Cabriz e de
Odrinhas desfilaram no dia 26 de junho no Largo junto ao Palácio Nacional de
Queluz e no dia 29 de junho na Volta do Duche, em Sintra.

| Lançado um guia de matrícula escolar.
Foi apresentado pela primeira vez, um guia de matrícula direcionado aos
encarregados de educação dos candidatos à rede escolar pública do Concelho de
Sintra.
Neste documento, os encarregados de educação podem ver elucidadas as suas
dúvidas no que diz respeito ao processo de matrícula, bem como conhecer as
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respostas educativas existentes no território de Sintra, permitindo assim que
possam optar pelo percurso educativo desejado e mais adequado às necessidades
dos seus educandos.
É reunida neste documento informação relativa a áreas fulcrais no que respeita às
necessidades dos educandos e das famílias, nomeadamente ação social escolar ou
atividades de animação e de apoio à família, entre outras.
Este documento constitui um auxílio significativo para quem na primeira vez
ingressa num estabelecimento de ensino da rede escolar pública de Sintra.

| Futuro Centro Cultural Kobayashi em Sintra
Assinámos também no período a que este relatório diz respeito um protocolo de
colaboração e cedência de utilização do Pavilhão do Japão com a Associação
Centro Cultural Kobayashi.
Pelo protocolo, é cedido o espaço situado no Parque da Liberdade por 20 anos,
implicando um investimento da associação de cerca de 300 mil euros na
recuperação do pavilhão onde ficará instalado o Centro Cultural Kobayashi, tendo
sido fixado o pagamento de uma renda mensal de 100 euros à C.M.S.
Com este protocolo entendo estarmos a recordar uma personagem que diz muito,
não só a Sintra, como a Portugal, bem como a afirmar um marco no estreito
relacionamento entre Portugal e o Japão, com o qual Sintra tem um
relacionamento longo.
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| Assinado o protocolo para instalação do News Museum
Foi assinado no dia 4 de junho com a Associação Acta Diurna o protocolo para a
instalação do News Museum – Museu dos Media e do Jornalismo.
Sintra ganha assim um espaço dedicado às notícias e à comunicação, o qual ficará
instalado no edifício do antigo Museu do Brinquedo, no centro histórico de Sintra.
O News Museum pretende apresentar, num espaço físico e também virtual, uma
história da evolução dos media e das disciplinas do jornalismo, e o espaço
museológico será repartido pelas secções "propaganda", "géneros" jornalísticos,
"bad news", "mind games", "guerras" e "newspapers", entre outras.
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9 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA

| Receção a delegação de Mé-Zóchi (S. Tomé e Príncipe)
Foi recebida por mim em Sintra, no dia 16 de agosto a Presidente da Câmara
Distrital de Mé-Zóchi (S. Tomé e Príncipe), Isabel Domingos. A autarca de Mé-Zóchi
esteve em visita oficial a Portugal e não quis deixar de efectuar uma visita de
cortesia, tendo em conta o acordo de geminação existente entre Sintra e a capital,
Trindade, tendo o presidente da Câmara Municipal de Sintra manifestado a
intenção de aprofundar os laços históricos e culturais existentes entre as duas
localidades, tendo reconhecido a existência de interesses mútuos na área do
turismo e em outros investimentos.

| Recebida delegação de Omura (Japão)
Uma delegação de Omura, Japão, visitou Sintra e foi recebida na Câmara
Municipal.
Esta visita decorreu ao abrigo do protocolo de geminação de Sintra com a cidade
de Omura, estabelecido em 1997, e visando o fortalecimento dos laços de amizade
entre os dois países.
A delegação, composta por duas jovens estudantes e pelo director geral da Câmara
de Omura, Takashi Otsuki, ficou entre nós até ao dia 12 de agosto, tendo visitado
vários monumentos e jardins de Sintra e Lisboa, ficando alojadas em casa de
famílias portuguesas que se voluntariaram para as receber.
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| Delegação de Fontainebleau visitou Sintra
Uma delegação de autarcas de Fontainebleau, França, visitou Sintra com o objetivo
desenvolver estratégias de parceria e cooperação entre os dois municípios.
Tive na altura o prazer de receber nos Paços do Concelho a delegação presidida por
Frédéric Valletoux, tendo-se subsequentemente realizado uma sessão de trabalho.
Este encontro, solicitado pelo presidente de Fontainebleau teve o propósito de
encetar contatos com vista à possibilidade de futuros intercâmbios no domínio da
cooperação descentralizada franco-lusa, fundamentalmente a nível cultural e
económico.
Durante a visita de dois dias, a delegação teve ainda oportunidade de visitar a
Quinta da Regaleira, o Palácio da Pena e o Palácio Nacional de Sintra.

| Competitividade e Internacionalização em seminário
A Câmara Municipal de Sintra promoveu um seminário sobre competitividade e
internacionalização “Compete 2020” no dia 15 de julho, no Palácio Valenças, tendo
estado presente, e sido debatidos temas como a competitividade empresarial, a
internacionalização das empresas e o apoio ao empreendedorismo, entre outros.
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| Encontro Luso-Espanhol de Conselhos Superiores da Magistratura em Sintra
Sintra recebeu o Encontro Luso-Espanhol de Conselhos Superiores da Magistratura,
subordinado ao tema “Sistemas Judiciários em cooperação - organização,
independência e reconhecimento de decisões”, nos dias 30 de junho e 1 de julho.
Este encontro contou com a minha participação, do presidente do Consejo General
del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
Juiz Conselheiro António Henriques Gaspar e do vice-presidente, Juiz Conselheiro
António Joaquim Piçarra.
O encontro decorreu no contexto de um protocolo celebrado entre o Conselho
Superior da Magistratura e o Consejo General del Poder Judicial em 7 de outubro
de 1993, o qual prevê a organização por ambos os Conselhos de seminários de
estudo e ações destinadas a incrementar a colaboração entre ambos os países e
entre estes e países da mesma área cultural, jurídica, geográfica ou de língua oficial
comum.
No contexto do referido protocolo, ambos os Conselhos acordaram na realização
de reuniões periódicas, tendo a anterior decorrido em 2012, em Salamanca.

| Oportunidades de negócios na Guiné-Bissau
Um seminário sobre “Oportunidades de Negócios na Guiné-Bissau” realizou-se no
dia 15 de junho no Palácio Valenças, com a minha presença e a do presidente da
Câmara do Comércio, Indústria e Agricultura da Guiné-Bissau, Braima Camara.
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No âmbito da estratégia da autarquia para promover as relações empresariais
entre o tecido empresarial do concelho e outras economias, esta iniciativa inseriuse numa estratégia global que teve como objetivo conhecer as potencialidades de
negócios e investimentos na Guiné-Bissau, num quadro de internacionalização da
economia sintrense, e apoiar a diversificação dos setores de negócio do tecido
empresarial do município.

| Sintra em missão empresarial no Salão do Imobiliário e do Turismo em Paris
A Câmara Municipal de Sintra organizou uma missão empresarial na Paris Expo
Porte de Versailles, integrada no Sallone De I´mmobilier et du Turisme Portugais à
Paris, que decorreu de 5 a 7 de junho.
No espaço Sintra/Portugal Global, destinado a Sintra, marcaram presença quatro
empresas do ramo imobiliário e uma empresa de design de interiores com sede no
Município. Cada empresa participante no evento teve disponível um espaço
comum para reuniões, e balcão próprio para atendimento ao público.
Com a presença neste evento pretendeu-se promover Sintra - enquadrada na
região de Lisboa- e dinamizar o respetivo mercado imobiliário, com significativa e
crescente procura por parte do mercado francês.
Nos seminários que decorreram paralelamente ao evento foi exibido um filme
promocional de Sintra, especialmente preparado para o efeito, no qual foram
apresentados dados com a caraterização das acessibilidades, equipamentos, clima,
ocupação de tempos livres e lazer, entre outros aspetos e fatores convidativos a
viver e partilhar oportunidades de negócio no nosso Município.
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As missões empresariais organizadas pela autarquia de Sintra têm por objetivo
apoiar a internacionalização e diversificação dos setores de negócio do tecido
empresarial do município, tendo esta decorrido com o apoio e organização da
Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.
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11 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO

| Uma Câmara em movimento
A Câmara Municipal de Sintra continua a apostar no investimento no espaço
público e em obras importantes para quem vive e trabalha no concelho.
Durante este período gostaria de destacar algumas dessas intervenções como a
reabilitação na Escola Primária das Azenhas do Mar. Os trabalhos que estão a
decorrer envolvem a substituição do telhado, colocação de revestimentos
térmicos, pintura interior do edifício e melhoramentos efetuados no refeitório e
sanitários deste estabelecimento de ensino num custo superior a 31 mil euros.
Outra importante intervenção decorre no troço compreendido entre a rotunda
localizada no cruzamento da Estrada de Mem Martins com a EN 249 e o
entroncamento da Estrada de Mem Martins com o Largo Rossio da Fonte, visando
uma melhoria, no fluxo rodoviário, na mobilidade pedonal e no estacionamento de
viaturas. Os trabalhos consistem na repavimentação da via, renovação de passeios,
passadeiras de nível e elevadas, sinalização vertical e horizontal, numa extensão de
1400 metros e num valor estimado de obra de mais de 200 mil euros.
A preocupação com o estado das nossas estradas tem sido um dos eixos
fundamentais na nossa atuação no espaço público. São centenas as intervenções já
realizadas. A Câmara Municipal de Sintra, por exemplo, iniciou a 31 de agosto
trabalhos de conservação de mais um conjunto de diversos pavimentos rodoviários
nas localidades de Agualva, Rio de Mouro, São Marcos, Queluz e Belas.
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Destaco ainda os trabalhos da construção de uma nova rotunda na Estrada de S.
Marcos orçada em cerca de 250 mil euros. A execução desta obra de grande
envergadura e complexidade, na Estrada de S. Marcos, vem substituir o atual
entroncamento entre a Estrada de S. Marcos e a Av. do Brasil, visando a melhoria
das condições de fluidez e segurança rodoviária, através de uma melhor regulação
do tráfego e diminuição das velocidades praticadas pelos condutores.
Também teve início a construção da nova rotunda no atual cruzamento entre a Av. da

Aviação Portuguesa e Rua Soldados da Paz/R. do Alecrim, em Lourel. A rotunda
projetada visa uma melhor regulação do tráfego neste importante acesso viário a
Sintra, à Escola D. Carlos I e ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sintra. A obra
custará 184 mil euros.
Em julho a Câmara Municipal de Sintra deu início aos trabalhos de reperfilamento
da Av. Dom António Correia de Sá, no troço compreendido entre a Praceta 1.º de
Maio e a Av. Luís de Camões, em Monte Abraão. A intervenção, orçada em cerca
de 50 mil euros, tem um prazo de duração de 2 meses e resulta da necessidade de
se proceder ao melhoramento das condições de segurança e mobilidade neste eixo
viário. Também em Algueirão-Mem Martins terminaram em julho os trabalhos de
construção da rotunda no cruzamento da Rua Vasco Santana com a Rua Ribeiro
dos Reis - Rua Beatriz Costa, em São Carlos. Esta intervenção da Câmara Municipal
de Sintra visa a melhoria da rede viária e promove o reordenamento de tráfego
num investimento de 35 mil euros.
Ainda em julho teve inicio a intervenção na envolvente aos edifícios de habitação
na Praceta Rocha Martins, no Algueirão. O projecto de requalificação nos edifícios
adjacentes da referida praceta prevê a criação de acessos viários que possibilitem o
socorro e emergência, a circulação e estacionamento nas pracetas junto aos
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edifícios, reordenamento de espaços verdes, acessos e pavimentos pedonais, em
articulação e com expressa aceitação dos moradores.
O local em questão integra-se numa área de grande dimensão, recentemente
intervencionada pela Câmara, onde existe um campo de jogos, zonas distintas de
parque infantil e bancos de jardim, que pontuam e delimitam as várias zonas de
recreio e lazer recém-criadas. A obra deverá estar concluída nos próximos três
meses de vai custar mais de 55 mil euros.
Estes são alguns dos exemplos de obras que a Câmara levou a cabo durante este
período. Termino com um exemplo de um tipo de obra que se tem multiplicado
pelo concelho. A Câmara Municipal de Sintra vai realizar uma intervenção na Escola
Ferreira de Castro, em Mem Martins, para reabilitar as coberturas deste
estabelecimento de ensino. A obra tem como objetivo impedir que a água entre
para o interior da escola e melhorar a eficiência térmica do edifício. A estrutura das
coberturas será mantida mas as chapas de fibrocimento vão ser substituídas.
Este investimento de cerca de 85 mil euros vai ao encontro do nosso objetivo de
recuperar o parque escolar de Sintra.

| Silo da Portela avança
Apresentei uma proposta à Câmara durante o mês de Agosto para a abertura do
concurso público de conceção do projeto para o silo automóvel na Praça D. Afonso
Henriques, na Portela de Sintra.
A construção do silo auto na Portela de Sintra, que terá capacidade para cerca de
800 lugares de estacionamento, para além de criar uma verdadeira alternativa ao
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estacionamento que se pretende eliminar na Vila Velha, permitirá ainda valorizar o
espaço público e as atividades económicas já instaladas, a par da otimização das
caraterísticas históricas, culturais e ambientais preexistentes.
Uma unidade de missão constituída por técnicos camarários procedeu à
elaboração e apresentação de peças processuais e determinou que o processo seja
antecedido por um concurso de conceção do silo, e mais tarde lançado o concurso
para construção e exploração.
O programa preliminar que estabelece as condições concetuais prevê que a área
de intervenção será de 10 mil metros quadrados e uma área de implantação
máxima de 7.800 metros quadrados.
O

projeto

selecionado

será

posteriormente

desenvolvido

pela

futura

concessionária, celebrado na sequência do concurso de construção e exploração
do silo auto na Portela de Sintra.
Trata-se de um grande passo para atenuar o trânsito da vila. O silo será
completamente integrado no território, que tenha jardim e restaurantes e que se
torne num foco de animação daquela zona.
Gostaria ainda de sublinhar o profissionalismo e dedicação que os dirigentes da
nossa autarquia que constituíram a unidade de missão demonstram neste
processo.
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| Aposta na iluminação pública
A Câmara Municipal de Sintra continua a negociar com a EDP a necessidade de
instalação de equipamentos de maior eficiência energética, a implementação de
luminárias com tecnologia led e de balastros eletrónicos com regulação de fluxo
luminoso.
Nesta área foram substituídas 105 luminárias obsoletas e ineficientes por outras
mais eficientes e de menor poluição luminosa.
Foram também concluídas 19 obras de iluminação pública, que corresponderam
genericamente ao reforço da iluminação pública através da instalação de 60 novos
pontos de luz, e à substituição de 2. De entre as obras realizadas destacam-se:
Largo Francisco Cordeiro Baptista, Portela de Sintra, rotunda entre a Rua das
Vagens e a rua António Feijó, Mem Martins, e os caminhos pedonais entre as ruas
Casal da Serra, Salgueiros e Amieiros em Rio de Mouro.
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10 | PRESIDÊNCIAS ABERTAS

| União de Freguesias de Cacém e São Marcos
Dia 14 de julho efetuei uma visita à União de Freguesias de Cacém e São Marcos,
no âmbito das Presidências Abertas efetuadas desde o início do mandato. A visita
começou pelas obras no Atlético do Cacém, que tinha problemas de águas pluviais
e inundava o local com a chuva, pois o troço do coletor não tinha capacidade para
a água, assim as obras consistem numa empreitada de estação elevatória e coletor
doméstico que estará pronto até ao final do mês de agosto. Foi visitada igualmente
a Av. Cidade de Lisboa, que tinha a via muito degradada e onde se vai
repavimentar a estrada e colocação de lombas por questões de segurança.
A visita seguiu para a nova rotunda de São Marcos, que na sequência do
licenciamento para construção de uma zona comercial, que irá criar 75 postos de
trabalho, a autarquia impôs obras na zona adjacente. Além da rotunda que está em
fase de conclusão, todo o espaço à volta da zona comercial está a ser requalificada,
pois os investimentos têm de ser bons para os investidores e para a comunidade, e
a requalificação da rotunda é uma excelente intervenção.
Durante a visita, anunciei também a regularização da AUGI (Área Urbana de
Génese Ilegal) da encosta de São Marcos, que se encontra por legalizar há mais de
três décadas.
O troço entre a Rua Marciano Tomaz da Costa e o parque industrial do Alto da Bela
Vista é uma das ligações a intervencionar, construindo uma estrada que que visa
regularizar e descongestionar o trânsito.
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A visita passou pela nova abertura ao trânsito da ligação entre São Marcos
histórico e a urbanização de São Marcos, junto à Escola Leonor de Lencastre
(abertura à circulação, repavimentação, recuperação de passeios e colocação de
rails de segurança).
Também estão a decorrer as obras de reabilitação do entroncamento da Rua
Cidade de São Paulo com a Rua Cidade de Recife, visando o alargamento e
beneficiação do entroncamento de forma a facilitar o trânsito rodoviário.
Na visita à quinta da Bela Vista, que está em estado avançado de degradação, ir-seá realizar um estudo para analisar a melhor maneira de a reabilitar, uma vez que se
localiza numa zona privilegiada.

| Rio de Mouro
Dia 24 de junho foi efetuada uma nova deslocação à Freguesia de Rio de Mouro,
também no âmbito das Presidências Abertas efetuadas desde o início do mandato.
A visita começou nas instalações da Junta de Freguesia de Rio de Mouro e seguiu
para a Praceta Sacadura Cabral, onde vai ser criado um novo espaço para os
moradores, com árvores e bancos. A praceta, por agora tem a função de
estacionamento, e trata-se de criar uma nova centralidade na freguesia.
A visita seguiu para o Centro Comercial de Fitares, onde vai funcionar o novo
Espaço do Cidadão, com postos de atendimento dos serviços camarários,
investimento justificado, pois irá utilizar um espaço de serviço à comunidade. Para
aí está previsto um investimento de 30 a 40 mil euros.
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Junto ao centro comercial, na Estrada Marquês Pombal e Rua do Alecrim, os
serviços verificaram a necessidade de limpar e desmatar o jardim, para depois aí se
projetar uma intervenção da responsabilidade da junta de freguesia.
Foi também anunciada a cobertura do Polidesportivo de Fitares para que fique
utilizável todo o ano, obra com um custo de cerca de 130 mil euros.
Em Vale Mourão, também alvo da visita, está previsto um investimento até 120 mil
euros em repavimentações, colocação de bancos, reparação de passeios e
canteiros.
O Parque Urbano do Alto do Forte, que está inserido numa ARU (Área de
Reabilitação Urbana) vai ser alvo de um estudo para ver a melhor maneira de o
reabilitar. Também o Pavilhão Municipal da Serra das Minas vai ser requalificado,
num investimento de 40 mil euros em pinturas, arranjos, balneários e espaços
verdes.
Na bacia de retenção das Mercês, irão localizar-se as primeiras hortas comunitárias
biológicas do concelho. Aí vão estar disponíveis cerca de 70 a 80 lotes que vão ser
para consumo próprio.
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