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1 | NOVA UNIDADE HOSPITALAR EM SINTRA
2 | SINTRA É O PRIMEIRO DOS GRANDES MUNICÍPIOS NO ÍNDICE DE
TRANSPARÊNCIA
3 | SINTRA É A CÂMARA COM MELHOR SAÚDE FINANCEIRA EM
PORTUGAL
4 | DESEMPREGO DESCE EM SINTRA
5 | CÂMARA DÁ INÍCIO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE
QUELUZ
6 | INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA CAVALEIRA
7 | INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA BANDA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE COLARES

8 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a)

Câmara lança concursos para os novos Centros de Saúde de
Agualva e Sintra |

b)

Sessões públicas sobre o programa estratégico de reabilitação
urbana de Queluz-Belas |

c)

Novo Espaço do Cidadão em Massamá |

9 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Sintra cria concelho de opinião da paisagem cultural de Sintra |
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b)

Polícia Municipal e SMAS no terreno para fiscalizarem depósitos
de entulho |

10 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Câmara de Sintra volta a ser distinguida como “Autarquia +
Familiarmente Responsável” |

b)

“Quando a comunidade é resposta” no Centro Cultural Olga
Cadaval |

c)

Sintra cria bolsas sociais nas creches |

d)

Câmara reforça o apoio social |

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

Lançada empreitada para a construção da Pousada da
Juventude |

b)

Comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino de Colares |

c)

Câmara de Sintra homenageou atletas e clubes do concelho na
Gala dos Campeões |

d)

Sintra é um dos destinos mais valiosos para 2017 |

e)

Famílias jantam em escolas de Sintra |

f)

Câmara de Sintra assina Protocolo de colaboração com a Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril |
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g)

A "Incrível Fábrica do Natal" no Palácio Nacional de Sintra |

12 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a)

Sintra recebeu o I Encontro de Investidores da Diáspora |

b)

Encontro do Crescimento Inclusivo das Cidades em Paris |

c)

Sintra Promove Seminário "O Reino Unido após o Brexit:
Desafios e Oportunidades para as Empresas Portuguesas" |

d)

Município de Sintra Reforça Solidariedade com Guiné Bissau |

e)

Sintra promove encontro sobre oportunidades de negócio na
Índia |

13 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Autarquia lança requalificação da Calçada da Rinchoa em Rio de
Mouro |

b)

Novo parque de lazer em Monte Abraão |

c)

Mercado de Almoçageme requalificado |

d)

Câmara assina auto de consignação para estabilização de talude
de tardoz no Cacém |

e)

Câmara reforça investimento na segurança rodoviária |

f)

Presidência Aberta na União das Freguesias de Sintra |
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1 | NOVA UNIDADE HOSPITALAR EM SINTRA
A Câmara Municipal de Sintra assegurou que a construção do novo Hospital de
Proximidade de Sintra seja realizada na zona da Cavaleira, freguesia de AlgueirãoMem Martins com estava previsto.
Os promotores da urbanização da Cavaleira concordaram, em definitivo, autorizar
a mudança do uso dos terrenos de espaço verde para equipamento hospitalar.
As propostas de desafetação do terreno e cedência ao Ministério da Saúde foram
aprovadas em reunião de Câmara por unanimidade e serão submetidas à
Assembleia Municipal agendada para 13 de fevereiro.
A construção do Hospital de Proximidade de Sintra nunca esteve em causa naquele
local. Tínhamos várias opções, mas perante a nova atitude dos promotores
optamos pelo caminho mais mobilizador, envolvendo toda a comunidade. Após
décadas de esquecimento e abandono do concelho em matéria de saúde este é um
projecto da maior importância para os munícipes e sobre o qual é exigível a todos o
indispensável apoio.
Agora estamos em condições de apresentar, num curto espaço de tempo, todas as
valências do novo Hospital de Proximidade de Sintra. A mudança das
características desta unidade hospitalar (inicialmente polo hospitalar) decorreu
durante o processo negocial com o Ministério da Saúde. O grande número de
valências e cuidados de saúde deste equipamento vai ao encontro das
necessidades das populações do nosso concelho que urgentemente devem ser
satisfeitas.
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O novo Hospital de Proximidade Sintra deverá custar cerca de 30 milhões de euros.
A Câmara Municipal de Sintra cede o terreno com 59 mil e 500 metros quadrados e
6 milhões de euros para a sua construção.

2 | SINTRA É O PRIMEIRO DOS GRANDES MUNICÍPIOS NO ÍNDICE DE
TRANSPARÊNCIA
O município de Sintra conquistou o 18º lugar no “ranking” dos municípios mais
bem classificados no Índice de Transparência Municipal (ITM), realizado pela
Transparência e Integridade, Associação Cívica (TIAC).
Pelo quarto ano consecutivo, a Transparência e Integridade, Associação Cívica
avaliou a informação disponibilizada pelas 308 câmaras municipais nos seus sites.
Sintra é hoje um exemplo de transparência e rigor na gestão da sua Câmara. Na
gestão pública autárquica, a transparência é fundamental para a mudança de
comportamentos, aumentando o poder dos eleitores e dando-lhes a possibilidade
de se tornarem uma comunidade que verdadeiramente participa e controla.
A democracia é, por essência, avessa ao segredo. Para combater que o poder se
torne invisível e arbitrário, é necessário construir a sociedade democrática em que
os direitos não se limitem nem se esgotem na escolha dos governantes, mas se
alarguem ao controle do respetivo exercício.
Sintra é o município com maior eficiência financeira entre os 35 municípios de
grande dimensão, de acordo com os dados apresentados no Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses.
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3 | SINTRA É A CÂMARA COM MELHOR SAÚDE FINANCEIRA EM
PORTUGAL
Sintra é considerada a autarquia com melhor saúde financeira do país, num ranking
elaborado pela Ordem dos Contabilistas Certificados no Anuário Financeiro dos
Municípios Portugueses.
O ranking conhecido no final de novembro que analisa 2015 obedece a um
conjunto de indicadores financeiros, que uma vez ponderados dão origem a três
tabelas classificativas, consoante a sua população, mais de 100 mil habitantes, até
100 mil habitantes e menos de 20 mil habitantes. Mais receita, mais investimento,
menos despesa, menos dívidas e menor lentidão no pagamento aos fornecedores,
são alguns dos indicadores financeiros sublinhados pela Ordem dos Contabilistas
Certificados no Anuário Financeiro dos Municípios.
Sintra está em destaque pela maior descida a nível nacional do passivo exigível. A
câmara reduziu em 31 milhões de euros (-40,8%) este valor.
A autarquia está ainda entre os dez primeiros com menor prazo de pagamento,
sendo a primeira dos grandes municípios portugueses.
O anuário destaca ainda o município de Sintra por ter baixado o montante global
das despesas de transferências e subsídios em cerca de 6 milhões e 400 mil euros.
Sintra aparece também em destaque por ter sido o segundo município, depois de
Lisboa, a pagar mais dívidas, cerca de 22 milhões de euros.
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4 | DESEMPREGO DESCE EM SINTRA
No final de novembro foi conhecido que o número de desempregados em Sintra
diminui no último mês. A taxa de desemprego em Sintra desceu mais 1,68%, em
Outubro, face aos 5,93 % em Setembro deste ano, de acordo com estatísticas do
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).
A taxa de desemprego é mais incidente na faixa etária dos 35 aos 54 anos e no
grupo com o ensino secundário de escolaridade.
De salientar que desde o início deste mandato, em Outubro de 2013, a descida da
taxa de desemprego é de 28,74%.
A autarquia Sintra tem desenvolvido uma estratégia de apoio ao tecido empresarial
de Sintra, criando o Gabinete de Apoio ao Empresário e o Conselho Estratégico
Empresarial de Sintra para debate e análise da situação económica e social do
concelho, na perspetiva das empresas e dos trabalhadores, propondo às entidades
decisórias medidas que se mostrem adequadas e resolvam as situações
identificadas.

5 | CÂMARA DÁ INÍCIO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE
QUELUZ
A Câmara Municipal de Sintra deu início a 10 de novembro à construção do novo
Centro de Saúde de Queluz, que serve 30 mil pessoas, com a assinatura do auto de
consignação.
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A empreitada da construção do Centro de Saúde de Queluz, no valor de 1 milhão e
cento e vinte mil euros mais IVA, teve o visto do Tribunal de Contas e fica a cargo
da empresa Lopes & Martins Engenharia Construção e Obras Públicas, Lda que
ganhou o concurso público.
O Centro de Saúde de Queluz é uma prioridade e um compromisso assumido
perante a população que se está a cumprir, esta é uma obra que corresponde a
uma estratégia para resolver as carências que existem há décadas numa área tão
importante como a da saúde.
Este Centro de Saúde vai servir uma população de 30 mil pessoas e vai englobar a
primeira unidade de pedopsiquiatria do concelho de Sintra. O município de Sintra é
o concelho com maior número de jovens de Portugal, cerca de 70 mil.
O novo Centro de Saúde de Queluz será implantado na antiga Escola Básica
localizada na Rua D. Fernando em Queluz e é financiado em 30% pela autarquia de
Sintra, que cede também o terreno e é responsável pelo projeto e pela obra.
Este é o primeiro centro de saúde a iniciar obra do Programa para Melhoria das
Instalações de Saúde em Sintra. O programa prevê um investimento de cerca de 7
milhões de euros em 5 novos centros de saúde: Queluz, Agualva, Algueirão-Mem
Martins, Sintra e Almargem do Bispo. Em Queluz, Agualva, Algueirão-Mem Martins
e Almargem do Bispo a autarquia investe 1,8 milhões de euros (30%), executa as
obras e cede os terrenos e os edifícios onde vão ficar instaladas as novas unidades
de saúde. A autarquia financia a totalidade da construção do novo Centro de Saúde
na Estefânia em Sintra (875 mil euros).
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6 | INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA CAVALEIRA
Assinei a 24 de novembro o auto de consignação para a construção do novo
Parque Urbano da Cavaleira, e que marca o arranque das obras de um espaço de
lazer ao ar livre, com investimento da autarquia de 700 mil euros.
O aumento de espaços verdes e a melhoria do espaço público do concelho
constituem uma estratégia, que a Câmara de Sintra tem vindo a implementar
desde o primeiro dia.
Este novo parque urbano, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, ocupará uma
área de 25 mil metros quadrados e destina-se a fruição do espaço público ao ar
livre. O projeto, partindo de vegetação característica da região, prevê a criação de
zonas de estadia e lazer, circuitos de manutenção para adultos e idosos, parque
infantil, zona de desporto ao ar livre, percursos pedonais e estacionamento,
adequadas a diversas gerações.
A população foi convidada a participar ativamente com ideias e contributos, para a
realização do projeto, tendo sido recolhidas 111 opiniões de munícipes que foram
integradas.

7 | INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA BANDA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE COLARES
Foi inaugurado em dezembro a nova sede da Banda dos Bombeiros Voluntários de
Colares, que comemora 125 anos com a presença do Sr. Presidente da República.
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Tive oportunidade de agradecer mais esta visita do Sr. Presidente da República
uma das jóias do concelho, que é também onde Sintra se reflete enquanto sítio
Património da Humanidade.
A câmara tem vindo promover a recuperação do património municipal
abandonado, disponibilizando-o a instituições do concelho, incentivando a que
prossigam com a sua atividade nas áreas social e cultural.
O edifício da antiga escola primária de Colares foi inaugurado, como a nova sede
da Banda dos Bombeiros Voluntários de Colares.

8 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a) Câmara lança concursos para os novos Centros de Saúde de Agualva e Sintra |
A autarquia de Sintra aprovou em novembro o lançamento do concurso público
para construção do Centro de Saúde de Agualva, que servirá cerca 30 mil
utentes e com um investimento de 1 milhão e 400 mil euros.
O edifício com três pisos será construído junto ao Mercado de Agualva e
contempla duas unidades de saúde familiar independentes com gabinete saúde
mulher/planeamento familiar, gabinetes para consulta, gabinetes de
enfermagem, sala de tratamentos de pensos e sala de tratamentos de
injetáveis.
A Câmara de Sintra está profundamente empenhada em mudar a prestação dos
cuidados de saúde no concelho. O investimento que fizemos em cinco novos
centros de saúde é fundamental para recuperar anos de atraso.
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O começo da obra está previsto para o início do segundo semestre de 2017 e
tem um prazo de execução de 8 meses.
Aprovámos também a 25 de novembro a abertura do concurso público para a
construção do Centro de Saúde de Sintra, em reunião de Câmara.
A Câmara de Sintra tem seguido uma estratégia global, de grande esforço
financeiro e de grande determinação para recuperar as décadas perdidas no
sector da saúde. É um esforço financeiro da autarquia de cerca de 9 milhões de
euros, mas fundamental para todos os que vivem e trabalham em Sintra. Os
cinco centros de Saúde que vamos construir (Sintra, Algueirão-Mem Martins,
Queluz, Agualva e Almargem do Bispo) e a nova unidade hospitalar são o
caminho que vai permitir mudar de forma radical a prestação de cuidados de
Saúde no nosso concelho.
A autarquia investe cerca de 1 milhão de euros na construção desta nova
unidade de saúde familiar, que vai ficar instalada num edifício com valor
histórico, na zona da Estefânia, e que para melhor a sua funcionalidade será
ampliado com dois blocos, conferindo-lhe assim o espaço conveniente para
gabinetes de consultas e salas de tratamentos, zona de atendimento ao
público, salas de espera, sala de reuniões, entre outros. Todos os acessos ao
edifício pelo exterior, assim como todos os espaços interiores, são acessíveis a
pessoas com mobilidade reduzida por rampas ou elevador. Está também
previsto o acesso automóvel a área circundante, através de uma rampa
localizada junto a um dos blocos. As obras terão início no primeiro semestre de
2017.
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b) Sessões públicas sobre o programa estratégico de reabilitação urbana de
Queluz-Belas |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu duas sessões públicas sobre o
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Queluz-Belas. A primeira
sessão realizou-se no dia 16 de novembro, no Salão Nobre da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belas.
A autarquia aprovou em reunião de Câmara de 11 de outubro colocar em
discussão pública o programa estratégico da Área de Reabilitação Urbana (ARU)
de Queluz/Belas, que prevê um investimento de 23 milhões de euros.
A reabilitação urbana é um importante instrumento para a vitalidade das
cidades, impulsionando a renovação do espaço público com melhoria de
infraestruturas e da acessibilidade, valorização do património, consolidando
centralidades e afirmando a identidade do local.
A segunda sessão teve lugar no 22 de novembro nas instalações da ARPIMA Associação De Reformados, Pensionistas e Idosos de Monte Abraão e contou
com a adesão e participação da população local.

c) Novo Espaço do Cidadão em Massamá |
A 14 de novembro tive oportunidade de anunciar a abertura de mais um
Espaço do Cidadão no concelho de Sintra, desta vez no Shopping Center de
Massamá.
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Continuamos a trabalhar para cumprir o objetivo de melhorar os serviços
prestados aos cidadãos, numa lógica de proximidade, e assim está a crescer a
rede de Espaços do Cidadão em Sintra.
O Espaço do Cidadão na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão
ficará instalado no ShoppingCenter de Massamá, disponibilizando serviços
administrativos em vários postos de atendimento de frente de loja (front office)
e outros de retaguarda (back office). A abertura está prevista para o primeiro
trimestre de 2017.
Esta oferta de serviços aos munícipes tem vindo a crescer no município: Em
março de 2014 abriu o Espaço do Cidadão de Sintra, o Espaço do Cidadão de
Pêro Pinheiro está em funcionamento desde julho de 2014, o Espaço do
Cidadão de Fitares, em Rio de Mouro, abriu em outubro de 2016. Em Abril de
2016 ano foi inaugurada a Loja do Cidadão de Agualva- Cacém.

9 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Sintra cria concelho de opinião da paisagem cultural de Sintra |
A Câmara Municipal de Sintra aprovou em reunião do seu executivo a criação
do Conselho de Opinião da Paisagem Cultural de Sintra.
Com a criação do Conselho de Opinião pretende-se obter o contributo de
diversas entidades, que têm demonstrado uma efetiva mais-valia para os
objetivos prosseguidos pelo município no âmbito específico da defesa dos bens
incluídos na classificação como património mundial.
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O Conselho de Opinião tem uma competência exclusivamente consultiva,
relativamente às matérias com repercussão nos bens e na área da classificação
como património mundial e que venham a ser submetidas à sua ponderação
mediante solicitação do presidente da Câmara Municipal de Sintra ou do
presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra-Monte da Lua.
Considerando que o acervo material inerente à classificação atribuída pela
UNESCO, assim como o posicionamento institucional que o município tem
vindo a assumir, tornam a temática do património e da cultura como
verdadeiramente prioritária e determinante, culminando assim na criação
deste Conselho de Opinião.

b) Polícia Municipal e SMAS no terreno para fiscalizarem depósitos de entulho |
A Polícia Municipal, em conjunto com os SMAS, levou a cabo no final de
novembro, durante um dia inteiro, uma operação especial de fiscalização de
abandono e descarga de resíduos em locais ilegais.
A missão visou a fiscalização de vários locais de forma orientada e concertada
durante todo o dia com cinco equipas. Cada equipa foi composta por dois
agentes da Polícia Municipal e dois Fiscais dos SMAS. Os procedimentos de
abordagem nos casos de flagrante delito foram conduzidos pelos agentes da
Polícia Municipal.
Durante a manhã no Linhó, foi passado um auto de contra ordenação por um
flagrante delito e uma identificação em Colares. No período da tarde/noite foi
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registado um flagrante delito, com auto de contra ordenação, no Mucifal, duas
identificações no Algueirão e duas identificações em Colares.
A questão ambiental é uma prioridade atual da autarquia, assim, a polícia
municipal desenvolve estas operações de fiscalização no sentido de promover
as boas práticas relativas a esta questão.
A autarquia também iniciou, há cerca de dois meses, uma campanha de
sensibilização onde apela para a denúncia destas ilegalidades.
A Câmara de Sintra deu início em setembro a uma campanha de sensibilização,
fiscalização e recolha de depósitos ilegais de entulho. Até ao final de novembro
o município de Sintra já recolheu 405 toneladas de entulho depositado
ilegalmente.
Anunciei em Setembro que a Polícia Municipal passaria a dispor em
permanência de duas equipas cada uma delas constituída por dois elementos,
com o objetivo de levar a cabo a fiscalização prevista na lei e especificamente
relativa à temática dos resíduos.
As equipas da Polícia Municipal terão de assegurar e garantir a devida
articulação com as forças de segurança competentes, sempre que tal se afigure
necessária.
A autarquia definiu desta forma uma orientação transversal para todos os
serviços da Câmara, que determinou a questão dos despejos ilegais de resíduos
como uma prioridade na atuação da câmara.
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10 |

REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

a) Câmara de Sintra volta a ser distinguida como “Autarquia + Familiarmente
Responsável” |
A Câmara Municipal de Sintra volta a ser distinguida como ”Autarquia +
Familiarmente Responsável” pelo Observatório das Autarquias Familiarmente
Responsáveis (OAFR) e recebeu a “Bandeira Verde com Palma” no dia 7 de
dezembro.
Nesta 8ª edição, são 58 os municípios portugueses distinguidos com a Bandeira
Verde de "Autarquia + Familiarmente Responsável 2016" e 37 os municípios
que são distinguidos por três ou mais anos consecutivos, como é o caso de
Sintra.
A prestação das autarquias foi avaliada através de um inquérito feito a nível
nacional, cuja participação é voluntária, tendo o Observatório distinguido este
ano 58 Câmaras.
A Bandeira Verde tem como principal objetivo dar visibilidade às autarquias
com boas práticas e incentivar as restantes a fazerem mais e melhor no âmbito
das políticas de apoio à família.
Esta distinção visa reconhecer a capacidade de intervenção das autarquias,
estimulando a continuidade das políticas de apoio à família praticadas e
incentivando a prossecução de novas medidas. A iniciativa favorece o
diagnóstico interno e promove a criação de uma cultura favorável à família.
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b) “Quando a comunidade é resposta” no Centro Cultural Olga Cadaval |
A Câmara Municipal de Sintra em parceria com a Associação Pais em Rede,
realizou nos dias 10 e 11 de novembro, o Encontro "Quando a comunidade é
resposta" no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra.
O Encontro partilhou a experiência do projeto Sintra Inclui, promovendo
momentos de reflexão e aprofundamento mostrando qual o papel que uma
Câmara Municipal pode assumir na promoção de um concelho mais inclusivo,
através da otimização dos recursos existentes na comunidade e criando, para o
efeito, uma rede comunitária de apoio à pessoa com deficiência.
O projeto “Sintra Inclui” tem como objetivo promover a transição da vida
escolar para a vida socio-laboral de jovens com deficiência, constituindo-se
como uma resposta de intervenção direta do poder local, mas que deve ser
visto como impulsionador da criação de medidas de política pelo governo
central. Desenvolveu-se a partir do envolvimento do Conselho Estratégico
Empresarial que permitiu criar um ambiente favorável à integração dos jovens
em contexto real de tarefa ou trabalho.
Durante os dois dias do encontro tiveram lugar diversos workshops. Na sessão
de encerramento foi entregue o "Selo Empresa Inclusiva" e atribuída uma
Menção Honrosa às escolas participantes no projeto Sintra Inclui.

c) Sintra cria bolsas sociais nas creches |
Teve início em novembro o programa “Bolsas Sociais nas Creches” de Sintra
destinado a crianças entre os 3 meses e os 3 anos.
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Assumimos o combate à pobreza e à exclusão social como prioridades deste.
No programa desenvolvido pela autarquia estão atribuídas 168 bolsas sociais
para o ano letivo 2016/2017, num valor 162 mil euros. Existem cerca de 3795
vagas em creches, das quais 1351 na rede solidária e 2444 no setor privado,
sendo que apenas 1091 se encontram abrangidas por acordos de cooperação
com a segurança social.
Gostaria de deixar aqui uma palavra de elogio à responsabilidade social das
instituições que estabeleceram parceira com a autarquia, disponibilizando mais
de 400 vagas.
A bolsa prevê um apoio de 50% para o 1º escalão do abono de família, 40%
para o segundo e 30% para o 3º escalão.
Podem aderir ao programa entidades da rede solidária e do setor privado,
contudo é dada preferência às vagas disponibilizadas pelas entidades aderentes
da rede solidária.

d) Câmara reforça o apoio social |
A Câmara Municipal de Sintra assinou no dia 22 de novembro, um protocolo de
cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Sintra, que estabelece uma
parceria para reforço do apoio social às populações através daquela instituição
de utilidade pública, no valor de 60 mil euros.
Esta é mais uma maneira de a Câmara apoiar quem mais precisa. Desde o início
deste mandato temos uma estratégia, que pressupõe um desenvolvimento
inclusivo do nosso concelho, e temos uma parcela substancial do nosso
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orçamento para a solidariedade porque as pessoas em situação mais vulnerável
têm de ser ajudadas.
A Câmara Municipal de Sintra tem vindo a apostar num vasto conjunto de
respostas dirigidas às famílias mais carenciadas, tais como o Centro de
Emergência Social, Fundo de Emergência Social, Programa Táxi Social,
Programa Farmácia Acessível, Fábrica do Empreendedor e vários programas na
área da Saúde Mental e do Emprego Protegido.

11 |

APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

a) Lançada empreitada para a construção da Pousada da Juventude |
Foi aprovado o concurso público em novembro para a construção da Pousada
da Juventude, um investimento do valor de 1 milhão e 400 mil euros.
A Pousada da Juventude de Sintra ficará instalada em dois edifícios junto à
estação ferroviária de Sintra, numa zona muito central e de acesso facilitado.
Foi um longo caminho percorrido e que finalmente vai aproveitar-se um lugar
que estava abandonado.
A Câmara de Sintra desenvolveu o projeto para a Pousada da Juventude, com
abertura prevista para 2017, vai ficar bem enquadrada no ambiente e será um
elemento valorizador do território.
Com uma área bruta de construção de 1.248 m2, a pousada vai disponibilizar 24
quartos e um total de 104 camas. A obra tem o valor de 1 milhão e 400 mil
euros e um prazo de execução de 240 dias.
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Os dois edifícios habitacionais situam-se na Rua Dr. Alfredo da Costa, nº30,
bloco 6 e 7, em Sintra, e estão atualmente devolutos e em estado degradado.

b) Comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino de Colares |
A 10 de Novembro de 1516, o rei D. Manuel I atribuía o chamado Foral Novo a
Colares. É um documento extraordinário, não apenas nos aspetos legislativos e
administrativos mas, de igual modo, no registo da vida quotidiana do povo de
Colares daquela época.
Foi com grande satisfação que o município assinalou os 500 anos do Foral
Manuelino de Colares. E essa satisfação reúne em si três importantes vetores,
numa simbiose que me apraz registar e celebrar. Em primeiro lugar, a imensa
História de uma região outrora concelho realengo e que, desde a reforma
administrativa de 1855, é uma das mais belas e representativas das freguesias
que constituem o concelho de Sintra.
Em segundo, o povo que lhe dá corpo e alma. Uma gente trabalhadora,
empenhada e empreendedora, criadora e guardiã dessa mesma História, das
tradições e sabedorias ancestrais.
Por último, e não menos importante porque advém da soma de todo este
percurso milenar, a capacidade que Colares teve de preservar as suas belezas,
os seus saberes, a sua matriz social, cultural e ambiental.
Para comemorar os 500 anos do Foral de Colares, a Câmara Municipal de Sintra
promoveu diversas atividades nos dias 10, 12, 13 e 26 de novembro.
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Em destaque esteve a Sessão Solene Evocativa dos 500 anos do Foral
Manuelino de Colares, que se realizou a 10 de novembro na Adega Regional de
Colares.
No dia 12 de novembro, no Salão Nobre da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Colares, o dia foi dedicado ao colóquio "Colares Uma evocação histórica".
A Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (EPAV) recebeu a
apresentação da monografia Colares, da autoria de Maria Teresa Caetano, no
dia 26 de novembro.
Olhar o passado, à luz de documentos tão marcantes e com a envergadura
histórica do Foral de Colares, também nos obriga a refletir e a projetar os
passos certos do presente. Porque temos a obrigação de legar às gerações
vindouras o melhor que pudermos realizar. Porque a região de Colares merece
todo o nosso esforço, carinho e sentido de futuro.
É esse o legado que queremos deixar aos sintrenses de amanhã. É esse o
caminho que estamos a construir.

c) Câmara de Sintra homenageou atletas e clubes do concelho na Gala dos
Campeões |
A autarquia homenageou cerca de 270 atletas de clubes do concelho, na Gala
dos Campeões que se realizou no dia 15 de novembro, no Centro Cultural Olga
de Cadaval que esteve com a lotação praticamente esgotada.
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Foram

distinguidos

todos

os

que

conquistaram

títulos

federativos

Internacionais, Nacionais, Regionais e que participaram em eventos
Internacionais em representação da seleção nacional, bem como todos os que
conquistaram títulos Internacionais, Nacionais e Regionais do Desporto Escolar,
na época desportiva de 2015/2016.
O reconhecimento desse trabalho, dessas conquistas que só se conseguem
através do esforço, da determinação e da vontade, que o Município decidiu
enaltecer, difundir e perpetuar os vossos êxitos através desta Gala dos
Campeões.
A realização da Gala dos Campeões contribui para o reconhecimento e
divulgação das classificações de destaque alcançados pelos atletas dos clubes
desportivos de Sintra a nível individual e coletivo, conquistando títulos
Internacionais, Nacionais e Regionais em vários escalões e diversas
modalidades.

d) Sintra é um dos destinos mais valiosos para 2017 |
Também em novembro foi anunciado que Sintra está entre os 100 destinos
mais valiosos do mundo para 2017, de acordo com uma lista divulgada pelo
portal “Trivago”.
Com base nos mais de 175 milhões de avaliações feitas por viajantes de todo o
mundo na sua plataforma e o preço médio das cidades, o motor de busca
Trivago divulgou a lista dos ‘100 destinos mais valiosos para 2017’ - uma lista
que destaca a relação qualidade-preço.
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Portugal é o quinto país do mundo com mais entradas nesta lista, com cinco
cidades no ‘Best Value City Index 2017’: Fátima, Guimarães, Braga, Sintra e
Coimbra.
A lista, divulgada anualmente, apresenta os 100 melhores destinos mundiais
com base no preço médio das cidades e na vertente “qualidade-preço” da sua
hotelaria.

e) Famílias jantam em escolas de Sintra |
A Câmara Municipal de Sintra realizou em novembro o jantar em família em
três escolas do concelho.
O objetivo desta iniciativa - "Vamos jantar na Escola! Jantar em Família"- é
aproximar a família, a escola e a comunidade educativa, ao mesmo tempo que
se promovem medidas de sensibilização das diferentes gerações para a
educação alimentar como uma prioridade na área da saúde pública.
A iniciativa teve a adesão de cerca de mil pessoas. São alunos, familiares,
professores e demais agentes educativos que se juntaram em três escolas do
concelho, EB Várzea de Sintra, EB S. Pedro de Sintra e EB Tapada das Mercês.

f) Câmara de Sintra assina Protocolo de colaboração com a Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril |
A Câmara Municipal de Sintra assinou a 16 de novembro um protocolo de
colaboração com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE)
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para cooperação pedagógica, técnica e científica em ações consideradas de
interesse na área de hotelaria, restauração, animação e turismo.
Este protocolo é o mais um passo na estratégia de desenvolvimento da área do
turismo. Desde 2013, em Sintra, foi superior a 33%, um bom indicador para
afirmar o município como um destino de turismo único no panorama europeu.
Neste momento estão a ser recuperadas e reabilitadas novas unidades de
alojamento e hoteleiras na Vila de Sintra, que representam um aumento na
oferta de 159 quartos e criação de 78 postos de trabalho diretos e cerca de 115
indiretos.
O presidente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Raul Rouas
Filipe, salientou o potencial de Sintra a nível turístico e a possibilidade de as
duas entidades realizarem um bom trabalho para o turismo de Sintra.
O protocolo prevê cooperação no desenvolvimento de oferta formativa
conjunta, projetos de investigação e estudos de mercado e de um polo
formativo a instalar no município de Sintra com equipamentos financiados pela
ESHTE.

g) A "Incrível Fábrica do Natal" no Palácio Nacional de Sintra |
A Parques de Sintra – Monte da Lua e a Câmara Municipal de Sintra realizaram
no Palácio Nacional de Sintra a “Incrível Fábrica de Natal” de 16 a 23 de
dezembro.
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O antigo paço real transformou-se na maior fábrica do Natal, onde de hora a
hora e durante 15 minutos, o Pai Natal e os seus duendes satisfizeram os
sonhos das crianças, numa projeção de vídeo mapping em que as personagens
virtuais interagem e onde os brinquedos tradicionais estão em destaque.

12 |

REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA

a) Sintra recebeu o I Encontro de Investidores da Diáspora |
Sintra recebeu o I Encontro de Investidores da Diáspora, nos dia 16 e 17 de
dezembro, no Centro Cultural Olga Cadaval, com a presença de 300
representantes de micro e pequenas empresas da diáspora, ministros,
secretários de Estado, autarcas, presidentes de entidades públicas e
representantes de câmaras do comércio, para debater e partilhar experiências
entre as diversas realidades da diáspora, conhecimento e diálogo intercultural e
estabelecer eventuais parcerias de negócio.
Este encontro faz-se no quadro geral de uma política pública de proximidade
com estas comunidades e tem como principal objetivo atrair investimento da
diáspora portuguesa para Portugal. Os nossos emigrantes podem servir de
facilitadores para as exportações portuguesas para esses países e para o
investimento português.
Sintra está de braços abertos para receber todos os que queiram regressar e
também investir. Oferece enormes potencialidades ao investidor graças ao
somatório de fatores determinantes que a tornam uma zona empresarial de
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excelência, com infraestruturas, acessos viários e ferroviários rápidos, projeção
internacional como Património da Humanidade, qualidade de vida num
território seguro, amigo do ambiente e oferta cultural e de lazer. Sintra é amiga
do investidor. Por isso, criámos o Conselho Estratégico Empresarial, o Gabinete
de Apoio Empresarial e promovemos um regime fiscal atrativo para apoiar
todos aqueles que queiram investir no nosso território. Durante a iniciativa
várias empresas sediadas em Sintra tiveram oportunidade de apresentar o seu
modelo de negócio.

b) Encontro do Crescimento Inclusivo das Cidades em Paris |
Participei no 2º Encontro do Crescimento Inclusivo das Cidades, promovido
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e
pela Fundação Ford, que se realizou em Paris, no dia 21 de novembro.
Em março de 2016 a Câmara de Sintra juntou-se a esta iniciativa ao assinar a
Declaração de Nova Iorque, em conjunto com 43 autarcas de todo o mundo e
que constitui um compromisso para o desenvolvimento e promoção do
crescimento inclusivo das cidades que representam.
Este encontro, em Paris, teve como objetivo partilhar experiências, no âmbito
das práticas desenvolvidas pelas cidades no que respeita a crescimento
inclusivo.
O desenvolvimento inclusivo é a resposta necessária às desigualdades e às
injustiças que caracterizam a atual situação socioeconómica.

27

Relatório da Atividade Municipal / nov_dez 2016 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Sintra integra o grupo de cidades convidadas a participar na iniciativa
Crescimento Inclusivo das Cidades, promovida pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e pela Fundação Ford, das
quais também faz parte Lisboa e Porto (Portugal), Nova Iorque (EUA), Rio de
Janeiro (Brasil), Yokohama (Japão), Aishaman (Gana), entre outras.

c) Sintra Promove Seminário "O Reino Unido após o Brexit: Desafios e
Oportunidades para as Empresas Portuguesas" |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu o seminário "O Reino Unido após o
Brexit: Desafios e Oportunidades para as Empresas Portuguesas" no dia 11 de
novembro no Palácio Valenças na vila de Sintra.
Este seminário contou com a minha presença, com a presença do presidente da
Câmara do Comércio Portuguesa no Reino Unido, Bernardo Ivo Cruz, do
presidente da Comissão Parlamentar de Amizade Reino Unido/Portugal no
Parlamento Britânico, Stephen Hammond, entre outros convidados.
A adesão e o debate realizado por todos os presentes são reveladores da
importância de organizar em Sintra iniciativas com estas características.

d) Município de Sintra Reforça Solidariedade com Guiné Bissau |
Sintra reforça os laços de cooperação com Guiné-Bissau, no âmbito dos acordos
de geminação celebrados com a região de Cacheu (29 de junho de 2016) e o
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município de Bissau (30 de junho de 1997), promovendo iniciativas solidárias e
de formação técnica.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Sintra, colabora na Campanha
“Madrinha Única” da associação “Única Mixing Cultures” que visa contribuir no
patrocínio escolar de crianças abandonadas, órfãs ou carenciadas, e ainda na
doação de material escolar (mesas e cadeiras) para dez jardins-de-infância na
Guiné Bissau.
Paralelamente, no próximo ano, vamos receber em Sintra uma delegação de
técnicos e secretários administrativos do Governo Regional de Cacheu e da
Câmara Municipal de Bissau, para lhes prestar a formação especializada
solicitada de acordo com um plano já estabelecido entre as partes, numa ação
a realizar de 9 de janeiro a 10 de fevereiro de 2017.

e) Sintra promove encontro sobre oportunidades de negócio na Índia |
A Câmara Municipal de Sintra promoveu no início de novembro um encontro
para debater oportunidades de negócios na India com a presença de agentes
económicos e empresas sediadas localmente.
Considero que as relações diplomáticas e políticas são muito importantes tanto
para o nosso concelho como para o país. Em Sintra temos a responsabilidade
de promover a economia por sermos o segundo maior concelho do país e
contribuirmos com 4% do PIB. Na Índia existe um mercado com o qual é
possível estabelecer negócios, o que podem ser oportunidades para os nossos
empresários.
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Na apresentação sobre aquela região, a embaixadora da Índia em Portugal,
K.P.Nandini Singla, mencionou aspetos socioeconómicos e políticos que a
tornam atualmente num dos países com maior atratividade para efetuar
negócios. Segundo a embaixadora a Índia é o segundo país mais populoso do
mundo e estima-se que 65% da população tenha entre 15 a 25 ano,
apresentando-se assim como um grande mercado de consumo no futuro;
registou o maior índice de crescimento económico dentro das grandes
economias mundiais, tendo ultrapassado a China, com um crescimento
consolidado superior a 7% para este ano; o governo indiano lançou um grande
conjunto de iniciativas transversais a grandes áreas da economia,
nomeadamente o programa Make It que cria novas oportunidades na indústria,
estabilizou também o regime fiscal através da redução da carga fiscal sobre as
empresas; criou condições para a construção de infraestruturas produtivas de
qualidade e reduziu tempo e custos de logística dos portos.
O administrador da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de
Portugal (AICEP), Pedro Ortigão Correia, lembrou neste encontro o enorme
potencial para a realização de negócios entre as empresas portuguesas e
indianas, especialmente nas áreas do consumo, industrial e engenharia,
afirmando que as relações comerciais com a India têm-se intensificado.
O assessor do atual primeiro-ministro, Vitor Escária, considerou importante a
associação do Estado central a esta iniciativa da autarquia de Sintra devido a
intenção de António Costa em realizar uma missão a India, no início do próximo
ano, enquadrada no desafio de criação de valor para Portugal e reforço dos
laços da economia portuguesa nos mercados em ascensão.
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13 |

OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO

a) Autarquia lança requalificação da Calçada da Rinchoa em Rio de Mouro |
Foi aprovado o concurso público, a 15 de novembro, da requalificação da
Calçada da Rinchoa, em Rio de Mouro, um investimento no valor de 915 mil
euros numa das principais vias em meio urbano da freguesia.
Com uma área de intervenção de 12 mil metros quadrados e um prazo de
execução de 10 meses que terá início em 2017, esta obra surge da necessidade
de beneficiar esta importante infraestrutura, melhorando a mobilidade viária e
pedonal, aumentando a segurança e conforto através da requalificação global
do espaço público.

Esta obra é necessária há vários anos e vai finalmente fazer-se. O conceito da
reabilitação deste espaço é uma melhoria da qualidade geral deste espaço
público para os munícipes numa freguesia onde vivem mais de 48 mil pessoas.
Este projeto vai requalificar a principal via de circulação rodoviária e pedonal de
Rio de Mouro, e de outras áreas circundantes ao troço, entre a rotunda dos
plátanos e o entroncamento com a Estrada Marquês de Pombal e Avenida das
Descobertas.
Na empreitada vão ser realizadas obras de reperfilamento da via rodoviária
com beneficiação do pavimento e reposição de sinalização horizontal e vertical,
assim como a criação de uma rotunda no entroncamento com a Avenida das
Descobertas.
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Serão ainda requalificados os pavimentos pedonais e canteiros adjacentes à
Calçada da Rinchoa (Praceta do Rouxinol, Largo da Fonte do Rouxinol, Largo
junto à Rua das Urzes, Praça Padre Alberto Neto, Praceta das Mimosas, Praceta
da Escola Básica nº2 da Rinchoa).
O projeto contempla ainda a melhoria da qualidade geral do espaço público
com ordenamento do estacionamento, colocação de mobiliário urbano e
reforço da drenagem pluvial e assim como substituição da conduta adutora
existente em fibrocimento.

b) Novo parque de lazer em Monte Abraão |
No Alto de Monte Abraão vai ser construído um parque urbano. O projeto, que
prevê a implantação de um espaço de lazer para toda a família, foi apresentado
em dezembro no local, no âmbito da presidência aberta a União das Freguesias
de Massamá e Monte Abraão.
Este parque é mais um passo na nossa estratégia para criação de zonas de lazer
ao ar livre, no nosso concelho para aproveitamento do espaço público. É um
investimento na qualidade de vida dos nossos munícipes.
O parque de lazer com uma área de 8 mil m2, investimento da autarquia de
250 mil euros, contempla a criação de um parque infantil, um campo de jogos
para crianças, um espaço de estadia para seniores com equipamento fitness e
ainda a reformulação do estacionamento na zona envolvente.
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c) Mercado de Almoçageme requalificado |
O Mercado de Almoçageme é um espaço renovado. A inauguração inaugurou a
16 de novembro o mercado requalificado na freguesia de Colares, no qual a
autarquia investiu cerca de 67 mil euros.
Este mercado estava muito degradado e não tinha condições de utilização há
muito tempo, mas a partir de agora pode ser utilizado pelos comerciantes,
respondendo às suas necessidades e estando bem enquadrado nesta bonita
praça.
O novo mercado está localizado na praça circundada pela igreja matriz daquela
localidade e árvores de grande porte, cujo alpendre permite agora uma melhor
circulação das pessoas e aumento do espaço para as bancas, que são
autónomas, com módulos de armazenamento e arrumação, drenagem de
águas das limpezas e fechadas fora do horário de funcionamento, aumentando
assim os níveis de segurança.
Este é mais um investimento identificado nas presidências abertas que agora
está concretizado.

d) Câmara assina auto de consignação para estabilização de talude de tardoz no
Cacém |
Assinei a 16 de novembro o auto de consignação para a empreitada de
estabilização do talude a tardoz dos edifícios 10 e 12, da Rua de São Tomé e
Príncipe, no Cacém. Um investimento de aproximadamente 75 mil euros.
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Esta intervenção é muito importante por motivos de segurança das pessoas e
dos seus bens. É mais um investimento para melhorar a qualidade de vida dos
nossos munícipes. Nesta empreitada serão realizados trabalhos com o objetivo
de melhoraria das condições de segurança, estabilização e drenagem dos
taludes de escavação, que resultam da anterior intervenção de escavação,
limpeza e remoção de blocos na sequência da derrocada do muro.
A Câmara já tinha realizado uma primeira intervenção de emergência.

e) Câmara reforça investimento na segurança rodoviária |
Assinei a 14 de novembro mais um auto de consignação da Empreitada para a
manutenção

de

pavimentos,

através

de

execução

de

revestimento

antiderrapante em vários locais do concelho de Sintra, com um investimento de
aproximadamente 239 mil euros.
Estamos a recuperar vias rodoviárias por todo o concelho e este é mais um
investimento nas nossas nas estradas e para a segurança rodoviária de todos os
que circulam em Sintra.
Esta empreitada tem por objetivo implementar condições de segurança na
circulação em vias do município, através da aplicação de piso rugoso que não só
permite uma maior aderência dos pneus à via, como alerta os condutores para
a perigosidade da mesma, devido cor distinta deste piso.
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f) Presidência Aberta na União das Freguesias de Sintra |
Realizei a 18 de novembro mais uma presidência aberta na União das
Freguesias de Sintra.
O ponto de partida da presidência aberta foi o Moto Clube de Sintra, cujas
instalações no antigo e abandonado quartel dos bombeiros foram cedidas pela
autarquia, no âmbito de um protocolo de cedência de espaços a várias
associações, que se encontram instaladas no local. Estive aqui presidência
aberta do ano passado e este edifício estava abandonado. Hoje funciona como
polo em que estão sediadas associações do concelho. Temos atribuído uma
função a edifícios da Câmara que estavam a degradar-se, sem qualquer
utilidade.
A visita seguiu para a zona das obras de remodelação das redes de
abastecimento de água e de saneamento de São Pedro de Penaferrim, cuja
rede de distribuição tem cerca de meio século e a rede de drenagem de esgotos
é unitária em grande parte do seu percurso. Com um investimento de 4 milhões
e 700 mil euros, a obra beneficiará cerca de 850 munícipes e prevê a
remodelação das condutas da rede de abastecimento de água, respetivos
ramais de ligação, delimitação das zonas de mediação e controlo, assim como a
remodelação da conduta elevatória do Reservatório do Campo para o
Reservatório de Santa Eufémia e ligações.
Visitei ainda outra obra dos SMAS de Sintra, cujo investimento de 1 milhão e
500 mil euros prevê a reconversão e requalificação da câmara de manobras e
espaços exteriores ao recinto do Reservatório de Ranholas. Esta empreitada
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assegurará a reserva e abastecimento de água a cerca de 6000 munícipes e
decorrerá em duas fases: reconversão da área exterior ao recinto
contemplando arranjos exteriores, recuperação parcial e pinturas e
posteriormente remodelação da rede adutora e distribuidora de água.
Estas obras são de grande importância para a população, por exemplo em São
Pedro de Sintra a rede de distribuição de água funciona há 50 anos e está em
mau estado de conservação, com este investimento resolve-se a situação para
várias gerações.
Estive ainda nas instalações da empresa NBC Medical, uma plataforma logística
de distribuição de medicamentos, sediada na Quinta da Beloura, com 40% de
volume de negócios em África e 60% na Europa. Sintra honra-se de ser amiga
do investidor e todos os que investem em Sintra podem contar com o apoio da
Câmara.
Já na Praça D. Afonso V na Portela de Sintra e área circundante estavam em
fase de conclusão obras de regularização de passeios e reordenamento de vias,
que aumentam os níveis de segurança rodoviária e mobilidade dos peões. Esta
empreitada insere-se no Plano de Recuperação de Vias Rodoviárias (PRVR)
desenvolvido pela autarquia em todas as freguesias do concelho.
A presidência aberta prosseguiu para o Hotel Netto onde estão a decorrer
obras de reabilitação do edifício cujo valor do investimento privado é de
4 milhões de euros.
A visita terminou na Associação Recreativa da Várzea, numa reunião com
associações e instituições daquela União das Freguesias.
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