Relatório da Atividade Municipal / jan_fev_mar :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE
Relatório da Atividade Municipal / jan_fev_mar 2016

1

Relatório da Atividade Municipal / jan_fev_mar :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

1 – SINTRA INTEGRA CRESCIMENTO INCLUSIVO DAS CIDADES
2 – SINTRA SOLIDÁRIA COM A BÉLGICA E VÍTIMAS DO ATENTADO
3 – SINTRA ASSUME UM MILHÃO DE EUROS PARA MANTER PREÇO
DA ÁGUA EM 2016
4 – MUNICIPIO INVESTE 4,7 MILHÕES DE EUROS NAS REDES DE ÁGUA
EM SÃO PEDRO DE SINTRA
5 – VMER A FUNCIONAR NO HOSPITAL FERNANDO FONSECA
6 – INÍCIO DAS OBRAS NA TAPADA DAS MERCÊS
7 – CÂMARA MUNICIPAL APLICA MAIS DE 4 MILHÕES DE EUROS NA
RECUPERAÇÃO DAS VIAS RODOVIÁRIAS DO CONCELHO
8 – HOTEL NETTO VAI SER RECUPERADO
9 – RECUPERAÇÃO DO CENTRO LÚDICO DAS LOPAS EM AGUALVA
10 – MERCEDES CRIA CENTROS DE SERVIÇOS PARTILHADOS
11 – UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a) Sintra com mais parques de lazer nas zonas urbanas |
b) Presidências abertas: Freguesia de Colares |
c) Presidências abertas: Freguesia de Algueirão-Mem Martins |
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d) Rio de Mouro vai ter Espaço Cidadão em Fitares
e) Autarquia abre concurso externo para 28 agentes municipais |
f) Câmara de Sintra investe na melhoria das condições de
trabalho no SMAS |
g) Autarquia cede espaço à Associação Cultural – Voando em
Cynthia |
h) Sintra na Futurália |

12 – SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Sintra aprova PRIM (Projetos de Relevante Interesse Municipal)
b) Fábrica da Mondelez não despede os trabalhadores |
c) Conselho

Estratégico

Empresarial

debate

medidas

socioeconomicas para Sintra |
d) Conselho

Estratégico

Ambiental

reúne

no

Palácio

Monserrate |
e) Secretário de Estado da Industria visita empresas de Sintra |
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13 – REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a) Autarquia assina protocolo no âmbito da inclusão da pessoa
com deficiência |
b) Câmara assina protocolo para recuperação de habitações
destinadas a famílias carenciadas |
c) Sintra apresenta Plano de Saúde para biénio 2015-2017 |
d) Câmara de Sintra assina protocolo com a Associação Alzheimer
Portugal |

14 – APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a) Corrida “Fim da Europa” com record de inscritos |
b) Autarquia promove ocupação de tempos livres na pausa letiva
da Páscoa |
c) Centro Cultural Olga Cadaval mantém dinamismo cultural |
d) Quinta edição do Festival Periferias em Sintra |
e) Concerto gratuito comemora o nascimento da Marquesa de
Cadaval |
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f) Casa de Cultura Lívio de Morais em Agualva recebe ciclo de
conferências |
g) Escolas de Sintra promovem hábitos de alimentação saudável |
h) Sintra presente na Bolsa de Turismo de Lisboa |
i) Festival de Curtas Metragens no Centro Cultural Olga Cadaval |
j) Ciclo de workshops de culinária em escolas de Sintra|
k) Comunidade de leitores na biblioteca de Agualva-Cacém |
l) Terceiro encontro de natação do desporto escolar |

15 – REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Sintra promove missão empresarial a São Tomé e Príncipe
b) Sintra presente na feira anual de turismo do “New York Times”
c) Sintra presente em feiras internacionais de turismo
d) Oportunidades de negócios na Arábia Saudita em debate em
Sintra
e) Sintra assinou protocolo de geminação com Fontainebleau
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16 – OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a) Uma Câmara em movimento |
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1 | Sintra integra Iniciativa Crescimento Inclusivo das Cidades
Em Fevereiro Sintra recebeu um convite de Angel Gurría, secretário-geral da OCDE
e Darren Walker, presidente da Fundação Ford, para integrar o grupo de cidades
que irão participar na iniciativa Crescimento Inclusivo das Cidades.
O trabalho que temos realizado e as políticas que temos promovido a fomentar o
desenvolvimento económico, baseado no combate às desigualdades sociais, são
agora reconhecidas com o convite, que muito nos honra, para integrarmos este
projeto.
Na iniciativa que se realizou a 29 de março, em Nova Iorque, foi assinada a
Declaração de Nova Iorque, na qual constam medidas estratégicas para combater
as desigualdades sociais e promover um crescimento inclusivo das cidades e que
representa um compromisso que todos assumem para garantir o crescimento
económico através de uma mais justa repartição da riqueza.
Bill de Blasio de Nova Iorque, Anne Hidalgo de Paris, Manuela Carmena de Madri,
Yvan Mayeur de Bruxelas, Giorgos Kaminis de Atenas, Esther Alder de Genebra ou
Eduardo Paes do Rio de Janeiros foram alguns dos presidentes de Câmara que
integram a iniciativa.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) está a
realizar, desde 2012, um estudo sobre os efeitos do crescimento económico e a
repartição da riqueza, do qual se pode para já concluir que existe um fosso cada
vez maior entre os países mais ricos e os mais pobres e existem várias zonas do
mundo que quanto maior é o crescimento, mais concentrada está a riqueza e
menor é a sua distribuição.
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Em Novembro está previsto um outro encontro, em Paris (França), com o objetivo
de partilharmos experiências, no âmbito das práticas desenvolvidas pelas cidades
no que respeita a crescimento inclusivo.

2 | Sintra solidária com a Bélgica e vítimas do atentado
Manifestámos com a Parques de Sintra Monte da Lua, solidariedade à Bélgica e
prestámos homenagem às vítimas do atentado terrorista de 22 de março, em
Bruxelas, através da iluminação do Castelo dos Mouros a preto, vermelho e
amarelo e sinalizando as janelas do edifício dos Paços do Concelho igualmente com
as cores da bandeira da Bélgica.
O mundo foi confrontado com mais um terrível acontecimento. Sintra mostrou-se
solidária com o povo Belga, prestando simbolicamente homenagem àquele país e
a todos aqueles que sofrem as consequências do terrorismo

3 | Sintra assume um milhão de euros para manter preço da água em 2016
O nosso município optou por não refletir em todos que vivem e trabalham no
nosso concelho o valor de aproximadamente um milhão de euros do aumento da
tarifa da água fornecida pela Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL).
Há um aumento do custo da água, de 7,69%, que se reflete nas contas dos SMAS
(Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra) em 1,067 milhões de
euros que, por opção municipal, não vamos fazer refletir na factura da água paga
pelos munícipes.
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Sintra foi um dos três Municípios que tomou esta decisão. Por força desta opção
que tomámos a nossa fatura da água não aumenta. Num universo com cerca de
370 mil consumidores é um esforço muito grande, mas temos de o fazer. Assim,
em 2016, os SMAS vão continuar a prestar um serviço de qualidade, sem que isso
represente custos adicionais para o cliente.
Importa neste contexto salientar que com um milhão de euros do aumento da
água fornecida pela EPAL e os 2,7 milhões de euros da redução da taxa do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI), de 0,39% para 0,37%, a câmara, apenas com estas
duas medidas, vai devolver aos munícipes 3,7 milhões de euros em 2016.
É importante destacar que estas decisões só são possíveis quando se aplica uma
gestão rigorosa e transparente dos dinheiros públicos ao serviço da comunidade.

4 | Município investe 4,7 milhões de euros nas redes de água em São Pedro de
Sintra
No dia 8 de fevereiro, assinámos o contrato da empreitada para "Remodelação das
Redes de Abastecimento de Água, Águas Residuais Domésticas e Pluviais em São
Pedro de Sintra”.
Com este investimento de aproximadamente 4 milhões e 700 mil euros,
pretendemos resolve os problemas na rede de distribuição de água de S. Pedro de
Sintra, com origem nos reservatórios de Santa Eufémia e do Campo, que se
encontra em muito mau estado ao fim de 50 anos de funcionamento contínuo.
Esta empreitada representará a remodelação das condutas da rede de
abastecimento de água, respetivos ramais de ligação e delimitação de zonas de
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medição e controlo. Nesta obra inclui-se ainda a renovação da conduta elevatória
do Reservatório do Campo para o Reservatório de Santa Eufémia e respetivas
ligações.
Também a rede de drenagem de esgotos será separada através da execução de
redes de águas residuais e pluviais distintas.
A obra inclui ainda a remodelação dos pavimentos, estacionamentos e passeios, na
Avenida Conde de Sucena. Esta intervenção, numa importante área da ARU de
Sintra, permite também a remodelação dos pavimentos, estacionamentos e
passeios na Av. Conde de Sucena.

5 | VMER a funcionar no Hospital Fenando Fonseca
No dia 1 de março estive na cerimónia que marcou a afetação da Viatura Médica
de Emergência e Reanimação (VMER), ao Hospital Fernando Fonseca, que passou a
servir o nosso concelho e o da Amadora.
Durante muito tempo, Sintra foi esquecida em termos de política de saúde. Posso
hoje afirmar com forte convicção que, felizmente para todos nós, esse tempo
acabou e a VMER, essencial na resposta às necessidades das populações, é hoje
uma realidade no HFF.
Em fevereiro, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, esteve no nosso
concelho e visitou os Centros de Saúde de Sintra, comprometendo-se na altura a
resolver com rapidez a situação da VMER, que desde há cerca de quatro anos
devia estar disponível no HFF.
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E tanta falta fazia no Hospital Fernando esta Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER), que nesse mesmo dia apenas durante a manhã foi solicitada
para responder a oito situações de socorro urgente.

6 |Início das obras na Tapada das Mercês
Tiveram início em março as obras de requalificação na Tapada das Mercês,
começando pelas situações de maior degradação e urgência de intervenção e com
a construção de um parque de estacionamento. Este valor de 319 mil euros é um
investimento nas pessoas. Vamos começar por fazer as obras mais importantes,
respondendo aos pedidos de todos que vivem e trabalham em Sintra.
As obras decorrerão por toda a Tapada das Mercês, durante aproximadamente 9
meses, nas quais estão previstas intervenções nos pavimentos, calçadas, criação e
ordenamento do estacionamento, lancis, muros de suporte, espaços de jogos e
recreio e, também, melhorias ao nível dos resíduos orgânicos e de drenagem.

7 | Câmara Municipal de Sintra aplica mais de 4 milhões de euros na recuperação
das vias rodoviárias do concelho
Em janeiro assinámos mais uma adjudicação para obras desta vez de requalificação
das estradas do concelho no valor de cerca de 560 mil euros e lançamos o
procedimento para o mesmo fim num valor superior a 3,5 milhões de euros.
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Investir para melhorar as condições de circulação e de segurança rodoviária das
estradas das freguesias do concelho tem sido uma prioridade da autarquia
sintrense.
Este elevado investimento nas nossas estradas só é possível porque nos últimos
anos conseguimos equilibrar as contas da autarquia, aplicar uma política de
transparência e poupar nos gastos desnecessários. Só assim temos agora condições
para investir em áreas fundamentais para o desenvolvimento do concelho.

8| Hotel Netto vai ser recuperado
A Câmara Municipal de Sintra vendeu em março, em hasta pública, o edifício do
Hotel Netto, por um milhão de euros, onde funcionará uma unidade hoteleira.
Este foi um dia importante para Sintra porque o património da humanidade não
convive bem com uma ruina e a Câmara fez aquilo que devia ser feito num edifício
em pleno centro histórico que estava a degradar-se.
O novo proprietário tem seis meses para iniciar a obra, a partir da data da hasta
pública, e 30 meses para a sua conclusão.
Este novo hotel vai contribuir para animar o centro histórico da vila e atrair mais
turismo para Sintra.
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9 | Reabilitação do Centro Lúdico das Lopas
O Centro Lúdico das Lopas em Agualva é um equipamento da autarquia que presta
um serviço importante à comunidade e desde há muito tempo que necessitava de
obras profundas.
Em janeiro iniciou-se a reabilitação das instalações, num valor que ultrapassa os
200 mil euros, com impermeabilização dos terraços e coberturas, substituição do
revestimento de fachadas, reformulação da acústica do auditório, execução de
pinturas interiores e exteriores do edifício, substituição dos caixilhos existentes por
caixilhos de vidro duplo e colocação de guardas e vedações no logradouro do
edifício.
Este equipamento municipal é mais um exemplo da degradação e abandono em
que se encontravam muitos espaços da responsabilidade da autarquia. A Câmara
Municipal vai continuar esta estratégia de investimentos e recuperação dos
espaços e equipamentos municipais.

10 | Mercedes cria centro de serviços partilhados em Sintra
As empresas sediadas em Sintra são um capital que muito estimamos e às quais
prestamos apoio para que se mantenham e desenvolvam no nosso concelho.
Sintra que foi escolhida, em janeiro, pela empresa Mercedes-Benz para instalar um
centro de serviços partilhados a nível europeu e, assim, criar cerca de 30 postos de
imediato e com a forte expetativa de aumento deste números a médio e longo
prazo. A zona da Abrunheira, onde funciona também a sede nacional da empresa,
foi o local escolhido para instalar o centro de apoio.
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Este investimento é mais um dos exemplos práticos da estratégia que
desenvolvemos desde o início do mandato para tornar Sintra amiga do
investimento.

11 - UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a) Sintra com mais parques de lazer nas zonas urbanas |
Uma das prioridades deste mandato são intervenções no espaço público com
criação de espaços verdes e de lazer nas zonas urbanas do concelho, de forma a
devolver à população aquilo que lhe pertence com condições.
Em Monte Abraão vai nascer um parque de lazer, com equipamento para a
prática de exercício físico ao ar livre. Assinei no dia 22 de fevereiro, o auto de
consignação para a construção do Parque Sénior na Cidade Desportiva de
Monte Abraão.
O projeto contempla a criação de um parque de lazer e estadia, com mobiliário
urbano, que vai permitir, em especial, à população desta freguesia, a fruição do
espaço com conforto. O investimento de 14 mil euros vai beneficiar esta
freguesia com um parque de lazer que se junta ao parque infantil que já
construímos e onde seniores, crianças e jovens podem praticar várias
atividades desportivas e ao ar livres.
No Parque Urbano de Rinchoa-Fitares, um espaço inaugurado em maio de
2015, resultado da transformação de uma zona abandonada num parque de
lazer ao ar livre para usufruto da população, foi colocado equipamento
desportivo para aumentar a possibilidade de prática desportiva num espaço
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natural com uma área aproximada de 12 hectares. O próximo passo é avançar
com um projeto para instalar um parque infantil.
As obras de construção do parque de lazer na Quinta da Fidalga estão a avançar
e, atualmente, o terreno já se encontra totalmente limpo. O investimento da
autarquia de cerca de 300 mil euros, na União das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra, vai ter três patamares interligados pelo percurso que salienta a ligação
pedonal entre a Rua da Cidade de Belgrado e a Avenida dos Bombeiros
Voluntários, valorizando o terreno em várias dimensões.

No espaço vão

também ser colocados equipamentos de lazer e desporto para todas as
gerações.
Também a Quinta do Mirante na União das Freguesias de Queluz-Belas é agora
um espaço apto para a prática desportiva com a colocação de equipamento e,
também, com mobiliário urbano para uma melhor fruição das zonas de estadia.

b) Presidências abertas: Freguesia de Colares |
No dia 21 de janeiro realizámos mais uma visita à Freguesia de Colares, no
âmbito das Presidências Abertas iniciadas neste mandato.
Estive na Praia Grande onde avancei para a criação de um parque de
estacionamento, com capacidade para 160 veículos, para resolver o problema
do estacionamento, especialmente durante a época balnear porque considero
imprescindível resolver a questão da acessibilidade na Praia Grande.
Ainda na Praia Grande vai prosseguir a requalificação de parte da frente
atlântica, até ao acesso sul daquela praia, onde existem pegadas de dinossauro,
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marcadas nos rochedos, do período Cretácico. Uma das prioridades deste
executivo é devolver o espaço público às pessoas, mas com comodidade para o
melhor usufruto dos espaços que são de todos. No projeto, um investimento de
aproximadamente 155 mil euros, está previsto a criação de faixas de
estacionamento paralelas ao acesso e uma ligação pedonal entre a plataforma,
a rampa sul e as escadas recém-construídas pela autarquia, que permitem a
observação das pegadas de dinossauro.
Em Almoçageme vai avançar a requalificação do mercado com espaços
individualizados para cada comerciante, alargamento do alpendre e criação de
uma zona de estadia para idosos. O investimento é de aproximadamente 75 mil
euros.
Entre os anos de 2016 e 2017, por todo o município, vão realizar-se obras da
responsabilidade dos SMAS de Sintra. Na Estação de Tratamento de Águas
Residuais de Almoçageme foi apresentado o projeto de alteração/ ampliação e
requalificação do sistema de tratamento daquela ETAR, que abrange cerca de
3500 habitantes, num investimento de 250 mil euros. Esta intervenção
aumenta o nível de tratamento da água que assim poderá ser reutilizada,
atingindo-se melhorias significativas a nível ambiental.
Ainda nesta freguesia, no plano da requalificação das vias rodoviárias do
concelho vai realizar-se a recuperação do pavimento no troço da Rua da
Mesquita que faz a ligação até à ETAR de Colares, num investimento
aproximado de 38 mil euros. Ainda neste âmbito, a estrada da Azóia para a
Ulgueira, cujo local apresenta muito tráfego, vai ser requalificada numa
empreitada conjunta entre a autarquia e os SMAS de Sintra, que vão substituir
a tubagem no início do troço, com um valor de 10 mil euros. A obra a cargo da
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autarquia implica a beneficiação do pavimento de toda a via, incluindo as
estradas das Eiras, Atalaias e do Beco Americano, num investimento de 55 mil
euros. Estas obras são para a comunidade porque é para as pessoas que
estamos a trabalhar.
Ficou também apontada a beneficiação do troço inicial da calçada brasileira no
acesso ao Penedo.
Esta visita de trabalho terminou na sede da Junta de Freguesia de Colares, com
uma reunião pública na qual participaram associações da freguesia.

c) Presidências abertas: Freguesia de Algueirão-Mem Martins |
Na presidência aberta na freguesia de Algueirão Mem Martins, no dia 19 de
fevereiro, anunciei a construção do parque urbano da Urbanização da
Cavaleira, com espaços verdes e zonas de estar pensado para todas as
gerações, num terreno central com 13 mil metros quadrados, até agora
abandonado. O investimento é de cerca de meio milhão de euros. Esta obra vai
valorizar esta zona e será um contributo para a qualidade de vida da população,
que assim terá um espaço para atividades ao ar livre.
Visitámos a obra da ciclovia, em Ouressa, que está a decorrer conforme o
previsto e estará concluída em Junho de 2016.
No

Complexo

Desportivo

Municipal

de

Ouressa,

um

equipamento

recentemente requalificado pela autarquia, foi apresentado o projeto da
cobertura previsto no programa de reabilitação de polidesportivos descobertos
que estamos a implementar no concelho. A cobertura deste espaço que,
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atualmente, conta com cerca de 2000 utilizadores da piscina, aumenta assim o
potencial para a prática desportiva de muitos atletas do concelho numa grande
variedade de modalidades. Com este novo espaço para a prática de desportiva,
a piscina requalificada, a ciclovia e os equipamentos colocados na bacia de
retenção fica esta freguesia com um polo desportivo.
A visita seguiu para a estação ferroviária de Algueirão Mem Martins, com o
objetivo de se encontrar uma solução para as paredes do apeadeiro que se
encontram degradadas.
Numa área circundante à estação de Algueirão Mem Martins vão ser criadas
bolsas de estacionamento de 65 lugares para dar resposta às necessidades
existentes, retirando do centro mais viaturas no seguimento da requalificação
da Avenida Chaby Pinheiro.
Foi também apresentado o projeto de requalificação do Largo das Mercês para
que ali seja criada uma nova centralidade urbana, através de uma imagem
moderna aliada aos elementos de cariz histórico-patrimonial e valorização da
ribeira como elemento integrador e ampliação das zonas verdes das zonas de
estar.
Esta Presidência Aberta terminou na Escola Ferreira de Castro, em cuja sessão
de encerramento participaram vários representantes de associações daquela
freguesia.
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d) Rio de Mouro vai ter Espaço Cidadão em Fitares
No dia 4 de fevereiro, assinei o auto de consignação para o início das obras das
instalações do novo Espaço do Cidadão, no Centro Comercial Fitares Shopping,
em Rio de Mouro, um investimento de aproximadamente 43 500 euros. A
melhoria dos serviços prestados aos cidadãos numa lógica de proximidade é um
dos objetivos da Câmara.
Desta forma vai crescer a rede de Espaços do Cidadão em Sintra que,
atualmente disponibiliza estes serviços no Espaço do Cidadão de Sintra
(reconvertido em março de 2014), no Espaço do Cidadão de Pero Pinheiro (a
funcionar desde julho de 2014), na Delegação Municipal do Cacém e na
Delegação Municipal de Queluz.
Está também prevista a abertura de mais dois espaços do Cidadão e três Lojas
do Cidadão no Cacém, Queluz e Algueirão-Mem Martins.

e) Autarquia abre concurso externo para 28 agentes municipais |
No início de março abrimos um concurso externo para admissão de 28 agentes
municipais com o objetivo de colmatar as falhas existente neste importante
serviço da Câmara.

f) Município constrói novo edifício dos SMAS
Em janeiro foi assinado o auto de consignação da empreitada de ampliação do
complexo oficinal e laboratorial dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra.
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Na sequência da internalização da atividade de recolha e transportes de
resíduos urbanos, o mapa de pessoal dos SMAS aumentou em 170 o número de
trabalhadores. De acordo com esta nova realidade e por considerarmos as
instalações existentes insuficientes, os SMAS encetaram esforços no sentido de
ampliar o complexo oficinal.
Este investimento prevê a construção de um novo edifício e a integração com o
edifício existente, que vai proporcionar melhores condições laborais e a
centralização dos serviços técnicos de modo a potenciar sinergias na gestão dos
meios técnicos e materiais. Também será criado um parque para 100 viaturas
pesadas e 87 ligeiros.
A Câmara tem uma grande honra e confiança nos SMAS, que realizam um
trabalho digno e de louvor.

g) Autarquia cede espaço à Associação Cultural – Voando em Cynthia |
A nossa Câmara apoia projetos válidos. No dia assinámos um protocolo de
cedência de utilização de parte do antigo quartel dos bombeiros de S. Pedro de
Sintra, à Associação Cultural - Voando em Cynthia que como missão
desenvolver atividades no âmbito das artes, educação ambiental e para a
cultura com a comunidade.

h) Sintra na Futurália |
A Câmara Municipal de Sintra, marcou uma vez mais presença na maior e mais
importante mostra de oferta educativa, formação e empregabilidade do país -

20

Relatório da Atividade Municipal / jan_fev_mar :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Futurália 2016 – “O teu futuro está em jogo!”, que decorreu de 16 a 19 de
março de 2016 na FIL.
O stand de Sintra promoveu a divulgação do trabalho realizado pelas escolas
da rede pública, pela Escola Profissional de Recuperação do Património de
Sintra e pela Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos, ambas com
respostas no âmbito da oferta de cursos profissionais.
A Rádio Onda Jovem da Escola Secundária Leal da Câmara, acompanhou-nos
durante os quatro dias de certame, dinamizando o nosso Stand.
Contámos com a participação de oito agrupamentos de escolas e alunos de 32
cursos profissionais e projetos, das escolas públicas, que estiveram em
permanência a dinamizar ateliês, a divulgar a oferta educativa das escolas e a
promover a animação do espaço.
A defesa da escola pública e do ensino profissional faz-se também com ações
de desta natureza, dando a oportunidade às nossas escolas de mostrar a pais,
alunos e professores o bom trabalho e o sucesso do ensino profissional no
nosso concelho.
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12 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a) Sintra aprova PRIM (Projectos de Relevante Interesse Municipal) |
Em março, aprovámos submeter a deliberação da Assembleia Municipal, o
projeto de regulamento dos Projetos de Relevante Interesse Municipal (PRIM).
Os PRIM são muito importantes para o investimento e permitem definir uma
estratégica de desenvolvimento para Sintra com a criação de condições para
atrair e captar investimento para o concelho, em especial projetos com uma
forte componente na área da inovação e geradores de postos de trabalho.
A proposta de criação dos Projetos de Relevante Interesse Municipal (PRIM) foi
anteriormente apresentada, em reunião de Câmara, no âmbito da alteração
regulamentar ao PDM de Sintra, que foi submetida a discussão pública.
Importa referir que são considerados PRIM, os contratos de investimento
realizados com entidades que apresentem sede social no município e
representem um investimento direto global igual ou superior a cinco milhões
de euros, nos quais ficará ainda estabelecido os incentivos e as obrigações do
investidor e cuja tipologia e condições serão aprovadas de acordo com o
regulamento criado para esta finalidade.
Os PRIM pressupõem a celebração de um contrato de investimento com a
nossa Câmara, no qual fica estabelecido os incentivos e as obrigações do
investidor e cuja tipologia e condições serão aprovadas de acordo com o
regulamento criado para esta finalidade.
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b) Fábrica da Mondelez não despede os trabalhadores |
A fábrica de bolachas, em Mem Martins, não encerrou como estava previsto há
alguns meses. A Ceralto comprou, em março, a unidade portuguesa da
Mondelez, garantido a manutenção dos 92 postos de trabalho com as mesmas
condições de trabalho.
Quando surgiram notícias do possível encerramento da Fábrica da Mondelez,
há alguns meses, disponibilizámos os meios da Câmara para ajudar a resolver
esta situação que finalmente nos deixa muito satisfeitos com esta solução.
Na reunião com os representantes das duas empresas salientei a importância
da fábrica continuar a funcionar no nosso concelho, com perspectiva de
expansão e assegurando o trabalho dos 92 trabalhadores, cuja situação me
preocupava muito.

c) Conselho Estratégico Empresarial debate medidas socioeconomicas para
Sintra |
Em janeiro realizámos a primeira reunião ordinária de 2016 o Conselho
Estratégico Empresarial (CEE), no qual foram debatidas estratégias que
fomentem o desenvolvimento socioeconómico de Sintra, com a presença dos
oradores João Couto, representante da Microsoft e de Ana Fernandes,
empresária de Sintra na área da restauração.
Na apresentação da Microsoft sobre “Desenvolvimento e Inovação na Câmara
Municipal de Sintra – Abordagem” foi dito que Portugal está bem posicionado
ao nível dos avanços tecnológicos e que em Sintra é possível criar fatores de
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diferenciação nesta área. E ainda sobre o potencial do programa Ativar Portugal
em Sintra, através do protocolo assinado com Câmara e que a Startup Sintra
pode beneficiar, assim como através das Academias Microsoft.
Neste aspecto das novas tecnologias, estamos já a desenvolver algumas
soluções tecnológicas que vão aproximar os serviços da câmara aos munícipes.
A empresária Ana Fernandes, proprietária do restaurante Sussegad em Colares,
explicou como implementou o seu negócio e, atualmente, o vai expandir
associando-o a oferta de alojamento. O investimento privado é muito bemvindo ao concelho e a Câmara é amiga do investidor e estamos sempre a
trabalhar para atrair investimento privado.
Nesta reunião foi feito um ponto de situação sobre a Startup Sintra e o possível
envolvimento no Web Summit, um grande evento sobre tecnologias que se
realiza em Lisboa no próximo mês de novembro. Vamos ver se é possível
participar dentro das possibilidades da Câmara.

d) Conselho Estratégico Ambiental reúne no Palácio de Monserrate |
Em fevereiro a secretária de Estado do Ordenamento do Território e da
Conservação da Natureza, Célia Ramos, participou na reunião do Conselho
Estratégico Ambiental de Sintra, um momento para conhecimento mútuo que
terminou com balanço positivo pois ficaram agendados para a próxima reunião,
assuntos importantes para o nosso município.
Relembro que este organismo, criado neste mandato e premiado pela
Universidade do Minho, é presidido por Francisco Nunes Correia, antigo
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ministro do Ambiente e junta entidades do Ministério do Ambiente (ICNF,
Agência Portuguesa do Ambiente, IHRU, Parque Natural Sintra-Cascais,
CCDRLVT) e da Câmara Municipal de Sintra (Divisão de Ambiente, SMAS,
Conselho Estratégico Empresarial, Departamento de Solidariedade e Inovação
Social). A Sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (gere o património
classificado de Sintra) é também convidada para este conselho, cujas reuniões
são trimestrais.

e) Secretário de Estado da Industria visita empresas de Sintra |
Em Fevereiro convidei o secretário de Estado da Industria, João Vasconcelos
para vir a Sintra conhecer a nossa Startup e visitar algumas empresas sediadas
no concelho. Esta é uma forma de dar a conhecer o tecido empresarial de
Sintra a este governo.
Começámos a visita pelas instalações da Startup Sintra onde foi possível falar
com empreendedores que estão a desenvolver projetos e turmas de alunos, no
âmbito do protocolo com o Instituto do Emprego e Formação Profissonal (IEFP).
Seguimos para as instalações da Mercedes-Benz, na zona da Abrunheira, onde a
empresa de automóveis vai instalar ainda este Verão, um centro de serviços
partilhados a nível europeu, criando assim cerca de 30 postos de trabalho.
Na Tabaqueira, subsidiária da Philip Morris International em Portugal, sediada
em Albarraque, que emprega aproximadamente 700 funcionários, ficámos a
conhecer o processo dos HeatSticks relacionados com o IQOS – um dispositivo
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inovador de aquecimento de tabaco, resultado da tecnologia de ponta
desenvolvida pela empresa.
Estivemos na Hikma Pharmaceuticals, localizada na Terrugem, um grupo
farmacêutico multinacional de origem jordana que emprega cerca de 530
funcionários.
Importa referir que estas empresas são importantes não apenas no contexto do
tecido empresarial de Sintra, mas também no contexto do país devido ao
volume de negócios.

13 – REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a) Autarquia assina protocolo no âmbito da inclusão da pessoa com
deficiência |
Assinámos mais um protocolo de colaboração com a Associação Pais em Rede,
no dia 29 de fevereiro. Apoiar este projeto é garantir um instrumento essencial
de apoio às pessoas que mais precisam, praticando a cidadania com o coração.
Este protocolo realiza-se no âmbito do projeto da Câmara "Sintra Inclui", para
inclusão socioprofissional da pessoa com deficiência, no nosso concelho.
O projeto tem por objetivo facilitar e promover a integração socioprofissional
do jovem com deficiência ou incapacidade, através da construção de uma rede
comunitária de apoio capaz de criar respostas no sentido da promoção da
autonomia, realização pessoal e autodeterminação da pessoa com deficiência e
contempla jovens com incapacidades intelectuais em situação de términus da

26

Relatório da Atividade Municipal / jan_fev_mar :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

escolaridade obrigatória, ou que já terminaram, estando em situação de
desocupação.

b) Câmara assina protocolo para recuperação de habitações destinadas a
famílias carenciadas |
No dia 27 de janeiro assinámos, com os Parques de Sintra-Monte da Lua e a
Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Penaferrim, um protocolo de
parceria para reparação e requalificação de dois fogos habitacionais destinados
a famílias em situação de emergência social.

c) Sintra apresenta Plano Local de Saúde para o biénio 2015-2017 |
No dia 2 de março apresentámos o Plano Local de Saúde para o biénio 20152017, numa sessão pública realizada no Palácio de Valenças.
O Plano Local de Saúde é um instrumento de coordenação das estratégias
locais de saúde, elaborado com os contributos de parceiros dos setores público,
privado e da sociedade civil, com o objetivo de obtenção de ganhos em saúde
na população do concelho. Considero a aposta na saúde como uma das
prioridades políticas locais e nacionais e uma condição fundamental para o
progresso, elevação dos índices de bem-estar e qualidade de vida e ainda um
fator de competitividade dos territórios. A nossa Câmara assumiu as políticas
de saúde como uma das prioridades da governação local para a promoção da
saúde e prevenção da doença. O plano pode ser consultado no site da
autarquia.
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d) Sintra assina protocolo com a Associação Alzheimer Portugal |
No dia 31 de março assinámos um protocolo de colaboração com a Associação
Alzheimer Portugal - Associação Portuguesa de Familiares e Amigos Doentes de
Alzheimer para

dar continuidade ao funcionamento do Gabinete Cuidar

Melhor de Sintra, no âmbito do projeto Cuidar Melhor - Apoio aos Cuidadores
de Pessoas com Demência.

14 – APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a) Corrida “Fim da Europa” com record de inscritos |
No dia 31 de janeiro realizou-se uma vez mais a corrida “Fim da Europa”, que
nesta edição de 2016 contou com mais de 3000 atletas inscritos conferindo-lhe
ainda mais notoriedade.
Esta prova impar, participada por milhares de entusiastas da modalidade, é
composta por um percurso único de beleza natural, monumentos, que liga o
centro histórico de Sintra ao ponto mais ocidental da Europa continental – o
Cabo da Roca – num total de 16.945 metros

b) Autarquia promove ocupação de tempos livres na pausa da Páscoa |
Promovemos durante o período de pausa letiva da Páscoa, de 21 de março a 1
de abril, o Programa de Ocupação de Tempos Livres nas escolas do concelho de
Sintra.
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Com este programa que abrange os alunos do 2º e 3º ciclo, pretendeu-se dar
resposta às necessidades das famílias de jovens dos 10 aos 15 anos e promover
o voluntariado jovem.
Deste programa fizeram parte os agrupamentos de Escolas Leal da Câmara,
Miguel Torga, Agualva Mira Sintra, Prof. Agostinho da Silva, Visconde
Juromenha e Ruy Belo e contou com o envolvimento de cerca de 350 alunos
acompanhados por equipas das escolas e 20 jovens monitores voluntários.

c) Centro Cultural Olga Cadaval mantém dinamismo cultural |
O Centro Cultural Olga Cadaval é um equipamento da Câmara que mantém o
dinamismo nas atividades teatrais, músicais, dança e espetáculos infantis e
juvenis.
A peça de teatro Don Giovanni, os concertos para bebés, a peça de dança “Sem
Chão, Sem Fim” da coreografa Amélia Bentes ou o espectáculo do “Avô
Cantigas” são exemplos da dinâmica e diversidade cultural que este espaço
representa no âmbito da área metropolitana de Lisboa.

d) Quinta edição do Festival Periferias em Sintra |
Entre os dias 11 e 13 de março realizou-se a quinta edição do Periferias, Festival
de Artes Performativas, em Sintra, na Casa de Teatro de Sintra, que trouxe
teatro, animação de rua, exposições, feira do livro, música ao vivo, workshops e
tertúlias a vários espaços da vila.
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e) Concerto gratuito comemora o nascimento da Marquesa de Cadaval |
Assinalámos o nascimento da Marquesa de Cadaval, no dia 17 de janeiro, com
um concerto gratuito pelo Trio on The Ritz/Coro Juvenil de Lisboa, no Centro
Cultural Olga Cadaval.
Com direção musical de Nuno Margarido Lopes, os Trio on The Ritz/Coro Juvenil
de Lisboa interpretou temas de Cole Porte, Irving Berlin, George Gershwin, Paul
Desmond, entre outros.

f) Casa de Cultura Lívio de Morais em Agualva recebe ciclo de conferências |
A Câmara está a promover mensalmente palestras na Casa da Cultura Lívio de
Morais, em Mira Sintra, nas quais se abordam e debatem assuntos variados,
tais como: agricultura, alimentação, problemática das migrações, violência
doméstica, direitos da família, património, educação, saúde, segurança. Estas
palestras têm por objetivo a partilha do conhecimento dos interlocutores com a
comunidade local e a sociedade em geral.
A Casa da Cultura Lívio de Morais recebeu a primeira palestra sobre o tema da
“Agricultura e Alimentação”, no dia 31 de janeiro.
A palestra foi ministrada por Hélder Muteia, representante das Nações Unidas
no departamento da FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations).
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g) Escolas de Sintra promovem hábitos de alimentação saudável
No dia 5 de março decorreu outro workshop na Escola Básica D. Carlos I,
subordinado ao tema “Cozinha Vegetariana para Crianças”, de alimentação
saudável, organizado pela Câmara, no seguimento do projeto de educação
alimentar que seguimos nas escolas, no âmbito dos objetivos do Programa
Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável.
Estas iniciativas são dirigidas aos alunos e famílias, com o objetivo de promover
a educação alimentar e o incremento de hábitos de alimentação saudável.

h) Sintra presente na Bolsa de Turismo de Lisboa
Sintra voltou a estar presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu na
FIL / Parque das Nações, de 2 a 6 de março.
A participação de Sintra no maior evento turístico de Portugal está integrada na
área promocional da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, num
stand conjunto com os 18 municípios que integram esta área.

i) Festival de Curtas Metragens de Sintra no Centro Cultural Olga Cadaval
Entre os dias 18 e 21 de fevereiro realizou-se a sexta edição do Córtex, Festival
de Curtas-Metragens de Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval, exibindo mais
filmes nas competições nacional e internacional e com uma programação muito
diversificada para os mais novos.
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O Mini-Cortéx para os mais novos, no qual os alunos das escolas públicas de
Sintra participaram em sessões especiais com o apoio da Câmara de Sintra que
levou os nossos alunos a ver cinema.

j) Ciclo de workshops de culunária em escolas de Sintra
A Câmara organizou, no dia 13 de fevereiro, a primeira sessão gratuita de um
Ciclo de workshops de culinária dirigido a alunos e encarregados de educação
do 1.º Ciclo da rede pública do nosso concelho.
Este workshop, designado "Sobras com Sabor", contou com a orientação da
Chef Ana Maria Silva e decorreu na Escola Básica n.º 1 de Monte Abraão.

k) Comunidade de leitores na biblioteca de Agualva-Cacém |
No dia 13 de fevereiro, a Biblioteca Municipal de Agualva-Cacém desenvolveu
mais uma sessão do projeto “Comunidade de Leitores, com o livro “Aparição”
de Vergílio Ferreira.
Com este projeto pretende-se reunir um grupo de leitores e promover a
partilha de conversas e conhecimentos à volta dos livros, géneros literários,
autores, personagens, histórias e leituras, num ambiente intimista e de
conversa informal.
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l) Terceiro encontro de natação do desporto escolar |
No dia 12 de março promovemos o 3º Encontro de Natação, na Piscina do
Complexo Desportivo Municipal João Carlos Cifuentes, em Monte Abraão, no
âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Natação nas Escolas
Públicas do nosso concelho.
Na iniciativa participaram alunos oriundos de oito estabelecimentos de ensino
do concelho de Sintra, designadamente, Escola Secundária Padre Alberto Neto,
Escola Básica D. Domingos Jardo, Escola Básica Alto dos Moinhos, Escola Básica
António Sérgio, Escola Básica Escultor Francisco Santos, Escola Básica Ferreira
de Castro, Escola Básica Mestre Domingos Saraiva e Colégio Vasco da Gama.
A organização da iniciativa foi da responsabilidade da Escola Secundária Padre
Alberto Neto e da Escola Básica D. Domingos Jardo que colaboraram com a
Câmara.

15 – REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a)

Sintra promove missão empresarial a São Tomé e Príncipe |

Em janeiro iniciou-se a preparação de uma missão empresarial a São Tomé e
Príncipe que irá decorrer de 27 de abril a 1 de maio. Este pais é uma plataforma
logística para um mercado de 300 milhões de consumidores – o Arco do Golfo
da Guiné -, do qual fazem parte o Gabão, Camarões, Nigéria, Guiné Equatorial,
Benim, Togo, Gana, Costa do Marfim, entre outros. Com esta missão
pretendemos que os nossos empresários tenham oportunidades em áreas de
negócio como a formação profissional, materiais de construção civil e rochas
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ornamentais, obras públicas, resíduos e saneamento, imagem corporativa,
agricultura e agro indústria, turismo, pescas e aquacultura, madeiras e
mobiliário e indústria farmacêutica.

b) Sintra presente na feira anual de turismo do “New York Times” |
Sintra participou na edição de 2016 da Feira Anual de Viagens do jornal “New
York Times”, que decorreu em Nova Iorque entre 8 e 10 de janeiro, com
expositores divididos em pavilhões separados por continentes e áreas
geográficas, que este ano incluiu mais de 600 representações de todo o mundo
no espaço Jacob K. Javits Center.
A nossa presença nesta feira de viagens é mais uma aposta para dinamizar
Sintra como destino de viagens, que tem aumentado o número de visitantes
oriundos dos Estados Unidos da América: 30 mil, em 2015, que representa uma
subida significativa em relação ao ano de 2014, com cerca de 18 mil visitantes
americanos, de acordo dados do número de visitantes atendidos nos postos de
turismo de Sintra.

c) Sintra presente em feiras internacionais de turismo |
Ainda durante este mês, em parceria com a Parques de Sintra Monte da Lua,
marcámos presença em duas feiras internacionais na Europa: no CMT, em
(Estugarda na Alemanha), entre 16 e 24 de janeiro, e na MATKA (Helsínquia na
Finlândia) entre 21 e 24 de janeiro, com o objetivo de promover Sintra, no
âmbito do turismo ativo.

34

Relatório da Atividade Municipal / jan_fev_mar :: INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Com estas presenças pretendemos divulgar Sintra como um destino turístico
único e diferente, em mercados considerados prioritários.

d) Oportunidades de negócios na Arábia Saudita em debate em Sintra |
Considero que promover as relações empresariais entre o tecido empresarial
do concelho e de outras economias é importante para atrair investimento. Em
janeiro a Câmara promoveu o seminário “Oportunidades de negócios na Arábia
Saudita”, no qual esteve presente como convidado o segundo secretário da
Embaixada da Arábia Saudita, Mohammed Bin Shafi.
Com esta iniciativa pretendeu-se dar a conhecer as potencialidades de negócios
e investimentos na Arábia Saudita, num quadro de internacionalização da
economia sintrense, e apoiar a diversificação dos setores de negócio do tecido
empresarial do município.

e) Sintra assinou protocolo de geminação com Fontainebleau |
No dia 8 de março assinei o protocolo de geminação entre Sintra e a cidade de
Fontainebleau (França).
Sintra tem assinado geminações com cidades de todos os continentes e
concretiza agora com a cidade francesa de Fontainebleau, igualmente
classificada como Património da Humanidade a primeira geminação europeia.
As geminações são percursos de aproximação aos que connosco se cruzaram
num passado de geografias fraternas ou de encontros ecuménicos, e com quem
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queremos caminhar no futuro, trocando experiências, eventos, apostas e
projetos.
A comunidade portuguesa em Fontainebleau é ela própria um exemplo de
como a imigração pode ser um fator de enriquecimento económico e cultural.
Antes da cerimónia oficial de geminação em frança, onde estiveram várias
dezenas de portugueses, foi inaugurada uma exposição do artista Português
Luis Carlos Rodrigues.
Para comemorar esta geminação, Fontainebleau promoveu uma “semana de
Sintra” com diversas atividades alusivas a Sintra.

16 – OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a) Uma Câmara em movimento |
A Câmara Municipal de Sintra iniciou as obras de reabilitação do Centro Lúdico
das Lopas, na União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra em janeiro.
A obra tem como finalidade recuperar e reabilitar as instalações do Centro
Lúdico das Lopas e consiste na impermeabilização dos terraços e coberturas,
substituição do revestimento de fachadas, reformulação da acústica do
auditório, execução de pinturas interiores e exteriores do edifício, substituição
dos caixilhos existentes por caixilhos de vidro duplo e colocação de guardas e
vedações no logradouro do edifício.
Esta é mais uma obra para o recuperar os espaços e edifícios municípios em
Sintra e que vai custar cerca de 200 mil euros.
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Outra importante consignação que foi assinada neste período, e com a obra já
iniciada, foi a construção da rotunda de acesso à Praia Grande, na Avenida do
Atlântico (EN375) e Avenida Maestro Frederico de Freitas (EM601), na
Freguesia de Colares.
Com esta obra na próxima época balnear os acessos a esta praia estarão
facilitados e com comodidade para o melhor usufruto dos espaços que são de
todos.
O estudo de mobilidade e acessibilidade do Plano de Pormenor da Praia Grande
evidencia que com o aumento da oferta de serviços naquela área e procura
superior à capacidade do entroncamento poderá originar congestionamento de
tráfego. Nesse sentido, o investimento de cerca de 95 mil euros procura
resolver questões distintas: melhorar a capacidade de circulação e as condições
de segurança rodoviária do local. E insere-se igualmente na proposta de
requalificação da “porta de entrada” na zona de costa. A conclusão da obra
prevista

para

junho

inclui

trabalhos

de

terraplanagem,

drenagem,

pavimentação, integração paisagística, incluindo revestimento vegetal,
sinalização vertical e horizontal e instalação de rede de iluminação pública.
Gostaria também de destacar durante este período a consignação da
requalificação de vias por todo o concelho, no valor de 560 mil euros e
abrangendo uma área de 50 000m2 de estradas. Continuamos a trabalhar para
a requalificação das estradas do nosso concelho que estão degradadas há
vários anos. Com estas intervenções pretende-se melhorar as condições de
segurança nas estradas de Sintra e só este ano deveremos investir cerca de 4
milhões de euros neste sector.
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O espaço público e a valorização do nosso município é um dos principais
objectivos deste mandato. Também durante este período participei a
apresentação pública do projeto de requalificação da Avenida Chaby Pinheiro e
zonas envolventes (Rua Domingos Saraiva, Rua dos Lírios, Rua da Madressilva e
Estrada do Algueirão) na sede da Junta de Freguesia de Algueirão Mem
Martins.
Esta requalificação vai trazer às pessoas mais espaços para estar e circular e,
portanto, melhor qualidade de vida. Com o investimento de 600 mil euros,
numa área de 10 775m2, a autarquia pretende melhorar o ambiente de
passeio, lazer e estadia numa zona central desta freguesia assim como
solucionar dificuldades de acessibilidade e de lugares de estacionamento.
No projeto está previsto a colocação de mobiliário e equipamento urbano nas
zonas de passeio e a manutenção das árvores existentes tal como a plantação
de novas.
No que respeita a infra-estruturas, em articulação com os SMAS de Sintra, está
previsto a renovação das redes de abastecimento de água, drenagem de
esgotos doméstico e pluvial e enterramento dos eco-pontos.
Também na iluminação pública, que reforça a segurança e conforto de todos, a
Câmara Municipal tem estado particularmente atenta. Destaco neste período a
requalificou a iluminação pública de um troço da Estrada da Academia da Força
Aérea, na freguesia de Algueirão-Mem Martins, que consistiu na substituição e
instalação de 32 colunas de iluminação e respetivas luminárias e implicou um
investimento de cerca de 25 mil euros. Também concluímos a segunda fase de
requalificação da iluminação pública nos acessos à estação ferroviária de
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Agualva-Cacém. A intervenção da autarquia colocou iluminação em todo o
caminho pedonal e estacionamento automóvel a poente da estação ferroviária,
contribuindo igualmente para o reforço de iluminação no troço correspondente
da Rua Elias Garcia.
Outro sector em que a Câmara tem desenvolvido vários projectos é na
manutenção de muros. Durante este período demos início aos trabalhos
previstos na empreitada de reconstrução de muros no concelho de Sintra no
valor de 70 mil euros. O muro existente na Av. Comandante Paiva Couceiro,
junto de uma escola, foi o primeiro a ser intervencionado uma vez que
apresentava um elevado estado de degradação.
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