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12 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Sintra eleita um dos destinos mais sustentáveis do Mundo

b)

Remodelação rede de abastecimento de água em Rio de Mouro |

c)

Autarquia abre concurso público para empreitada de rede de
águas residuais domésticas de Camarões |

d)

Conselho Estratégico Empresarial faz radiografia de Sintra |

e)

Deposição de resíduos verdes gratuita em Sintra |

13 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Programa autárquico combate solidão sénior |

b)

Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Sintra em
consulta pública |

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

Sintra foi palco do melhor teatro de improviso |
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b)

Sétima edição do Festival Periferias em Sintra |

c)

Programa Okupa nas férias da Páscoa |

d)

Corrida “Fim da Europa” contou com 2800 atletas |

15 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Sintra defende que o radicalismo deve ser prevenido junto das
comunidades locais |
b) Envolver Sintra no processo de decisão da União Europeia |
c)

Promoção de Sintra em Feiras Internacionais de Turismo |

16 | OBRAS E MOBILIDADE
a)

Sintra aprova descentralização das pequenas obras no parque
escolar |

b)

Praceta Sacadura Cabral em Rio de Mouro requalificada |

c)

Sintra aprova a adjudicação da requalificação do Bairro SAAL do
Pego Longo |

d)

Autarquia requalifica espaço público do Bairro de Santa Marta em
Casal de Cambra |
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e)

Escola Básica de Manique de Cima requalificada |

f)

Requalificação do Mercado Municipal de Agualva concluída |

g)

Execução de trabalhos de demolição junto à EN 117 em Belas |

h)

Já está concluída a reabilitação do espaço público da Urbanização
Vale Mourão em Rio de Mouro |
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1 | APRESENTADO NOVO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SINTRA
O novo Plano Diretor Municipal de Sintra foi apresentado, no início de março,
em reunião do executivo e prevê a redução (5%) da área de solo urbano, o
aumento dos espaços dedicados às atividades económicas em cerca de 13% e a
criação de 863 hectares de uma rede de parques urbanos.
Os eixos estratégicos deste PDM são a preservação e valorização do Património
e da Identidade, a valorização dos recursos existentes e dos ecossistemas, a
otimização e qualificação do solo urbano, e das suas redes, como suporte à
qualidade de vida e o apoio a uma economia dinâmica, inovadora e
competitiva.
Este PDM é um instrumento de gestão, mais que um instrumento teórico. Os
princípios fundamentais são humanizar, qualificar, disciplinar e finalmente
desenvolver. O PDM é o caminho de uma profunda mudança no concelho e nós
queremos uma mudança séria e consciente.
O novo PDM vai reduzir a área de construção no município de Sintra. No
anterior PDM (1999) 32% do território era classificada como solo urbano,
enquanto no atual esse número tem uma redução de 5%, passando para 27%.
Assim, o solo rústico aumenta para 73%, enquanto no anterior PDM era de
68%.
Este plano prevê a criação da conectividade ecológica nos espaços de Sintra
densamente povoados. São assim criados três grandes parques urbanos que
garantem este objetivo: o Parque Urbano da Ribeira da Laje, o Parque Urbano
da Ribeira das Jardas e o Parque Urbano da Carregueira/Rio Jamor. Estes
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parques abrangem um total de 863 hectares, junto e entre as cidades,
qualificando as principais ribeiras e favorecendo a qualidade de vida.
O PDM estabelece também um conjunto de estratégias de valorização das
cidades com um investimento de 20 milhões no seu ordenamento e
qualificação. A reabilitação urbana é um dos pontos centrais no documento.
O plano prevê um total de investimento de 58 milhões de euros em operações
de reabilitação urbana e um conjunto de intervenções e programas no domínio
ambiental de aproximadamente 23 milhões de euros, onde se destaca a
requalificação dos principais cursos de água ou uma central de biomassa.
A criação de uma economia dinâmica, inovadora e competitiva é um dos
princípios do novo PDM. Os espaços dedicados às atividades económicas
aumentam cerca de 13% em relação ao PDM anterior, confirmando a correta
identificação do tecido empresarial e a sua importância no concelho. O plano
prevê a revitalização dos parques empresariais com um investimento estimado
em 15 milhões de euros.
No litoral urbano de Sintra, o novo PDM vai reforçar a centralidade e
rentabilização de investimentos em solo urbano e potenciar uma oferta
turística qualificada e diversificada. O plano prevê também a criação e
valorização de atividades associadas à orla costeira como fator da dinâmica
turística e de recreio.
O novo PDM vai permitir potencializar o aproveitamento agrícola do solo e
conter e concentrar os aglomerados urbanos de forma a valorizar o interior
agrícola no município de Sintra.
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O novo PDM pretende contribuir para um território ordenado, harmonioso e
diversificado que promova o desenvolvimento económico sustentável, e a
valorização dos espaços que o compõem reforçando a sua identidade e
melhorando a qualidade de vida das populações.
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2 | CÂMARA DE SINTRA INVESTE 20 MILHÕES NO PARQUE ESCOLAR
A Câmara Municipal de Sintra apresentou em março, na EB 2.3 Padre Alberto
Neto, em Rio de Mouro, o plano de intervenções em 49 escolas do concelho,
num investimento que ronda os 20 milhões de euros e cujas obras deverão ficar
concluídas em finais de 2021.
As intervenções contemplam a conservação e reabilitação de edifícios, a
requalificação energética, a requalificação de cozinhas e de logradouros, em
quase todas as escolas do concelho.
Na cerimónia esteve presente a secretária de Estado Adjunta e da Educação,
Alexandra Leitão que destacou o empenho da autarquia na educação e a
equidade com que foi realizado, na procura de soluções que melhoram as
condições de vida dos alunos, em detrimento da realização de obras pontuais e
de grande visibilidade.
Uma das componentes da estratégia da autarquia em relação ao investimento
em causa é realizar pequenas obras no maior número de escolas possível, para
que possamos chegar a todos. Com estas obras estamos a servir todos os
alunos do concelho.
Durante a cerimónia houve ainda oportunidade para a assinatura do auto de
consignação da empreitada de ampliação e de adaptação do refeitório e do
ginásio da EB 2,3 Padre Alberto Neto que, à data, é a única escola do concelho
sem estas valências.

9

Relatório da Atividade Municipal jan_fev_mar 2018 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

3 | CIMEIRA DE ÁREAS METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO EM
DEBATE EM SINTRA
A descentralização, a mobilidade e os fundos comunitários estiveram na
agenda da cimeira das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que se
realizou no final de março em Queluz, com abertura do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.
Esta cimeira pretendeu constituir um fórum de discussão e análise das
realidades locais metropolitanas, com vista à recolha de propostas e
contributos para apresentar ao Governo, com destaque para os transportes e
mobilidade, preparação do quadro de financiamento Portugal 2030,
descentralização, entre outros.
Defendi durante esta importante cimeira que a descentralização deve ser
objeto do mais amplo consenso, no sentido de uma profunda mudança no
âmbito das competências dos decisores centrais e locais.
Depois de anteriores reuniões entre dirigentes das duas áreas metropolitanas,
foi a primeira vez que todos os autarcas dos 18 municípios da AML e dos 17
concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP) debateram, entre outras
questões, o processo de descentralização de competências para as autarquias e
entidades intermunicipais.
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4 | SINTRA CRIA CONSELHO DE CULTURA DE SINTRA
O município criou o Conselho de Cultura de Sintra, aprovado a 26 de janeiro,
em reunião do executivo da Câmara Municipal, com competência de natureza
exclusivamente consultiva e que funcionará na Quinta Mont Fleuri no Centro
Histórico da Vila de Sintra.
A criação do Conselho de Cultura de Sintra vai ao encontro das obrigações
acrescidas da autarquia no plano cultural, tendo em conta a classificação de
Sintra como património mundial pela UNESCO. Esta distinção reclama uma
assertiva e cuidadosa ponderação da definição das políticas culturais por parte
da Câmara Municipal.
0 Conselho Municipal de Cultura tem como missão promover o diálogo e a
cooperação entre a autarquia, os agentes culturais do concelho e
personalidades de reconhecido mérito cultural, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento das atividades culturais do Município de Sintra.
É ainda missão do Conselho articular as iniciativas culturais do município com
outras iniciativas da mesma natureza, provindas dos agentes concelhios ou de
terceiros. Finalmente, competirá ainda ao Conselho desenvolver um olhar
crítico sobre as estratégias e iniciativas culturais do município, sugerindo
alterações que as enriqueçam.
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5 | SINTRA É O CONCELHO DO DISTRITO DE LISBOA QUE MAIS
DESCE O IMI
Sintra é o concelho do distrito de Lisboa com maior diminuição do IMI em 2018,
na análise feita pela plataforma de comparação de produtos financeiros
Comparaja.
Nos dados revelados, para um valor patrimonial tributário de 100 mil euros, a
poupança de 2017 para 2018 chega aos 20 euros neste imposto. É uma descida
de 5,7% face ao ano transato.
Em Sintra a taxa do IMI em 2015 era de 0,39. Em 2016 passou para 0,37, em
2017 para 0,35 e agora, em 2018, passa para 0,33. A autarquia de Sintra com
esta estratégia de descida abdica, em três anos (2016, 2017, 2018), de 16,2
milhões de euros de IMI.
O nosso objetivo é manter esta trajetória de eficiência financeira e alcançar,
gradualmente e de forma responsável, a taxa mínima de 0,30 até ao final do
mandato que agora se inicia. Vamos manter a estratégia de reduzir a despesa,
aumentar o investimento.
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6 | TRÂNSITO CONDICIONADO NO CENTRO HISTÓRICO DA VILA DE
SINTRA
O acesso à vila Histórica de Sintra passou a ser condicionado ao tráfego
rodoviário a partir de 26 de março.
A autarquia iniciou nesse dia a aplicação da nova estratégia de mobilidade para
o centro histórico da vila de Sintra classificada como Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO.
A primeira fase desta estratégia condicionou o acesso rodoviário à vila histórica
de Sintra. O condicionamento do acesso rodoviário vai permitir assegurar a
acessibilidade dos veículos de emergência ao centro histórico e ao Parque
Natural Sintra-Cascais. A medida vai aumentar a segurança rodoviária e garantir
a melhoria das condições de mobilidade pedonal, compatibilizando as
condições de todos que visitam Sintra com as rotinas de quem vive e trabalha
na zona.
Nesta primeira fase serão apenas alterados alguns sentidos de circulação e
limitado o acesso a alguns arruamentos. As alterações vão também permitir
aumentar a atratividade dos parques de estacionamento dissuasores.
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7 | INAUGURADA LIGAÇÃO DA EN250 A CASAL DE CAMBRA
O município inaugurou no final de janeiro a via de ligação da EN250 à freguesia
de Casal de Cambra, acesso que permite aceder ao pavilhão gimnodesportivo e
à Avenida do Brasil na freguesia.
Esta ligação foi uma obra estruturante para esta freguesia, essencial no acesso
a Casal de Cambra e melhora a mobilidade nesta zona.
A nova infraestrutura, que teve um investimento de cerca de 296 mil euros, é
composta por uma plataforma com perfil transversal com dois sentidos de
circulação, passeios em um dos lados da via e berma pavimentada, criando
assim circulação pedonal em segurança, tendo sido dotada igualmente de
infraestruturas elétricas de iluminação pública ao longo do traçado.
O acesso da EN 250 foi reformulado tendo em conta a situação pré existente; o
acesso ao pavilhão passa a ser efetuado pelo portão existente junto à CREL e a
entrada em Casal de Cambra passa a ser realizada através do prolongamento
do acesso já existente na Av. do Brasil, alterações que têm um impacto
extremamente positivo no quotidiano da população que se desloca na
Freguesia de Casal de Cambra que vêem assim as acessibilidades melhoradas.
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8 | ARRANCAM OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DA LAJE
QUE CRIA NOVO CORREDOR VERDE
A requalificação da Ribeira da Laje teve início no final de janeiro, com a
assinatura do auto de consignação. Numa extensão de 2,3 km e área de
intervenção de 13,5 hectares, a autarquia vai investir cerca de dois milhões e 15
mil euros criando um novo corredor verde entre Mem Martins e Rio de Mouro
que abrange, diretamente, 30 mil pessoas.
Os objetivos desta requalificação passam pela valorização paisagística e
ambiental da Ribeira da Laje, com a criação de um parque linear ao longo da
ribeira entre Algueirão-Mem Martins e o Parque Urbano da Serra de Minas, a
criação de percursos pedonais e cicláveis, criação de zonas de estadia e
valorização das existentes, qualificar espaços de produção hortícola e introduzir
medidas de mitigação de riscos de cheias.
Com esta requalificação pretende-se a valorização paisagística e ambiental da
Ribeira da Laje e suas margens, hoje escondida nas traseiras de prédios.
Algumas das medidas a incluir no projeto são a limpeza e desassoreamento do
leito, erradicação de espécies vegetais invasoras, plantações nas margens altas
do vale da ribeira e reforço estrutural das margens e implementação técnicas
para diminuir a velocidade de escoamento no leito da ribeira.
Esta obra é financiada pelo programa Portugal 2020 com um apoio financeiro
de um milhão e 67 mil euros.
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9 | PRESIDENTE DA REPÚBLICA INAUGURA EXPOSIÇÃO INÉDITA NO
MUSEU ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugurou uma exposição
no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, com mais de 500 objetos
que testemunham a densa ocupação humana em Sintra durante a Pré-História.
O Presidente da República aproveitou a ocasião para convidar todos os
portugueses a visitar o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas.
Boa parte das coleções expostas resulta do trabalho de investigação
arqueológica levado a cabo durante largos anos pela própria equipa do museu.
Parte destes materiais encontraram-se associados a vestígios de faunas
domésticas e de sementes cultivadas, cujas cronologias – obtidas por métodos
laboratoriais – vêm comprovar as mais antigas evidências de comunidades
agro-pastoris até hoje documentadas na fachada atlântica ocidental da
Península Ibérica.
As numerosas peças exibidas documentam as atividades quotidianas e os
diversos tipos de práticas funerárias que ocorreram no longo tempo.
O Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, inaugurado em 1999, reúne
hoje várias centenas de monumentos epigráficos, aos quais se somam muitas
outras coleções de materiais arqueológicos.
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10 | CÂMARA INICIA TRABALHOS DE PREVENÇÃO DE RISCO DE
INCÊNDIO NA SERRA DE SINTRA
A Câmara Municipal de Sintra deu início, no final de fevereiro, aos trabalhos de
prevenção de risco de incêndio, com a limpeza e a desmatação de caminhos
florestais na encosta ocidente da Serra Sintra, trabalhos que têm um prazo
estimado de quatro semanas.
Os trabalhos vão decorrer em duas frentes distintas. Uma equipa de Sapadores
Florestais, apoiada por uma máquina giratória, irá efetuar a limpeza, a
desmatação e a carga de sobrantes. Irá ainda proceder à regularização pontual
do caminho que, de futuro, irá facilitar o acesso aos veículos dos bombeiros, à
floresta e a uma lagoa existente no local, onde habitualmente é feito o
reabastecimento de água.
Depois, uma outra equipa de sapadores florestais, apoiada por um trator cortamato, vai realizar trabalhos de limpeza, desmatação e carga de sobrantes, por
forma a facilitar o acesso dos veículos dos bombeiros à floresta.
Todas as intervenções são efetuadas com o acompanhamento da Associação de
Bombeiros Voluntários de Almoçageme.
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11 | MUNICÍPIO DE SINTRA INVESTE 22 MILHÕES DE EUROS EM SÃO
JOÃO DAS LAMPAS E TERRUGEM
No âmbito das Presidências Abertas efetuadas pelas freguesias do concelho, foi
apresentado em março, o plano de investimentos globais do SMAS de Sintra no
valor de 22 milhões de euros na União de Freguesias de São João das Lampas e
Terrugem.
Este plano de investimento vai permitir a construção do sistema de
saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, São Miguel e Funchal - Subsistema
de São Miguel e Funchal pelos SMAS-SINTRA, o qual se encontra em fase de
adjudicação, no valor de 1 milhão e 240 mil euros. Pretende-se com a presente
empreitada a construção de rede de drenagem de águas residuais domésticas;
rede de drenagem de águas pluviais; remodelação da rede de abastecimento
de água; substituir todos os ramais domiciliários existentes e construir a
estação hidropressora em Barreira, para regularizar a pressão na rede de
abastecimento do Funchal. A extensão da rede de abastecimento de água a
instalar será 2,1 km, 123 ramais executados e a população abrangida de 250
habitantes. A extensão da rede de drenagem de águas residuais domésticas
será de 3,2 km e a rede de drenagem de águas residuais pluviais de 1,4 km.
Nesta freguesia temos investido muito no saneamento básico. Estas
intervenções são importantes porque devido à inadequação das redes
existentes, o elevado número de roturas é um incómodo para a população na
qualidade do serviço prestado.
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Foram também apresentadas empreitadas a lançar que são a construção do
subsistema de Alvarinhos e Areias, construção do sistema de Cabrela, Casais de
Cabrela, Silva e Faião, no valor de 3 milhões e 779 mil euros.
As empreitadas a lançar em anos futuros numa 1ª fase são a construção da
rede de águas residuais domésticas de Assafora, construção da ETAR e EEARD
de Cabrela, remodelação da rede de distribuição entre o reservatório da
Amoreira e a Assafora, execução da rede de águas residuais domésticas e
remodelação da rede de água na Aldeia Galega e Odrinhas, construção de ETAR
de Alvarinhos e Areias, remodelação dos reservatórios da Terrugem e da
Amoreira no valor de 4 milhões e 782 mil euros.
Os investimentos para anos futuros (2ª fase) são rede de águas residuais
domésticas, rede de água e estação elevatória em Alfaquiques, Ribeiro de Rio
de Cões, Codiceira e Sacário; redes de esgotos e remodelação das redes de
água em Catribana, Fachada e Chilreira e remodelação da rede de
abastecimento de água e construção de rede de águas residuais em Seixal,
Arneiro da Arreganha, Moucheira e Pêro Leite, com um valor de 7 milhões e
612 mil euros.
As obras já concluídas naquela freguesia foram a ETAR de Almorquim,
Emissário do Magoito (Ramo Magoito), a ampliação da ETAR de Vila Verde e a
remodelação da ETAR do Magoito, num total de 2 milhões e 523 mil euros.
Em curso encontra-se a remodelação da rede de águas de Godigana e Carne
Assada, a construção da ETAR de Godigana e a remodelação da rede de águas
Cabrela e Godigana no valor de 2 milhões e 257 mil euros.
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Assim, na União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem foi
apresentado o plano de investimentos que totaliza 22 milhões e 195 mil euros.
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12 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Sintra eleita um dos destinos mais sustentáveis do mundo |
Sintra foi eleita em março um dos 32 destinos mais sustentáveis do mundo, em
Berlim, Alemanha, na ITB, a maior e mais prestigiada feira de turismo.
A vila esteve entre os finalistas selecionados por um júri representado por 12
organizações internacionais, num total dos 100 destinos mais sustentáveis do
mundo, nomeados para as categorias: Melhor das Cidades, Comunidades &
Cultura, Melhor da Natureza, Melhor destino à Beira Mar, the Earth Award
(ambiente & clima) e Melhores do Planeta distribuídos por subcategorias p.e.
Melhor da Europa e Melhor do Atlântico, entre outros.
Na categoria de “Melhores Cidades e Comunidades”, Sintra, Cascais, a região
Oeste e Torres Vedras figuram entre os vencedores ao lado de Zuid-Limburg
(Holanda) e Tung Dap Village (Tailândia).
Estes locais foram considerados os melhores a nível mundial a proteger a sua
cultura e tradições, envolvendo a comunidade local na defesa de um turismo
sustentável e contra o chamado ‘turismo de massas’.
Os prémios foram atribuídos pela organização Green Destinations.

b)

Remodelação da rede de abastecimento de água em Rio de
Mouro |
O município de Sintra anunciou, no início de fevereiro, que vai proceder à
remodelação das redes de abastecimento de água na Serra das Minas e
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Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, num investimento total de cerca de 2
milhões e 520 mil euros. A obra tem início no segundo trimestre deste ano e
abrange 32 mil moradores. Os dois investimentos envolvem a instalação de 14
Km de rede e 885 ramais remodelados.
A necessidade de intervenção nas redes de distribuição de água da Serra das
Minas e Rinchoa surge devido à inadequação das redes existentes às
solicitações atuais, ao elevado número de roturas, aos incómodos e prejuízos
causados à população e na qualidade do serviço prestado às populações
residentes.
Pretende-se assim com a empreitada reformular as áreas de influência e
patamares altimétricos, remodelar todas as condutas em fibrocimento,
substituir os ramais domiciliários existentes e definir zonas de medição e
controlo (ZMC), para avaliação e monitorização da rede de abastecimento.
No caso da Rinchoa pretende-se também remodelar a conduta DN 300, em
fibrocimento que abastece a zona Alta da Rinchoa, instalada na Av. das Acácias,
desvio da conduta adutora DN 600, em FFD, implantada no arruamento
pedonal e escadaria existentes entre a Estrada Marquês de Pombal e a Rua da
Reserva Botânica, para o Caminho de Fitares e execução de coletor pluvial na
Av. das Olaias.
A intervenção na Serra das Minas tem um preço base de 1 milhão e 900 mil
euros e um prazo de execução de 36 meses e com esta empreitada serão
abrangidos cerca de 12 mil habitantes. A extensão de rede a instalar é de 11
km, com total de 825 ramais remodelados.
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Na Rinchoa, com um preço base de 621 mil euros e 18 meses de execução, a
intervenção vai abranger 20 mil habitantes, com um total de 60 ramais
remodelados e 3 km de rede.

c)

Autarquia abre concurso público para empreitada de rede de
águas residuais domésticas de Camarões |
O município aprovou em janeiro a abertura de concurso público para o projeto
da empreitada de rede de águas residuais domésticas de Camarões (União de
freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar), no valor de 600
mil euros.
A zona a construir a rede de águas residuais domésticas tem uma área total de
aproximadamente 1.420.000 m2, servindo a zona urbana de Camarões, com
cerca de 917 habitantes e assegurando as ligações das redes já construídas em
zonas AUGI.
A rede de águas residuais domésticas terá uma extensão de 3560 metros.

d)

Conselho Estratégico Empresarial faz radiografia de Sintra |
Na primeira reunião do Conselho Estratégico Empresarial de Sintra do atual
mandato

autárquico,

realizada

a

17

de

fevereiro,

os

indicadores

socioecónomicos do município foram escrutinados, reveladores de um
concelho saudável e em franco crescimento.
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Em 2017 Sintra foi o terceiro município do país, e o segundo da Área
Metropolitana de Lisboa (AML), em número de empresas em atividade, com
cerca de 36.376. Os setores empresariais mais representados de Sintra são as
atividades administrativas e serviços de apoio (24%), comércio por grosso e a
retalho (18%) e atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (10%).
Em conjunto, representam mais de 50% das empresas no concelho.
Sintra foi o décimo município mais exportador do país, e o quarto da AML (a
seguir a Lisboa, Palmela e Setúbal). No entanto, as importações continuam a
representar, aproximadamente, o dobro das exportações, apresentando um
saldo comercial deficitário. Uma situação, ainda assim, comum em municípios
da AML e do resto do país.
Quanto ao desemprego, nos últimos quatro anos, Sintra apresentou a maior
redução do número de desempregados entre os municípios da AML, ou seja
diminuiu 6.700 desempregados desde 2014.
No ano passado Sintra apresentava uma das menores taxas de desemprego das
áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, bem como dos restantes municípios
do país. Registava, ainda, a terceira maior redução de desemprego jovem da
AML (60%), desde 2014.
A maior percentagem de desemprego em Sintra encontra-se em munícipes no
grupo etário entre os 35 e os 54 anos (49%) e com o nível secundário (34%).
Relativamente aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), Sintra
apresenta, desde 2014, uma das maiores reduções de beneficiários de RSI de
Portugal: cerca de dois mil, numa percentagem de diminuição de 24%.
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Pretende-se que a estrutura consultiva prossiga o trabalho desenvolvido no
anterior mandato, reiterando o devido reconhecimento pela relevante missão
de serviço público levada a cabo no anterior mandato pelo presidente cessante,
o empresário João Talone.
Recorde-se que o Conselho Estratégico Empresarial foi criado para promover
políticas e medidas que revitalizem a economia do concelho, fixando as
empresas instaladas e atraindo novos investimentos. A estrutura visa criar um
ambiente propício à realização de negócios e à manutenção da paz social.

e)

Deposição de resíduos verdes gratuita em Sintra |
O município de Sintra decidiu receber gratuitamente, durante o período de
limpeza de terrenos, todos os resíduos verdes na ETAR dos SMAS, em Colares.
A decisão foi tomada no âmbito da campanha que decorre no município de
Sintra para a prevenção da época de incêndios, os SMAS decidiram que os
proprietários podem realizar a deposição dos resíduos verdes dessas limpezas
gratuitamente.
Com a disponibilização deste ponto de receção de resíduos verdes, os SMAS
colaboram na campanha de sensibilização ‘Cuidar dos nossos espaços verdes,
cuidar da nossa floresta’, que pretendeu sensibilizar e informar os munícipes
para a proteção das zonas verdes e floresta do concelho de Sintra.
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13 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Programa autárquico combate solidão sénior |
No âmbito da estratégia municipal que promove o envelhecimento ativo e
saudável e o combate ao isolamento e a solidão dos seniores do concelho, a
Câmara de Sintra realiza ao longo deste ano, uma vez por mês, o programa “Os
Dias da Idade”, que tiveram início a 24 de janeiro, no Centro Cultural Olga
Cadaval. Cerca de mil idosos de todas as freguesias do concelho de Sintra
participam em atividades na área do cinema, teatro, música, dança e visitas
culturais.
Este programa, iniciado em 2016, constitui uma das prioridades de intervenção
no atual mandato autárquico, sendo que participaram nas várias atividades até
ao momento, mais de 10 mil seniores.
O programa tem contado com o apoio das juntas de freguesia e das associações
de idosos do concelho, nomeadamente no transporte dos idosos e na
divulgação das atividades.

b)

Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Sintra em
consulta pública |
Decorreu até ao final de fevereiro o período de consulta pública da proposta do
Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Sintra (2018-2020).
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A Câmara Municipal de Sintra entende que o município deve continuar a dispor
de um Plano para a Integração dos Migrantes, como o resultado de um amplo
processo de participação.
Com tal, a autarquia pretende potenciar uma estratégia global na área da
imigração, participada e integradora das ações que as diferentes entidades e
organismos públicos já hoje desenvolvem e outras que se consideraram
importantes com base nas necessidades já identificadas.
A proposta de Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Sintra foi
construída em conjunto com organismos da administração central e local e com
as organizações sem fins lucrativos do concelho, em especial as que
prosseguem objetivos de integração das comunidades imigrantes.
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14 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a)

Sintra foi palco do melhor teatro de improviso |
O Festival Internacional de Teatro de Improviso – Espontâneo 2018 deu a
conhecer artistas e companhias de referência, nacionais e internacionais, entre
15 e 18 de fevereiro, no Centro Cultural Olga Cadaval. A edição deste ano, a
sétima, contou com companhias e atores de países como Espanha, USA, Israel e
Brasil.
Foi no ano de 2012 que a companhia de improvisação teatral, Instantâneos,
produziu a primeira edição do Espontâneo. Ao longo das suas seis edições, foi
responsável por trazer até Portugal, dezenas de improvisadores de todo o
mundo e afirmou-se como o único evento internacional de improvisação
teatral, no nosso país.
Tudo isto tornou o festival numa referência além-fronteiras e faz de Portugal,
um ponto de passagem obrigatório para improvisadores de todo o mundo,
estando mesmo nomeado para o Iberian Festival Awards, na categoria de
Melhor Festival Não Musical.

b)

Sétima edição do Festival Periferias em Sintra |
A Câmara Municipal de Sintra e a Companhia de Teatro Chão de Oliva
realizaram, entre 1 e 11 de março, a 7ª Edição do Periferias – Festival
Internacional de Artes Performativas de Sintra. O programa abrangeu um
conjunto de espetáculos de teatro, uma exposição e um conjunto de eventos
de rua, bem como espetáculos de música e uma feira do livro.
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O festival Periferias pretende afirmar-se como um polo das artes performativas
em língua portuguesa. O objetivo base deste festival é o de ser um tempo e um
espaço na configuração de um arquivo da produção teatral das regiões
periféricas dentro e fora de Portugal, com prioridade, nesta última geografia,
para os países de língua portuguesa. Tempo, espaço e arquivo que não fará o
Periferias viver apenas da apresentação de espetáculos, pois privilegiará a
convivência entre criadores; a heterogeneidade de formação e segmento etário
dos públicos; a reflexão entre quem partilha a(s) representação(ões); a edição
dos documentos provenientes da reflexão; e a geração de mais um interface
para a posterior circulação de espetáculos.

c)

Programa Okupa nas férias da Páscoa |
A Câmara Municipal de Sintra abriu inscrições, no início de março, para a
atividade de apoio às escolas Okupa – Tempos Livres na pausa letiva da Páscoa,
que decorrerá entre 26 de março e 6 de abril, em várias escolas do concelho,
proporcionando uma oferta lúdica aos alunos e garantindo uma resposta social
às famílias.
As tarefas previstas passam por apoiar os técnicos e animadores responsáveis
pelas atividades de tempos livres, dinamizar atividades lúdicas e pedagógicas,
acompanhar alunos com necessidades educativas especiais e zelar pelos
equipamentos e materiais disponibilizados.
Os participantes selecionados receberão uma bolsa diária no valor de 10 euros,
destinada a compensar despesas com transporte e alimentação, e estarão
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cobertos por um contrato de seguro contra acidentes pessoais garantido pela
autarquia.

d)

Corrida “Fim da Europa” contou com 2800 atletas |
Cerca de 2800 atletas participaram na 28ª Corrida “Fim da Europa”, prova que
se realizou no final de janeiro, com partida do centro histórico de Sintra e
chegada ao Cabo da Roca, iniciativa organizada pela Câmara Municipal de
Sintra em conjunto com Correr em Monsanto – Associação para o Desporto
Popular.
O serpentear da serra, a sua beleza natural, os seus monumentos, a dureza do
percurso e a chegada ao mar, mesmo junto ao ponto mais Ocidental da Europa,
faz da Corrida “Fim da Europa” uma prova ímpar, participada por alguns
milhares de entusiastas da corrida.
A Corrida “Fim da Europa” está ainda referenciada no guia "World's Ultimate
Running Races" da Harper Colling Publishers, que destaca as 500 mais
emblemáticas provas a nível mundial.
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15 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Sintra defende que o radicalismo deve ser prevenido junto das
comunidades locais|
No início de março defendi, em Bruxelas, numa conferência sobre o radicalismo
e terrorismo em meios urbanos que a prevenção e combate do radicalismo
deve incluir as boas práticas de inclusão junto das comunidade locais.
Na conferência organizada em conjunto pela Comissão Europeia e pelo Comité
das Regiões, tive oportunidade de deixar claro que a marginalização e falta de
acompanhamento dos imigrantes é um dos fatores que mais contribui para
fenómenos de radicalização.
A prioridade do município é promover o desenvolvimento inclusivo e a
melhoria geral da qualidade de vida dos cidadãos. Em Sintra promovemos boas
políticas de acolhimento e de integração.
O principal instrumento para o desenvolvimento de políticas locais na área do
acolhimento e integração de migrantes é o Plano Municipal para o Acolhimento
e Integração de Migrantes de Sintra.
Entre as medidas mais relevantes deste plano inclui-se o “Observatório das
Migrações de Sintra” que identifica as principais tendências e problemáticas da
comunidade islâmica local de forma a desenvolver novas medidas e política.
Os Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes, dois da autarquia e
outros dois da Associação Olho Vivo, assumem particular importância neste
plano municipal, porque garantem o acompanhamento e a regularização dos
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imigrantes no território português e desta forma a promoção da sua
integração.
O município de Sintra tem desenvolvido iniciativas que permitam a formação e
capacitação na língua e cultura portuguesa para facilitar a integração. A Fábrica
do Empreendedor tem sido um importante instrumento desta politica porque
permite capacitar para o empreendedorismo, empregabilidade e emprego,
através da formação profissional, assistência técnica, apoio à criação de
negócios e microempresas e noções de economia.
Sintra tem sido também exemplar no desenvolvimento de eventos e iniciativas
de interação entre as diversas comunidades e na promoção do diálogo inter
cultural e inter religioso.
Os Contratos Locais de Segurança por serem um instrumento fundamental nos
bairros e territórios com taxas elevadas de criminalidade e com maiores
dificuldades de integração. Os Contratos Locais de Segurança permitem que o
município de Sintra para esses territórios defina um conjunto de medidas com
parceiros no sentido de ultrapassar as dificuldades identificadas.
A redução de vulnerabilidades sociais, a prevenção da criminalidade e da
delinquência juvenil e o aumento do sentimento de segurança, são os principais
objetivos dos Contratos Locais de Segurança.
Tive oportunidade ainda de destacar, junto dos nossos colegas europeus, o
trabalho realizado nesta área em conjunto com associações locais. As
associações são um verdadeiro e fundamental aliado estratégico do município.
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b) Envolver Sintra no processo de decisão da União Europeia
Sintra continua profundamente empenhada no seu envolvimento no processo
de decisão europeu. Durante os três primeiros meses deste ano, representei o
munício nas reuniões plenárias do Comité das Regiões, que tem por princípio a
cooperação entre os diferentes níveis, o europeu, nacional, regional e local.
Nesse sentido estivemos envolvidos no debate sobre as expectativas dos
órgãos de poder local e regional em relação ao próximo quadro financeiro da
UE, com a presença do primeiro-ministro António Costa.
Sintra assume no plano europeu a preocupação para uma sociedade coesa no
sentido de uma economia competitiva no mercado global.

c) Promoção de Sintra em Feiras Internacionais de Turismo |
A Câmara Municipal de Sintra, em parceria com a Parques de Sintra - Monte da
Lua, continua a apostar numa estratégia de divulgação e promoção do
município em novos mercados. Os eventos dirigidos ao público em geral e a
profissionais de turismo onde, para além da participação com stand, foram
efetuados contatos diretos com operadores e agentes de viagem em reuniões
de trabalho, promovendo as marcas Sintra Capital do Romantismo, Active
Sintra e Sintrainn.
A MATKA em Helsínquia, Finlândia, realizou-se de 18 a 21 de janeiro onde
estiveram presentes 914 expositores oriundos de 84 países. No dia 18, dia
dedicado exclusivamente a visitantes profissionais, foram contabilizados 6659
visitantes. No total dos quatro dias, a feira recebeu 69 mil e 137 visitantes.
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O THE NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW em Nova Iorque, EUA, realizou-se de
26 a 28 de janeiro. Celebrando a 15ª edição, esta feira contou com mais de 560
expositores oriundos de 170 países.
Em fevereiro foram efetuadas mais três presenças de Sintra em certames
internacionais de turismo onde destaco o SALON DES VACANCES /HOLIDAY
FAIR em Bruxelas, Bélgica, que teve lugar de 1 a 4 de fevereiro. Tratou-se de
mais uma feira generalista, dirigida ao público, onde se promoverá as marcas
Sintra Capital do Romantismo, Active Sintra e Sintrainn e onde foram realizados
contactos com operadores e agentes de viagem em reuniões de trabalho.

16 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Sintra aprova descentralização das pequenas obras no parque
escolar |
A Câmara Municipal de Sintra aprovou no final de janeiro, em reunião do
executivo, a descentralização para as juntas de freguesia das pequenas obras
no parque escolar.
Esta decisão vai permitir que as pequenas obras nas escolas passem a ser feitas
pelas juntas de freguesia do nosso concelho. A medida permite um aumento de
eficácia e insere-se na estratégia de investimento nas escolas do concelho de
Sintra durante o atual mandato.
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São cerca de meio milhão de euros que vão ser transferidos para as juntas, uma
forma importante de apostar num princípio fundamental do poder local que é a
descentralização. Esta decisão vai contribuir para o objetivo de ter escolas com
maior qualidade.

b)

Praceta Sacadura Cabral em Rio de Mouro requalificada |
A Câmara de Sintra iniciou em janeiro a requalificação da Praceta Sacadura
Cabral em Rio de Mouro.
O objetivo da intervenção passa pelo reforço e qualificação da Praça Sacadura
Cabral, enquanto centralidade urbana identificada no Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana ARU Mem Martins-Rio de Mouro, tirando partido dos
grandes valores urbanos, particularmente da sua função agregadora, como
ponto central onde as pessoas se encontram.
Procura-se desenvolver uma imagem contemporânea aliada à integração de
elementos que incentivem a estadia e o lazer, que exprima a vontade de
devolução da cidade aos peões e estimule o sentimento de identidade e de
pertença.
É preciso olhar para o Concelho como um todo, as ARU não podem ser só na
vila histórica de Sintra, é preciso requalificar áreas onde as pessoas vivem, é
necessário uma praça para ser usufruída pelas pessoas, fazem falta sítios onde
as pessoas possam conviver, e esta obra é uma devolução de espaços de
fruição aos munícipes.
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Para além da criação de uma zona de lazer, convívio e jogos de mesa, que
ofereça uma estadia confortável, eventualmente complementada com a
integração de mobiliário urbano próprio, prevê-se que, em fase posterior, seja
equacionada a instalação de um equipamento-âncora que propicie outras
atividades.

c)

Sintra aprovou a adjudicação da requalificação do Bairro SAAL
do Pego Longo |
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, no final de janeiro, a adjudicação da
requalificação do Bairro SAAL do Pego Longo, na união das freguesias de Queluz
e Belas, um investimento no valor de 600 mil euros.
Com uma área de intervenção de 18.460 mil metros quadrados, esta obra surge
da necessidade de requalificar os espaços públicos com especial atenção aos
espaços destinados ao convívio, ao lazer e à melhoria das condições de
acessibilidade pedonal/viária, proporcionando um incremento da qualidade de
vida desta população.
Com a instalação de equipamentos e mobiliário urbano no Parque da Quinta do
Pego Longo, na zona poente do bairro, cria-se uma nova centralidade, entre
Queluz a Belas, em paralelo com a ciclovia que está a ser construída no local. O
conceito da reabilitação deste espaço é uma melhoria da qualidade geral deste
espaço público para os munícipes.
O projeto, com um prazo de execução de 7 meses, prevê a colocação de
equipamento e mobiliário no Parque da Quinta do Pego Longo, com instalação
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de equipamento (infantil, fitness, street workout e circuito de manutenção) e
mobiliário urbano.
Os trabalhos incluem limpeza, desmatação e requalificação no percurso
pedonal entre a Rua do Pego Longo e a Rua Paz e Amizade, construção de
rampa e contenção de talude na Rua das Alfarrobeiras, arranjos exteriores na
Rua da Escola, do Pego Longo, dos Namorados e de Santo António.
Na empreitada vão ser realizadas obras de construção de escadas entre a Rua
das Escolas, 8 de Dezembro e das Margaridas e pavimentação da Travessa das
Rosas e ligação pedonal à Rua do Chafariz. Vão ser também requalificados o
Jardim das Margaridas, Jardim do Leão e Jardim do Afonso. Será também criada
uma horta solidária com cerca de 20 talhões individualizados, possuindo uma
dimensão média de 50 m².

d)

Autarquia requalifica espaço público do Bairro de Santa Marta
em Casal de Cambra |
A autarquia assinou em janeiro o auto de consignação, que marcou o início da
requalificação do espaço público do Bairro de Santa Marta em Casal de Cambra,
no valor de 93 mil euros.
As intervenções a realizar no Bairro de Santa Marta, Casal de Cambra, têm por
objetivo devolver ao espaço público melhores condições de utilização, com
mais segurança e conforto, e simultaneamente concretizar soluções duradouras
capazes de garantir uma manutenção facilitada face à grande utilização do
local.
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Com uma área de intervenção de oito mil metros quadrados e um prazo de
execução de quatro meses, a obra pretende dar resposta à grande maioria das
solicitações da população, na sequência da consulta realizada à população e
associações locais com vista à identificação de necessidades de intervenção
prioritárias.
Na Praceta das Comunidades será construído um novo parque infantil e
recuperação da zona de estadia. Na Praceta envolvente à Ermida de Santa
Marta vai ser requalificado o espaço público valorizando a componente de
estadia e a zona envolvente com a reparação dos pavimentos existentes junto à
ermida e pavimentação da área em saibro com plantação de árvores.
É mais um investimento para melhorar a qualidade de vida dos nossos
munícipes.
Este projeto foi desenvolvido na sequência da aprovação da candidatura PEDU,
promovida pela Câmara no âmbito das operações enquadráveis no PAICD
correspondente ao eixo prioritário de desenvolvimento urbano sustentável,
associado à promoção da inclusão social, que tem como objetivo a regeneração
física, económica e social das áreas carenciadas, onde residem comunidades
desfavorecidas.
A obra, um investimento de cerca de 140 mil euros, permitiu a criação de área
de recreio infantil no centro do jardim com espaço de estadia e convívios
associados; áreas de atividades dinâmicas; espaço de estadia associado a zona
verde; árvores de alinhamento interno e externo e de enquadramento; zonas
de circulação pedonal que interligam as diversas plataformas do jardim,
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estacionamento na Travessa das Carolinas e circuito com aparelhos de
manutenção física.

e)

Escola Básica de Manique de Cima requalificada |
A Câmara Municipal de Sintra concluiu em janeiro as obras de requalificação do
campo de jogos e rede de drenagem de esgotos da Escola Básica de Manique
de Cima.
A empreitada consistiu na demolição do pavimento existente em betuminoso e
remoção do pavimento desportivo sintético; remoção dos dispositivos de
drenagem de águas residuais domésticas existentes e execução de nova rede
de recolha de águas residuais domésticas e pluviais.
Os trabalhos consistiram também na execução de novo pavimento em
betonilha e de novo pavimento em betuminoso; execução de pavimento
desportivo, com respetivas linhas de jogo, à base de resinas estirol-acrílicas;
instalação de novas balizas; execução de aumento de altura, da vedação
existente, instalação de rede em polietileno e pintura de vedação, muretes e
paredes exteriores da cozinha.
O investimento de cerca de 80 mil euros é um dos exemplos que da estratégia
que o município tem desenvolvido no sentido de melhorar o seu parque
escolar.
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f)

Requalificação do Mercado Municipal de Agualva concluida |
A Câmara Municipal de Sintra concluiu em fevereiro os trabalhos de
requalificação do Mercado Municipal de Agualva.
Os trabalhos realizados consistiram na pintura exterior do edifício, reparação
do revestimento em ladrilho cerâmico, pintura das paredes interiores, remoção
do revestimento de ladrilho cerâmico nos terraços e criação de nova base em
betonilha armada, impermeabilização e colocação de venezianas laterais nas
aberturas de ventilação transversal.
Este investimento de 140 mil euros é mais um exemplo da estratégia municipal
para a reabilitação urbana e recuperação de edifícios municipais por todo o
concelho.

g)

Requalificação do Mercado Municipal de Agualva concluída |
A Câmara Municipal de Sintra iniciou em março os trabalhos de demolição de
ruínas junto à EN 117, na União das Freguesias de Queluz e Belas.
Com esta intervenção pretende-se que sejam repostas as condições de
segurança e salubridade na zona. A obra surge na sequência da requalificação
que decorre daquele troço.
A intervenção realizada junto à EN 117 envolve também a construção de uma
passagem hidráulica para o Rio Jamor, a construção de lintel de betão armado
no alinhamento da fachada principal com execução de revestimento
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argamassado, e a construção de muros de suporte em betão armado, num
investimento de cerca de 150 mil euros.

h)

Já está concluída a reabilitação do espaço público da
Urbanização Vale Mourão em Rio de Mouro |
A Câmara Municipal de Sintra concluiu em fevereiro os trabalhos de
reabilitação do espaço público da Urbanização Vale Mourão, em Rio de Mouro.
Os trabalhos realizados contemplaram a construção e reparação de passeios,
execução de lugares para parqueamento automóvel, pavimentação em
diversos locais, instalação de luminárias LED, recuperação dos espaços verdes e
construção de uma nova área de jardim.
Este investimento de cerca de 150 mil euros é apenas mais um exemplo da
estratégia que o município de Sintra tem concretizado de melhoria e
requalificação do espaço público do concelho.
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