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1 | TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS PARA O
MANDATO 2017-2021
A cerimónia de tomada de posse dos membros da Assembleia Municipal e da
Câmara Municipal de Sintra para o mandato 2017-2021 realizou-se no dia 25 de
outubro, no Centro Cultural Olga Cadaval.
Os órgãos autárquicos foram eleitos no passado dia 1 de outubro.

2 | SINTRA VOLTA A DESCER O IMI
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, na primeira reunião do novo executivo,
a descida do IMI em dois pontos para 2018. Desde 2016, a autarquia já desceu
em seis pontos este imposto municipal.
A taxa do IMI em 2015 era de 0,39. Em 2016, passou para 0,37, em 2017 para
0,35 e agora, em 2018, passa para 0,33. Com esta estratégia de descida de
impostos a autarquia abdica, em três anos (2016, 2017, 2018), de 16,2 milhões
de euros de IMI.
O nosso objetivo é manter esta trajetória de eficiência financeira e alcançar,
gradualmente e de forma responsável, a taxa mínima de 0,30 até ao final do
mandato que agora se inicia. Vamos manter a estratégia de reduzir a despesa,
aumentar o investimento e reduzir os impostos.
A Câmara Municipal de Sintra tem em execução um vasto programa de
investimento no espaço público, reabilitação e requalificação urbana de cerca
de 130 milhões de euros até 2020.
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3 | CÂMARA APROVA LANÇAMENTO DO CONCURSO PARA O
PROJETO DO NOVO HOSPITAL
A Câmara de Sintra aprovou em reunião do executivo, o lançamento do
concurso para o projeto de construção o novo Hospital de Sintra pelo preço
base de um milhão de euros.
O concurso, limitado por prévia qualificação, para prestação de serviços de
estudo e projeto do Hospital de Proximidade de Sintra e acessibilidades, terá
um preço base de um milhão de euros, acrescido de IVA.

4 | DESEMPREGO DESCEU 44% EM SINTRA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS
Os valores do desemprego no concelho de Sintra voltaram a descer no passado
mês de agosto. Desde agosto de 2013, o desemprego desceu 44% em Sintra.
Em agosto de 2013, existiam em Sintra mais de 22 mil desempregados. O
desemprego tem vindo a descer de forma consistente ao longo dos últimos
anos em Sintra, tendo atingido um mínimo histórico, no passado mês de
agosto, de 12 mil e 393 pessoas, segundo dados do Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP).

5 | NOVOS MÉDICOS DE FAMÍLIA PARA 40 mil SINTRENSES
O concelho de Sintra passou a ter em Setembro mais 20 médicos de família que
abrangem 40 mil pessoas.

6

Relatório da Atividade Municipal ago_set_out 2017 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) lançou o
processo de recrutamento anual para o concelho de Sintra, e ao contrário do
que é habitual, os médicos responderam positivamente, o que permite que
mais utentes passem a ter médico de família.
O investimento de oito milhões de euros, com a construção de cinco novos
centros de saúde no concelho de Sintra, tornou o município mais atrativo para
os profissionais de saúde. Sintra foi mesmo o Agrupamento de Centros de
Saúde do país que admitiu mais médicos. No concelho, ficam a faltar 17
médicos de família, depois deste processo de recrutamento.
A nossa estratégia de investimento está a dar resultado. Hoje, Sintra é um
território em mudança, onde a prioridade é a qualidade de vida e por isso, 40
mil pessoas que não tinham médico de família vão passar a ter.
A autarquia desenvolve um programa na área da saúde, cujo investimento de
oito milhões de euros abrange a construção de cinco novos centros de saúde:
Queluz, Agualva, Algueirão-Mem Martins, Sintra e Almargem do Bispo.

6 | AUTO-SILO DE AGUALVA-CACÉM COM ACESSO GRATUITO
Foi aberto o auto-silo junto à estacão da CP de Agualva-Cacém, com acesso
gratuito previsto até ao segundo trimestre de 2018, durante a obra de
construção da ciclovia entre Agualva e Massamá.
O parque de estacionamento coberto, inoperacional desde 2011, com quatro
pisos e capacidade para 211 viaturas ligeiras, funcionará 24h e é mais um
espaço de estacionamento que a autarquia disponibiliza aos munícipes. Nos
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últimos dois anos foram criados mais de dois mil lugares de estacionamento no
concelho, dos quais cerca de 1300 são junto a interfaces de transportes
públicos.
O município de Sintra investiu cerca de 175 mil euros na recuperação da
estrutura - que apresentava sinais bem visíveis de vandalismo - , pinturas do
interior e exterior, recuperação elétrica e de iluminação que se encontrava
inutilizada. Foram ainda realizados trabalhos ao nível da segurança, com a
substituição da vedação existente e pelo reforço da sinalética de emergência.

7 | CÂMARA DE SINTRA ATRIBUI LOUVOR A CORPORAÇÕES DE
BOMBEIROS
O executivo da Câmara Municipal de Sintra aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um voto de louvor às corporações de bombeiros, que
combateram os incêndios em todo o território português.
O voto de louvor foi enviado a todas as corporações de bombeiros de Sintra:
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz, Associação
Bombeiros Voluntários Sintra, Associação de Bombeiros Voluntários de
Algueirão Mem Martins, Associação de Bombeiros Voluntários de Belas,
Associação de Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, Associação dos
Bombeiros Voluntários de

Agualva-Cacém, Associação

de

Bombeiros

Voluntários da Freguesia de Montelavar, Associação de Bombeiros Voluntários
de Colares e Associação de Bombeiros Voluntários de Almoçageme.
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8 | ABERTURA DO ANO LETIVO 2017/2018 EM SINTRA
A autarquia assinalou a abertura do ano letivo 2017/2018 com um conjunto de
atividades dirigidas a toda a comunidade educativa durante os meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro.
Encontros, exposições e ações de formação foram algumas das atividades
realizadas, dirigidas ao pessoal docente, não docente, outros técnicos, pais e
encarregados de educação e onde toda a comunidade educativa foi convidada
a participar e a envolver-se.

9 | NOVAS INSTALAÇÕES DOS SMAS AUMENTAM EFICÁCIA E
REDUZEM CUSTOS
Foram inauguradas as novas instalações dos SMAS de Sintra que permitem
ganhos de eficácia e redução de custos na área da recolha de resíduos urbanos,
saneamento e abastecimento de água.
A cerimónia contou com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro
Matos Fernandes.
A empreitada teve um prazo de execução de 22 meses e um investimento de 2
milhões e 480 mil euros. As novas instalações, onde passam a trabalhar cerca
de 600 pessoas, permite concentrar num só espaço toda a atividade
operacional de recolha, saneamento e água do município de Sintra.
O município de Sintra está a preparar a transição do sistema de recolha de lixo
nas cidades de Queluz e Agualva-Cacém. O concelho vai passar a dispor, no
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início de 2018, de um sistema único do setor público de recolha de resíduos
urbanos.

10 | CENTRO DE SAÚDE DE QUELUZ ABERTO AOS UTENTES
O novo Centro de Saúde de Queluz já está aberto à população desde 2 de
outubro.
A unidade de saúde familiar serve cerca de 30 mil utentes na antiga Escola
Básica localizada na Rua D. Fernando II em Queluz. A obra implicou um
investimento superior a 1 milhão e 100 mil euros, com financiamento de 30%
da autarquia, que cedeu também o terreno e foi responsável pelo projeto e
pela obra.
O espaço já se encontra em funcionamento para a população que deixa de
utilizar o prédio de habitação com mais de 30 anos.

11 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Câmara recupera fontes em zonas urbanas com água reciclável |
A autarquia terminou os trabalhos de restauro e recuperação de seis fontes
ornamentais, em diversas zonas urbanas do município.
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Existem muitas fontes no nosso concelho que estavam em mau estado de
conservação ou não funcionavam e começam a estar recuperadas para
usufruto das populações e dos visitantes.
A intervenção - que valoriza as fontes e o espaço onde se inserem - foi realizada
em fontes localizadas no Largo da Av. Heliodoro Salgado, Sintra, e Rotunda do
Interface, Portela de Sintra, ambas na UF de Sintra; na Rotunda dos Deficientes
das Forças Armadas e na Rotunda Augusto Rendeiro, na UF Massamá e Monte
Abraão; na fonte do Largo da República, na UF de Agualva e Mira Sintra e,
também, na fonte do Parque Felício Loureiro, na UF de Queluz e Belas.
Foram realizados trabalhos de recuperação e reabilitação dos equipamentos de
filtragem e tratamento de água, para evitar o exagerado consumo, substituição
ou reabilitação de todos os equipamentos e sistemas existentes que
apresentam defeitos ou avarias, (eletrobombas, quadros elétricos, projetores,
sistemas de ventilação, entre outros), substituição de toda a iluminação
ineficiente por projetores de tecnologia LED, assim como a alteração dos
efeitos de água em algumas fontes.
O restauro garante a continuidade do correto funcionamento das fontes e uma
considerável redução de encargos e melhoria da qualidade de serviço,
convidando a uma utilização dos espaços por residentes e visitantes.
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b)

Rio de Mouro Velho torna-se área de reabilitação urbana |
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, a 30 de outubro, a Área de Reabilitação
Urbana (ARU) de Rio de Mouro Velho, que permite benefícios fiscais e o reforço
da identidade e tradição local.
A ARU de Rio de Mouro Velho, com uma área de cerca de 112 hectares,
abrange as localidades de Rio de Mouro Velho, Covas, Serradas, Moncorvo de
Cima, Várzea e Paiões, que em conjunto afirmam a identidade e marcam a
tradição originária, daquela que veio a ser constituída como freguesia de Rio de
Mouro no município de Sintra.
A ARU de Rio de Mouro implementa um conjunto de medidas para contrariar o
progressivo isolamento de Rio de Mouro Velho e dos aglomerados envolventes.
As transformações territoriais nesta freguesia, nomeadamente com a
deslocação da centralidade para norte, a partir da estação do caminho-deferro, e o forte crescimento populacional, ao que acresce a construção do IC19,
originou o isolamento deste importante núcleo da freguesia de Rio de Mouro.
A proposta prevê a preservação do património e valorização da autenticidade
cultural, e das atuais dinâmicas sociais e económicas locais, possibilitam
potenciar o desenvolvimento sustentável.
Um dos objetivos em destaque da nova ARU de Rio de Mouro Velho é
promover a integração com a envolvente, facilitando o acesso às zonas
empresariais e aos dois lados do IC 19, para além das ligações internas
valorizando caminhos e redescobrindo as tradições culturais, ancoradas na
Igreja matriz que data do século XVI.
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Relativamente aos benefícios fiscais, destaca-se a isenção por cinco anos do
IMI, prorrogável por mais cinco anos, a contar da data de conclusão de ações
de reabilitação, para além da redução anual de 30% no IMI, se o prédio
reabilitado se mantiver em bom estado de conservação. A nova ARU prevê
também a redução anual de 20% no IMI dos prédios urbanos arrendados, que
se encontrem reabilitados e se mantenham em bom estado de conservação.
A ARU de Rio de Mouro Velho prevê a redução da taxa do IVA para 6% nas
empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis ou em espaços
públicos. Ficam ainda isentas de Taxa Municipal de Derrama as empresas com
sede em Sintra, cujo objeto social se destine a obras de reabilitação urbana e o
lucro tributável resulte da atividade nas ARU’s delimitadas.
Esta isenção abrange também as empresas com atividade turística, comércio e
serviços com sede em Sintra, cujo lucro tributável resulte da atividade na área
das ARU’s delimitadas.
O licenciamento de obras de edificação, alteração e ampliação, objeto de ações
de reabilitação, beneficiam de isenção de taxas urbanísticas. Também está
prevista a isenção de pagamento de taxa de ocupação de via pública em
intervenções com duração inferior a três meses ou redução de 80% em
operações com duração superior a três meses.
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12 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

CERCITOP vai construir edifício para Atividades Ocupacionais no
Lourel |
A CERCITOP vai construir um novo edifício que será vocacionado à
implementação de um Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas com
deficiência, equipamento que terá capacidade para 60 vagas, correspondendo a
duas unidades orgânicas.
Foi assinado, nos Paços do Concelho, um Contrato-Programa de Cooperação
Financeira entre o Município de Sintra e a CERCITOP – Cooperativa de
Empreendedorismo para o Desenvolvimento Económico e Social de Todo o
País, CRL para a construção de um Centro de Atividades para 60 crianças com
multideficiências, no Lourel.
O contrato-programa determina uma comparticipação financeira do município
de 290 mil euros, destinado à construção do edifício, que terá um custo final de
1,4 milhões de euros.
A ampliação do Centro de Atividades Ocupacionais de Lourel, permitirá a
criação de mais 30 vagas, preciosas no apoio às pessoas com deficiência e suas
famílias, num concelho que precisa de pelo menos duas centenas de vagas.
Dotar Sintra de programas e equipamentos que melhorem a qualidade de vida
dos munícipes tem sido uma prioridade. É por isso que temos aumentado,
gradualmente, o investimento na área da solidariedade nos últimos anos. Em
2013, quando iniciámos o mandato, a câmara investia 1 milhão e 200 mil euros.
Este ano estamos a investir cerca de 5 milhões de euros.
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Recorde-se, a CERCITOP, CRL é uma Cooperativa de Solidariedade Social,
instituição sem fins lucrativos, cuja missão é proporcionar respostas de
qualidade a qualquer pessoa com dependência ou incapacidade.
Atualmente, 1350 pessoas beneficiam dos seus serviços ou frequentam as suas
estruturas.

b)

Candidaturas selecionadas para as hortas solidárias |
No âmbito do Programa das Hortas Solidárias de Sintra e do processo de
candidatura às hortas do Bairro Alegre, no Cacém, e do bairro 1º de Maio, em
Monte Abraão, para o desenvolvimento de agricultura urbana, biológica e de
subsistência, foram selecionados e aprovados os candidatos.

c)

Governo confirma novo centro de saúde em Belas |
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT)
confirmou a construção do novo centro de saúde de Belas, depois de um longo
processo negocial com a autarquia de Sintra.
Para além da construção de raiz, que está a decorrer, de cinco novos centros de
saúde em Queluz (já inaugurado no início de Outubro), Agualva-Cacém,
Algueirão-Mem Martins, Almargem do Bispo e Sintra, estão também já em
curso um conjunto de obras de renovação e remodelação noutras unidades de
saúde do concelho.
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Os novos investimentos planeados, para além do novo Centro de Saúde de
Belas, permitirão qualificar as condições de funcionamento de todas as
unidades de saúde do concelho e aumentar a capacidade de atração de novos
profissionais para Sintra. Entre os Centros de Saúde prioritários para
intervenção está o de Rio de Mouro, que vai sofrer uma profunda
requalificação.

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

Comemoração dos 25 anos da mostra de teatro das escolas de
Sintra |
Os 25 anos da Mostra de Teatro das Escolas foram assinalados no dia 10 de
outubro, no Museu de Artes de Sintra, com uma conversa informal entre o
secretário de Estado da Educação, João Costa, e ex-alunos participantes na
Mostra de Teatro.
Na mesma altura, foram apresentados um vídeo e uma brochura que recolhe
testemunhos e memórias de quantos viveram e vivem, em cada ano, a Mostra
de Teatro.
Esta iniciativa das escolas de Sintra desenvolve-se ininterruptamente há 25
anos. É um projeto de referência que tem envolvido um número muito
significativo de professores, técnicos de educação e expressão dramática,
atores e alunos.
A Mostra de Teatro das Escolas de Sintra é organizada pela Câmara Municipal
de Sintra e pelo Chão de Oliva.
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Ao longo destes 25 anos participaram, em cada ano, uma média de 25 escolas,
desde o nível pré-escolar ao secundário, envolvendo cerca de 700
alunos/crianças e jovens; dez associações de pais através dos ATL´s, quatro IPSS
e duas escolas privadas. A escola que participa desde a primeira edição até hoje
é a EB 2.3 de Sarrazola, em Colares.

b)

Praia Grande acolhe etapa do Circuito de Bodyboard Open |
No dia 11 de setembro, véspera do início da 22ª edição do Sintra Portugal Pro
2017, a Praia Grande foi palco da 4ª Etapa do Circuito de Bodyboard Open,
iniciativa promovida pela Associação de Bodyboard e Surf da Costa de Sintra
com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.
Esta prova serve de palco para motivar os atletas nacionais a participar na
etapa mais prestigiada e antiga do Circuito Mundial de Bodyboard (Sintra
Portugal Pro 2017).

c)

Sintra Portugal Pro |
Cerca de 150 dos melhores bodyboarders do mundo estiveram na Praia Grande
entre 12 a 17 de setembro, para disputar a 22ª edição do Sintra Portugal Pro.
O Sintra Portugal é a única etapa do mundial que tem todas as categorias em
competição e será, também, a terceira e última do circuito de Drop Knee, pelo
que sagrará o campeão mundial.
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O Sintra Portugal Pro é uma das mais emblemáticas etapas do circuito mundial
da APB, a oitava do calendário, e a mais antiga sem interrupções no calendário
mundial, sobrevivendo a várias eras e campeões da modalidade.

d)

Festival de Estátuas Vivas de Sintra 2017 |
Pelo quinto ano consecutivo a Câmara Municipal de Sintra promoveu o Festival
de Estátuas Vivas que levou artistas de rua a realizar performances de
imobilidade expressiva entre o Centro Histórico de e o MU.SA, nos dias 23 e 24
de setembro.
O público cruzou-se com uma galeria de arte ao ar livre, onde se encontraram
30 conceituados artistas, desta arte urbana, premiados quer no panorama
nacional quer internacional.
Com direção artística de António Santos, pioneiro da “arte de quietude” e
recordista mundial, os artistas presentes, sem o recurso à palavra, criaram um
ambiente recheado de surpresas, seja pelo impacto visual que suscitam junto
dos transeuntes, seja pela atrativa caracterização e indumentária das
personagens que representam.
O conjunto estático apresentou figuras da cultura e história desta vila
Património da Humanidade, mas também figuras de tradição popular e do diaa-dia, que estiveram distribuídas ao longo do percurso entre o Centro Histórico
de Sintra e o MU.SA- Museu das Artes de Sintra.
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O Festival de Estátuas Vivas de Sintra, ao longo das suas edições tem vindo a
atrair cada vez mais público, apelando sempre à surpresa e ao encantamento
dos sentidos pelas propostas dos artistas/estátuas.

14 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Sintra faz-se representar em feira de turismo sénior na Holanda|
A Câmara Municipal de Sintra, em parceria com a Parques de Sintra Monte da
Lua, esteve presente, na feira de turismo sénior “50PlusBeur”, de 19 a 23 de
setembro, em Utrecht, na Holanda.
Trata-se da maior feira a nível mundial dirigida ao público sénior ativo e conta
habitualmente com cerca de 100 mil visitantes ao longo dos cinco dias da feira.
O evento é dirigido ao público sénior que se mantém ativo e tem apetência por
viajar, motivo pelo qual a autarquia convidou os parceiros Active Sintra e todo
o alojamento pertencente ao SintraInn a estar presentes no stand do
município.

b) Sintra acolhe encontro nacional de Centros e Clubes UNESCO|
O 5º Encontro Nacional de Centros e Clubes UNESCO realizou-se no Museu
Arqueológico de São Miguel Odrinhas, nos dias 15 e 16 de setembro, com o
objetivo de promover a UNESCO e os seus programas, contribuir para a
formação cívica e democrática dos seus membros e favorecer o diálogo entre
os povos.
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Durante dois dias, os centros e clubes tiveram a oportunidade de apresentar as
suas atividades nas mais variadas áreas: património mundial, património
material e imaterial, arquitetura e artes religiosas, educação artística e cultural,
biodiversidade,

desenvolvimento

sustentável,

diálogo

entre

gerações,

juventude, inclusão ou direitos humanos.
Sintra conta com um Centro UNESCO desde 2015, e que veio juntar-se aos mais
de 4000 já existentes em todo o mundo, tendo sido o 41º o primeiro em solo
nacional.
A sessão de abertura do 5º Encontro Nacional de Centros e Clubes UNESCO
contou com a secretária executiva da Comissão Nacional da UNESCO, Rita Brasil
de Brito.

c) Troca de experiências na área financeira entre Sintra e Shangai |
Uma delegação do Shanghai Municipal Audit Bureau, na China, composta por
seis elementos, esteve em Sintra no passado dia 20 de outubro com a
finalidade de trocar experiências sobre auditorias em finanças públicas e
empresas locais.
A Shanghai Municipal Audit Bureau é uma instituição de auditoria
governamental na China.
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d)

Basílio Horta recebe delegação moçambicana nos Paços do
Concelho |
O município de Sintra recebeu uma Delegação Parlamentar Moçambicana.
Esta visita foi constituída por dez membros e presidida por Edson da Graça
Francisco Macuácua, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais,
Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República de Moçambique,
teve por objetivo a partilha da experiência portuguesa na descentralização
política, administrativa e financeira.
Durante o dia a delegação visitou a Quinta da Regaleira, a freguesia de Rio de
Mouro e a freguesia de Almargem do Bispo para visitar as obras do Centro de
Saúde. Também decorreu uma visita às novas instalações oficinais dos SMAS.

15 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Sintra recupera antigo Forno da Cal em Casais de Mem Martins|
O antigo Forno da Cal, situado em Casais de Mem Martins, foi requalificado.
Tratou-se de uma intervenção da Câmara de Sintra, em várias fases, que
englobou o monumento em si, com a limpeza, consolidação das paredes e
tratamento do piso, bem como de todo o espaço envolvente com a colocação
de uma rede de proteção, limpeza da área e o alargamento dos passeios que
ladeiam aquele importante testemunho do nosso passado etnográfico do
século XIX. A preservação da memória traduz-se na consolidação da identidade
das comunidades locais que aqui constroem raízes.
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O Forno da Cal desempenhou um papel fundamental para a comunidade,
fabricando a tão necessária cal para a construção, caiação das casas e
tratamento fitossanitário na agricultura. Misturada com terra preta – uma
qualidade que possui muita goma – era utilizada para fazer a célebre «cal de
andorinha», espécie de argamassa bastante consistente que fazia o lugar do
atual cimento.
Este é um monumento bastante representativo das comunidades e das suas
tradições que, importa preservá-lo para memória futura, até porque está
localizado em pleno núcleo urbano, a poucos metros da escola secundária de
Mem Martins.

b)

Parque de estacionamento na Rua da Malva Rosa em Mem
Martins |
A Câmara Municipal de Sintra concluiu a construção de um parque de
estacionamento temporário, com a capacidade de 50 lugares, na Rua da Malva
Rosa, em Mem Martins.
A intervenção consistiu na limpeza e regularização com tout venant, execução
de um troço de lancil, revisão do sistema de drenagem de águas pluviais e
pavimentação, numa área de 2500 m2, que visa colmatar as dificuldades de
estacionamento criadas pela empreitada de requalificação a decorrer na
Avenida Chaby Pinheiro.
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c)

Parque de estacionamento da Portela aberto ao público |
A autarquia abriu ao público um parque de estacionamento com capacidade
para 550 viaturas, na Portela de Sintra (na Avenida Mário Firmino Miguel), que
possibilita o acesso pedonal à estação ferroviária e ao centro da Vila de Sintra.
Este parque para viaturas aumenta a oferta de estacionamento e permite uma
melhoria das acessibilidades para a estação de comboios e para quem queira
passear em Sintra.
A zona de estacionamento está aberta ao público desde o dia 9 de agosto e tem
utilização gratuita.
No terreno de grandes dimensões em frente a estação ferroviária da Portela de
Sintra foi realizada uma intervenção ao nível da desmatação e posterior
pavimento, assim como reposição da vedação exterior incluindo portões de
acesso (veículos e pessoas), execução do acesso incluindo revestimento em
betuminoso. O investimento da autarquia é no valor de aproximadamente 66
mil euros.

d)

Câmara inicia construção da ciclovia entre Agualva e Massamá|
Câmara Municipal de Sintra iniciou a construção da ciclovia entre Agualva e
Massamá. A intervenção, em fase inicial, visa a criação de uma ciclovia com
aproximadamente 4,5 km, no troço que liga a interface de Agualva - Cacém ao
Parque Salgueiro Maia, passando pela interface de Massamá, equipamentos
coletivos, zonas de comércio e serviços, áreas residenciais e áreas industriais,
numa área de intervenção de cerca de 27.000 m2.
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A criação de ciclovias - que façam a ligação entre equipamentos estruturantes,
zonas de comércio e serviços - é um dos objetivos que estamos a concretizar e
fazem parte do plano para melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes.
A primeira ciclovia urbana do município está construída na estrada que liga
Mem Martins a Portela de Sintra e é muito utilizada pelos munícipes.
A Câmara Municipal de Sintra desenvolve um plano de promoção da
mobilidade urbana sustentável, de incentivo a deslocações quotidianas a pé ou
de bicicleta, mesmo que em complemento ao uso dos transportes públicos. O
objetivo é aumentar a qualidade de vida dos munícipes, reduzindo os níveis de
poluição do ar e sonoros e incentivando a prática de exercício físico.
Para minimizar o impacto das obras, durante o período de construção da
ciclovia entre Agualva e Massamá, o parque de estacionamento da Estação da
CP Massamá-Barcarena está gratuitamente aberto ao público. O parque de
estacionamento coberto tem capacidade para 552 viaturas ligeiras, 38 motos e
36 bicicletas.
Este projeto incluído na candidatura PEDU, no âmbito do Programa Portugal
2020, é financiado a 50%, abrange um conjunto de ciclovias em vários locais do
Município, correspondendo a um total de 39,00 Km.

e)

Obra da N250 na Serra da Silveira |
O município de Sintra iniciou a 15 de setembro, a requalificação do troço da
N250 que se encontra com pavimentação provisória desde que o empreiteiro
abandonou a obra.
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É uma obra que já devia estar concluída, mas devido ao abandono do local do
anterior empreiteiro e a consequentes problemas jurídicos, só em Setembro foi
possível iniciar esta intervenção. Este é um investimento de 300 mil euros que
vai requalificar todo o troço onde se incluiu os passeios.

f) Polidesportivo do Casal do Cotão recuperado
A Câmara Municipal de Sintra concluiu obras de recuperação do polidesportivo
localizado no Casal do Cotão, na União de Freguesias de Cacém S. Marcos,
devolvendo ao espaço condições para a prática desportiva, que apresentava
uma situação de elevado estado de degradação no pavimento e na vedação.
Desde o início do mandato considerámos a prática desportiva uma aposta nos
jovens do nosso concelho e, para isso, temos investido na recuperação de
infraestruturas que devolvam aos jovens espaços com condições e este é mais
um.
Estamos a recuperar os equipamentos desportivos municipais, apoiámos
financeiramente os clubes desportivos para renovarem os relvados sintéticos e
também o Real Sport Clube para que tenha instalações com os requisitos
exigidos. Hoje os nossos jovens têm mais e melhores oportunidades de
desenvolvimento desportivo.
Entretanto começaram as obras de recuperação do pavilhão desportivo
municipal João Carlos Cifuentes, em Monte Abraão.
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g) Avançam obras de reabilitação do Mercado de Queluz
Durante este período tiveram início as obras de requalificação do Mercado de
Queluz.
A reabilitação da nave inferior do Mercado de Queluz, com um investimento de
550 mil euros da autarquia, prevê a construção de grandes áreas, numa área
total de 1200m2.
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