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1 S UMÁRIO E XECUTIVO
O Programa Estratégico que se apresenta estabelece uma visão, estratégias e projetos estruturantes
para a Área de Reabilitação Urbana no Centro Histórico de Sintra, identificando, ainda possíveis fontes de
financiamento e benefícios fiscais resultantes da aprovação da sua delimitação, conforme Deliberação da
Assembleia Municipal sobre a Proposta da Câmara Municipal nº 174-P/2014, de 20 de Março, publicada
através do Aviso nº 5432/2014, no DR 2ª série, nº 82 de 29 de Abril de 2014.
O presente documento foi elaborado nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana – DecretoLei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, de acordo com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2012 de 14
de Agosto.
O Programa Estratégico é composto por:
Volume I – correspondente ao presente relatório, anexos e peças desenhada e
Volume II - correspondente ao levantamento do edificado na ARU-CHS.
O Volume I encontra-se dividido em seis partes:
Na parte I é desenvolvido o enquadramento e fundamentos para a delimitação da ARU e definido o tipo
de operação de reabilitação a fomentar. É apresentada a Área de Reabilitação Urbana de Sintra e a
metodologia de elaboração do presente programa estratégico.
Na parte II do presente documento é apresentada a caracterização e diagnóstico. Este capítulo encontrase dividido em 6 capítulos iniciando-se com uma breve Caracterização Patrimonial/Histórica e seguindo
com a caracterização nas 4 dimensões base da sustentabilidade nomeadamente Dimensão Económica,
Dimensão Institucional – Governança, Dimensão Social e Dimensão Ambiental, seguindo-se um capítulo
de Conclusão e Diagnóstico.
Na parte III apresenta-se a Visão para o Centro Histórico de Sintra e os respetivos Eixos Estratégicos.
A parte IV dedica-se à sistematização dos Projetos Estruturantes e a parte V dedica-se à ponderação
das questões do Investimento e Financiamento da Operação de Reabilitação Urbana.
Finalmente a parte VI inclui documentos anexos de apoio ao presente Programa Estratégico, como peças
desenhadas, contributos das unidades orgânicas e deliberação de delimitação da ARU.
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O presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana foi executado de acordo com o descrito no
artigo 33.º e seguintes do RJRU, cujo levantamento efetuado é parte integrante do Volume II do presente
Programa Estratégico.
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PARTE I
ENQUADRAMENTO
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2 I NTRODUÇÃO
A reabilitação apoia-se na evolução da noção de conservação de património monumental até ao
património urbano aliando-se, atualmente, ao conceito tripartido da sustentabilidade. Se desde a
revolução industrial, a preservação identitária do lugar associa-se à conservação de edificado
monumental e distinto da envolvente, a partir da segunda guerra mundial, e a necessária recuperação de
tecidos urbanos afetados pelo conflito, conduziu a processos de renovação urbana com demolições e
substituição por novo edificado, resultando na introdução de mudanças estruturais na malha urbana. Já
nas décadas de 60 e 70, especialmente após a Carta de Veneza (Carta de Internacional sobre a
Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios) em 1964, é valorizada a importância de salvaguarda
de património cultural alargando a noção ao ambiente urbano e paisagístico, iniciando período de
desenvolvimento de operações de reabilitação urbana, como processos integrados de intervenção, em
particular nas cidades europeias. Com o aprofundamento de preocupações ambientais no
desenvolvimento societal, com o desafio colocado no equilíbrio entre os três principais pilares da
sustentabilidade: económico, social, ambiental, também as operações de reabilitação urbana são
alargadas e reconhecidas como parte das políticas de coesão.
Em 2004 o Conselho da Europa publicou o Guidance on Urban Rehabilitation, que sistematiza a noção de
reabilitação urbana propondo a seguinte definição:
“A reabilitação urbana é um processo de revitalização ou regeneração
urbana a médio ou a longo prazo. É acima de tudo um acto político, com
vista à melhoria dos componentes do espaço urbano e do bem-estar e
qualidade de vida de toda a população. Os seus desafios humanos e
territoriais requerem a implementação de políticas locais (e. g. política do
património cultural e de conservação integrada, política de coesão territorial
e de ordenamento do território, política ambiental e de desenvolvimento
sustentável). A reabilitação, portanto, é parte de um projecto urbano/plano
de desenvolvimento urbano, que implica uma abordagem integrada,
envolvendo todas as políticas urbanas.”
(Conselho da Europa, 2004, p. 75)
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São objetivos da reabilitação urbana a melhoria da qualidade do território urbano, satisfazendo as
necessidades básicas da população, em especial em áreas em degradadas ou em declínio. Assim, ao
nível territorial os objetivos da reabilitação urbana são garantir a conservação integrada do património
cultural; garantir acesso a uma habitação satisfatória e apropriada para todos, incluindo aqueles que se
encontram à margem da sociedade; promover a coesão territorial; e contribuir para o desenvolvimento
sustentável das cidades através da gestão cautelosa do ambiente.
Ao nível social, a reabilitação urbana assenta em três eixos principais: o desenvolvimento local, com
valorização de recursos endógenos e dinamização de comunidades; a coesão social, numa abordagem
integrada sobre condições de habitabilidade, educação, saúde emprego; e o respeito pela diversidade
cultural.
A reabilitação urbana tem como instrumentos a sua integração numa política pública urbana, em que as
autoridades públicas são o motor do processo, mobilizando atores e garantindo gestão integrada e
coordenada, com apoio de equipa técnica interdisciplinar e envolvimento da população. A operação de
reabilitação recorre a instrumentos legais e financeiros que permitam uma intervenção faseada e
consistente.
Neste contexto é publicado o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), estabelecido pelo
Decreto-Lei nº 307/2009 de 23 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2012 de 14 de
Agosto, determina a competência dos municípios na atuação para a reabilitação urbana, através do
desenvolvimento de uma estratégia própria, a qual contribuirá de forma determinante para a política das
cidades e da habitação.
Na estratégia de reabilitação urbana municipal convergem objetivos de requalificação e revitalização das
cidades, em particular das suas áreas mais degradadas, e de qualificação do parque habitacional,
procurando-se promover a sustentabilidade a longo prazo nas suas dimensões Económica, Social e
Ambiental.
A reabilitação, associada à regeneração e revitalização urbanas, valoriza a autenticidade e apresenta-se
como elemento-chave da competitividade das cidades num ambiente de concorrência global. As cidades,
enquanto espaços agregadores e simultaneamente projetores de externalidades sociais, culturais para as
respetivas áreas de influência, distinguem-se como polos de atração turística, enfatizando a singularidade
e identidades locais, capazes de gerar mais-valias fundamentais para os seus países.
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O centro histórico de Sintra reúne fortes condições de atração turística, nomeadamente de mercado
vocacionado para a visita a locais diferenciados, importando desenvolver ações capazes de valorizar os
espaços e as suas especificidades que se traduzem em vantagens concorrenciais.
Porém, este espaço debate-se com alguns desafios decorrentes dos efeitos da evolução socioeconómica,
cultural e política do último século, com expressão no fenómeno de expansão urbana e declínio do centro
histórico. O acelerado crescimento económico, associado à concentração demográfica no concelho de
Sintra, verificados no início do último quartel do século XX, traduziram-se no desvio dos fluxos de
investimento para áreas objeto de expansão urbana, apoiadas na linha férrea e nos principais acessos
rodoviários. A melhoria das condições económicas das famílias e do alargamento do acesso ao crédito
permitiram a generalização da aquisição de habitação própria com novos modelos construtivos, servidos
de infraestruturas modernas, disponíveis a menor preço, que o custo da reabilitação de imóveis. Deste
modo, o centro histórico tornou-se menos apelativo para a habitação e fixação de postos de trabalho.
É neste enquadramento que o Município de Sintra, no desenvolvimento da alteração do Plano de
Urbanização de Sintra, optou por delimitar a Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra,
tendo sido aprovada em Assembleia Municipal em 20 de março de 2014 e publicada no Aviso
nº5 432/2014, no Diário da República, 2ª série - n.º 82, de 29 de abril de 2014, de modo a munir-se de
instrumentos jurídico-financeiros e jurídico-urbanísticos, com o propósito de promover a reabilitação e
revitalização dessa área urbana, através da melhoria do nível de infraestruturação e da qualidade do
ambiente urbano, de forma sistemática e integrada.
O Centro Histórico de Sintra assume-se como uma referência histórica e patrimonial à escala nacional e
com expressão internacional. Este território, localizado na Área Metropolitana de Lisboa e inserido num
contexto de serra e mar, está no centro de uma complexa teia de relações e dinâmicas que se
desenvolvem em diferentes escalas. A Vila distingue-se como elemento central impulsionador do
desenvolvimento de um território urbano, atrativo e competitivo e, simultaneamente, como núcleo
agregador e articulador de um sistema mais vasto.
A área então delimitada como ARU-CHS integra-se na área classificada pela UNESCO como Património
Mundial – Paisagem Cultural de Sintra, incluindo monumentos nacionais, e abrange a estrutura urbana
que agrega a vivência e as funções de Sintra, sede de Concelho. À área de ação sistemática, com forte
componente de gestão e intervenção pública, pretende-se agora adicionar um espaço de transição onde
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a reabilitação do edificado assume maior relevância, a qual adota a modalidade simples, pretendendo
configurar-se como instrumento indutor do investimento privado.
A intervenção neste território, marcado por especificidades traduzidas nas tensões entre a transformação
dos modos de vida urbanos e os desafios colocados pelo contexto global em que Sintra se posiciona,
exige uma estratégia articulada que pondere os efeitos sócio-espaciais e inove na gestão urbana.
O processo desenvolve-se em três etapas principais:
−

Delimitação da Área de Requalificação Urbana (aprovada por deliberação da Assembleia
Municipal de Sintra de 20 de março de 2014);

−

Definição do Programa Estratégico, a que o presente relatório dá corpo e se coloca à aprovação
dos órgãos municipais;

−

Definição da Operação de Reabilitação Urbana, a desenvolver entre 2015-2026, suportada num
programa de ação e num quadro de investimento e financiamento.

Na concretização da ARU-CHS estabelece-se agora o seu Programa Estratégico, o qual visa definir a
operação de reabilitação urbana, identificando projetos, estabelecendo orçamentos, fontes de
financiamento identificáveis nesta altura, entre outros.
A Operação de Reabilitação Urbana em Sintra adota predominantemente a modalidade Sistemática,
dirigida para a intervenção integrada quanto às componentes do edificado e infraestruturas, e será
promovida por instrumento próprio, traduzido no presente Programa Estratégico. É ainda proposto
simultaneamente, a delimitação de uma ARU que adota a modalidade Simples para a área de transição,
centrada na reabilitação do edificado. A ARU-CHS tem como entidade gestora a Câmara Municipal de
Sintra.
A Operação de Reabilitação Urbana incidirá sobre a qualificação do espaço público (infraestruturas,
equipamentos e espaços verdes e outros de utilização coletiva), a valorização do património imóvel
municipal e a beneficiação, por iniciativa particular, de imóveis privados com vista à sua reabilitação e
conservação.
Pretende-se que qualificação do espaço público contribua para a valorização de Sintra e gere sinergias
indutoras do dinamismo económico local, fortemente apoiado no turismo, fomentando condições para a
atração de população e revitalizando a função habitacional no centro histórico. A Operação de
Reabilitação Urbana define um modelo de governança que facilita a articulação entre os diferentes
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atores-chave, integra estratégias de comunicação, e prevê atividades de animação e outros mecanismos
de dinamização do comércio local.
As orientações de gestão presentes neste documento identificam ações, agentes e meios, contribuindo
para o desenvolvimento de uma política pública de cidades e de reabilitação urbana ativa municipal,
criadora de valor para todos os munícipes e agentes económicos.
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3 ARU CHS - F UNDAMENTOS E C RITÉRIOS

3.1

ARU S I ST EM Á T I C A

Numa perspetiva integrada, a delimitação da ARU antecipou a política de gestão urbana na ótica da
revitalização urbana que decorrerá da revisão do Plano de Urbanização de Sintra. Estes dois
instrumentos urbanísticos são elaborados numa ótica de coerência e complementaridade, tendo em vista
o desenvolvimento da política de ordenamento do território.
Os principais fundamentos e critérios que resultaram, no processo de revisão do Plano de Urbanização
de Sintra, para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra (ARU-CHS),
prendem-se com:
a. A identificação dos núcleos históricos que fazendo parte da memória integrada de Sintra (Vila
Velha de Sintra, São Pedro e Estefânea), são igualmente património cultural, natural e
construído, e que importa reabilitar, conservar e valorizar;
b. A requalificação do espaço público, e consequente valorização do valor residual do solo, como
forma de alavancar a reabilitação urbana (garantindo a qualidade do espaço público e
adequação às funções);
c. A necessidade de atrair população para os núcleos históricos envelhecidos e com sinais de
despovoamento, promovendo o rejuvenescimento dos núcleos;
d. A urgência na definição de uma política de transportes e estacionamento para a Vila de Sintra,
que reduza o tráfego de atravessamento, e privilegie a circulação pedonal;
e. A necessidade de qualificar os equipamentos existentes, e de reforçar a oferta cultural já
conhecida,
f.

A necessidade de desenvolver uma operação concertada na renovação das infraestruturas,
muitas obsoletas e em mau estado de conservação, para garantir a valorização territorial e um
uso mais sustentável da ação humana.
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3.2

ARU S I M PL E S

A ARU Simples, agora proposta pretende promover a reabilitação urbana do edificado em toda a
envolvente, conferindo aos promotores privados os mesmos benefícios e incentivos à reabilitação que na
ARU Sistemática.
Os principais critérios e fundamentos para a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro
Histórico de Sintra (ARU-CHS), prendem-se com:
a. A identificação dos núcleos históricos que fazendo parte da memória integrada de Sintra (Vila
Velha de Sintra, São Pedro e Estefânea), são igualmente património cultural, natural e
construído, e que importa reabilitar, conservar e valorizar;
b. A requalificação do edificado e a definição de incentivos à reabilitação urbana como forma de
alavancar a reabilitação urbana numa área adjacente à ARU na modalidade Sistemática;
c. A necessidade de desenvolver uma operação concertada Sistemática e Simples na renovação
do edificado, para garantir a valorização territorial global, a adequação da oferta de fogos
devolutos á procura para arrendamento procurando incentivar a revitalização deste tecido
urbano.
d. A necessidade de constituir uma zona de transição e proteção/valorização em torno da área
principal do Centro Histórico de Sintra
A proposta de delimitação de uma área de reabilitação considerada na Modalidade Simples visa
justamente estabelecer a complementaridade com a área de reabilitação urbana sistemática, uma vez
que se espera que esta possa impulsionar a dinâmica de reabilitação na zona central e envolvente do
Centro Histórico de Sintra.
Por uma questão de equidade e de valorização integrada e articulada do território em causa, considera-se
que a delimitação desta “zona de transição” permitirá complementar o processo de reabilitação do Centro
Histórico de Sintra que se pretende abrangente, global e integrado.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
22

Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

4 P ROPOSTA DE D ELIMITAÇÃO DA Á REA DE R EABILITAÇÃO
U RBANA DO C ENTRO H ISTÓRICO DE S INTRA – M ODALIDADE
S IMPLES

Tendo por referência os objetivos da reabilitação urbana, nomeadamente a melhoria da qualidade do
território urbano e de vida da população, bem como a conservação integrada do património cultural é
objetivo da Câmara Municipal de Sintra desencadear os mecanismos disponíveis com vista à promoção
da coesão territorial e respetivo desenvolvimento sustentável.
Neste âmbito as operações de reabilitação recorrem a instrumentos legais e financeiros que permitam
uma intervenção faseada e consistente. O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), estabelecido
pelo Decreto-Lei nº 307/2009 de 23 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 32/2012 de 14
de Agosto, determina justamente a competência dos municípios em matéria de reabilitação urbana.
A estratégia de reabilitação urbana municipal fundamenta-se nos objetivos de requalificação e
revitalização dos núcleos urbanos, em particular dos mais degradados tanto em termos do seu edificado,
do seu património, como nas suas componentes ambientais, económicas, culturais e sociais, partindo do
pressuposto de que a competividade das cidades está associada à sua reabilitação urbana.
O centro histórico de Sintra reúne fortes condições de atração turística, pelo que importa desenvolver
ações capazes de valorizar os espaços e as suas especificidades que se traduzem em vantagens
concorrenciais e qualidade de vida da população residente.
É neste enquadramento que o Município de Sintra, no desenvolvimento da alteração do Plano de
Urbanização de Sintra, optou por delimitar a Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra,
tendo sido aprovada em Assembleia Municipal em 20 de março de 2014 e publicada no Aviso
nº5 432/2014, no Diário da República, 2ª série - n.º 82, de 29 de abril de 2014, de modo a munir-se de
instrumentos jurídico-financeiros e jurídico-urbanísticos que visem promover a reabilitação e revitalização
desta área urbana de forma sistemática e integrada.
À área de ação sistemática, com forte componente de gestão e intervenção pública, pretende-se agora
adicionar um espaço de transição onde a reabilitação do edificado assume maior relevância e em que se
adota a modalidade de reabilitação urbana simples.
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A Operação de Reabilitação Urbana em Sintra na modalidade Sistemática, dirigida para a intervenção
integrada quanto às componentes do edificado e infraestruturas, é promovida por instrumento próprio,
traduzido num Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.
Paralelamente, propõe-se a adoção da modalidade Simples para uma área de transição, centrada na
reabilitação do edificado, conforme adiante se especifica e que se pretende que seja um instrumento
indutor do investimento privado.
Em suma, a Operação de Reabilitação Urbana prevista para o Centro Histórico de Sintra considerada na
sua globalidade terá uma área de reabilitação urbana sistemática e complementarmente uma área de
reabilitação urbana simples, o que permitirá desencadear uma operação de reabilitação urbana integrada
que incidirá sobre a qualificação do espaço público (infraestruturas, equipamentos e espaços verdes e
outros de utilização coletiva), a valorização do património imóvel municipal e a beneficiação, por iniciativa
particular, de imóveis privados com vista à sua reabilitação e conservação.

4.1

O B J ET I V O S

E ST R A T ÉG I C O S

DA

D EL I M I T A Ç Ã O

DA

Á R EA

DE

R EA B I L I T A Ç Ã O

U R B A N A S I M PL E S
Os objetivos gerais que apoiam a criação de uma ARU do Centro Histórico de Sintra – modalidade
Simples, passam pela promoção de intervenções de reabilitação no edificado privado, nos quais se inclui
o conceito de «área de reabilitação urbana». A parcela de terreno proposta a delimitação, parcela esta
adjacente à Área de Reabilitação Urbana Sistemática, é composta maioritariamente por áreas de quintas
e habitações cuja reabilitação importa incentivar mas onde não se prevê a realização de projetos e obras
desenvolvidos pelo município.
Pretende-se que a intervenção realizada na área de Reabilitação Urbana Sistemática potencie a
reabilitação na Área de Reabilitação Simples.
A presente proposta de delimitação da ARU Simples está associada à exigência da determinação dos
objetivos e da estratégia da intervenção, sendo este também o momento da definição do tipo de operação
de reabilitação urbana a realizar e da escolha da entidade gestora.
Neste seguimento foram definidos os seguintes objectivos para a Área de Reabilitação Urbana Simples,
de forma alinhada com os objectivos definidos para a Área de Reabilitação Urbana Sistemática.
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São objetivos desta Área de Reabilitação Urbana:
a) A implementação de estratégias que permitam a reabilitação e requalificação do Centro Histórico
de Sintra numa referência de qualidade pelo seu ambiente, a qual deverá decorrer da
valorização sustentada do seu carácter urbano e arquitetónico singular;
b) A definição e o estabelecimento de regras de atuação que permitam salvaguardar e valorizar o
património urbanístico e arquitetónico existente, mediante a sua proteção material e a definição
de usos e normas adequadas às suas características morfológicas;
c) A definição das bases para o lançamento e execução de intervenções exemplares nos domínios
da construção, reabilitação e requalificação do edificado;
d) A identificação e promoção da reabilitação do edificado degradado incluído na ARU Simples;
e) A criação de soluções de financiamento sustentável da ação de reabilitação urbana.

Para além dos objetivos estratégicos descritos anteriormente e de acordo com a alínea a) e
seguintes do n.º 2 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, de acordo com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto, a Proposta de delimitação deverá ser
acompanhada da presente memória descritiva e definição de objectivos estratégico, bem como:
a) A planta com a delimitação da área abrangida que se apresenta em anexo;
b) O quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, nos termos da alínea a) do
art.º 14.º;
Pretende-se ainda:
c) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana;
d) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva
operação de reabilitação urbana;

Os incentivos e apoios à reabilitação urbana na área de Reabilitação Urbana Simples e Sistemática são
comuns e serão apresentados na Parte V do presente documento.
De igual forma a entidade gestora e os instrumentos de execução da política urbanística aplicáveis à ARU
Simples e Sistemática serão apresentados na parte V do presente documento.
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5 O PERAÇÕES DE R EABILITAÇÃO U RBANA S ISTEMÁTICA E
S IMPLES

O programa estratégico estrutura as intervenções de reabilitação assente na delimitação da «área de
reabilitação urbana» e na definição da «operação de reabilitação urbana», a qual correspondente à
estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior da respetiva área de reabilitação urbana.
De acordo com o regime jurídico aplicável são dois os tipos de operação de reabilitação urbana:
−

Operação de reabilitação urbana simples: dirigindo-se sobretudo à reabilitação do edificado, num
quadro articulado de coordenação e apoio da respetiva execução;

−

Operação de reabilitação urbana sistemática: intervenção integrada de uma área para a
reabilitação do edificado e para a qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos
espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do
tecido urbano, associada a um programa de investimento público.

É no âmbito de uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática que se desenvolve o Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra.
Se por um lado, existe uma área central e fundamental à revitalização de toda a atividade e vivência do
centro histórico de Sintra, correspondente à triangulação Vila Velha / São Pedro / Estefânea, existe
também uma envolvência, essencialmente baseada em quintas privadas cuja necessidade de reabilitação
fundamenta igualmente uma política pública de incentivo à sua manutenção e reabilitação do edificado.
Dando resposta a essa realidade é proposta a definição de um limite adjacente de Operação de
Reabilitação Urbana Simples que complementa a estratégia de reabilitação urbana sistemática que se
apresenta.
Conjugam-se assim no centro histórico de Sintra as duas tipologias de política pública de reabilitação
complementares e que asseguram a coerência na prossecução dos objetivos.
O prazo de execução da operação de reabilitação urbana simples e sistemática é de 12 anos.
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Tal como evocado pelo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), o paradigma da reabilitação
urbana por iniciativa pública foi alterado. De um modelo rígido e formal passou-se a outro em que se
favorece a definição estratégica de objetivos, guia de uma atuação assente na operacionalidade e sua
sustentabilidade financeira, capaz de mobilizar atores–chave, com a inerente flexibilidade para acolher e
orientar opções de investimento locais.
Este novo tipo de abordagem permite agora uma intervenção integrada e abrangente no território,
especialmente num espaço de grande especificidade como o da área histórica de Sintra. Esta
particularidade, ímpar, levou a que no decorrer da elaboração do presente programa estratégico surgisse
a necessidade de delimitar uma área tampão que abrangesse principalmente as quintas antigas, que
muito caraterizam, e que envolvem quase toda a área sujeita a ARU.
Assim, foi proposta a delimitação de uma área nova área de Reabilitação Urbana a sujeitar a modalidade
Simples na qual se pretende promover a requalificação do edificado existente e garantir uma maior
abrangência no “efeito cascata”.
A Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra na modalidade Sistemática, apresenta
uma superfície total de 173.7 ha, , circunscrita pelas seguintes confrontações:
Rua Câmara Pestana, Av. Nunes de Carvalho, Largo Doutor António José de Almeida, Av. Heliodoro
Salgado, Rua António da Cunha, Atravessa a Rua Desidério Camburnac, Travessa da Portela, Av.
Movimento das Forças Armadas, Rua Doutor Almada Guerra, Estrada Chão de Meninos, Rua Cinco de
Outubro, Rua do Alto da Bonita, Travessa do Ano Bom, Travessa de Santo André, Av. de Conde Sucena,
Travessa do Chão das Maias, Rua do Capitão, Calçada José Joaquim Gonçalves, Praça D. Fernando II,
Caminho da Fonte de S. Pedro, Rua Visconde Faro Oliveira, Calçada da Penalva, Calçada de São Pedro,
Rua da Trindade, Rampa do Castelo, Estrada da Pena, Rua Barbosa do Bocage, EN 375, Rua Trindade
Carvalho, Caminho dos Castanhais, Estrada do Carvalheiro, Estrada do Macieira, Rua da Ribeira,
Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, Av. Barão de Almeida Santos.
A ARU-CHS inclui território com elevado interesse patrimonial para o contexto nacional, incluindo parte da
área classificada pela UNESCO como Património Mundial – Paisagem Cultural de Sintra. A proteção
deste espaço passa também pela valorização do seu espaço envolvente, de modo a potenciar as
externalidades positivas da intervenção. Com este fundamento pretende-se adicionar uma área de
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transição onde o investimento privado na reabilitação do edificado assume maior relevância, através da
delimitação de uma área de reabilitação urbana na modalidade simples.
Propõe-se que que seja delimitada uma ARU do Centro Histórico de Sintra, sujeita a operação de
reabilitação urbana em modalidade Simples com uma área de 138.6ha e que assumirá como fronteiras,
os seguintes arruamentos:
Da Aviação Portuguesa, Rua Mário Costa Ferreira Lima, Rua António Joaquim das Neves, Rua Mira
Serra, Rua José Bento Costa, Rua de Santa Maria, Estrada de Chão de Meninos, Rua Cinco de Outubro,
Rua do Alto da Bonita, Rua Luís de Camões, atravessa a Av. de Conde Sucena, Travessa do Chão das
Maias, próximo da Rua de Santa Eufémia, Rua Miguel Torga, Estrada da Pena, EN375, Rua Barbosa do
Bocage, Caminho dos Castanhais, Estrada do Carvalheiro, Av. Nunes de Carvalho, Caminho das
Azenhas, Estrada de Monte Santos.
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Figura 1 - Planta de Localização da ARU (fotografia aérea de 2010) – Sistemática (a laranja) e Simples (a vermelho)

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

29

Figura 2 - Planta de Localização da ARU (levantamento topográfico 2013 elaborado à escala 1:1000) – Sistemática (a laranja) e
Simples (a vermelho)

A ARU-CHS engloba os núcleos urbanos mais antigos (São Pedro, Santa Maria e Vila Velha de Sintra),
que se desenvolveram, maioritariamente, na encosta Norte e Nascente da Serra de Sintra, e nas áreas
com maior declive e viradas para Norte, o que resulta em espaços pouco soalheiros, proporcionando, em
alguns períodos do ano, situação de desconforto pela exposição aos ventos dominantes de Noroeste, e
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períodos de nebulosidade, nos núcleos da Vila Velha e em especial de São Pedro. A estrutura edificada
carece de cuidados de manutenção amiúde, por forma a acautelar a qualidade de vida dos seus
habitantes.
A ARU-CHS é marcada pela sua envolvência paisagística privilegiada, onde se concentra o património
natural, arqueológico e arquitetónico, de relevância internacional.
O centro histórico, apesar da diversidade formal dos edifícios, apresenta grande coerência arquitetónica,
verificando-se no entanto, alguma degradação e consequente necessidade de reabilitação. O uso é
predominantemente habitacional, com incidência de algumas unidades comerciais nos três núcleos (Vila
Velha, São Pedro e Estefânea).
A ausência de estacionamento tem repercussões na circulação pedonal e viária, afetando a qualidade do
ambiente urbano, face aos conflitos gerados pela mistura de tráfego de ligeiros, pesados e peões gerado
pelas deslocações aos pontos de interesse turístico na Serra de Sintra e Centro Histórico.
O mobiliário urbano e sinalética apresentam grande diversidade de elementos, não obstante a existência
de regulamento próprio, podendo ser percecionado como “contaminação“ visual e ambiental, decorrente
de uma evolução irregular sobre o espaço público.
A nível demográfico, e como se demonstrará em capítulo posterior, verifica-se um maior envelhecimento
no núcleo da Vila, tendo-se dado o maior crescimento de população, de acordo com os Censos 2011, na
então freguesia de São Pedro de Penaferrim.
Verifica-se igualmente a concentração de importantes equipamentos culturais, principalmente na
Estefânia, e de serviços no núcleo da Portela. De uma forma geral, esta zona, encontra-se bem servida
de serviços e equipamentos, embora seja percecionada carência a nível de espaços verdes lúdicos. Nos
eixos principais verifica-se uma terciarização crescente em detrimento do uso habitacional. A área norte
da Estefânia apresenta aspetos de descaracterização arquitetónica.
A área delimitada na modalidade Sistemática engloba a zona mais importante do Centro Histórico de
Sintra – Vila Velha / São Pedro / Estefânea - sendo objetivo deste programa abranger um espaço
envolvente que comunga das mesmas características. A delimitação da área de reabilitação urbana da
modalidade Simples, envolvente dos núcleos principais e funcionando como zona de transição, reforça e
alarga a área de influência das políticas de reabilitação urbana, possibilitando o acesso aos benefícios
tributários pelos particulares para promoção da reabilitação dos edifícios.
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6 M ETODOLOGIA DE E LABORAÇÃO DO P ROGRAMA E STRATÉGICO
Na elaboração do programa estratégico foram realizados trabalhos de levantamento, caracterização e
diagnóstico do território em causa. Foram consultados os estudos realizados para a revisão do Plano de
Urbanização de Sintra (PUS), nomeadamente a caracterização sociodemográfica, património cultural,
análise biofísica, estudo das infraestruturas, estudo de tráfego.
Foram ainda consultadas as unidades orgânicas que integram os serviços da Câmara Municipal de Sintra
com vista à obtenção de um diagnóstico atual das necessidades identificadas para a ARU-CHS.
Seguidamente são identificadas as informações obtidas que contribuíram para o fundamento à definição
do presente Programa Estratégico.

6.1

R EA L I Z A Ç Ã O

DE

L EV A N T A M EN T O

A OS

EDIFÍCIOS

O levantamento dos edifícios, desenvolveu-se em duas fases de trabalho de campo, em que a primeira
que decorreu de 23 de setembro a 9 de outubro de 2013 relativa aos quarteirões 1 a 22, e a segunda,
que decorreu de 7 a 24 de abril de 2014 relativa aos quarteirões 23 a 62, identificados no desenho 2.
A realização de diagnóstico baseou-se na caraterização tipo-morfológico da área de intervenção, tendo o
edificado e o espaço público sido objeto de caracterização exaustiva, o que serviu de base às propostas
de intervenção, modelos e processos de intervenção de reabilitação dos espaços urbanos e de
revitalização das atividades previstas no presente programa.
Foram igualmente delimitadas parcelas de cadastro rústico, de acordo com levantamento cadastral
datado de 1953 (DGT), que, para o presente programa, é apenas de carácter indicativo, face ao tempo,
implicando sempre a sua aferição com elementos matriciais e de registo predial.
Após o levantamento de campo iniciou-se a respetiva preparação de plantas de apoio e trabalho de
gabinete de verificação e validação das fichas.
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6.1.1

CRITÉRIOS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS RELATIVOS ÀS FICHAS DE
CARATERIZAÇÃO

A análise ao edificado apoiou-se em visitas ao local e por observação direta registada no preenchimento
de fichas de caracterização tipo-morfológica, com base na avaliação física efetuada presencialmente por
técnicos especializados (arquitetos e engenheiros civis).
O levantamento do edificado obedeceu à estrutura da malha viária com a definição de 63 quarteirões,
desenvolvendo-se assim a análise espacial, tendo subsequentemente sido tratada em gabinete, por
meios informáticos e de informação geográfica.
Resumidamente descreve-se a organização da Ficha de Edifício:
−

Identificação do edifício e/ou fração – registo da morada do edifício, respetivas áreas, nº de
pisos, frente de lote, área de construção, etc.

−

Propriedade – identificação do direito real sobre o edifício e/ou fração com a respetiva
identificação de proprietários, morada fiscal, etc.

−

Caraterísticas Arquitetónicas – caraterização morfológica do edifício principal e definição das
diferentes classificações patrimoniais. Estes dados não influenciam o resultado da avaliação,
mas permitem conhecer as principais características do edifício e o posterior tratamento
estatístico dos resultados, etc.

−

Estado de Conservação – avaliação de anomalias, parcialmente em função do estado de
conservação da estrutura, cobertura, fachadas e vãos, classificando-se qualitativamente o
estado de conservação geral ao edifício no seu conjunto.

−

Utilização/ Ocupação – identificação do número de frações existentes e tipificação dos usos de
cada fração.

−

Caraterização Histórica – Anotação de observações, quando justificado, referentes à
importância histórica e/ou artística de elementos presentes na construção.

O levantamento e caraterização do edificado encontra-se compilado em Fichas de Edifício que integram
os estudos desenvolvidos para a elaboração do presente Programa, no Volume II.
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Figura 3 - Ficha de Caraterização “Tipo-Morfológica” do Edifício
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6.2

R EA L I Z A Ç Ã O

D E C ON S U L T A S À S U N I D A D E S O R GÂ N I C A S D A

C Â M A R A M U N I C I PA L

E

EN T I D A D E S E XT E R N A S

No início dos trabalhos de elaboração do programa estratégico foram consultadas as seguintes unidades
orgânicas da Câmara Municipal de Sintra e os seguintes parceiros externos.
Unidades Orgânicas da Câmara Municipal de Sintra:
•

Divisão de Planeamento e Gestão de Empreitadas (DPGE) – informação sobre Programas e
estimativas de intervenção no património municipal e no espaço público, refletida no documento
“Caderno com elementos para o Programa Estratégico”;

•

Divisão de Projetos Estratégicos, Planeamento e Informação Geográfica (DPEP) – informação
sobre acessibilidades/ mobilidade no centro histórico de Sintra, dados do Plano de Urbanização
de Sintra, dados do património arquitetónico, dados sociodemográficos, cartografia temática
completa, gráficos e tabelas que integram o Programa Estratégico da ARU-CHS;

•

Divisão de Trânsito e Mobilidade Urbana (DTMU) – informação sobre sinalização, proposta de
circulação automóvel e pedonal com vista à circulação alternada na EN375, Rua Marechal
Saldanha;

•

Divisão de Gestão de Edifícios Escolares e Municipais (DGEM) - relatórios de vistorias a
património municipal;

•

Gabinete de Licenciamento das Atividades Económicas e Gestão de Mercados (GLAE) - dados
sobre atividades económicas, venda ambulante, etc.;

•

Serviço de Iluminação Pública e Eficiência Energética (SIEE) - informação sobre rede de
abastecimento de energia elétrica, programa de intervenção na rede de iluminação pública em
São Pedro, cálculo de estimativas de intervenção, identificação de alternativas na conversão do
sistema de iluminação pública para São Pedro;

•

Divisão de Educação (DEDU) - informação sobre caraterização e avaliação de necessidades de
equipamentos educativos;

•

Divisão da Cultura e do Turismo (DCUL/ DTUR) - dados relativos ao alojamento local, número de
visitantes a monumentos, museus, dormidas, etc.;

•

Gabinete de Apoio Empresarial (GAEM) – identificação de processos pendentes na DGLI, com
destino para unidades hoteleiras no Centro Histórico de Sintra;
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•

Divisão de Gestão e Licenciamento (DGT) - dados sobre processos em curso e procedimentos
urbanísticos submetidos a partir de 2005 até 2014;

•

Divisão de Gestão do Património Imóvel (DGPI) - inventário de imóveis municipais, dados de
proprietários de imóveis degradados e imóveis relevantes para implementação da estratégica de
reabilitação urbana;

•

Divisão de Habitação e Serviços comunitários e Divisão de Saúde e Ação Social (DHSC/DSAS) levantamento de necessidades identificadas pelos serviços no âmbito dos equipamentos sociais
e registo de vistorias de segurança e salubridade a edifícios degradados realizadas entre 20102014;

Parceiros consultados:
•

Parques de Sintra e Montes da Lua (PSML), informações sobre projetos e obras em
monumentos, edifícios e sítios da sua tutela, e dados relativos a visitantes, nível de
satisfação e reclamações;

•

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), dados sobre remodelação das
redes prediais de abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e águas
pluviais;

6.3

O R GA N I Z A Ç Ã O

DO

P R O G R A M A E ST R A T É GI C O

DE

R EA B I L I T A Ç Ã O U R B A N A

O presente relatório apresenta um diagnóstico exaustivo do edificado e espaço urbano público na ARUCHS, com caraterização do estado atual, bem como uma avaliação sumária dos seus tecidos económicos
e sociais, propondo modelos e processos de intervenção de reabilitação do espaço urbano e de
revitalização das atividades.
A elaboração do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” desenvolveu primeiramente os estudos
de suporte à definição da situação de referência, apontando os seus principais problemas e debilidades,
para depois enunciar a estratégia, definindo um conjunto de políticas consubstanciadas em ações
projetos estratégicos. Assim o presente relatório pretende, resumidamente, traduzir as duas fases:
•

A primeira, de Diagnóstico e Caraterização, e

•

A segunda de Estratégia e Proposta de Intervenção.
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Considerando as diversas vertentes da organização do território e dos pilares sustentabilidade, o
Programa Estratégico aborda as 3 dimensões base - Dimensão Económica, Dimensão Ambiental e
Dimensão Social – a que acresce a Dimensão Institucional pela sua relevância na gestão da ARU-CHS,
em especial no que diz respeito à governança, com o intuito de promover a mobilização de atores-chave
do território, que se antecipa ser uma questão vital para o sucesso na implementação da estratégia
proposta.

SOCIAL

AMBIENTAL

ECONÓMICA

INSTITUCIONAL

Figura 4 - Dimensões de ação do Programa Estratégico da ARU-CHS
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7 P ATRIMÓNIO
7.1

C A R A C T ER I Z A Ç Ã O H I ST Ó R I C A

No imaginário português, Sintra é objeto de associação entre a história e o património. Este facto resulta
da forte atração exercida, por este território, sobre as pessoas. Com efeito, vestígios arqueológicos
confirmam a longa presença humana na Vila Velha e na serra de Sintra, encontrando-se indícios de
ocupação do Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro1.

Figura 5 - Castelo dos Mouros. (in www.asvoltasdovento.blogspot.com, 2014)

Também a presença romana e muçulmana deixou vestígios arqueológicos, entre os quais se destacam
um troço de muro de aparelho irregular, parcialmente destruído, e um trecho de via e possível necrópole

1 in “Sintra – Paisagem Cultural – O caminho da água, o caminho da pedra e os caminhos da serra”, Anexo 1 - Contextualização do território:
análise e diagnóstico, Julho 2009
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de origem romana, situados sob as atuais Rua da Ferraria, Calçada dos Clérigos e Calçada da Trindade,
assim como três silos entulhados, de origem islâmica, encontrados na sequência de escavações
arqueológicas efetuadas na encosta sul do Castelo dos Mouros. De domínio muçulmano, surgem os
primeiros textos que explicitamente se dedicam a Sintra, assim como referências ao Paço de Sintra
(como o Alcácer de Alcaide Mouro).
Estes períodos de ocupação anteriores à conquista cristã concederam à serra uma áurea de misticismo,
que perdura até aos nossos dias. Do ponto de vista urbano, este período marcou a arquitetura local da
vila, através de casas estruturadas em torno de pátios, de base quadrangular e orientadas para o interior,
traduzindo, exteriormente, uma malha urbana compacta e irregular, onde a rua é meramente um
instrumento de comunicação física.
Em 1154, a atribuição do foral altera o caráter da vila onde, sob as ameias, rompiam já as bandeiras da
cruz. Estes novos senhores de Sintra possuíam outra linguagem e guiavam-se por princípios
civilizacionais distintos, mantendo Sintra, no entanto, a função militar de carácter defensivo.
Nesta época, entre os primeiros proprietários da vila, encontravam-se os monges guerreiros que, como
recompensa pelos serviços prestados durante a reconquista, receberam “Casas de Morada” nas
imediações do Paço. Nesta altura, estava estabelecida na povoação uma expressiva comunidade de
sefardins, que possuía sinagoga e judiaria, assim como de mouros-forros (estes últimos, com uma
importante comunidade em Colares), coexistindo ambos com estes novos cristãos.
Ao longo deste século e do século XIII, vários conventos, mosteiros e ordens militares são igualmente
alvo de doações régias e passam a explorar as férteis terras agrícolas, surgindo uma paisagem pontuada
por grandes quintas.
Por outro lado, Sintra tornou-se um lugar de eleição como centro de veraneio dos reis de Portugal e da
corte, tendo o seu Paço Real constituído uma das principais moradas e local de estivo da corte até finais
do século XVII, aspeto que marcou profundamente a evolução da vila. O primeiro destes monarcas foi D.
Dinis, que doou a vila à rainha Santa Isabel, contribuindo para que Sintra perdesse, progressivamente, o
seu estatuto militar, em prol de uma nova vertente mais lúdica e voltada para a atividade cinegética.
Após a crise de 1383-1385, período de guerra civil conhecido por Interregno durante o qual não existiu
um rei no poder, a vila de Sintra entrou na sua fase áurea, devendo-se a D. João I (aclamado rei após
estes três conturbados anos) um vasto e rico conjunto de obras, do qual se destaca o par de chaminés
cónicas, cuja construção foi inspirada em modelos medievais europeus.
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Com a constante estadia das cortes no Paço, foi inevitável o aparecimento, nas proximidades do
perímetro urbano, de quintas fundadas pelas famílias nobres e elites sociais que tendiam a acompanhar a
coroa nas deslocações e estadias em Sintra. A arte da Renascença é visível nestas estruturas, através
da adoção de elementos mais racionais e sóbrios. No Maneirismo, as fachadas são geometrizadas, de
planta retângular, com uma composição organizada e uma volumetria regular.
Com D. João III, cujo reinado se iniciou a 1521, o Paço de Sintra perde algum dinamismo e atenção,
devido à rara presença do monarca na vila. Todavia, na segunda metade do século XVI, Sintra volta a
receber inúmeros artistas humanistas que espelham o encanto de uma corte sumptuosa e instruída,
construindo-se quintas de recreio em torno da vila e promovendo-se obras de embelezamento e de
adaptação aos novos conceitos estéticos e de habitabilidade.
Nos séculos XVII e XVIII, Sintra atravessa uma época dolorosa, iniciada com a perda da independência
(em 1580), a decadência do império português, as incursões dos corsários e os frequentes naufrágios.
Sob a administração espanhola, a importância régia transfere-se para Vila Viçosa e Sintra, vazia de
diversão palaciana e de prestígio, perde o estatuto que anteriormente alcançara. Sem a presença da
corte, a nobreza aqui estabelecida também dispersa. Assim, Sintra atravessa discretamente os séculos
XVII e XVIII, tendo sido este último apenas marcado pela construção de um novo palácio – o Palácio de
Seteais.
O terramoto de 1755, que atingiu profundamente a vila de Sintra, danificando inúmeros edifícios e
fazendo grande número de vítimas, veio, contudo, marcar o arranque de uma nova etapa e configurar um
novo impulso na sua evolução, ao instigar algumas reformas no tecido urbano tradicional.
D. Fernando II é outra das figuras régias intimamente associadas à vila de Sintra. A ele se deve a
restauração do Castelo dos Mouros (destruído com o terramoto de 1755) e praticamente toda a
arborização da serra de Sintra, bem como grande parte dos seus jardins e lagos. O monarca adquire
ainda as ruínas do abandonado “Mosteiro de Nossa Senhora da Pena”, do século XVI, com a finalidade
de as transformar em residência de Verão, tendo estas obras decorrido entre 1840 e 1850. A sua planta,
de forma irregular, foi condicionada pela topografia e pelo núcleo edificado pré-existente, conservando
algumas das dependências originais, como o claustro e a igreja. Neste contexto, é edificado o Palácio da
Pena, que se transforma no grande símbolo da arquitetura do Romantismo.
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Figura 6 - Planta Real Paço e da Terra de Sintra (1850)

Com efeito, a emergência de Sintra está associada ao espírito romântico dos viajantes estrangeiros e da
aristocracia portuguesa, que valorizam o exotismo da sua paisagem. Em resposta, a vila cresce em
edificado e na dinâmica das casas e quintas que se vendem e mudam de proprietários.
Presenças de pensadores e escritores como William Beckford (que se instalou no Palácio de
Monserrate), Lord Byron ou de personalidades da nobreza como Sir Francis Cook, arrendatário de
Monserrate após Beckford, ou D. Carlota Joaquina, mulher do regente D. João, que compra a Quinta e o
Palácio do Ramalhão (início do século XIX), são alguns exemplos de personalidades cuja presença
marcou a história da vila.
Com estas e outras figuras, associadas ao espírito de revivalismo do século XV, são construídos ou
reconstruídos diversos palácios e chalets, alguns dos quais tão característicos do que é a vila de Sintra
da atualidade, marcando a corrente das elites lisboetas que acompanhavam a corte. Ao longo do século
XIX, foram-se instalando novos hotéis na vila com destaque para o Netto, o Costa e o Victor, este último
magistralmente relatado nas páginas queirosianas. Surge uma nova conceção e tratamento do espaço
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verde, do jardim, do parque, concebidos como um todo e promotores de um equilíbrio entre o construído
e a paisagem.

Figura 7 - Praça da República e Hotel Costa ao fundo (1828) (In: www.serradesintra.net,2014)

Figura 8 - Hotel Neto (antes e em 2009) (in:www.riodasmacas.blogspot.com)

Por esta altura (em 1835), é também inaugurado o trajeto regular da diligência entre Lisboa e Sintra,
abonando assim o estatuto da própria vila. Pontua-se o triunfo da burguesia, do liberalismo e
Romantismo. Cerca de duas décadas mais tarde (1854) é celebrado o primeiro contrato para a
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construção do caminho-de-ferro e, como consequência, surge o bairro da Estefânia, erguido em torno das
primeiras habitações que a companhia construiu para os seus engenheiros ferroviários.

Figura 9 - Correnteza (1911) (in www.stephenbrody.blogspot.com,2014)

Inicialmente denominada de “Correnteza”, foi posteriormente apelidado de Estefânia, em memória da
mulher de D. Pedro V. Este bairro, de ruas largas, e a pitoresca estação que lhe está associada
rapidamente se transformaram num novo centro burguês e progressista, que contrastava com a pacata e
silenciosa Vila Velha.
Na viragem do século XIX, com a construção do elétrico de ligação à praia das Maçãs, Sintra associa-se
também aos circuitos de praia, que começam então a estar na moda, mantendo o seu estatuto de local
de veraneio e de residência de aristocratas, milionários e artistas. Simultaneamente, Cascais emerge
como destino e novo centro para uma sociedade mais burguesa.
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Figura 10 - Elétrico de Sintra. (in www.alagamares.com, 2014)

Nos anos subsequentes à implantação da República, procedeu-se a alguma destruição de património
construído. O Paço Real (que teve como última moradora a rainha D. Maria Pia de Sabóia, que o utilizava
como residência de recreio) é associado ao Património do Estado e procede-se à demolição de diversas
construções medievais a ele anexas, assim como da muralha em seu redor. Também a Igreja da
Misericórdia, monumento do século XIV, fica reduzida à capela-mor para dar origem a um novo Largo
Gregório de Almeida e ao alargamento da via pública.
Conjuntamente, eleva-se a altura das habitações e preenchem-se os logradouros com novas
construções. Em simultâneo, todavia, criam-se, durante estes anos, algumas entidades vocacionadas
para o estudo e proteção do vasto património existente.

7.2

G EST Ã O

DO

T E R R I T ÓR I O

Paralelamente, constituindo um marco na história do ordenamento do território, dá-se a elaboração, em
1949, de um dos primeiros documentos com este objetivo, o Plano de Urbanização de Sintra, pelo
arquiteto Étienne de Gröer, no qual se estabelece um conjunto de normas urbanísticas para a construção
no Centro Histórico da Vila. Este documento contribuiu para preservar a Vila Velha da expansão urbana
verificado noutros locais do concelho, não impedindo, todavia, a destruição de um quarteirão junto ao
Palácio Nacional, em 1970, onde estava implantado o antigo Hotel Nunes, e onde hoje está sedeado o
Hotel Tivoli.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

45

Figura 11 - Plano de Urbanização de Sintra (extrato) 1949, Etienne Gröer

Em 1981, foi criada a Área de Paisagem Protegida de Sintra - Cascais, reclassificada como Parque
Natural de Sintra - Cascais, em 1993.
Em 1995, reconhecendo o carácter excecional deste local, dá-se a primeira classificação da UNESCO
numa nova categoria: Paisagem Cultural de Sintra, inscrita na lista indicativa do Património Mundial da
UNESCO em 1995, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 147, de 30/07/2010, pelo Aviso n.º
15169.
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Figura 12 - Delimitação da área do Parque Natural Sintra-Cascais e da área classificada como Património Mundial (in Plano de
gestão da Paisagem Cultural de Sintra, PSML 2014)

A importância da classificação como património mundial é notada também no artigo 72º do Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de outubro, em que se prevê a sua proteção e salvaguarda, bem como a definição de
zona tampão, correspondendo a zona especial de proteção.
Esta classificação teve como critérios o reconhecimento de Sintra ser:
−

Testemunho de uma troca considerável de influências durante um dado período ou numa
determinada área cultural, sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia das artes
monumentais, do ordenamento das cidades ou da formação das paisagens;

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

47

−

Exemplo notável de um tipo de construção ou um conjunto arquitetónico ou paisagístico,
ilustrando um ou mais períodos significativos da história da humanidade;

−

Exemplo da criação humana ou da ocupação do território, representativa de uma cultura
tradicional (ou de culturas), principalmente quando se tornam vulneráveis sob os efeitos de
mutações irreversíveis.»

Figura 13 - Plano de gestão da Paisagem Cultural de Sintra (in Plano de Gestão da Paisagem Cultural de Sintra, 2014)

7.3

P A T R I M ÓN I O E D I F I C A D O

A área abrangida integra vasto património natural e cultural o que lhe confere um interesse acrescido na
representação de uma riqueza patrimonial e na memória coletiva local, na medida em que os
aglomerados por ela abrangidos, centro e núcleos históricos, são tidos como locais genuínos e
consequentemente de elevada importância na transmissão de conhecimento às gerações futuras.
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Na área em análise foram identificados e cartografados:
−

4 bens imóveis classificados como de interesse nacional, compreendendo a Paisagem Cultural de
Sintra incluída na lista do património mundial, que ao abrigo do n.º 7 do artigo 15º da Lei n.º
107/2001, de 8/09 é considerada igualmente de interesse nacional;

−

5 como de interesse público;

−

6 como de interesse municipal.

Ainda na graduação de interesse municipal, mas em vias de classificação como tal, encontra-se a linha
de elétrico de Sintra.
Com importância reconhecida, mas sem qualquer tipo de classificação, encontram-se 58 bens imóveis
inventariados, outra forma de proteção, de acordo com o definido no art.º. 16º da Lei n.º 107/2001, de 08
de setembro.

Do património classificado:
Interesse Nacional: Paisagem Cultural de Sintra (MN) – Aviso n.º 15169/2010, DR, II série, n.º 147, de
30,07 e respetiva ZEP (ao abrigo do n.º 7 do artigo 15º da Lei n.º 107/2001, de 08/09 e do n.º 2 do artigo
72º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23/10; Igreja Matriz de Santa Maria (MN) – Decreto n.º 8218/1922,
DG, I série, n.º 130, de 29/06 e respetiva ZEP conforme Portaria n.º 670/99, DR, II série, n.º 150, de 30/06
(ZEP do Castelo dos Mouros e da Igreja de Santa Maria); Palácio Nacional de Sintra (MN) – Decreto de
16/06/1910, DG, n.º 136, de 23/06 e respetiva ZP e Repuxo Manuelino (MN) – Decreto de 16/06/1910,
DG, n.º 136, de 23/06 e respetiva ZP.

Figura 14 - Palácio da Vila, Palácio da Pena e Castelo dos Mouros (in www.visit.pt,2014).
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Interesse Público: Capela de São Lázaro (IIP) – Decreto n.º 22617/2002, DG, n.º 122, de 02/06/1933 e
respetiva ZEP conforme Portaria publicada no DG, II série, n.º 37, de 15/02/1951; Casa do Cipreste,
incluindo a cerca (IIP) – Portaria n.º 722/2005, DR, II série, n.º 123, de 29/06 com a retificação n.º
1499/2005, DR, II série, n.º 167, de 31/08 e respetiva ZP; Quinta de São Sebastião, capela, casa e mais
edifícios de apoio (IIP) – Decreto n.º 67/1997, DR, n.º 301, de 31/12 e respetiva ZP, Quinta do Relógio
(IIP) – Decreto n.º 67/1997, DR, n.º 301, de 31/12 e respetiva ZP e a Quinta da Regaleira, com o seu
palácio, capela, torres, complexo subterrâneo e jardim, incluindo todos os elementos decorativos (IIP) –
Decreto n.º 5/2002, DR, I série B, n.º 42 de 19/02 e respetiva ZP.

Figura 15 - Casa do Cipreste (à esquerda, in www.skyscrapercity.com,2014), Quinta do Relógio (ao Centro, in
www.historiadeportugal.info,2014) e Quinta da Regaleira (à direita, in www.asvoltasdovento.com,2014).

Figura 16 - Quinta de S. Sebastião (in www.saosebastiao-sintra.com,2014).
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Interesse Municipal: Edifício dos Paços do Concelho (MIM) – Edital n.º 1280/2011, DR, II série, n.º 246,
de 26/12 com declaração de retificação n.º 583/2012, DR, II série, n.º 86, de 03/05; Escola Primária D. J.
Morais (MIM) – Edital n.º 92/2010, de 12/05 da Câmara Municipal de Sintra; Fonte de São Pedro (IIM) –
Edital de 18/02/2006 da Câmara Municipal de Sintra; Monumento da Grande Guerra (IIM) – Edital n.º
508/2009, de 06/10 da Câmara Municipal de Sintra; Fonte da Pipa (IIM) – Edital n.º 73/2005 da Câmara
Municipal de Sintra e Fonte da Sabuga (IIM) – Edital n.º 73/2005 da Câmara Municipal de Sintra; Linha de
elétrico de Sintra, na totalidade do seu percurso, atualmente subsistente, entre Sintra (Estefânia) e a
Praia das Maçãs, incluindo as respetivas estruturas de apoio e composições – Terminal da Ribeira antiga,
composto por garagem e oficina, esta constituída por mina e represa; pelo edifício de apoio do Banzão,
correspondente à subestação elétrica; e pelo edifício da bilheteira, sito na Praia das Maçãs, em vias de
classificação – Edital n.º 370/2013, DR, II série, n.º 72, de 12/04.

Figura 17 - Paços do Concelho (esquerda), Fonte de São Pedro (centro, in www.panoramio.com,2014), Fonte da Sabuga (Direita,
in www.scrapercity.com, 2014),

Do património inventariado:
Inventário Municipal: Casa dos Penedos; Casa Francisco Costa; Casa Italiana, Casa Mantero; Casa
Mont Fleuri; Casal de S. Roque; Casal de Santa Margarida; Casino de Sintra; Celeiro da Jugada; Cine
Teatro Carlos Manuel/Centro Cultural Olga do Cadaval; Chafariz da Câmara; Chafariz da Estefânea;
Chafariz da Igreja, Chafariz de Sta. Maria; Chafariz do Largo, Chafariz do Paço Real; Chafariz dos Paços
do Concelho; Cruzeiro Paroquial de São Pedro de Penaferrim; Edifício CTT (antiga Cadeia Comarcã);
Escola Primária Conde Ferreira; Estação CP de Sintra; Escola antiga de Santa Maria; Edifício da Cadeia
Comarcã de Sintra; Fonte de Sotto Mayor; Fonte do Conde de Sucena; Fonte do Rio do Porto; Fonte
Manuelina; Fonte Mourisca; Forno da Cal de Chão de Meninos; Forno da Cal do Cabeço da Bezerra;
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Hospital da Misericórdia de Sintra; Hotel Central; Hotel Costa; Hotel Lawrence’s; Hotel Netto; Hotel Victor;
Igreja da Nossa Senhora da Misericórdia; Igreja Paroquial de São Pedro de Penaferrim; Igreja Paroquial
de S. Martinho; Largo e Feira de São Pedro; Museu de História Natural/Mercado, séc. XIX e XX; Paço
Ribafria; Paços Concelho D. Maria; Palácio de Valenças; Palácio Sanches Baena; Pelourinho de Sintra;
Quinta da Amizade; Quinta da Gandarinha; Quinta D. Diniz; Quinta do Espingardeiro/Quinta do Campo;
Quinta do Oitão/Fundação António Silva Leal; Quinta do Saldanha; Quinta dos Lagos; Quinta dos Pisões;
Quinta e Capela de Santa Teresa; Sintra Cinema; Túmulo dos Dois Irmãos; Villa Guedes.

Figura 18 - Casino de Sintra (cima, esquerda in reinodeklingsor.blogspot.com,2014) Casa dos Penedos (cima, direita, in
www.panoramio.com,2014), Palácio Valenças (baixo, esquerda), Quinta da Gandarinha (baixo, direita, in ruinarte.blogspot.com,
2014)

A área de intervenção engloba ainda um vasto património arqueológico com 38 sítios inventariados, de
acordo com o artigo 16º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
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Património Arqueológico – inventário municipal: Antiga via e necrópole romanas da Rua da Ferraria;
Antigas Abegoarias Municipais da Volta do Duche; Antigas Padarias de Sintra; Antigo Alpendre do
Mercado; Antigo Celeiro das Jugadas; Antigo Paredão com Cunhal – Beco do Briamante; Antigo sítio de
S. Sebastião; Arraçário; Cemitério Oitocentista de Sintra; Criptas e Galerias Medievais; Criptas fronteiras
ao edifício do Turismo; Cruzeiro da Cruz da Pedra; Estação arqueológica da Rua Gil Vicente, n.º 14;
estação arqueológica da Rua Gil Vicente n.ºs 4 e 6 (Tulhas Bar); Estrutura tipo “Qanat” da Rampa do
Castelo; Fonte da Sabuga; Fonte tardo-medieval da Vila Velha; Galerias de Saibro do Arneiro; Gruta
natural com ocupação Pré-histórica da Estefânea; Hotel Netto; Igreja da Misericórdia-nave; Igreja de S.
Lázaro; Igreja de S. Martinho e necrópole medieval; Igreja de São Pedro e necrópole anexa; Igreja
Paroquial de Santa Maria e necrópole anexa; Logradouro fronteiro ao adro da Igreja de S. Martinho; Mina
de água com cúpula de tijoleira; Paço dos Ribafria; Paço Real de Sintra; Passo com mesa de altar (séc.
XVII – XVIII); Pensão Bristol: mina de água; Portal ogival frente ao n.º 2 das Escadinhas Félix Nunes;
Ruínas da Igreja Paroquial de S: Pedro de Penaferrim e necrópole; Sítio arqueológico do Parque das
Merendas; Sítio medieval da Vigia; Sítio arqueológico da Rua das Padarias; Torre medieval da Vila Velha;
Vestígios de casa pós-medieval – Museu Ferreira de Castro; Zona da necrópole do Túmulo dos 2 Irmãos.

Figura 19 - Tumulo dos 2 Irmãos (in www.spedrodesintra.blogspot.com,2014)
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Para além dos sítios arqueológicos inventariados são identificadas duas áreas de sensibilidade
arqueológica – Área de Sensibilidade Arqueológica Muito Elevada (ASAE) e Área de Sensibilidade
Arqueológica Moderada (ASA) - relacionados com a génese de desenvolvimento da Vila de Sintra, fulcro
do povoamento de todo o atual município a partir da Idade Média.
Área de sensibilidade arqueológica muito elevada (ASAE) com relevância decisiva para a História do
Concelho de Sintra. Toda a importância da Vila de Sintra ao longo dos séculos, que foi muita quer
durante a monarquia portuguesa quer ainda antes – em época Islâmica -, se reflete inteiramente no seu
atual subsolo, denso de vestígios, geralmente bastante bem conservados e com grande quantidade de
objetos em bom estado. Assinale-se ainda que grande parte da História de Sintra e dos seus quotidianos
é conhecida pela investigação e análise da realidade arqueológica subjacente ao atual tecido urbano.
Acresce que, no âmbito desse património arqueológico existirão, sem dúvida, ruínas que, oportunamente,
poderão ser valorizadas e postas em evidência perante o público, assumindo assim – para além do
interesse histórico – uma nova dimensão patrimonial e turística.
Área de sensibilidade arqueológica moderada (ASA) – tratando-se de zonas periféricas e de ligação entre
os antigos núcleos urbanos medievais de Sintra, Arrabalde e Vila Velha, a sua sensibilidade arqueológica
é evidente, sobretudo considerando a passagem por esta zona das antigas vias de comunicação que
ligavam esses núcleos e todas as infraestruturas confinantes e de vários tipos geralmente associadas a
tais caminhos. O grau de sensibilidade arqueológica nestas zonas é incomparavelmente menor à dos
núcleos urbanos propriamente ditos.
A localização do património arquitetónico e arqueológico dentro da área de intervenção está vertida na
imagem que se segue.
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Figura 20 - Património classificado na área considerada para a ARU do Centro Histórico de Sintra
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8 D IMENSÃO E CONÓMICA
No quadro da sustentabilidade, a dimensão económica traduz a preocupação com a eficácia macro-social
do desenvolvimento, através da contínua capacidade de inovação nos sistemas de produção aliada à
evolução científica e tecnológica, e capacidade gerar riqueza fazendo uso dos recursos com crescente
eficiência.
A ARU-CHS tem a sua base económica assente em especial na atividade turística, primordialmente
centrada na Vila Velha e complementarmente em São Pedro, destacando-se o carácter local do
comércios e serviços localizados na Estefânea e Portela, assumindo os serviços públicos aí instalados,
um papel determinante na dinamização do mercado.
Com vista à identificação das atividades comerciais, serviços e hotelaria existentes na Área de
Reabilitação Urbana de Sintra, foi feito um levantamento das atividades económicas, em 2014, pelo
Gabinete de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra Este levantamento incluiu a identificação
das superfícies comerciais existentes, alojamentos, e serviços com atendimento ao público. O
levantamento foi realizado com base em informação fornecida pelo Gabinete de Licenciamento de
Atividades Económicas do Município de Sintra (GLAE), tendo ainda sido consideradas as informações
disponibilizadas pela Divisão de Turismo e Sintra in no que diz respeito aos alojamentos hoteleiros.
Foram quantificados 505 estabelecimentos registados, dos quais 115 se encontram na Vila Velha, 277 na
Estefânea e 113 e São Pedro. No que diz respeito aos estabelecimentos de alojamento turístico
contabilizaram-se 35 unidades na ARU do Centro Histórico de Sintra, sendo que 20 estão na Vila Velha,
12 na Estefânea e 3 em São Pedro.
Nº de Estabelecimentos Registados
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Nº de Hóteis e Casas de Hóspedes
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Figura 21 - Número de Estabelecimentos Registados e Número de Hotéis e Casas de Hóspedes.
(Fonte: Levantamento GLAE. Elaboração SGRU)
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Principais Setores de Atividade na ARU
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Figura 22 - Principais setores de atividade identificados na ARU-CHS por zonas.
Fonte: Levantamento GLAE. Elaboração SGRU.

Entre os principais setores de atividade destaca-se a grande expressão de comércio de artesanato na
Vila Velha, bem como o setor de restauração. Na Estefânea destaca-se o comércio de restauração, que é
também o setor de atividade com maior número de unidades comerciais em atividade, e ainda o
associado a bancos e seguradoras. Por último, em S. Pedro ganha ênfase o comércio de decoração e de
antiguidades.
300

200
Estabelecimentos
orientados para o Turismo
100
Total de Estabelecimentos
0
Vila Velha

Estefânea

São Pedro

Figura 23 - Relação entre estabelecimentos registados e estabelecimentos orientados para Turismo.
Fonte: Levantamento GLAE. Elaboração SGRU

O gráfico acima compara o número de estabelecimentos total, orientados para o turismo, considerando
estes como as unidades comerciais dedicadas ao Artesanato, a Restauração e Alojamentos turísticos.
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Comprova-se o acentuado peso dos estabelecimentos orientados para o turismo localizados na Vila
Velha com 100 deste tipo de estabelecimentos, em 135 estabelecimentos totais. Na Estefânea são 77
estabelecimentos orientados para turismo em 289 totais e em São Pedro identificaram-se 50 em 116
estabelecimentos totais. Porém, os dois últimos locais têm menor oferta de alojamento e comércio
turístico, embora detenham elevada oferta de restauração. Nota-se que foram excluídos da análise
eventos pontuais como feiras e venda ambulante, e também não foram contabilizados os mercados.

8.1

T U R I SM O

O Plano Estratégico para Turismo na Região de Lisboa 2015-2019, em fase de conclusão, da autoria da
Roland Berger Strategy Consultants (2014) refere que “Sintra” é uma marca internacional com forte
ligação e complementaridade com Lisboa e Cascais. Apresenta oferta cultural muito desenvolvida,
recomendando que devem ser potenciados produtos complementares que permitam captar valor do
turismo para o Concelho.
A visão enunciada no referido estudo inclui o desenvolvimento de centralidades e de experiências multicentralidade.

Figura 24 - Visão para a Região de Turismo de Lisboa – Centralidades e experiências regionais. (in Plano Estratégico para
Turismo na Região de Lisboa 2015-2019, Roland Berger Strategy Consultants, 2014).
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A proposta de valor para a região de Lisboa centra-se nos seguintes elementos: Modernidade,
Diversidade, Escala humana e Autenticidade – “Lisboa – Região resort, moderna com uma diversidade
única e autenticidade associada à sua história e escala humana, que permite um leque alargado de
múltiplas experiências ao longo de todo o ano.”
No que diz respeito a Sintra, o estudo salienta os seguintes contributos da Centralidade de Sintra para a
Região.

Figura 25 - Centralidade de Sintra – detalhe do conceito. (in Plano Estratégico para Turismo na Região de Lisboa 2015-2019,
Roland Berger Strategy Consultants, 2014).

A forte e abrangente oferta cultural complementada com a natureza, golfe e gastronomia são identificados
como os principais ativos de Sintra. O aumento do número de dormidas entre 2009-2012 é de 8.8% e o
aumento do número de camas de 6.6%. Sintra é considerada como day-trip para os turistas, mais de 35%
visitam Sintra, estando no Top 10 das atrações mais visitadas, pelo que a relevância da centralidade na
região está muito acima do seu peso em número de dormidas que em 2012 representa apenas 3% do
total de dormidas na região.
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Segundo o estudo de satisfação dos turistas realizado pela GFK Metris, as palavras que melhor
descrevem Portugal são Bom clima, Boas praias, Hospitalidade e Acolhedor, Beleza do País e Cultura/
Museus/ Monumentos e História.
Segundo os resultados do Turismo para 2013 os principais países que procuram Portugal como destino
de férias são Reino Unido, Alemanha, Espanha, França e Holanda.
A promoção da sustentabilidade económica na ARU-CHS assenta na sua atratividade turística, sendo
este o grande dinamizador económico, em grande parte decorrente da sua projeção internacional advinda
da classificação como Património Mundial.
Foi realizado pela Divisão do Turismo da Câmara Municipal de Sintra - entre Março e Agosto de 2013 um
estudo de caracterização do Perfil de Sintra do qual salientamos as seguintes características apontadas
no referido relatório:
−

58% dos turistas são do sexo feminino, acima dos 35 anos, com maior enfase no segmento entre os
35-64 anos, provenientes de Portugal, Espanha, França, Reino Unido e EUA. Maioritariamente
reformados, profissionais liberais e da área científica e técnica, com nível de educação superior;
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Figura 26 - Idade dos Turistas em Sintra por grandes classes (in Perfil do Turista, DTUR, 2013)
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Distribuíção por país de residência
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Figura 27 - Proveniência dos Turistas em Sintra (in Perfil do Turista, DTUR, 2013)

−

Viajam em grupos de 2-4 pessoas, 96% viaja individualmente e não em grupo/excursões e o principal
motivo da viagem é o Turismo Cultural, Lazer e Turismo da Natureza, gastronomia e vinhos;

55%

25%
14%
6%
Turismo Cultural

Lazer

Turismo de natureza

Gastronomia e Vinhos

Figura 28 - Motivo Principal da Viagem (in Perfil do Turista, DTUR, 2013)

−

76% viaja pela primeira vez a Sintra, 82% não considerou destinos alternativos, no final 25% dos
visitantes voltaria a Sintra e 75% recomendaria Sintra;

−

Na maioria os turistas não têm conhecimento de Sintra até chegarem a Portugal, onde decidem
visitar Sintra por umas horas ou uma tarde;
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−

A principal fonte de informação foi a Internet, recomendação de familiares e amigos e não recorreu a
agência de viagens. Reservam antecipadamente alojamento (61%) e também viagem (30%). 77%
dos indivíduos estão alojados noutros locais (Lisboa ou Cascais/Estoril) e visitam Sintra;

Visita anterior

8%

Recomendação de
familiares e amigos

21%

Internet

65%
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40%

50%

60%

70%

Figura 29 - Principal Fonte de Informação (in Perfil do Turista, DTUR, 2013)

−

Os requisitos determinantes para a escolha de Sintra foram os monumentos e história, cultura,
natureza e clima. Participam em atividades de visitas a monumentos e museus (67%), Zonas
balneares (22%) e eventos culturais (11%);

−

No que diz respeito à estadia 55% dos viajantes permanecem em hotéis de 3-4 estrelas e 35% em
estabelecimentos de hospedagem sendo que 72% destes turistas estão alojados noutros locais e
visitam Sintra;

Outros
Cascais / 2%
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Sintra
28%

Lisboa
54%
Figura 30 - Localização do alojamento dos Turistas que visitam Sintra (in Perfil do Turista, DTUR, 2013)
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Nas acessibilidades 60% dos turistas deslocam-se a pé e por transportes públicos e 35% por automóvel.
Consideram as acessibilidades no nível 4 numa escala de 5;
−

33% das despesas é despendida em alojamento, 27% em Restauração, 28% em transportes, 8% em
entretenimento e lazer e 4% em compras. Consideram o custo adequado no alojamento e refeições;
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Figura 31 - Estrutura dos Gastos. (in Perfil do Turista, DTUR, 2013)

−

Na qualidade do serviço prestado apenas no descritor Compras e Vida noturna apresenta um valor
médio de 3, nos restantes descritores apresentam um valor de 4 distinguindo-se com 5 no Clima e
Hospitalidade dos residentes.

Tomando como referencia as Estratégias para o Turismo de Portugal materializadas em 10 produtos
turísticos nacionais a promover, entre eles Touring Cultural e Paisagístico, Turismo de Natureza, City
Breaks, Golfe, Gastronomia e Vinhos, Saúde e Bem-estar, Sol e Mar, Turismo de Negócios, Náutico e
Residencial, e comparando-os com o perfil do turista em Sintra, verificamos que, no contexto da ARUCHS, sobressaem os produtos Touring Cultural e Paisagístico, Turismo da Natureza, City Breaks como
produtos estrela e os produtos complementares de Gastronomia e Vinhos, Golfe e Saúde.
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Quadro 1 - Perfil do Turista e Produtos Estratégicos para o Turismo de Portugal (in Perfil do Turista, DTUR
IN P ERFIL DO T URISTA ,
Perfil do Turista
de Sintra

Motivação

Touring Cultural e
Paisagísitico

DTUR, 2014 E WWW. TURISMODEPORTUGAL, 2014

Turismo de
Natureza

City Breaks

Turismo Cul tural ,
viver experi ências
Lazer e Turismo Descobri r, conhecer
de grande val or
Visitar as atrações
da Natureza,
e expl orar os
simból ico,
da ci dade
gastronomi a e
atractivos
i nteragi r e usufrui r
vi nhos
da Natureza

desporti vas,
contemplação da
Natureza,
Activi dades de
interesse especi al

Conhecer uma
ci dade e as suas
atrações,
monumentais,
Cul turai s,
Comerciai s e
Gastronómi cas

Actividades

Tours,
Restauração,
entretenimento,
l azer e compras

Tours, Rotas ou
Circuitos di ferentes

Mercados

Touring,
Entreteni mento e
lazer

Natureza Soft (80%)
Touring geral (90%),
Standard, Upscal e e
e Natureza Hard
temáti co (10%)
Temáticos
(20%)

nº Noites

0

Gasto médio por
pessoa/noite
(não inclui
transporte ao
destino)

Turismo de Negócio

Turismo de Golfe

real ização de vi agens
para
assistir/partici par
numa reuni ão

prática do Gol fe em vários
campos di ferentes do
habi tual , procuram i r jogar
golfe e entreteni mento

Reali zação de
Tratamentos,
Montanhi smo e
caminhadas,
natação,
rel axamento,
descoberta da
paisagem, lazer,
programas de
tratamento como spa

Reuni ões

Gastronomi a, Compras,
Acti vidades ao ar li vre,
Competição, torneios,
soci ali zar, saídas
nocturnas, visitas culturais,
saídas nocturnas, culturais,
descansar e interagi r com a
natureza, manter-se
saudável

Turismo da saúde
para reali zação de
tratamentos (20%),
bem estar geral
(60%), bem estar
físico e psíquico
(20%)

numa reuni ão
associ ativa (40%) ou
corporati va (60%)

Gol fe, Sun&Fun (80%) ,
Golfe, Sun&Fun (8%), Golfe &
Prestigio (22%)

3 dias- 2 semanas

mai s de 4 noi tes

2-6 dias

Fi m de semana ou 710 dias

4 dias

7 noi tes

120-200€

80-250€

60-450€

100-400€

300 €

100-600€

Hol anda,
Al emanha, Rei no
Unido,
Escandi návi a,
França e Itál ia

Rei no Unido,
Al emanha, Espanha

Espanha, Itáli a,
França, Al emanha,
Holanda e Rei no
Unido

Sectores que geram
reuniões são médicofarmacêuti co,
Industri a, Servi ços
Fi nancei ros e TIC

Al emão, Rei no Unido,
Escandinávia, Itáli a e
França

Consumidores com
mais de 25 anos,
bom nível
soci oeconómico e
com nível de
educação. Geração
50 plus

São jovens dos 20-24
anos, adul tos dos 4050 anos e seni ores
dos 50-60 anos com
nívei s de rendimento
médio

Cli entes de sectores
que geram reuniões.

Pessoas aci ma dos 40 anos,
mai ori tariamente homens
com nível de i nstrução
elevado e nível soci oeconómico médio-alto

Agênci as e Internet

Internet e Agênci a de
Operadores Turísticos
Viagens

Itál ia, Espanha e
Portugal,
Países Emissores
França, Rei no Unido,
Espanha, França,
de Clientes
Itáli a, Escóci a e
Reino Uni do e EUA
Hol anda

58% do sexo
Casais sem fi lhos,
femi nino, aci ma
dos 35anos, com reformados, nível de
formação e
Famíl ia com fi lhos,
mai or enfase no
Perfil
soci oeconómico
casai s e
segmento entre os
Consumidor
médi o elevado entre
reformados
35-64 anos,
os 25-35 e 50-65
reformados ou
anos.
profissionais
li berais
Revistas de vi agens,
Internet,
brochuras e
recomendação de
catálogos,
Canal de venda
fami li ares e
recomendações de
amigos
famil iares e ami gos
e internet
77% Al ojados
fora do concelho,
hotéi s de 3 a 5
55% em Hotei s 3- estrel as, Pousadas,
hotéis de 3-4
Alojamento
estrelas e casas
4 estrel as e 35% Alojamento pri vado
preferencial
em
e íntimo e
rurais
apartamentos
estabel eci mentos
de hospedagem.
1 a 2 vezes ao ano
Abril a Outubro e
e vi ajam em
Época/nº viagens Viajam em grupos
1-2 viagens
grupos, casai s ou
de 2-4 pessoas
famíli as
Di nâmica de
proximi dade,
Li sboa, Cascai s e
mercado
Concorrência
Estoril
fragmentado, França,
Espanha, Itáli a e
Alemanha
Qual idade do
Paisagem Cultural de
Factores de
Servi ço prestado,
Si ntra, o Parque
competitividade
Paisagem
natural Sintra
Sintra
Cul tural ,
Cascais
monumentos
Produtos
complementares
valorizados

Turismo de Saúde e
Bem Estar
recuperar o bemestar físico e
psíqui co através da
real ização de
tratamentos em
centros
especi ali zados

Turismo Cul tural ,
Turi smo da Natureza,
natureza,
Gastronomi a, Saúde
Gastronomia e
e Bem estar
Vi nhos

Centros de
conferênci as, Hotéi s e
Universidades

hotéi s com campos de golfe
i ntegrados de 4 a 5 estrelas

1-2 viagens para Todo o ano, 2-3 vezes
destinos diferentes
no ano

Todo o ano

Outono e Primavera viajam
1-3 vezes por ano

Hamburgo, Sevi lha,
Itáli a, França,
Frankfurt e Nisa
Espanha e Alemanha

EUA, Alemanha,
Espanha, França e
Rei no Unido

Espanha, França e Itáli a

Oferta di versi fi cada.
Deverão ser cri adas as
infra-estruturas para
que se possa compor
oferta neste produto.

Proxi midade de à capital .

Valor acresci do com
experi ências de gol fe,
wellness e gastronomi a

Well ness, ci rcuitos de
gastronomi a e vinho,
circui tos culturai s

hotéis de 3 a 5
estrelas

Parque Natural
Si ntra-Cascai s

Atracti vidades
culturais,
monumentos

Sol e Praia e
Touring

Gastronomia,
Turi smo de
Natureza e Touring.

hotéi s de 4 a 5
estrelas ou hotéis de
charme

Imprensa especiali zada e
clubes de golfe

Natureza,
Gastronomia,
Touring
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Perfil do Turista
de Sintra

Motivação

Turi smo Cul tura l ,
Lazer e Turi smo
da Natureza,
gastronomi a e
vi nhos

Gastronomia e Vinhos

Sol e mar

Náuticos

Resorts Integrados e
Turismo Residencial

Acessibilidade

frui ção de produtos típi cos e
aprofundar o conheci mento
sobre o patri móni o enol ógi co
e gas tronómi co

Rel axar,
bronzea r-se e
real i zar
a cti vi da des de
bai xa
i ntensi dade

Di s frutar de uma
vi a gem acti va em
conta cto com a água

Gozar féri a s em resorts
i ntegrados ou em
al oj amentos l ocal i zados
em zonas turísti cas

Ocupação dos
tempos l i vres

Vel a, Wi ndsurf, surf,
mergul ho, remo,
charter de cruzei ro

Turi smo de natureza,
descanso, reuni ões,
i ncenti vos, gol fe.

Acti vi dades
l i gadas ao esti l o
de vi da saudável ,
contacto com a
natureza,
i ncl ui ndo
acti vi dade físi ca
e es forço
moderados ,
gol fe, pi sci na .

Degustação, compra de
produtos típi cos, vi si tas a
Bronzea r-se,
museus e exposi ções, rel axar e
pesca em al to
desfrutar pai sa gens,
mar, joga r gol fe,
acti vi dades de saúde e bem
a cti vi da des de
estar, provas de pra tos, vi s i tas
wel l ness
a atracções turísti cas,
es pectácul os e passei os

Actividades

Tours,
Restauração,
entreteni mento,
l a zer e compras

Mercados

Touri ng,
Entreteni mento e
l azer

Descobri mento (80%), a s
vi agens de a profundamento –
vi si tas monotemáti cas (5%) e
vi a gens de aprendi zagem
(15%)

Sun&Beach
upscal e Exoti c,
Sports e Heal th
& Wel l ness

Náuti ca de recrei o
(85%) e des porti va
(15%)

Resorts i ntegrados e
Turi smo Resi denci al

Young Seni ors 5564, Seni ors com
64-74 e Séni ors
mai s vel hos"
mai s de 75 anos

nº Noites

0

3-7 Di as

7-10 di as

7-10 di as

30 di as/ano

ma i s de 4

150-450€

200-600€

80-500€

-

-

Es panha , Itál i a, França ,
Hol anda, RU e Al emanha

Rei no Uni do e
Al ema nha

Al emanha e
Escandi návi a, Rei no
Uni do, Hol anda,
França e Es panha

Rei no Uni do e Al emanha

-

Gasto médio por
pessoa/noite (não
inclui transporte ao
destino)
Países Emissores de
Clientes

Perfil Consumidor

Canal de venda

Alojamento
preferencial

Portugal ,
Es panha, França ,
Rei no Uni do e EUA

58% do sexo
femi ni no, aci ma
Mai s de 50 anos,
Adul tos entre 35dos 35anos, com
Adul tos entre os 35-60 anos
64 anos, grupos
Adul tos entre 25-35 anos aposentados ou
mai or enfase no
Jovens e adul tos entre
com el evado poder de compra, de ami gos, com
e mai s de 50 anos com não, que di spõem
26-35 anos, homens ,
segmento entre os
nível de rendi mento
mai ori tari a mente homens e el evado poder de
de bastante
profi s si onai s médi os
35-64 anos,
médi o bai xo
el evado nível soci ocul tural
compra e
tempo l i vre
reforma dos ou
cul tural
oci oso
profi ss i onai s
l i berai s
Internet,
Agênci a s de
Recomendação de a mi gos e/ou
recomendação de
vi a gens, revi stas
fami l i ares, cl ubes, i mprensa e
fami l i a res e
e recomendação
pel a i nternet
ami gos
de ami gos
77% Al ojados
fora do concel ho,
55% em Hotei s 3- Hotéi s bouti que, Hotéi s de 3-5
4 estrel a s e 35% estrel as e al ojamentos rurai s
em
de Luxo ou de Charme
es tabel eci mentos
de hospedagem.

Gui as/l i vros,
Revi stas, Fol hetos

Internet e revi stas

Agentes turísti cos

Al ojamento de
desi gn si ngul ar,
hotei s de 5
es trel as, resorts
de l uxo.

Hotei s de 3 a 5
estrel a s

Al ojamento própri o ou
no Resort

-

Época/nº viagens

Abri l a Outubro e
Vi a jam em grupos
de 2-4 pessoas

Todo o a no Pri mavera e
Outono

Todo o ano 1 vez.

Época ba l near

1 por ano

fora da s épocas
de mai or procura

Concorrência

Li sboa, Cascai s e
Estori l

França Itál i a e Espanha

Creta Ta hi ti e
Côte D'Azur

Espanha, França
Itál i a

Hawai i , Brasi l

-

Di versi dade de
monumentos,
hi stóri a, cul tura ,
na tureza e cl i ma

oferecendo produtos
pers onal i za dos organi zando e
di vul gando i nforma ção nesta
área permi ti ndo a marcação
i ndependente, des envol ver
experi ênci a s especi ai s pa ra
di ferenci a r as vi a gens em
Portugal . Oferecer produto
com oferta i ntegrada.

Ter oferta com
ca paci da de nas
prai as do
concel ho

Ter oferta com
capaci dade nas
prai a s do concel ho
poi s 85% das
acti vi dades está
l i gado à prai a.

Factores de
competitividade
Sintra

Qual i da de do
Prai a Grande,
Servi ço prestado, Deveremos estar neste produto
das Maçãs, da
Pai sa gem
como oferta secundári a a os
Adraga, Magoi to
Cul tural ,
produtos estrel a de Si ntra.
e S. Jul i ão
monumentos

Pra i a Grande, das
Maçãs, da Adraga,
Magoi to e S. Jul i ão

Oferta di versa e
i ntegrada de di ferentes
sol uções turísti cas.
Mercado i mobi l i ári o
l i vre.

patri móni o
cul tural

Produtos
complementares
valorizados

Turi smo Cul tura l ,
natureza,
Gastronomi a e
Vi nhos

Na tureza, gol fe,
touri ng, bem estar.

Natureza, gol fe, touri ng,
bem estar.

Touri ng,
Natureza,
Gastronomi a

Recursos base para
estar no mercado

Wel l ness, Natureza e Touri ng

Gastronomi a,
Touri ng,
Natureza , Gol fe

Não detém Resorts
Ada ptar as
Integrados que l he
acti vi dades de
permi tam obter es cal a
turi smo acti vo
neste produto. No
para es te públ i co
turi smo resi denci al
mai s vul nerável e
também não tem
suas respecti vas
produto, embora poderá
exi gênci as
ser uma possi bl i dade.
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A ARU-CHS apresenta-se competitiva nos produtos Touring Cultural e Paisagístico, Turismo da Natureza
e City Breaks como produtos estrela a promover e como produtos secundários ou complementares à
oferta principal nos produtos Turismo de Saúde e Bem-estar, Negócios e Gastronomia e Vinhos, produtos
estes valorizados pelos segmentos que usufruem dos produtos estrela, de acordo com os “Produtos
estratégicos para o Turismo de Portugal” considerados pelo Instituto do Turismo de Portugal em 2006. . O
Estudo da Roland Berger strategy, 2014 refere ainda a o Turismo Sénior ou Turismo Residencial como
produto complementar a promover em Sintra.
Salienta-se que distintos produtos têm segmentos, targets e posicionamentos distintos, devendo a
estratégia de comunicação selecionar claramente o produto e o segmento alvo, evitando a comunicação
de muitos produtos em simultâneo, o que originaria uma imagem do “Produto Sintra” inconsistente”,
podendo pôr em causa a procura dos principais segmentos a comunicar e nos produtos a promover.
No entanto, um plano de comunicação para a ARU-CHS não pode ser desenvolvido e implementado de
uma forma estanque e individualizada. As sinergias que se retiram da diversidade do território devem ser
potenciadas e os produtos complementares servem também à dinamização da ARU-CHS, devendo por
isso a comunicação ser integrada em todas as suas vertentes, mercados e territórios.
Ainda, de acordo com informação disponibilizada pela Divisão de Turismo da Câmara Municipal de Sintra,
no concelho de Sintra foram identificadas 211 unidades de alojamento com aproximadamente 1795
quartos e uma capacidade instalada aproximada de 3692 camas..
Quanto à ocupação e permanência no concelho no ano de 2013 foram registados aproximadamente
136.500 hóspedes e 290.000 dormidas no concelho de Sintra. No quadro que se segue é apresentada a
distribuição do número de hóspedes e dormidas em função do país de proveniência.

Destes podemos notar que a procura interna representa 48% e a externa 52% estando portanto, muito
equilibradas. Da leitura do quadro que se segue salientamos ainda a proveniência dos turistas que
pernoitam no concelho oriundos maioritariamente de Espanha, Reino Unido, E.U. América, França e
Alemanha.
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Quadro 2 - Distribuição de hóspedes e dormidas por país de origem. (DTUR, 2014)

2012

2013

Hóspedes

Dormidas

Hóspedes

Dormidas

QUOTA
MERCADO

VARIAÇÃO
HÓSPEDES

Portugal

63.122

109.400

55.738

89.467

48%

-0,12

Espanha

12.513

27.701

13.213

31.744

11%

0,06

Reino Unido

4.696

9.750

4.451

10.510

4%

-0,05

E.U.América

4.119

7.368

4.248

8.020

4%

0,03

França

6.033

11.843

6.954

14.304

6%

0,15

Alemanha

4.068

9.871

4.497

12.201

4%

0,11

Outros

30.059

89.056

47.397

123.604

23%

Total

124.610

264.989

136.498

289.850

100%

PAÍSES

Portugal

23%
48%

4%

Espanha
Reino Unido
E.U.América

6%

França
11%
4%
4%

Alemanha
Outros

Figura 32 - Quota de Mercado da distribuição dos hóspedes por principais países de origem

Na tabela que se segue são apresentadas as visitas as principais monumentos de Sintra, destacando-se
as visitas ao Palácio Nacional da Pena e ao Palácio Nacional de Sintra, os dois monumentos mais
visitados no concelho.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

67

Quadro 3 - Distribuição de hóspedes e dormidas por país de origem. (DTUR, 2014)

TIPOLOGIAS

Total 1º Sem.

Total 2º Sem.

TOTAL GERAL

Palácio Nacional Sintra

182.582

210.477

393.059

Palácio Nacional Pena

313.051

465.376

778.427

Palácio Nacional Queluz

60.955

63.535

124.490

Castelo dos Mouros

100.751

173.376

274.127

Convento dos Capuchos

12.921

20.758

33.679

Total

670.260

933.522

1.603.782

Museu do Brinquedo

12.882

18.328

31.210

Museu Anjos Teixeira

3.729

4.468

8.197

Museu Leal da Câmara

1.943

3.345

5.288

Museu Ferreira de Castro

1.589

1.770

3.359

Museu Arqueológico S. Miguel de Odrinhas

3.261

2.442

5.703

Centro Ciência Viva de Sintra

20.562

25.888

46.450

Museu de História Natural de Sintra

6.232

5.209

11.441

Museu do Ar

9.380

7.540

16.920

Total

59.578

68.990

128.568

Galeria Municipal de Sintra

4.170

4.540

8.710

Total

4.170

4.540

8.710

Quinta da Regaleira

116.706

168.702

285.408

Parque da Pena

11.835

19.593

31.428

Parque e Palácio de Monserrate

37.868

55.339

93.207

Quintinha Pedagógica de Monserrate

1.911

772

2.683

Challet da Condensa

2.602

6.134

8.736

Total

170.922

250.540

421.462

Total Geral 2013

904.930

1.257.592

2.162.522

MONUMENTOS

MUSEUS

GALERIAS MUNICIPAIS

OUTROS

Na distribuição das visitas mensais no ano de 2013 apresenta-se no gráfico que se segue e no qual
podemos avaliar a distribuição dos visitantes ao longo do ano, verificando-se uma concentração entre
Abril e Outubro com época de maior procura entre Julho e Setembro.
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Figura 33 - Visitas aos monumentos do concelho de Sintra por mês em 2013

Para o município de Sintra promover os produtos estrela definidos salienta-se a necessidade de colmatar
as seguintes deficiências:
−

Promover e comunicar um produto Sintra consistente, ou seja, focado em vectores específicos e
claramente identificados,

−

Desenvolver ou reforçar rotas e percursos de carácter cultural, paisagístico e da natureza,

−

Divulgação nos principais países de origem do turista nacional, como Espanha, Holanda,
Alemanha, França e Reino Unido, bem como nos Países Nórdicos e Estados Unidos da
América.

−

Desenvolver os produtos complementares de Turismo Sénior e gastronomia & vinhos,

−

Promover os produtos na internet,

−

Aumentar a oferta de hotéis de um modo geral, mas em especial os de 4 a 5 estrelas onde existe
existe uma menor oferta,

−

Melhorar a acessibilidade e aumentar a qualidade da oferta global.
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9 D IMENSÃO I NSTITUCIONAL
9.1

E N QU A D R A M EN T O L EG A L

Para que a Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra ocorra é necessário, desde logo, intervir e
considerar os custos de contexto, mudando a crença e a ação no que diz respeito à gestão dos
processos municipais uma vez que podem representar uma fatia considerável nos projetos de reabilitação
podendo pôr em causa a rendibilidade dos investimentos. Sem rendibilidade não haverá investimento que
transforme o território pois, com a contração dos orçamentos municipais e as políticas de controlo do
endividamento, grande parte dos processos de reabilitação deverão ser promovidos por entidades
particulares, cabendo à Câmara Municipal de Sintra criar as condições para que a reabilitação do
território ocorra, assumindo a função de gestora e coordenadora, criando o ambiente de confiança e
incentivo propício ao investimento.
Neste âmbito importa referir o enquadramento legal que envolve a Reabilitação Urbana e que inclui os
seguintes diplomas:
•

Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro republicado pela Lei nº 32/2012, de 14 de Agosto
publica o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana

•

Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de Dezembro, estabelece o regime de determinação do
nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, para
os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de
conservação do edificado, e que revoga os Decretos-Leis n.ºs 156/2006, de 8 de agosto, e
161/2006, de 8 de agosto

•

Lei nº 31/2014, de 30 de Maio, publica a Lei de Bases Gerais da Política de Solos,
Ordenamento do Território e Urbanismo

•

Decreto-Lei nº 555/1999, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9
de Setembro estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação

•

Decreto-Lei nº 53/2014 de 8 de Abril, Estabelece um regime excecional e temporário a
aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo
menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos
ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
70

Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

Este conjunto de diplomas simplifica procedimentos e reduz as obrigações dos proprietários na
reabilitação dos seus imóveis quando estes têm mais de 30 anos.
De acordo com dados do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e da Energia, o novo
enquadramento legal, nomeadamente o Regime Especial de Reabilitação Urbana vai permitir reduzir o
custo de construção e da reabilitação de imóveis na ordem dos 20-40%2.
Como forma de incentivo à reabilitação urbana foram ainda definidos benefícios fiscais no Estatuto de
Benefícios Fiscais e no Código de IVA, bem como possibilitada a isenção ou dedução de taxas
municipais, por deliberação pela assembleia municipal.
Este conjunto de iniciativas legais e tributárias procuram incentivar os proprietários à beneficiação e
manutenção dos seus imóveis em bom estado de conservação no que diz respeito às condições de
segurança, salubridade e arranjo estético.

9.2

P OL Í T I C A A D M I N I ST R A T I VA

O Município, tomando como prioridade a reabilitação das suas cidades e vilas, em especial e como
primeira ação, a Vila de Sintra pela sua importância e projeção internacional, assumiu também um
conjunto de medidas de modernização administrativa.
Desde logo pela criação do Gabinete de Reabilitação Urbana destinado a acompanhar de forma dedicada
os investimentos públicos e privados em reabilitação, propor a delimitação de áreas de reabilitação
urbana e promover os programas estratégicos e de ação, acompanhando todas as atividades, atuações e
projetos.
O Gabinete tem como missão: “Reabilitar Sintra por dentro e por fora. Reabilitar para assegurar a
sustentabilidade económica, social e ambiental a longo prazo através do reforço da atratividade do
território, da comunicação e promoção da sua diferenciação junto do cliente e da qualidade da
experiência vivenciada pelo visitante, trabalhador ou habitante em Sintra.”

2

Fonte: http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-do-ambiente-ordenamento-do-territorio-e-energia/mantenha-se-

atualizado/20140408-reru-dr.aspx
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Fica assim disponível a investidores, munícipes e empresas, uma unidade orgânica totalmente dedicada
a prestar informação e acompanhar as suas intervenções e investimentos, com função facilitadora de
procedimentos.
O Gabinete de Reabilitação Urbana desenvolverá e acompanhará os investimentos públicos na ARUCHS. Nesse âmbito será o interlocutor central com os diversos parceiros que interessa mobilizar, de
forma integrada, para a Operação de Reabilitação Urbana.
O município e seus munícipes, sejam estes moradores, visitantes, turistas, comerciantes ou promotores
locais, não tinham, no seu passado, uma postura de articulação e comunicação entre si, fossem estes
ativos ou passivos, resultando o desalinhamento entre a intervenção pública e privada, avulsas, e das
intenções e estratégias a implementar por cada interveniente, nomeadamente Câmara Municipal de
Sintra e suas diversas unidades orgânicas com competência em matérias relevantes para o Centro
Histórico de Sintra, Juntas de Freguesia, Parques de Sintra Monte da Lua, promotores Turísticos,
comerciantes, moradores, turistas, entre outros.
Por outro lado, a atuação avulsa e desarticulada não permite a efetiva monitorização das ações, pela
dificuldade de atribuição causa-efeito, inviabilizando a avaliação da eficiência e eficácia na aplicação dos
recursos.
A insuficiente definição de indicadores claros e quantitativos que monitorizem os resultados, o
alinhamento e implementação da estratégia dificultam também a avaliação do impacto e consequências
da aplicação das estratégias e com isso fechar o ciclo de conhecimento e aprendizagem e
consequentemente o processo de melhoria contínua.
Na gestão da Área de Reabilitação Urbana a Câmara Municipal assumirá o principal papel de
coordenação, direção e articulação com entidades externas pois a intervenção corresponde a um domínio
de ação no qual a estrutura municipal está muito especializada, para a qual reúne os conhecimentos
necessários e ainda porque as novas políticas públicas apelam ao estabelecimento de parcerias para a
intervenção no território. É através do estabelecimento de parcerias para a intervenção de beneficiação
no espaço público nos imóveis públicos, privados e equipamentos que a reabilitação deverá acontecer.
Trata-se portanto, de uma estratégia assente na comunicação, promoção das estratégias e dos objetivos
propostos e na monitorização dos resultados.
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9.3

A P OI O S F I N A N C E I R O S

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana permite o acesso a um conjunto de benefícios fiscais e
tributários, incentivando iniciativas particulares para a reabilitação do património, obras de valor elevado,
sobretudo na intervenção em património arquitetónico classificado ou inventariado.
Tais benefícios pretendem ter como efeito a redução do custo da reabilitação e tornar mais equilibradas
as operações de reabilitação.
O Município de Sintra, aquando da delimitação da ARU-CHS, estabeleceu também um quadro de
benefícios tributários, enunciando igualmente aqueles que, por via dessa delimitação, passariam a estar
disponíveis nos regimes gerais.
Estabeleceu igualmente, como parte da sua política de incentivo à reabilitação urbana, um conjunto de
isenções relativas a impostos e taxas municipais, na sequencia da deliberação da Assembleia Municipal
de Sintra, tomada a 20 de março de 2014, ao nível de:
−

Impostos Municipais sobre Imóveis e suas Transações

−

Taxa Municipal de Derrama

−

Taxas Municipais sobre Obras de Reabilitação de Imóveis

Com a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra, os sujeitos passivos
podem ainda obter um conjunto de benefícios fiscais decorrentes das ações de reabilitação que
desenvolvam, nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na sua atual redação, no âmbito do Imposto
sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC), o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares
(IRS) e na aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).
A par dos benefícios foram também estabelecidas penalizações para os prédios degradados e que não
sejam reabilitados, sem prejuízo de outros instrumentos legais aplicáveis, nomeadamente os
estabelecidos pelo RJRU.
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9.4

P A T R I M ÓN I O M U N I C I PA L

A atuação do Município deverá também ocorrer enquanto proprietário. O Município de Sintra detém na
ARU-CHS 67 edifícios, que se apresentam na tabela seguinte. Estes imóveis apresentam, na sua
maioria, estado de conservação mau, péssimo ou estão devolutos, o que acentua o seu estado de
degradação.
O município deverá dar o exemplo cuidando do seu património, encontrando soluções que se traduzam
em fatores de criação de valor e indutores da Operação de Reabilitação.
Desta forma, propõe-se a utilização destes imóveis para colmatar falhas e carências no provimento de
equipamentos, contribuindo para fixação das populações e aumento da afluência de turistas ao Centro
Histórico.

Quadro 4 - Listagem de imóveis do Domínio Privado do Município

Nº
Invent.

Destino/ Compromisso

Área
Total
(m²)

Morada

Área
Coberta
(m²)

Estado de
Conserv.

1

Paços do Concelho

Largo Virgílio Horta

8.69,0

2

MU.SA

Av. Heliodoro Salgado

3.900,0

1500,0

Médio

3

GNR
Assembleia Municipal, e outros
serviços municipais

Rua João de Deus, n.º4 e 6

1.209,4

366,8

Médio

Rua Visconde de Monserrate

2.319,5

591,5

Excelente

1.942,5

142,5

Mau

90,0

90,0

Bom

1.521,0

755,0

Bom

3.303,6

301,1

Mau

264,0

240,0

Mau

1.029,4

616,6

Excelente

4

Excelente

6

DEVOLUTO

9

12

Delegação da U.F Sintra e loja
Equipamento escolar - escola
primária (Palácio Sanches Baena)
Sede dos Escuteiros

Largo Fernando Formigal de
Morais, nº 1
Praça da República, nº 3 b
Calçada de São Pedro, nº43, Rua
Álvaro dos Reis
Rua João de Deus, nº 2

14

DEVOLUTO

Rua Visconde de Monserrate

15

Museu de História Natural

Rua do Paço, nº 1 a 5

16

Mercado da Estefânea
Torre do Relógio (cedido à
Parques de Sintra, SA)
Espaço do Munícipe (GAM)

Rua Capitão Mário Pimentel

830,0

Largo Rainha D. Amélia

12,00

12,0

Médio

Rua Dr. Alfredo Costa, nº 3

534,0

200,0

Excelente

Calçada de São Pedro

210,0

110,0

Médio

Caminho da Boa Vista

960,00

10

18
22
23
169

Delegação da U.F. de Sintra
Instalações dos SMAS (depósito
de água)

Mau
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Nº
Invent.

Destino/ Compromisso

Morada

Área
Total
(m²)

Área
Coberta
(m²)

32.240,0

118,8

Estado de
Conserv.

176

Parque da Liberdade

Volta do Duche

296

Posto de Turismo

Largo de São Martinho

543,0

348,0

Bom

388

DEVOLUTO

Travessa do Município, nº 4 e 6

195,0

56,0

Péssimo

392

Instalação municipal - DM-APG

Praça D. Afonso Henriques

16.920,0

952,0

Médio

404

464

Escola primária
Biblioteca de Sintra "Casa
Mantero"
DEVOLUTO

486

Equipamento escolar

Estrada da Macieira
Rua Gomes de Amorim e Av. dos
Combatentes da Grande Guerra
Travessa do Município, nº 8 e 10
Rua perpendicular à rua Sotto
Mayor

463

566
601
620
663
751

757

Terreno - direito de superfície
cedido à Associação Moradores
Chão de Meninos
Parque dos Castanheiros
Instalações municipais – DPF
(“Edifício Verde”)
Instalações municipais – GIRC e
GCP
Terreno para construção de
equipamento escolar
Terreno cedido em direito de
superfície para construção da
Igreja de Santa Maria e São
Miguel

2320,0

Péssimo

15690,0

490,0

Bom

189,0

103,0

Péssimo

2320,00

388,00

Alto da Bonita, Chão de Meninos

892,00

Bom

Volta do Duche

2110,00

Médio

Rua Dr. Alfredo Costa, 31, 33, 35

2960,00

426,00

Bom

Rua São Sebastião, nº 4 e 6

283,00

163,00

Bom

Quinta da Boa Vista, Chão de
Meninos

2150,00

-

601,1

-

Rua do Bairro das Flores e Rua
Câmara Pestana

610,0

Bom

346,9

Médio

Terreno – terminal rodoviário

Rua Consiglieri Pedroso, nº 34 e
Largo Latino Coelho, nº 6 e 7
Av. Movimentos das Forças
Armadas, Portela de Sintra
Rua João de Deus, Santa Maria

74,0

-

952

C.C. Olga Cadaval

Estefânia

4080,0

Excelente

1013

Arruamento

Av. Desidério Cambournac

99,0

-

1014

Arruamento

Av. Desidério Cambournac

76,0

1060

Terreno para construção de
equipamento

Cabeço da Bezerra, São Pedro
Penaferrim

978,4

Condicion.
Equipamento
municipal

Rua João de Deus, Sintra

975,0

Mau

Escadinhas do hospital, 4, Sintra

40,0

Bom

Av. Adriano Júlio Coelho, Sintra

200,5

-

776

Museu Ferreira de Castro

905

ICNF – PNSC

919

1117
1139
1144

Terreno - parque de
estacionamento explorado pela
EMES
Edifício cedido à Comissão de
Festas da Vila Velha
Terreno - logradouro C.C. Olga
Cadaval
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Nº
Invent.
1145
1146
1147

Destino/ Compromisso
Terreno - logradouro C.C. Olga
Cadaval
Terreno - logradouro C.C. Olga
Cadaval
Terreno - logradouro C.C. Olga
Cadaval

1262

Arruamento

1289

Instalações Municipais

1552

Instalação Municipal - SMAS

1554
2296
2341
2383
2675

"Casa de Teatro de Sintra” cedido ao Chão de Oliva
DEVOLUTO – Casal de São
Domingos –
Outros equipamentos – futura
sede da U.F. de Sintra
Parque de estacionamento do Rio
do Porto
“Vila Alda” – terminal elétrico e
espaço cultural

2761

DEVOLUTO

2780

DEVOLUTO - “Casa Pombalina”

2796

Habitação – sob gestão da DHAB

2797

Habitação – sob gestão da DHAB

2981

“Museu Anjos Teixeira”
Autoridade para as Condições de
Trabalho (ACT)

Área
Total
(m²)

Morada
Av. Adriano Júlio Coelho, Sintra

Quinta da Regaleira

2583

DEVOLUTO

3994

Antigo Quartel de São Pedro Devoluto

148,7

Av. Adriano Júlio Coelho, Sintra
Av. Desidério Cambournac,
Portela de Sintra
Av. das Forças Armadas, 14,
Sintra
Av. Movimento das Forças
Armadas, 14, c/v, Portela de Sintra

Estado de
Conserv.
-

Av. Adriano Júlio Coelho, Sintra

256,11

-

532,75

-

1145,0

880,0

Bom

0,0

Bom

Rua Veiga da Cunha, 20, Sintra

168,0

Bom

Rua Alfredo costa, 37-41, Sintra

0,0

Péssimo

Av. Desidério Cambournac

1081,0

81,0

Péssimo

Vale do Rio do Porto

7640,0

120,0

-

Rua General Alves Roçadas, 2-4,
Sintra
Escadinhas do hospital, 10 -12,
Sintra
Vale do Rio do Porto
Rua das escadinhas da Pendoa, 1,
Sintra (Vila)
Rua da Pendoa, 13, Sintra (Vila)

Azinhaga da Sardinha, Sintra
Largo Domingos José de Morais,
3103
Sintra
3267
Rua Dr. Alfredo Costa, 32, 32 A e
Instituto dos Registos e Notariados
/3274
34, Sintra
3453 a Estacionamento Edifício Sintra –
Rua Câmara Pestana, Sintra
3456
explorado pela EMES
3497 e "Quinta da Amizade" – alienação a
Quinta da Amizade, Sintra (Vila)
3498
Parques de Sintra, SA
Domínio público - Fonte da
3693
Sintra
Sabuga
3731
DEVOLUTO - "Casa do Escritor"
Rua Sacadura Cabral
2088

Área
Coberta
(m²)

Quinta da Regaleira
Rua do Arco do Teixeira, 7, 1º esq.
e 1º dt.
Rua Álvaro dos Reis, 4-12, São
Pedro Penaferrim

626,0

Bom

0,0

Péssimo
Péssimo

80,0

80,0

Excelente

125,0

125,0

Excelente

142,0

92,0

Bom

767,0

375,0

Bom

0,0

Médio

0,0

Mau

12288,0

78,0

0,0

Bom

669,0

501,0

Mau

42480,0

451,0

Excelente

0,0
504,0

Excelente
504,0

Médio
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Nº
Invent.
3988
4015
4715

Destino/ Compromisso
Chalé do Torreão - Devoluto
Instalação Municipal - DCUL
"Edifício do Roseiral"
Hotel Netto (para obra – Hotel)

Morada
Rua José Ricardo, 17-19, Sintra
Rua do roseiral, São Pedro de
Sintra
Rua Conselheiro Segurado, 1-5,
Sintra

Área
Total
(m²)

Área
Coberta
(m²)

Estado de
Conserv.

428,0

150,0

Péssimo

2107,0

299,0

Médio

993,0

Péssimo

Figura 34 - Planta de localização do património municipal
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10 D IMENSÃO S OCIAL
A Dimensão Social assume na ARU-CHS uma especial relevância. Se por um lado a dinamização
económica é considerada motor do desenvolvimento, a população presente e residente é o foco desse
mesmo desenvolvimento, concorrendo para revitalizar a vivência destes espaços e contribuindo para que
não se configurem meramente museológicos.
No presente capítulo foram usados os censos de 2011, nas subsecções correspondentes ao limite da
ARU do Centro Histórico de Sintra. Foram consideradas todas as subsecções cuja área se apresentava
maioritariamente dentro do limite da ARU-CHS.

10.1 P O PU L A Ç Ã O R ES I D EN T E
De acordo com o Censos 2011, ao nível da subsecção estatística e com recurso a estimativas, nos casos
em que as subsecções ultrapassavam a delimitação da ARU, afere-se a população residente em 3 483
indivíduos, dos quais 15,8% são jovens até 19 anos, 56,8% adultos entre os 20-64 anos, (faixa etária que
representa a população ativa), e 27,3% de população idosa.
A pirâmide etária tem vindo a acentuar a sua inversão na ARU-CHS com redução da população jovem e
aumento da população idosa. Na ARU-CHS a taxa de envelhecimento é de 249 idosos por cada 100
jovens com menos de 15 anos.
Verifica-se uma diminuição de 9% dos residentes entre 2001-2011 e um aumento de edifícios, famílias e
alojamentos.
Salienta-se que da população residente 44,2% não tem atividade económica. Agregandoeste valor à
população reformada obtemos uma população permanente na ARU durante o período de trabalho de
72,8%. Na Vila Velha este valor atinge 85%.
No que diz respeito à formação académica apenas 21% da população apresenta curso superior os
restantes têm nível de escolaridade equivalente ao secundário ou abaixo.
Desta forma, sinteticamente, podemos caracterizar a população na ARU-CHS como uma população
envelhecida, com nível médio/baixo de escolaridade, com elevada taxa de permanência no local, ou seja
população que não tem actividade económica.
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Quadro 5 - Indicadores Gerais (2011) – ARU-CHS

Número total estimado de indivíduos residentes

3483

População Jovem (0-19 Anos)

15,8 %

População Adulta (20-64 Anos)

56,8 %

População Idosa (Mais de 64 Anos)

27,3 %

Índice de Envelhecimento

249,9 %

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Crianças e Jovens
< 19 anos

Adultos 20-64

Idosos >64

Figura 35 - Distribuição da população residente por grandes classes etárias.
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU

Relativamente ao peso percentual a população idosa pelos três núcleos principais da ARU, podemos
verificar que a percentagem é mais elevada na Vila Velha:
Quadro 6 - Percentagem de população Idosa (subsecções inseridas na ARU-CHS).
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU

Total Residentes

Residentes c/mais 64
anos

% de residentes
c/mais de 64 anos

Vila Velha de Sintra

386

129

33,42

Estefânea

1954

498

25,48

São Pedro de Penaferrim

1143

325

28,43
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2000
1500
Residentes

1000
500

Residentes com >64
anos

0
Vila Velha

Estefânea

S. Pedro

Figura 36 - Relação entre população residente e população residente com mais de 64 anos.
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU

Relativamente à evolução da população por escalões etários verificamos uma redução da faixa etária
dos 0-19 anos, a manutenção da população dos 20-64 anos e aumento da população idosa acima dos 65
anos, como se descreve no quadro seguinte:
Quadro 7 - Evolução da população por grandes escalões etários - ARU-CHS - 2001/2011
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU

Escalões etários

2001

2011

Pop. Jovem (0-19 anos)

671

17,5%

551

15,8%

Pop. Adulta (20-64 anos)

2184

56,8%

1980

56,8%

Pop. Idosa (65 e + anos)

987

25,7%

952

27,3%

Totais

3842

---

3483

---

Entre 2001 e 2011 houve uma variação negativa de população na ARU-CHS de 9.3% da população,
como se pode verificar na tabela.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
80

Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

Figura 37 - Taxa de Variação da População 2001-2011
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU

Refira-se que o acréscimo de população na freguesia de São Pedro deveu-se especialmente à
construção do empreendimento da Quinta da Beloura.

Entre 2001 e 2011 o número de edifícios, famílias e alojamentos aumentou, no entanto, o número de
residentes reduziu consideravelmente conforme valores apresentados em seguida.

Quadro 8 - Taxa de Variação de edifícios, residentes, famílias e alojamentos na ARU-CHS
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU

2001

2011

Tx. Variação 2001-2011 (%)

Edifícios

1 281

1 531

20

Residentes

3 842

3 483

-9

Famílias

1 115

1 525

37

Alojamentos

2 239

2 335

4
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10.2 N Í VEL

DE

E S C OL A R I D A D E

No que diz respeito à formação académica apenas 21% da população apresenta curso superior os
restantes residentes têm nível de escolaridade equivalente ao secundário ou abaixo.

Quadro 9 - Nível de Escolaridade
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU

Níveis de
Ensino

TOTAL
(%)

Indiv.
Residentes c/ 1º
Ciclo Completo

Indiv.
Indiv. Residentes
Residentes c/ 2º
c/ 3º Ciclo
Ciclo Completo
Completo

Indiv. Residentes c/
Ensino Secundário
Completo

Indiv. Residentes Indiv. Residentes c/
c/ Pós
Curso Superior
Secundário
Completo

780

316

542

623

37

719

22

9

16

18

1

21

Desta forma podemos caracterizar a população na ARU-CHS como uma população envelhecida, com
nível médio/baixo de escolaridade na qual se destacam claramente os residentes com ensino secundário
completo ou inferior.

Residentes com Ensino
Secundário completo
ou inferior
Residentes com Pós
Secundário ou superior

Figura 38 - Relação entre número de residentes com Ensino Secundário completo e inferior e Residentes com Pós Secundário
ou superior.
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU
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10.3 C O N D I Ç Ã O

P ER A N T E O T R A B A L H O

Na ARU-CHS salienta-se uma diminuição de 9% dos residentes entre 2001-2011 e um aumento de
edifícios, famílias e alojamentos. O número médio de indivíduos por família na ARU é de 2 pessoas.
Salienta-se que da população residente 44,5% não tem atividade económica, este valor agregado à
população reformada obtemos uma população permanente na ARU durante o período de trabalho de
72,8%. Na Vila velha este valor atinge os 85%.
Quadro 10 - Condição Perante o Trabalho – ARU-CHS
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU
Indivíduos
Residentes
pensionistas/
Reformados

Indivíduos
residentes s/
atividade
económica

Indivíduos
Residentes s/
atividade
económica (%)

População
maior
Permanência

População
Residente

População maior
Permanência (%)

Vila Velha Sintra

132

196

50.8

328

386

85.0

Estefânea

508

848

43.4

1 356

1 954

69.4

São Pedro

346

505

44.2

851

1 143

74.5

ARU Sintra

986

1549

44.5

2 535

3 483

72.8

2000
1500

População Total

1000

População maior
Permanência

500
0
Vila Velha Sintra

Estefânea

São Pedro

Quadro 11 - Relação entre indivíduos Residentes e População com maior permanência.
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU
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Quadro 12 - Indivíduos sem atividade económica – ARU-CHS.
Fonte: INE, Censos 2011. Elaboração SGRU
População residente

Indivíduos sem atividade económica
nº indivíduos

%

Vila Velha

386

196

50,8

Estefânea

1 954

848

43,4

São Pedro

1 143

505

44,2

ARU Sintra

3 483

1 549

44,5

Da tabela apresentada abaixo salienta-se a existência de 20% alojamentos vagos na ARU de Sintra. Um
total de 1 500 famílias clássicas para um total aproximado de 3 500 residentes. Em particular, na vila
velha, dos 403 alojamentos familiares existentes, 150 estão vagos, ou seja, 37% do total, o que revela
uma elevada percentagem de desocupação das habitações com todas as consequências daí decorrentes
em termos da dinâmica da vila velha e, inclusive, da degradação do edificado.

Quadro 13 - ARU-CHS – Resumo de indicadores.

Localidade

Vila Velha

São Pedro

Estefânea

Total

Edifícios Clássicos

305

518

708

1 531

Alojamentos Familiares

403

683

1230

2 316

Alojamentos Familiares vagos

153

140

254

547

Total Famílias Clássicas

190

465

870

1 525

Total Residentes

386

1 143

1954

3 483

Indivíduos residentes empregados

151

457

777

1 385

Indivíduos residentes pensionistas reformados

132

346

508

986

Indivíduos residentes estudam no município de residência

33

159

278

470

Indivíduos residentes trabalham no município de
residência

107

307

492

906
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10.4 E QU I PA M E N T O S

E

S ER VI Ç O S

A existência de equipamentos e serviços de apoio à população é também um fator determinante para a
sua fixação, em especial se pretendemos fixar população mais jovem e ativa.
No que diz respeito aos equipamentos e apoios sociais à população, na tabela que se segue são
apresentados os equipamentos de proximidade, (considera-se proximidade equipamentos existentes num
raio máximo de 800m) que, se se encontrarem em falta, deverão ser criados ou potenciados junto de
promotores locais ou complementados por outros na envolvente da ARU-CHS.
Quadro 14 - Equipamentos e Serviços na ARU-CHS

Equipamentos/Serviços

Vila de Sintra

São Pedro

Estefânea e Portela

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

-

-

Proximidade (<800m)
Jardim infantil
Campo de Jogos
Creche pública
Escola Básica, Primeiro ciclo
Farmácia
Centro de Dia
Entidade Bancária/ATM
Forças de Segurança Pública
Mercado/Mercearia
Papelaria/Livraria/Jornaleiro
Centros de animação cultural
Transportes Públicos
Raio (>800m)
Escola básica 2º e 3º ciclo e escola secundária
Finanças
Conservatória/Notário
Restauração
Centro de Saúde
Cabeleireiro
Lar de Idosos
Biblioteca
Equipamentos Religiosos

Equipamentos municipais ou supramunicipais
Tribunal

-
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Equipamentos/Serviços
Hospital
Câmara Municipal
Teatro
Museus
Cinema
Área Comercial
Cemitério
Bombeiros

Vila de Sintra

São Pedro

Estefânea e Portela

x

-

x
x
x
-

x

Desta forma propõe-se a promoção da instalação dos seguintes equipamentos de proximidade em falta
nos diferentes centros urbanos.
−

São Pedro: criação de jardim infantil, centro de dia e um lar de idosos;

−

Estefânea e Portela: dada a proximidade da zona da Estefânea à zona da Portela existem
equipamentos que servem as duas áreas, desta forma propõe-se a promoção de instalação de
uma creche, um novo centro de saúde e um lar de idosos;

A necessidade de creche foi identificada pela Divisão de Saúde e Ação Social da Câmara Municipal de
Sintra e deverá dar resposta a uma capacidade de 66 crianças até aos 36 meses. Dada a sua
especificidade a exploração deste equipamento pode ser promovida por iniciativa privada.
É ainda referida a necessidade de realização de um novo centro de saúde que está já em fase de
projeto para um edifício devoluto e embargado na Rua Desidério Cambournac no qual está prevista uma
unidade de saúde familiar.
Adicionalmente é referida a necessidade de aumento da oferta de 2 equipamentos para lar de idosos
com serviço de apoio domiciliário incorporado com capacidade para 60 e 40 pessoas. Dada a
especificidade deste equipamento, bem como das creches propõe-se que essa necessidade seja
colmatada por privados.
A Universidade da Terceira Idade, é um equipamento já existente e essencial para tecidos sociais
envelhecidos na medida em que promove o envelhecimento ativo através de atividades sociais, culturais,
educacionais e de convívio. Para este é identificada a necessidade de reforço de 4 salas de formação, 1
sala para transformação de materiais e 1 sala polivalente para 60 pessoas.
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No que respeita a serviços/comércio verifica-se a necessidade de pequenas unidades comerciais de
caráter local que fomentem a pequena atividade comercial como a mercearia, a farmácia, entre outras.
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11 D IMENSÃO A MBIENTAL
A ARU-CHS, como centro urbano, tem o seu ambiente “construído” entre o edificado, o espaço público e
a envolvente natural. São estas realidades que determinam a qualidade do ambiente urbano do centro
histórico de Sintra. Como tal interessa por um lado caracterizar o edificado, a tipologias e usos presentes
e, em especial, o seu estado de conservação.
Por outro lado verificar as condições do espaço público, âmbito privilegiado de intervenção pública.

11.1 E D I F I C A D O
Após a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra, que será sujeita a uma
operação de reabilitação sistemática com 175,7 ha foi realizado um exaustivo trabalho de campo,
procedendo-se à catalogação dos prédios no interior da ARU. Este levantamento apresenta os seguintes
resultados para os 1 216 edifícios caracterizados em função do uso:
−

Imóveis em função do uso predominante: habitacional (889), misto (86), serviços (54), comercial
(48), hotelaria (28), equipamentos (27), restauração (22), armazém (9), Outros (53). Destes
salienta-se que 22 estão classificados e 53 têm pretensões urbanísticas submetidas após 2005.

−

Do total deste edificado 513 estão em estado de conservação Excelente e Bom, 507 estão em
médio estado de conservação, 13 estão em Obras, 17 não têm classificação.

−

Dos 1 216 imóveis, 166 prédios estão classificados como em ruina, mau ou péssimo estado de
conservação, logo em urgente estado de intervenção.

Salienta-se que, entre o conjunto de imóveis existente, a área média de construção é de 176m2. Na zona
do centro histórico os imóveis para habitação tradicional não têm elevador, as divisões são de dimensões
reduzidas, pequenas cozinhas e muitos não possuem wc. Estas necessitam por vezes de uma
reconversão completa para responderem aos requisitos habitacionais atuais. Para além destas questões
físicas, a zona da Vila de Sintra é apontada como uma zona com elevado nível de humidade que tem
afastado moradores do centro histórico de Sintra.Os dados apresentados têm como base as visitas
efetuadas aos edifícios, espaço público e levantamentos fotográficos.
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11.2 O C U PA Ç Ã O

E

TIPO

DE

UTILIZAÇÃO

D OS

EDIFÍCIOS

Do levantamento efetuado constata-se que existem 2 817 frações, tendencialmente utilizadas para fins
habitacionais, uma vez que, 2 060 frações têm ocupações habitacionais (73,1%) e 757 frações com
ocupações não habitacionais (26,9%).
Os usos contemplados na análise categorizam-se por habitacionais e não habitacionais e subdividem-se
do seguinte modo:
→ Armazém (A)

→ Comercial (C)

→ Equipamento (E)

→ Habitação (H)

→ Hotelaria (HT)

→ Restauração (R)

→ Serviços (S)

→ Mista (M)

→ Outra (O)
Com base nesta classificação podemos verificar que a habitação surge como uso predominante no
território com 76,1%, o que corresponde a 2 060 das frações das 2 817 totais.
Quadro 15 - Tipo de utilização das frações
Uso Predominante

Nº

%

Armazém

9

0,7

Comercial

48

3,9

Equipamento

27

2,2

Habitação

889

73,1

Hotelaria

28

2,3

Restauração

22

1,8

Serviços

54

4,4

Mista

86

7,2

Outra

53

4,4

TOTAL

1 216
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1,8

7,2

0,7
4,4 3,9

2,2

Armazém
Comercial

4,4

Equipamento

2,3

Habitação
Hotelaria
Restauração
Serviços
Mista

73,1
Figura 39 - Usos predominantes.

No que se refere à utilização das frações, isto é, aos edifícios em propriedade horizontal ou com
utilizações independentes foram identificadas 2 817 frações, tendo cerca de 27% utilizações não
habitacionais.

Os 1 216 edifícios, dividem-se em, Habitação com 889 edifícios (73,1%), Serviços com 54 edifícios
(4,4%), Comércio com 48 edifícios (3,9%), Hotelaria 28 edifícios (2,3%), Equipamentos com 27 edifícios
(2,2%), Restauração com 22 edifícios (1,8%), Armazens com 9 edifícios (0,7%) Existem ainda 86 edifícios
(7,2%) com uma utilização Mista, 53 edifícios (4,4%) com Outro tipo de utilização.

2817
3000
2060
2000
757

1000
0
Total frações

Frações habitacionais

Frações não
habitacionais

Figura 40 - Número de frações e sua utilização.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
90

Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

Face aos dados registados, podemos depreender que o serviço terciário é a atividade não habitacional
mais representativa no território da ARU, criando algum dinamismo na área de estudo.
No que diz respeito ao regime de ocupação, com base no Censos de 2001-2011, observa-se que grande
parte dos edifícios são exclusivamente residenciais ou maioritariamente residenciais conforme podemos
observar na tabela abaixo.

100

2,5
5,4

5,8
8,9

8,9
12,5

80
% Edifícios Principalmente
Não Residenciais

60
40

% Edif. Principalmente
Residenciais

92,1

85,3

78,6

% Edif. Exclusivamente
Residenciais

20
0
Vila Velha de
Sintra

Estefânea

São Pedro de
Penaferrim

Figura 41 - Edifícios Segundo Utilização por Núcleo Urbano

Da análise do quadro em baixo conclui-se que 707 frações são arrendadas (30,6%) e 664 são ocupadas,
pelos seus proprietários ou outras situações (28,7%).
O número de alojamentos familiares clássicos por regime de ocupação, em 59,3% dos casos é ocupado
pelo proprietário ou por arrendatário, conforme se apresenta abaixo.
Quadro 16- -Alojamentos Familiares Clássicos por Regime de Ocupação

Localidades
Vila Velha de Sintra
Estefânea
São Pedro de Penaferrim

(%)

Arrendado

(%)

403

Proprietário
Ocupante
64

15,9

109

27,0

1 229

387

31,5

406

33,0

680

213

31,3

192

28,2

Total
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Existem ainda 941 frações (40,7%), para as quais não se conseguiu obter informação sobre o regime de
ocupação e/ou não se encontram arrendadas.

Figura 42 – Usos predominantes na ARU-CHS
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11.3 E ST A D O

DE

C ON SE R VA Ç Ã O

DOS

EDIFÍCIOS

Para a análise do estado de conservação dos edifícios, realizada no levantamento e caracterização dos
imóveis através de observação exterior foram definidas as seguintes categorias:
Excelente – edifício com ausência de anomalias ou anomalias sem significado.
Bom - edifício com anomalias que prejudicam o aspeto e que requerem trabalhos de
limpeza, substituição ou reparação de fácil execução.
Médio – edifício com anomalias que prejudicam o aspeto e que requerem trabalhos de
correção de difícil execução e/ou anomalias que prejudicam o uso e conforto e que
requerem trabalhos de correção de fácil execução como por exemplo reparações nos
materiais de revestimento, pinturas e limpeza geral (cantarias quando existam e limpeza de
telhados e algerozes).
Mau – edifício com anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de
correção de difícil execução e/ou anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança,
podendo motivar acidentes sem grande gravidade e que requerem trabalhos de correção de
fácil execução.
−

Péssimo – edifício com anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança dos moradores,
podendo motivar acidentes sem grande gravidade e que requerem trabalhos de correção de
difícil execução, anomalias que colocam em risco a saúde e a segurança, podendo motivar
acidentes graves ou muito graves e/ou ausência ou inoperacionalidade de infraestrutura básica.

−

Ruína - edifício que não pode ser utilizado por questões de segurança e ou salubridade.

−

Em Obra – edifício em obras.

As categorias Excelente, Bom, Médio, Mau e Péssimo são definidas pelo Método de Avaliação do Estado
de Conservação de Imóveis realizado pelo LNEC em 2007. A estas foram acrescentadas as categorias
Ruína e em Obra. Foram classificados como ruína todos os edifícios que não seriam passíveis de
intervenção de conservação ou reconstrução.
Em Obra foram considerados todos os imóveis que se encontravam em obra na data da realização do
trabalho de campo.
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Nesta análise, importa saber qual o estado de conservação do edifício como um todo, uma vez que se
considera preferível (não inviabilizando outras), a intervenção de reabilitação à escala do edifício, e não
das suas partes individualmente.

6% 1% 1% 2%

11%

EM OBRA
PÉSSIMO
RUÍNA
MAU
MÉDIO
BOM
EXCELENTE

37%

42%
Figura 43 - Estado de Conservação de Edifícios

Da análise dos dados conclui-se que, para os 1216 edifícios, temos o seguinte:
Quadro 17 - N.º de edifícios em função do nível de Classificação

Estado de Conservação

Nº Edifícios

%

EM OBRA

13

PÉSSIMO

12

1,2
0,9

RUINA

24

2,0

MAU

130

11,0

MÉDIO

507

41,8

BOM

438

36,8

75

6,2

EXCELENTE
TOTAL*

Edifícios a necessitarem
de intervenções
urgentes

1199

S/INFO e NÃO VISITADOS
17
* Não inclui situações sem informação e edifícios não
visitados
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Ou seja, dos 1216 edifícios existentes, 166 necessitam de obras de intervenção profunda (considerando
os imóveis em mau estado de conservação, em péssimo estado de conservação e em ruína),
representando apenas cerca de 14%.
Para análise do estado de conservação foi considerada uma aproximação da classificação segundo o
critério estabelecido no Regime Jurídico do Arrendamento Urbano e acrescentadas as opções ruína e em
obra.
A opção ruína foi incluída para distinguir os edifícios que se encontram em «ruína» eminente e irão
conduzir a uma intervenção possivelmente imediata. A classificação «em obra» surgiu por sua vez,
porque os edifícios que estão nesta situação estão em fase de transformação e consideramos que a sua
inclusão numa categorização não seja a mais real uma vez que num curto espaço de tempo irão subir na
escala.

Estado de Conservação
Excelente – 6,2%

EM OBRA

PÉSSIMO

RUÍNA

MAU

MÉDIO

BOM

EXCELENTE

Nº de
Edifícios
75

Área Bruta (m2)
41.279

Bom – 36,8%

438

254.387

Médio – 41,8%

507

262.410

Mau -11%

130

59.042

Péssimo – 0,9%

12

6.876

Ruína - 2%

24

11.950

Em obra – 1,2%

13

7.478

TOTAL

Figura 44 - Estado de Conservação

1 199

643.422

Quadro 18 - Edificado em função do seu estado de conservação

O gráfico acima representa a percentagem de Área Bruta de Construção de acordo com o estado de
conservação verificando-se que do total deste edificado 513 estão em estado de conservação Excelente
e Bom, 507 estão em médio estado de conservação, 13 estão em Obras, 17 não têm classificação. Para

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

95

estes deverá ser feita uma comunicação sobre a importância da manutenção do património, a poupança
efetiva, se a manutenção for feita recorrentemente e a obrigatoriedade do proprietário de realizar obras
de manutenção e conservação do seu património edificado.. As restantes 166 frações restantes estão em
mau estado de conservação.

Figura 45 - Estado de conservação por parcela na ARU-CHS.
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Dos 1 216 imóveis, 166 prédios estão classificados como em ruina, mau ou péssimo estado de
conservação, dos quais 67 estão em urgente estado de intervenção.
Este conjunto de edificado deverá ser avaliado em maior detalhe, cruzando informação como o nível de
urgência na intervenção, a existência de pretensões urbanísticas, o interesse público na recuperação, o
custo da intervenção e os objetivos do promotor para o imóvel e a titularidade do imóvel.

Figura 46 - Localização de Edifícios com intervenção urgente, pretensões urbanísticas e edificado com estado de conservação
Mau, Péssimo ou Ruína.
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Para os imóveis cuja ação for definida como urgente deverá ser comunicado ao seu titular a
obrigatoriedade de reabilitação, sob pena de acionamento dos mecanismos e instrumentos legais
previstos no RJRU, podendo ser agendadas reuniões com os proprietários avaliando o seu interesse e
intenção para os imóveis.

Quadro 19 - Edifícios Assinalados para intervenção Urgente

Estado de Conservação

Nº Edifícios

Bom

2

Médio

2

Mau

44

Péssimo

5

Ruína

14

Total

67

No conjunto dos 1 216 imóveis foram identificadas 245 pretensões urbanísticas submetidas desde 2005
até 31 de Dezembro de 2014. Destes, 130 processos foram arquivados encontrando-se os restantes em
apreciação pela Câmara Municipal de Sintra ou para ação por parte dos proponentes.
Dos 113 processos que aguardam resolução destacam-se 20 que estão classificados com estado de
conservação Mau, Péssimo ou em Ruína.
Salientam-se ainda que foram submetidos 18 pretensões urbanísticas e 5 ocupações de via pública para
obras de conservação em edificado em 2014.
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Figura 47 - Balanço de Pretensões Urbanísticas submetidas pós 2005, e seu estado de tramitação administrativa (2014).
Fonte: Departamento de Gestão do Território. Elaboração SGRU

11.4 N Í VE I S

D E I N T ER VEN Ç Ã O N O

EDIFICADO

Nos termos do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, de acordo com as alterações introduzidas
pela Lei nº 32/2012, de 14 de Agosto, o Programa Estratégico de uma Operação de Reabilitação
Sistemática, deve identificar os edifícios a reabilitar, o seu estado de conservação e a extensão das
intervenções previstas para os mesmos.
Assim, as visitas técnicas efetuadas determinaram a atribuição de níveis de intervenção ao edificado que,
após a análise da informação recolhida in loco, veio a definir-se a respetiva ponderação técnica..
Os níveis atribuídos são os seguintes:
−

Nível 1 – Corresponde à execução de um novo edifício e demolição do existente.

−

Nível 2 - Prevê a contenção de fachadas, sendo o restante, um edifício novo.

−

Nível 3 - Contempla intervenções mais profundas, nomeadamente pintura total das fachadas e de
outros elementos exteriores do edifício, substituição de todas as caixilharias, intervenções nas redes
de abastecimento de água, esgotos, gás, etc. Este nível de intervenção corresponde a obras de
carácter estrutural contribuindo para assegurar ou beneficiar a segurança do edifício.

−

Nível 4 - Considera intervenções de manutenção na envolvente exterior do edifício (substituição de
caixilharia, pintura de elementos de fachada, substituição de algerozes e outras pequenas
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intervenções isoladas). A este nível corresponde a intervenção para reparação de pequenos
problemas ocasionais sem efeitos estruturais.
−

Nível 5 - Edifício novo e/ou não apresenta patologias a salientar.

−

Em obra – Edifícios que se encontram em obra e que, devido à execução das mesmas,
impossibilitam a atribuição de um nível de intervenção (de 1 a 5)

Considerando que os Níveis de Intervenção atribuídos ao edificado estão diretamente relacionados com o
seu Estado de Conservação, apresenta-se o gráfico sobre níveis de intervenção referente a 1216
edifícios existentes.
Ora, esta relação estabelece-se de acordo com a tabela que se segue.

Quadro 20 - Correspondência entre Estados de Conservação e níveis de Intervenção

Estado de Conservação

Nível de Intervenção

Excelente

5

Bom

4 ou 5

Médio

3 ou 4

Mau

1, 2 ou 3

Péssimo

1, 2 ou 3

Ruína

1 ou 2

Obra

Em obra
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Assim temos,
Quadro 21 - Nº de edifícios em função dos níveis de intervenção.

Níveis de intervenção

Nº edifícios

%

1 (estado de conservação péssimo ou em ruína)

18

1,5

2 (estado de conservação mau)

88

7,3

3 (estado de conservação médio)

502

41,9

4 (estado de conservação bom)

448

37,4

5 (estado de conservação excelente)

130

10,9

Em obra

13

1,0

S/info ou não visitado

17

1 1,5
10,9

7,3

37,4

41,9

Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5
Em obra

Figura 48 - Níveis de intervenção por edifício. Elaboração SGRU

De acordo com o diagnóstico efetuado, conclui-se que uma parte considerável das intervenções (48,3%)
não é de carácter profundo, correspondendo aos níveis agregados 4 e 5.
No entanto, numa primeira aproximação, se avaliarmos o quadro, conclui-se que dos 1216 edifícios
existentes, 608 necessitam de intervenções moderadamente profundas a profundas (níveis 1, 2 e 3), 448
necessitam de intervenções ligeiras, 130 de nenhuma intervenção de relevo e 13 encontravam-se em
obras, não sendo possível atribuir um nível de intervenção.
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Quadro 22 - Níveis de Intervenção em edifícios/quarteirão (quantificação de edifícios/níveis de intervenção/quarteirão)

Níveis de Intervenção em Edifícios
Quarteirões

de Q1 a Q62

5

4

3

2

1

130

448

502

88

18

em obra
13

Figura 49 - Planta de identificação dos níveis de Intervenção por parcela
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11.5 E SPA Ç O P Ú B L I C O
Um dos temas que grande impacto tem na sustentabilidade ambiental das cidades e vilas e com impacto
evidente na esfera social e económica, é o espaço público e o ambiente urbano que este proporciona.
O espaço público é o espaço por excelência da cidade. È considerado como o espaço de uso comum e
de posse coletiva, no território urbano. O espaço público é o principal fator identificador dos lugares, é
nele que se dá a socialização e o encontro. Nos países mediterrâneos é desde sempre o ponto de
encontro, de troca e interacção social.
A articulação do espaço público com o espaço privado, proporciona a perceção do todo, da cidade, do
espaço urbano.
Os espaços públicos existentes no Centro Histórico de Sintra apresentam características muito diversas,
no que respeita à materialidade, morfologia, dimensão e dinâmica, bem como ao estatuto que
apresentam. Uns assumem um papel polarizador do núcleo antigo, potenciando centralidades, outros
apenas articulam os núcleos mais pequenos, pontuando as áreas de transição.
O espaço público da ARU-CHS apresenta-se desordenado e descoordenado, com publicidade, toldos e
esplanadas sem uniformidade, com circulação viária intensa, veículos de turismo, autocarros, charretes e
comboio, lojas de artesanato com ocupação da via pública, passeios diminutos, venda ambulante, com
escassa sinalética onde, a que existe, não tem uma imagem uniforme e consistente aumentando a
poluição visual no seu contexto urbano.
O espaço público da ARU-CHS é sobretudo dominado pelo automóvel, deixando pouco ou nenhum
espaço de estadia e encontro.
Nos espaços públicos da Vila Velha de Sintra, São Pedro de Penaferrim e Estefânea encontramos as
seguintes características:
−

Espaço público capturado pelo automóvel, circulação e estacionamento;

−

Pouca área de estadia no espaço público;

−

Sistema de vistas desvalorizado;

−

Património construído degradado ou devoluto;

−

Inexistência ou escassa sinalização identificativa e explicativa de monumentos e património
classificado;
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−

Falta de comunicação de percursos pedonais e ligação destes aos transportes públicos como
alternativa à circulação automóvel;

−

Inexistência ou falta de comunicação de circuitos temáticos como: arquitetónicos, natureza,
paisagem, gastronómicos, entre outros;

−

Transportes coletivos desadequados em escala e que proliferam em soluções de transporte,
desarticulada e não integrada com a rede de circulação pedonal;

−

Oferta de atividades de recreio e lazer para turistas e residentes pouco consistente com as
potencialidades de Sintra.

−

Comércio local pouco inovador e diferenciador;

−

Mobiliário urbano diverso;

−

Infraestruturas obsoletas e com perdas nos sistemas;

Tendo por base as principais deficiências detetadas, podemos agrupa-las em 3 áreas de intervenção:
−

Requalificação do espaço público assente na distinção clara dos espaços pedonais/automóveis,
condicionando as formas de circulação e estacionamento;

−

Implementação de um sistema de comunicação dos destinos e da oferta turística na ARU-CHS;

−

Uniformização do mobiliário urbano

A delimitação da ARU-CHS teve por base e fundamento a realidade urbana e de relação entre diferentes
centralidades: Vila Velha, S. Pedro e Estefânea. Cada uma dessas centralidades assume um papel
diverso mas complementar na vitalização de toda a ARU. Estes três polos encontram-se ligados por um
fio condutor - o espaço público. É sobre este espaço que irão recair as intervenções municipais
consideradas prioritárias no âmbito da ARU-CHS e que irão permitir uma leitura integrada do território do
Centro Histórico de Sintra.
O Presente Programa Estratégico identifica a necessidade de intervir ao nível do espaço público nas
referidas centralidades. No âmbito do Programa Estratégico são definidos objectivos estratégicos a
considerar no desenvolvimento dos projetos específicos. As imagens e ilustrações apresentadas são
meramente indicativas de possíveis soluções a adoptar.
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Figura 50 - ARU-CHS - Centralidades
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11.5.1 V I L A V E L H A

Figura 51 - Área de Intervenção na Vila Velha de Sintra sobre Fotografia Aérea extraída do Googlemaps de 2009.
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Figura 52 - Área de Intervenção na Vila Velha de Sintra sobre Levantamento Topográfico realizado no âmbito do Plano de
Urbanização de Sintra em 2013. A verde, zona prioritária de Intervenção.

No núcleo central da Vila Velha, a Praça da República constitui o elemento de destaque, sendo ponto de
cruzamento de diversas dinâmicas, quer por constituir local de paragem dos vários modos de transporte
(autocarro, táxis, comboio turístico, bicicletas e automóveis), quer por concentrar vários estabelecimentos
comerciais e hoteleiros e, naturalmente, pessoas. Apesar desta dinâmica, encontra-se totalmente
apropriada pelo automóvel, onde o peão é remetido para segundo plano, estando sujeito a passeios
estreitos e a espaços de estadia escassos. Este cenário condiciona a constituição desta praça como
elemento verdadeiramente agregador do núcleo central.
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Constituindo o ex-libris de Sintra, toda esta zona central não possui condições de conforto e segurança
para receber os milhões de turistas e visitantes que aqui vêm todos os anos.

1

1

2
3

4

5

Figura 53 - Sistema de Vistas no Centro Histórico de Sintra.

Esta zona é rica no seu contexto paisagístico e sistema de vistas. Como se pode observar na figura
acima, na Praça da República/Rua Conselheiro Segurado e do Largo do Palácio as vistas dominantes
são sobre o Centro Histórico – Casco Antigo e para o Castelo dos Mouros (pontos 1), no Largo Dr.
Gregório D’Almeida – largo do Pelourinho zona Central e as Vistas dominantes são o Palácio da Vila
(ponto 2), o Parque dos Castanheiros, o Parque da Liberdade e a Volta do Duche (ponto 3), No Largo da
República - Turismo podemos observar a Igreja de S. Martinho e o Palácio da Vila (ponto 4), na Volta do
Duche podemos apreciar o Vale do Rio do Porto (ponto 5). Este conjunto de espaços é o ponto mais
aberto e com maior desafogo, no que diz respeito ao sistema de vistas do Centro Histórico. Salienta-se
que para além das esplanadas e murete do terreiro não existe estadia que permita a fruição destas vistas.
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Ferreira
de Castro

Figura 54 - Principais pontos de interesse na zona da Vila Velha de Sintra.

Na zona da Vila Velha existem uma quantidade de atrações e equipamentos disponíveis como se pode
verificar na imagem acima, destacando-se o Palácio da Vila, o Casco Antigo, o Museu de História Natural,
o Museu Ferreira de Castro, o Museu Anjos Teixeira, o Parque de Merendas e Parque da Liberdade, o
Palácio Valenças, o Mercado de Sintra, os Paços do Concelho, a Estação de Sintra e a Volta do Duche.
Relativamente à sua materialidade, apresenta pavimento em betuminoso, em bom estado de
conservação, mas dotada de sinalização vertical e horizontal insuficiente e confusa, o que a torna palco
de inúmeros conflitos de circulação.
O que hoje encontramos na Praça da República é apenas um entroncamento viário, ambiente urbano
desqualificado e fortemente poluído pelos escapes dos transportes coletivos e individuais, a par de
esplanadas pouco convidativas ao desfrute da paisagem urbana e enorme valor patrimonial e cénico.
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Associados à Praça da República, existem outros dois espaços públicos de referência: o Largo Rainha
Dona Amélia e o Largo Doutor Gregório Almeida. O primeiro corresponde à porta de entrada do Palácio
Nacional de Sintra, representando um importante ponto de estadia para os turistas e visitantes. O seu
pavimento é em calçada de calcário e encontra-se em razoável estado de conservação. Por sua vez, o
Largo Doutor Gregório Almeida apresenta, no centro, um pelourinho, datado do século XII, classificado
como imóvel de interesse público, cuja presença está ofuscada pelo excessivo estacionamento
automóvel. De salientar ainda que, neste largo, existem também espaços dedicados ao estacionamento
de charretes.

Figura 55 - Largo Rainha Dona Amélia, vista para o Castelo dos Mouros e Vila.

Em torno destes espaços públicos desenvolve-se uma malha irregular, estreita e sinuosa, pontuada por
largos e miradouros de pequena dimensão que, de certo modo, aliviam a densidade da malha urbana,
entre os quais se destacam, designadamente, o Miradouro da Ferraria e o Largo Latino Coelho. A maioria
das ruas e largos possui tráfego misto, sem passeios, com pavimento em pedra e em razoável estado de
conservação. A coexistência de fluxos, associada ao estacionamento abusivo do automóvel, conduz a um
forte conflito automóvel – peão.
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Neste núcleo central destaca-se, ainda, a presença de uma pequena área exclusiva para o peão, a única
existente no Centro Histórico (composta pela Rua do Arco do Teixeirinha, as Escadinhas do Teixeira e o
Beco da Judiaria, parte da Rua da Costa do Castelo e o Largo do Terreirinho). Esta área apresenta
alguma vivência urbana, encontrando-se, contudo, desqualificada e com mobiliário urbano e sinalética
inadequados, fatores desincentivadores da estadia e da sua apropriação, por parte da população.
Por sua vez, o pequeno núcleo a sudoeste encontra-se polarizado pela Igreja de Santa Maria e pelo largo
que a circunda. Este largo encontra-se destruturado, servindo de local de estacionamento de apoio ao
equipamento religioso e às edificações que o rodeiam, não permitindo, mais uma vez a vivência urbana e
o conforto dos visitantes.
A nordeste encontra-se o Largo Virgílio Horta, onde se localizam os Paços do Concelho, edifício
classificado como de Interesse Municipal, e que tem como elemento definidor da estrutura e ambiente
urbanos um pelourinho revivalista. Neste largo regista-se também a existência de conflito de circulação
automóvel, devido ao estacionamento desordenado e ao elevado número de movimentos permitidos.

Figura 56 - Imagens do Largo Virgílio Horta.

A Vila Velha é ainda marcada pela existência de dois parques verdes: o Parque da Liberdade, principal
espaço verde de estadia e lazer de apoio ao Centro Histórico, dotado de equipamentos para a prática de
desporto e lazer e o Parque dos Castanheiros destinado a zona de merendas e estadia. O espaço
encontra-se atualmente bastante degradado e o ponto de restauração existente apresenta uma fraca
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qualidade visual e de enquadramento com a envolvente. É um equipamento de apoio que não se
enquadra com a estratégia proposta para esta zona, devendo ser intervencionado.

Figura 57 - Zona de estadia no Parque dos Castanheiros.

A unir os diversos núcleos surgem eixos estruturantes (de materialidades distintas) das vias locais
estreitas e sinuosas, constituídas por pavimento betuminoso. Nos eixos principais, o espaço dedicado ao
peão é escasso, existindo, por isso, elevados constrangimentos à circulação pedonal.
Por sua vez, os espaços públicos de estadia e lazer são praticamente inexistentes uma vez que, em torno
das vias, se desenvolvem edificações associadas a grandes propriedades, com espaços vazios
confinantes de cariz privado e o espaço disponível é totalmente capturado pelo automóvel.
Relativamente a espaços canais, salienta-se a Volta do Duche como um dos principais eixos de
acessibilidade à Vila Velha de Sintra, que apresenta características favoráveis à circulação de todos os
modos de transporte (automóvel, autocarro e peões). Esta via é caracterizada por passeios e faixas de
rodagem com dimensões razoáveis, sinalética e mobiliário urbano adequado e em bom estado de
conservação. O movimento de circulação entre o núcleo central, a estação de caminho-de-ferro, o núcleo
nordeste e os parques verdes atrás referidos confere a esta via um bom nível de apropriação pela
população e visitantes.
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Estefânea

Vila Velha

São Pedro

Figura 58 - Ligação Pedonal entre as 3 localidades do Centro Histórico de Sintra.

No que diz respeito à ligação entre os diferentes núcleos, embora exista formalmente no espaço por vias
secundárias é pouco utilizada. Estes percursos são realizados sobre vias automóveis partilhadas com os
peões, por vezes de dimensões exíguas, mas, tal como as restantes vias, o automóvel impera sobre o
peão. Os percursos pedonais entre os diferentes núcleos não estão bem identificados ou sinalizados. No
entanto, a ligação entre os núcleos é exequível e o percurso é aprazível, principalmente nos sentidos São
Pedro - Vila Velha (sentido descendente) e Vila Velha - Estefânea (percurso aproximadamente plano).
Para além destes percursos existem percursos desportivos promovidos por diferentes entidades que não
estão articulados ou devidamente divulgados. Não existe concertação sobre os percursos existentes e
potenciais percursos de caracter cultural ou arquitetónico.
Em síntese a Vila Velha apresenta um espaço público desagregado e capturado pelo automóvel e pela
circulação, onde os transportes coletivos assumem uma relevância perturbadora e desqualificadora que
importa tratar, eliminando os conflitos existentes. O espaço público não está desenhado para a escala
humana nem permite a apropriação pelo peão, inexistindo espaços de estadia e desfrute do cenário
patrimonial de elevada qualidade. Os espaços de restauração existentes, ainda que com esplanadas não
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cativam os visitantes, em grande medida pela dominância do transito automóvel, onde o peão apenas
tem disponível o espaço residual.

11.5.2 S Ã O P E D R O
O núcleo de São Pedro constitui a entrada na ARU-CHS – Portas de Sintra -, pelo que especial atenção
deve ser dada ao ambiente urbano e à imagem que produz nos visitantes.
A chegada à designada Rotunda do Ramalhão é pois a grande porta de visita de Sintra, e aí se devem
colocar as informações mais relevantes para a organização dos fluxos. As opções tomadas influenciarão
determinantemente a forma de apropriação dos espaços centrais.
São Pedro é um núcleo urbano localizado a sul da área de intervenção, com carácter predominantemente
residencial, com exceção dos usos comerciais e restauração, dispostos ao longo da Calçada de São
Pedro.

Figura 59 - Área de Intervenção em São Pedro. Fotografia Aérea de 2009 extraída do Googlemaps.
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Figura 60 - Área de Intervenção em São Pedro sobre Levantamento Topográfico realizado no âmbito do Plano de Urbanização
de Sintra em 2013. Limite a Vermelho representa a área prioritária de Intervenção.

O espaço público em São Pedro, fruto da menor carga turística e pela especialização da sua oferta,
apresenta, em menor escala, as mesmas debilidades registadas na Vila Velha.
Acresce, diferentemente, nos períodos da tradicional Feira de São Pedro, que todo o aglomerado assume
um ambiente urbano caótico, com os automóveis a invadirem todo e qualquer espaço, e mesmo assim
com estacionamento insuficiente, onde a procura é muito superior à oferta e sem alternativas de
estacionamento na proximidade.
No que se refere às características próprias e intrínsecas do aglomerado de São Pedro, regista-se a débil
informação turística, dos seus valores patrimoniais, dos percursos pedestres e/ou turísticos, ou da oferta
comercial/restauração disponível.
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São Pedro possui também um comércio especializado em matéria de restauro de mobiliário de madeira
que importa potenciar.
A construção predominantemente, em quarteirão e de frente urbana contínua, de baixa volumetria, entre
um e dois pisos, caracteriza o edificado dominante, pontualmente interrompido por pequenas parcelas
portadoras de uma memória rural, atualmente sem expressão, e que, a par dos logradouros de pequenas
quintas, representam as áreas verdes privadas.
A Praça D. Fernando II, contígua à quinta de São Pedro, é o espaço público de maior relevância no
aglomerado, onde é feita a transição da malha urbana e garantida a identidade territorial do aglomerado,
sendo igualmente este o espaço público mais qualificado em comparação com a restante estrutura que,
na maior parte da sua extensão, não prevê sequer circulação pedonal exclusiva ou protegida da
circulação automóvel, nem apresenta qualquer tipo de hierarquização de distribuição local, espaços de
estadia ou percursos qualificados.

Figura 61 - Praça D. Fernando II. Fonte: Fotografia Aérea de 2009 extraída do Google Maps.

A Praça D. Fernando II, apesar de espaço público central do aglomerado se encontrar degradado,
apresenta apenas condições ao estacionamento, , não possuindo condições de conforto ou ambiente
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urbano que convide à estadia. Ao seu redor existe um conjunto significativo de unidades de restauração e
que pouco desfrutam do espaço amplo da praça central.
Em dias de feira a Praça D. Fernando II enche-se de feirantes que se apropriam de todo o espaço, com
todo o tipo de instalações, veículos, tendas, etc.. Mesmo nos dias de feira a praça continua a ser um
espaço desqualificado e pouco apelativo para além das trocas comerciais.

Figura 62 - Praça D. Fernando II em dias de Feira.

Atualmente existem 110 feirantes fixos e 25 feirantes eventuais, em diversos ramos de atividade e
tipologias conforme quadro em anexo (informação fornecida pela União de Freguesias de Sintra em 21 de
maio de 2014, doc. Refª1306/2014-PS)..
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Terrados feirantes fixos (ramo e tipologia)
Tipologia (m)
Ramo
Antiquário
Artesanato
Artigos de Cozinha
Barros
Carpetes
Charcutaria
Chás
Criação de animais
Ferragens
Flores e plantas
Fruta
Frutos secos
Leitões
Pão e bolos
Pássaros
Produtos horticulas
Quinquilharias e bijutarias
Roupas
Rádios
Sapatos
Sementes
Vergas
Totais

2

2,5

3

4

5

2

4

2

1

5,5

6

1

7

7,5

8

9

10

11

12

1

1

15

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
3

1
1
1

1
1

1

1

1

2
1

2

1

2

1
1
1

9

3
11
1

2

1

1

4

10

9
1

17

19

4

13

2
3
4

1

2
1
1
19

1

4

2

2

3
1

1

6

3

1

2

4

6

Posto de atendimento dos fiscais da feira (localizada junto da entrada da feira com viaturas)

1

1

Total
Total
feirantes feirantes
fixos
eventuais
3
8
1
1
2
4
1
1
1
5
5
1
2
6
1
4
9
45
1
7
1
1
110
25
16m2

Quadro 23 - Número de feirantes fixos em função do ramo de atividade. Fonte: União de Freguesias de Sintra, 2014

O Largo da Igreja, cuja origem remonta ao séc. XV, é um ponto de interesse turístico, assinalado nos
roteiros de visitas temáticas. O largo que a envolve é formalizado pelas fachadas das propriedades
privadas. Tem dois acessos automóveis e um exclusivamente pedonal. Apesar da proximidade à praça D.
Fernando II não existe uma ligação formal identificada entre os dois espaços.
Entre o largo, a Igreja e a Praça D. Fernando II existe ainda a Capela de S. Lázaro a sul da Rua Serpa
Pinto e a Fonte de São Pedro.
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Figura 63 - Largo da Igreja.

Em síntese São Pedro constitui a principal porta de entrada em Sintra, apresenta-se como um
aglomerado de dinamismo comercial relevante, especializado em restauração, e complementarmente em
restauro de móveis de madeira. Tem como seu principal acontecimento a Feira de São Pedro (duas
vezes por mês), acontecimento caótico e que se apodera totalmente de todo o aglomerado e envolvência.
A feira, apesar de ser um evento de relevância para a economia local, é, nos moldes em que hoje se
realiza, também ele um elemento desqualificador.
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11.5.3 E S T E F Â N E A
A área da Estefânea constitui, na ARU-CHS, o espaço urbano de construção mais recente, onde a função
habitacional e o comércio diário assume maior importância. Tem associado um conjunto de serviços
quotidianos de suporte à população residente, não só da Vila de Sintra, mas de áreas limítrofes,
assumindo ainda um conjunto de serviços de escala municipal e supramunicipal.

Figura 64 - Área de Intervenção no Espaço Público da Estefânea. Fotografia Aérea extraída do Google Maps de 2009.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
120

Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

Figura 65 - Zona de Intervenção no Espaço Público da Estefânea sobre Levantamento Topográfico Realizado em 2013 no âmbito
do Plano de Urbanização de Sintra em Revisão.

Face à sua valência de comércio local e quotidiano, pode em grande medida contribuir para uma
dinamização e revitalização do espaço urbano, fora da sazonalidade turística ou na sua estrita
dependência.
A zona da Estefânia é marcada pela pedonalização da Av. Heliodoro Salgado, há cerca de 14 anos, que
criou então condições para uma utilização diferenciada do espaço público, de forte componente
comercial. A zona pedonal da Estefânea está hoje desqualificada e de utilização marginal, onde as
unidades comerciais manifestam dificuldades na capacidade de atração, confrontando-se hoje com um
espaço público degradado e com uma utilização desrespeitadora de regras de vivência urbana, em
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especial nos períodos noturnos, e uma invasão pelo automóvel de um espaço que deveria ser
exclusivamente pedonal.
Verificam-se atualmente nesta zona da Estefânea problemas de ambiente urbano bastante mais
agravados comparativamente às demais centralidades da ARU-CHS a que urge dar solução.

Figura 66 - Av. Heliodoro Salgado.

A Estefânea, conforme referido, possui ainda uma dinâmica muito própria de comércio de proximidade,
onde se destaca o Mercado de Sintra, e a sua envolvente onde ocorre semanalmente atividade comercial
mais alargada (bancas e tendas exteriores). No entanto, o edifício do mercado, encontrando-se em mau
estado de conservação e com patologias estruturais, necessita de intervenção urgente. Tal intervenção
deverá servir à redefinição e modernização do conceito de mercado urbano.

Figura 67 - Envolvente ao Mercado de Sintra.
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A Estefânea é também composta por uma oferta orientada para as atividades culturais, onde sedestacam
o Centro Cultural Olga Cadaval com relevância supramunicipal, o Musa, Biblioteca e Casa Mantero e o
Jardim da Correnteza. E localizam-se, também, nesta área diversos equipamentos e iniciativas culturais,
como a Casa de Teatro de Sintra.

Figura 68 - MUSA (esquerda) Centro Cultural Olga Cadaval (Direita)

É também na Estefânea que se inicia a linha do elétrico que faz a ligação entre Sintra e à Praia das
Maças, assumindo, também neste âmbito uma relevância turística que importa potenciar.

Figura 69 - Ponto de Chegada do Elétrico à Estefânea na Vila Alda.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

123

Este espaço partilha ainda de uma vivência, hoje menos acentuada, face à remoção da passagem aérea
da linha de caminho-de-ferro, com a Portela de Sintra,.
A Estefânea assume, pois, relevo na estrutura da ARU-CHS sendo fundamental para um projeto que se
deseja integrado econtribuindo decisivamente na componente cultural complementar à atividade turística,
em geral. Este é um polo de animação cultural de relevo na ARU-CHS, característica diferenciadora dos
restantes centros.
Nesta zona, dadas as intervenções recentes no espaço público as infraestruturas já se encontram
enterradas, no entanto, nesta temática podemos observar a mesma inconsistência referida para os
núcleos de São Pedro e da Vila Velha de Sintra com proliferação de luminárias e mobiliário urbano,
contentorização, publicidade, revelando desarticulação entre estes espaços públicos e os restantes numa
perspetiva de complementaridade.
Em síntese a área central da Estefânea apresenta fortes potencialidades pela sua vitalidade cultural e
comercial, mas encerra um conjunto de problemáticas, fortemente acentuadas, de qualidade do espaço
público e do ambiente urbano. Interessa destacar a área pedonal da Av. Heliodoro Salgado a reclamar
intervenção, revitalização e requalificação urgentes, assim como o Mercado de Sintra como polo
dinamizador de uma cultura contemporânea e capaz de incorporar novos conceitos.
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11.5.4 P O R T E L A D E S I N T R A

Figura 70 - Zona da Portela. Zona a Laranja Limite da Intervenção Sistemática da ARU-CHS. Limite a vermelho limite da
intervenção Simples.
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Figura 71 - Área de Intervenção sistemática (a laranja) da ARU-CHS sobre Levantamento Topográfico realizado no âmbito do
Plano de Urbanização de Sintra em 2013

Importa fazer uma breve referência à área da Portela de Sintra, pela sua complementaridade à ARUCHS. A Portela de Sintra constitui o principal polo residencial, e que congrega um conjunto de
equipamentos de apoio a toda a área em estudo, incluindo serviços públicos municipais, equipamentos
escolares e equipamentos sociais. Existe, assim, uma forte complementaridade entre estas aglomerações
urbanas, ainda que possuam características bastantes diferenciadas.
Se por um lado a ARU-CHS tem características marcadamente comerciais e de apoio à atividade
turística, como anteriormente já referenciámos, a Portela tem características marcadamente residenciais
e de serviços que importa preservar e reafirmar, sob pena de se perder a importante componente de
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dinamização quotidiana: as pessoas. Para tal importa ter presente que a Portela de Sintra sofre uma forte
ameaça de terciarização que urge combater, e para isso os equipamentos de apoio social constituem
peças fundamentais, assim como políticas urbanísticas dirigidas à afetação do edificado existente.
Na Portela de Sintra encontra-se ainda espaços estratégicos para a revitalização da ARU-CHS, em
especial no que concerne à política de fluxos e circulação. Aqui se encontra disponibilidade para a
constituição de importantes interfaces automóvel/ peão.

Figura 72 - Bolsa de estacionamento na Praça D. Afonso Henriques na Portela de Sintra. Fonte: Fotografia Aérea de 2009
extraída do Google Maps.

Em síntese a Portela de Sintra constitui uma área estratégica de complementaridade à ARU-CHS pela
sua disponibilidade de população residente e pela sua disponibilidade de espaços para acolher soluções
para as problemáticas mais urgentes da ARU-CHS: estacionamento periférico.
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11.6 R ED E V I Á R I A , C I R C U L A Ç Ã O A U T OM Ó V EL

E

E ST A C I ON A M EN T O

Sendo a Vila Velha de Sintra um reconhecido polo de atração turística, no qual o tráfego circula sem
grandes restrições, mas que possui uma malha viária densa e intrincada, bastante característica, geramse facilmente situações de congestionamento, sobretudo nos períodos do ano onde a pressão turística é
mais forte.
Esta situação é grave, não apenas em termos de circulação, mas também de segurança rodoviária e de
imagem. Além disso, impede a desejável fruição do espaço público, visto que o automóvel se apropria do
espaço disponível. Na restante ARU, não existem situações de conflito com a mesma expressão.
A afluência ao centro histórico e a dificuldade de estacionamento e trânsito apresenta-se especialmente
complicada na Páscoa e na época alta, nomeadamente Junho a Setembro. O estacionamento
desorganizado, a elevada afluência de automóveis e os transportes públicos põem em causa a qualidade
e imagem do centro histórico.
A rede viária existente encontra-se hierarquizada em Vias estruturantes, Vias distribuidoras principais,
Vias distribuidoras locais e vias locais. Paralelamente à rede viária deverá ser considerada a rede de
percursos pedonais. Nas áreas onde estas redes se sobrepõem a solução deverá considerar a partilha do
espaço dando privilégio à utilização pelo peão nas redes de percursos pedonais e nos espaços públicos
da Estefânea, Vila Velha de Sintra e São Pedro.
A mobilidade inclui o sistema de circulação viário propriamente dito, o estacionamento, os transportes
públicos, modos suaves de transporte e a acessibilidade pedonal. Esta descrição tem por base a
caracterização realizada no Estudo de Trafego produzido no âmbito da revisão do Plano de Urbanização
de Sintra.

11.6.1 C I R C U L A Ç Ã O V I Á R I A
A ARU-CHS tem três grandes núcleos geradores de tráfego a Vila Velha de Sintra, São Pedro, e a
Estefânea/ Portela.
Destes salienta-se São Pedro e a Vila Velha de Sintra por motivos turísticos e Estefânea/ Portela por
razões que se prendem com a vocação de oferta de serviços, comércio, educação, oferta cultural, etc..
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Perspetiva-se o aumento de tráfego decorrente do aumento da procura turística e da concretização da
intervenção urbanística em Monte Santos.
A área encontra-se bem servida no que diz respeito às vias rodoviárias, na envolvente imediata, com vias
integradas na Rede Nacional de Autoestradas – Itinerários Complementares, nomeadamente IC16 –
Circular Exterior da Área Metropolitana de Lisboa e IC19 – Radial de Sintra de ligação Sintra - Lisboa e
de ligação aos centros urbanos mais próximos, o IC17 CRIL- Circular Regional Interior de Lisboa, a CREL
- Circular Regional Exterior de Lisboa e a A5 (IC15) – Autoestrada de ligação Lisboa-Cascais. São estas
vias que asseguram a mobilidade a um nível macro, nesta zona do município de Sintra.

Figura 73 – Rede Rodoviária atual na ARU-CHS
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No conjunto das vias de categoria secundária inferior temos como principais acessos a estas áreas as
seguintes vias:
Rede viária principal: Estrada de Chão de Meninos, Av. Conde de Sucena, Av. Movimento das Forças
Armadas, Rua General Mário Firmino Miguel, Av. da Aviação Portuguesa (ER247), Av. Heliodoro
Salgado, Av. Desidério Camburnac, R. Dr. Álvaro de Vasconcelos, Av. Dr. Miguel Bombarda, Volta do
Duche, Praça da República, Rua Consiglieri Pedroso e Rua Marechal Saldanha.
Rede viária secundária: destacamos as seguintes vias Rua Barbosa do Bocage, Estrada da Pena, Rua
Sotto Mayor, Estrada da Macieira, Calçada do Pelourinho, calçada do Rio do Porto, Rua 1º de Dezembro,
entre outras.
Rede viária local: destacamos a Rua Caminho da Azenha.
Foram identificadas duas classes de pavimento predominantes: Betuminoso - predominantemente na
Portela aproximadamente em 70% da área, e calçada que se encontra essencialmente na área de São
Pedro e Vila Velha de Sintra em 30% da área.
A área abrangida tem múltiplos condicionalismos, nomeadamente de ordem ambiental e orográfica, não
estando previstas novas infraestruturas rodoviárias ao nível da administração central.
Para melhor estudar a circulação e tráfego rodoviário, nestas vias foram realizadas contagens de tráfego
no âmbito dos estudos da revisão do Plano de Urbanização de Sintra que identificaram que os volumes
de tráfego registados são razoavelmente acomodados pela capacidade instalada nestas vias, em época
baixa turística, com utilização local. No período de agosto foram também realizadas contagens em dias
úteis e dias de semana.
Destas contagens infere-se que, grande parte das vias apresenta um nível de serviço Bom ou Aceitável,
sendo que em alguns troços foram identificados níveis de serviço Insuficiente, como por exemplo: na Rua
do Tribunal, na Av. Desidério Camburnac, Rua Álvaro de Vasconcelos, Av. Movimento das Forças
Armadas, Av. Heliodoro Salgado e Av. General Mário Firmino Miguel.
No que diz respeito à distribuição horária da circulação viária nota-se um aumento de tráfego na hora de
ponta matinal entre as 8h30 e 9h30 aproximadamente e ao final do dia mais disperso entre as 17h30 e as
19h30.
Nas linhas de destino, e para os vários pontos consultados a Portela domina as linhas de tráfego com
exceção do acesso à Estefânea pela Av. Heliodoro Salgado.
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Do estudo resulta que a sazonalidade caracterizada pelo turismo é compensada pelo decréscimo de
procura pelos utilizadores regulares de comércio e serviços nos meses de Verão. Anda assim nas
principais portas de acesso notou-se um acréscimo de circulação viária na ordem dos 10-30% e com
período de ponta mais tardio na Porta de São Pedro e na Av. Heliodoro Salgado. Na entrada da Ouressa
e na Av. General Firmino Miguel regista-se uma redução de 30-50%.
Salienta-se um aumento de circulação com criação de filas de espera na Rua Consiglieri Pedroso, na
Volta do Duche e na Rua Visconde de Monserrate. Estas filas de espera são também potenciadas pelos
movimentos de peões e pela presença da passadeira para peões junto ao antigo hospital.

11.6.2 T R A N S P O R T E S C O L E T I V O S D E P A S S A G E I R O S
No Centro Histórico de Sintra e especialmente na Vila Velha verifica-se uma grande confluência de
transportes públicos de origem regular e turística. Este grande afluxo provoca grande perturbação no
espaço público com aumento de dificuldade de deslocação do peão, incorreta perceção do espaço e
descaraterização do centro histórico. Para reduzir o impacto dos transportes há a necessidade de regular
o funcionamento dos mesmos, especialmente, na área da Vila Velha.

Transportes Coletivos Rodoviários
Foi efetuado um levantamento das redes de transportes coletivos rodoviários, através das quais se
pretende conter a utilização do veículo privado na acessibilidade às diversas zonas, contribuindo para a
melhoria do ambiente geral e da qualidade de vida.
Atualmente existem dois operadores na área: a Scotturb e a Mafrense efetuando a ligação entre Sintra
(estação - 6 carreiras) e Portela (estação – 12 Carreiras) a Cascais, Estoril, Oeiras, Circuito da Pena,
Circuito de Monserrate, Algueirão, Praia Grande, Azenhas do Mar, Terrugem, Fontanelas, Catribana,
Praia do Magoito, Carvalhal, Almargem do Bispo, Cacém, Pêro Pinheiro, Alcolombal, Ericeira, Mafra e Rio
de Mouro. Com frequência variável entre 30 - 100 min.
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Figura 74 – Rede de Transportes Coletivos na ARU-CHS

Transportes Coletivos Ferroviários
A ARU-CHS encontra no seu interior a Estação de Sintra e na Envolvente imediata a Estação da Portela.
Estas duas estações que distam entre si de 900m integram a rede ferroviária de Sintra com ligação a
Lisboa e possibilidade de efetuar transbordos com ligação a outras linhas. É uma linha suburbana com
forte intensidade de tráfego de passageiros.
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Figura 75 – Localização das estações de combóio na ARU-CHS

Táxis e Veículos de Aluguer de Turismo
Na área da ARU-CHS existem duas praças de Táxis localizadas nos seguintes locais Praça de Táxis da
Avenida Doutor Miguel Bombarda e Praça de Táxis da Praça da República.

Figura 76 – Localização das praças de táxis e veículos de turismo
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Elétrico de Sintra
O Elétrico de Sintra foi inaugurado em 31 de março de 1904. O percurso com uma extensão inicial de
8.900m, foi prolongado a 10 de Julho desse ano até à Praia das Maçãs, totalizando uma extensão de
12.685m. Mais tarde o elétrico chegou às Azenhas do Mar. No entanto, depois de 1953 os elétricos
passam apenas a funcionar somente durante o Verão e em 1955 é encerrado o troço Praia das Maçãs Azenhas do Mar. Em 1958 desaparece o troço entre a Vila Velha de Sintra - Estação de Sintra.
Com este funcionamento limitado os elétricos adquiriram um estatuto especial tornando-se num ex-libris
de Sintra e conhecendo um novo período de sucesso. Na década de 60 o investimento no elétrico reduzse ao mínimo tendo deixado de ser rentável. Entre 1975 e 1980 a linha do elétrico esteve sem funcionar
retomando a circulação somente entre o Banzão e a Praia das Maçâs sendo progressivamente alargada
até que em 2004 volta a chegar a Sintra – Estefânea ponto de paragem atual.

Comboio Turístico
O comboio Turístico é na sua essência um veículo rodoviário construído por um trator, onde se situa o
motor e o motorista, que acopla vários outros veículos destinados a transporte de passageiro que é
concebido para se assemelhar a um comboio clássico. Efetua serviço de transporte de passageiros com
intuito turístico, sendo por isso um transporte público de passageiros com características e -objetivos
específicos. Em Sintra efetua um percurso de 30 minutos a partir do Palácio da Vila com passagem pela
estação de Sintra, Estefânea/Correnteza, Chão de Meninos e São Pedro. É explorado pela Empresa TPP
– Transportes Parques da Pena, funcionando todos os dias a partir das 10h30.

Charretes/Coches/Trens
As carruagens puxadas por cavalo são um ex-libris turístico de Sintra e que se tem mantido em
funcionamento em Sintra. São charretes puxadas por 2 cavalos e com capacidade para transportar 4
adultos.
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Figura 77 – Planta de percursos das charretes na ARU-CHS

11.6.3 E S T A C I O N A M E N T O
No âmbito do estudo de tráfego do PU de Sintra foram quantificados os locais de estacionamento e
identificadas a oferta e a procura nos períodos diurno e noturno em maio e outubro de 2010. Foram
identificadas as seguintes necessidades de oferta e procura nos núcleos de São Pedro, Portela,
Estefânea, Vila Velha de Sintra e Estação de Sintra.
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Quadro 24 - Oferta e procura de Estacionamento

Oferta

Zona/Núcleo

Procura Diurna

Contabilizada

Legal

Ilegal

Total

São Pedro de Penaferrim

454

263

184

447

Portela

1683

1427

204

1631

Estefânea

358

298

119

417

Vila Velha

422

308

128

436

Estação de Sintra

470

422

55

477

Fonte: Estudo de Tráfego – Plano de Urbanização de Sintra – Relatório 1ª Fase, 2011

Verifica-se uma procura diurna de estacionamento acima da oferta disponível contabilizada. Verifica-se
ainda que 46% do estacionamento se concentra na Portela tendo os restantes núcleos uma proporção
idêntica de 12-13%.
Quadro 25 - A Procura Noturna de Estacionamento

Procura Noturna
Zona/Núcleo
Legal

Ilegal

Total

São Pedro

277

186

463

Portela

752

113

865

Estefânea

212

49

261

Vila Velha

158

97

255

Estação de Sintra

221

14

235

Fonte: Estudo de Tráfego – Plano de Urbanização de Sintra – Relatório 1ª Fase, 2011

No período noturno também se verifica uma maior procura de estacionamento na Portela.
Salienta-se que a procura turística, de acordo com as estatísticas de visitantes disponibilizadas pelo
PSML, foi em 2010 aproximadamente 970 000 visitantes e em 2013 1 700 000 visitantes, provocando
grande pressão sobre a capacidade de carga do estacionamento, já limitada, no período de maior procura
turística.
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Foram ainda caracterizadas as rotações no estacionamento da Praça D. Afonso Henriques no tipo de
procura (legal, ilegal). Nestes foi identificado um índice de Rotação de 3.51 veículos por lugar, com um
tempo médio de estacionamento total de 2:28 min nos lugares legais, de 30 min nos ilegais e uma taxa de
ocupação média por lugar de 69%. Obtemos uma taxa de ocupação máxima entre as 11h e as 12h. 91%
os veículos são de passageiros e 9.3% são comerciais.
No estacionamento na Via Pública, Parquímetros, Reservados e Praça de Táxis nas imediações da Volta
do Duche - Vila Velha de Sintra o tempo médio de estacionamento total é de 2h24 min, com um índice de
rotação por lugar de 4.16 veículos por lugar, e uma taxa de ocupação média de 95% e com ocupação
máxima entre as 17h e as 17h30.
A taxa de rotação na zona da Estefânea é de 3.34 veículos por lugar, com uma taxa de ocupação média
de 87%, um tempo médio de estacionamento de 2h10 min com ocupação máxima a meio da tarde das
14h30-15h e das 16h-16h30.
A gestão do estacionamento pago é da Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra (EMES),
empresa constituída pelo município em 1999 com o objetivo de prestar um serviço público de regulação
do estacionamento no Concelho de Sintra, garantindo a rotatividade necessária nos espaços urbanos de
maior afluência e onde se localizam o comércio e serviços.
Para suporte à gestão dos estacionamentos existem os seguintes regulamentos municipais:
Regulamento de Cargas e Descargas do Concelho de Sintra
Regulamento de Trânsito e Estacionamento do Município de Sintra,
Regulamento Municipal da Zona de Estacionamento de Duração Limitada da Zona da
Portela,
Regulamento Específico da Zona de Estacionamento de Duração Limitada das Zonas
Envolventes à Estação da CP de Sintra,
Regulamento Municipal da Zona de Estacionamento de Duração Limitada da Zona da
Portela.
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11.6.4 T R A N S P O R T E S T U R Í S T I C O S E M O D O S S U A V E S
O estacionamento de veículos pesados de transporte turístico é feito no Ramalhão no terreno adjacente
aos Bombeiros de São Pedro. O procedimento pressupõe a carga e descarga de passageiros na Vila
Velha de Sintra e retorno ao Ramalhão onde aguardam nova viagem à vila para embarcar os turistas
disponibilizando e rentabilizando um espaço reduzido para todos o que o procuram. No estacionamento
do Ramalhão foi verificada a paragem de 43 autocarros de turismo e 76 autocarros urbanos, num total de
119 paragens ao longo do período diurno de dia útil. De acordo com o estudo de tráfego são necessários
5 lugares de cais de embarque e desembarque na Volta do Duche para cobrir a procura pelos grandes
autocarros.
Atualmente existe quatro postos de carregamento para veículos elétricos no CHS, um no parque de
Estacionamento do Rio do Porto, um na Volta do Duche, um na Rua Câmara Pestana e um na Av. Conde
de Sucena.
Nesta área não existe qualquer infraestrutura ciclista, pois, inserindo-se num local onde a orografia é
bastante acidentada esta solução tem que ser viabilizada através de bicicletas elétricas o que tem sido
desenvolvido pela Empresa Parques de Sintra Montes da Lua pelo Projeto “Park e Bike” em parceria com
a Cycling Rentals. Esta parceria permite que o aluguer de bicicletas possa ser combinado com bilhetes
para os parques e monumentos.

11.6.5 C I R C U L A Ç Ã O P E D O N A L
A ARU-CHS apresenta alguns troços de utilização exclusivamente pedonal como a Av. Heliodoro
Salgado, e o centro da Vila Velha. Para além destas áreas existem outras vias que são percorridas com
maior intensidade como por exemplo: a Volta do Duche, a Praça da República e Rua Consiglieri Pedroso,
a Rua Marechal Saldanha, a Rua Dr. Alfredo Costa, a envolvente ao Mercado da Estefânea, ligação ao
Castelo. A utilização pedonal dos arruamentos dá-se entre as 11h15 e as 12h15 e entre as 17h15 e as
18h45. Próximo do largo do Pelourinho foram realizadas contagens num domingo em Agosto atingindo
um total de 8 500 peões a circular nos dois sentidos.
Em suma, verificam-se tráfegos rodoviários médios nos locais analisados, existindo alguns pontos com
congestionamento pontual, realçando-se as alterações significativas que ocorrem em diferentes períodos
anuais. A Portela e Estefânea são os principais atractores e geradores de tráfego residencial e comercial
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enquanto a Vila Velha de Sintra tem uma utilização mais turística e que condiciona o desempenho da
mesma. O estacionamento apresenta inúmeros problemas desde a ausência ou falta de estacionamento
e a falta de rotação e tarifação integrada e consistente com uma política de estacionamento abrangente.
A rede pedonal deverá ser potenciada no âmbito da procura turística bem como a componente ciclista
sempre que as pendentes sejam favoráveis nomeadamente entre a Vila Velha de Sintra e Estefânea.
Qualquer intervenção na mobilidade deverá respeitar as preexistências, a paisagem cultural, o turismo,
residentes e trabalhadores que utilizam a rede.

11.7 I N F R A E ST R U T U R A S
Em grande parte da ARU-CHS, em especial nas áreas onde não se verificou investimento recente, as
infraestruturas se encontram ou obsoletas ou deficitárias.
Desenvolve-se de seguida uma análise sumária à realidade das redes de infraestruturas, sendo que o
SMAS tem já previsto no seu plano de investimento plurianual um conjunto de intervenções que
pretendem minorar os problemas, nas realidades mais urgentes.
Refira-se que está em curso um investimento do SMAS, em 2015/2018 de cerca de 5.5 Milhões de Euros
para a reformulação das infraestruturas na área de São Pedro, que contempla a remodelação da Rede de
Abastecimento de Águas, Águas Residuais Domésticas e Pluviais no limite definido na planta abaixo.
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Figura 78 - Limite da intervenção de remodelação da Rede de Abastecimento de Águas, Águas Residuais Domésticas e Pluviais
dos SMAS. (SMAS, 2014)

11.7.1 D R E N A G E M D E Á G U A S R E S I D U A I S E P L U V I A I S
Na área de intervenção verifica-se que, no que diz respeito ao sistema de drenagem de águas residuais e
pluviais, algumas zonas não se encontram servidas nem pela rede de drenagem de efluentes domésticos
nem pela rede de efluentes pluviais.
Acresce que em grande parte da área em estudo, o sistema é unitário drenando conjuntamente efluentes
domésticos e pluviais. Desta forma é necessário concretizar infraestruturas dedicadas a cada tipo de
efluentes em redes separativas, necessidade que se verifica em grande parte dos arruamentos
existentes. Tal investimento permite o devido tratamento dos efluentes e ainda a eliminação das fossas
sépticas, ainda existentes na ARU-CHS, que contaminam o solo e os aquíferos.
A drenagem de efluentes pluviais é, desde há pouco tempo, uma responsabilidade dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS). Os trabalhos em curso no SMAS
relativamente ao levantamento e caracterização do sistema de drenagem de efluentes pluviais, permitirão
um apurado diagnóstico da situação e da necessidade de investimento..
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11.7.2 A B A S T E C I M E N T O D E Á G U A
No que concerne ao sistema de abastecimento de água, este cobre a totalidade das habitações na área
de intervenção. A capacidade instalada é de um modo geral adequada às necessidades atuais, no
entanto, as redes mais antigas, que se localizam na Vila Velha de Sintra, em São Pedro e em parte da
Estefânia, apresentam percas de água e avarias frequentes, necessitando de ser remodeladas.

11.7.3 I L U M I N A Ç Ã O P Ú B L I C A E T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S

Na área de intervenção da Estefânea e Vila Velha, as redes de distribuição de energia elétrica, de
iluminação pública e telecomunicações já se encontram enterradas. Nas periferias destas áreas e em São
Pedro são realizadas por via aérea, como em grande parte da restante área de reabilitação urbana em
estudo.
A natureza e relevância patrimonial desta área deve exigir que as infraestruturas sejam na sua totalidade
enterradas, pelo que é necessário desenvolver ainda alguma articulação com os diferentes operadores no
sentido de os sensibilizar, e, se mecanismos e instrumentos jurídicos existirem, os obrigar a
estabelecerem as suas redes de distribuição exclusivamente no subsolo.
No que se refere à iluminação pública o aspeto mais notório é a diversidade de luminárias, Conforme
referido em matéria de qualidade do espaço público, deverão ser estabelecidas regras de uniformização
dos elementos de apetrechamento urbano, onde se incluem as luminárias.
No âmbito da sustentabilidade a iluminação pública deverá ser realizada com base em energias
renováveis ou pela utilização de soluções de maior eficiência como leeds, controlo remoto dos níveis de
iluminação e consequentemente de consumos, durante a noite, quando necessário.
A distribuição por cabo de sinal TV, já hoje generalizado, torna vetustas as antenas e parabólicas
existentes nos telhados, pelo que soluções para a sua remoção se tornam indispensáveis e urgentes.

11.7.4 R E S Í D U O S – C O N T E N T O R I Z A Ç Ã O / E C O P O N T O S
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A rede de limpeza pública tem influência predominante na perceção da qualidade urbana, sendo de
especial relevância as áreas de utilização turística como é o caso da ARU-CHS.
A limpeza urbana é assegura por contratação pública de serviços a empresa externa, mas a recolha de
resíduos sólidos urbanos (RSU) está cometida a SMAS (decorrente da extinção da HP E.M. em 2014),
pelo que deverão ser assegurados os mecanismos e investimentos que assegurem a qualidade ambiental
urbana necessária à dinamização do turismo e dos visitantes em geral, mas também que permitam
chamar ao centro histórico de Sintra novos e jovens habitantes, mais exigentes e responsáveis ao nível
ambiental.
O espaço público da ARU-CHS tem soluções diferenciadas de contentorização, nomeadamente
ecopontos, contentores verdes de 1m3 de resíduos orgânicos, contentores enterrados e de superfície.
Verifica-se igualmente que os contentores existentes não estão enquadrados com o espaço urbanos e
com as vivências que se pretendem potenciar, constituindo muitas das vezes fatores de degradação ou
conflito, devendo por isso ser desenvolvido um estudo global e integrado de localização dos
equipamentos de RSU, em consonância com os projetos municipais de intervenção no espaço público.

11.7.5 O U T R A S I N F R A E S T R U T U R A S
Alguns tipos de infraestruturas são inexistentes ou têm uma fraca incidência, correspondendo a
infraestruturas de importância secundária, devendo no entanto ser tidas em conta a médio ou longo
prazo, e equacionadas no âmbito de grande intervenções no espaço público e infraestruturas,
nomeadamente rede de rega e lavagem de espaços públicos, rede de fibra ótica de telecomunicações e
rede pneumática de recolha e transporte de resíduos sólidos.
Em conclusão, no que diz respeito às infraestruturas existe em São Pedro uma maior necessidade de
intervir a este nível pela existência de cabos aéreos e decorrente da necessidade de intervir na rede
unitária de pluviais e residuais transformando-a em separativa. Na zona da Vila Velha as infraestruturas
de maior impacte visual - os cabos aéreos, foram já em grande parte suprimidos e enterrados. Na
Estefânea, decorrente da intervenção que foi realizada na Av. Heliodoro Salgado também estas foram
enterradas. Assumindo a intervenção a nível das infraestruturas de Energia e Telecomunicações um
menor impacto.
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11.8 Q U A L I D A D E

DO

A R – E M I SSÃ O

D E GA SE S E

RUÍDO

Na ARU-CHS, a envolvente da Serra de Sintra, os espaços verdes do Parque da Liberdade, Parque de
Merendas, Quinta da Amizade e zona verde do Rio do Porto constituem um corredor verde que produz as
brisas que efetuam o escoamento e circulação do ar que, através do material vegetal existente é filtrado
de poeiras e emissões de gases. O aumento da intensidade de utilização do espaço deverá ser
compensado pela capacidade de absorção existente na envolvente.
No que se refere ao ruído ambiente, este concentra-se durante as horas de atividade dos
estabelecimentos comerciais e depende da atividade desenvolvida por estes. O alargamento de horário
de funcionamento terá como impacto o aumento do ruído provocado, pelo que as autorizações municipais
deverão ter em conta o equilíbrio entre a dinamização da atividade e da vivência urbana e as condições
para fixação de população residente.
Existe ainda um ruído pontual associado a atividades culturais como feiras e eventos culturais. Com o
aumento da atividade turística pretende-se que aumente a recorrência o que resultará num aumento do
ruído, pelo que a sua programação e os horários atribuídos a cada atividade deverão encontrar o melhor
equilíbrio entre a residência e a atividade económica, devendo esta concentrar-se preferencialmente nos
fins de semana.
Deverá ainda considerar-se que o aumento do ruído deverá ter-se em conta no desenho urbano e nas
soluções a adotar no conjunto das intervenções a incluir, nomeadamente diversificação dos locais para
realizar ações culturais, estabelecimento de horários limites para comércio.
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12 C ONCLUSÕES

DOS

ESTUDOS

DE

C ARACTERIZAÇÃO

E

D IAGNÓSTICO
Tomando em consideração o desenvolvimento das competências de gestão pública, uma das principais
preocupações deverá ser a melhoria e a recuperação do espaço público3, o que poderá levar a ações
visando a pedonalização de alguns trechos de vias urbanas, nos quais conflitos entre circulação
automóvel e circulação pedonal leva ao encerramento pontual de vias ao trânsito automóvel4.
No caso do Centro Histórico de Sintra, a resolução dos problemas existentes no espaço público, têm de
ser desenvolvidos de um ponto de vista urbanístico, a partir da análise das morfologias sociais e urbanas.
Na abordagem urbanística, estamos perante uma componente integradora do projeto em causa, mas com
a função de explicitar um lugar público, de manifestação social e de afirmação política, mas em que se
deve antes de mais criar condições para afirmação de identidade.
Qualquer intervenção no espaço público, em prol desta aproximação física e de apropriação do espaço
pelos seus utentes, deve criar espaços singulares e significativos com vista a servir não só os habitantes
locais, mas também os urbanos e mesmo os de outras escalas (como a intermunicipal). Paralelamente a
esta necessidade, deverá ter-se particular atenção ao facto de a sociedade se ter alterado para um modo
cada vez mais individual pelo que os espaços públicos, ao constituírem-se como espaços de
sociabilização, devem garantir um reforço do laço social.
Assim, os espaços públicos a reabilitar e/ou a criar no Centro Histórico de Sintra deverão estar
diretamente ligados à componente de fruição da paisagem, contemplação e sistema de vistas, de lazer e
consumo, reflexo do devido acompanhamento das mudanças comportamentais, que o Município de
Sintra tem prementes. Aliás, a própria população residente no interior da ARU, tem essa preocupação e
sensibilidade.

3 baseado em “Principais objetivos e soluções para a melhoria do espaço público”, MASCARENHAS LEMOS, Eduardo, 2010
4 Assim obras como a da baixa de Coimbra e de Lisboa, zona central de Viseu, centro histórico de Guimarães, Braga, Porto (Santa Catarina),
centro histórico de Viana do Castelo, Figueira da Foz, Albufeira, Armação de Pêra, etc., entre outras, são ações que se vão desenrolar, em
tempo, a partir dos anos 70 até aos dias de hoje (2010).
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Sob forma de Síntese é apresentado um resumo das Fragilidades e Ameaças bem como Potencialidades
e Oportunidades para a ARU-CHS nas suas dimensões anteriormente tratadas e descritas.

Quadro 26 - Análise SWOT - Tabela síntese de fragilidades, ameaças, potencialidades e oportunidades

FRAGILIDADES E AMEAÇAS

POTENCIALIDADES E OPORTUNIDADES

DIMENSÃO ECONÓMICA
−
−
−
−
−

Inconsistência na comunicação do “Produto Sintra”
−
Dispersão de informação
Falta de estruturas de suporte à oferta turística
−
Oferta de alojamento hoteleiro deficitária
−
Informação escassa sobre Sintra, percursos,
−
monumentos, transportes, atividades, percursos
pedonais.

Património Natural, Cultural, Arquitetónico e
Paisagístico rico e diferenciado
Clima ameno e hospitalidade
Existência de produtos locais tipicos
Proximidade à rede de transportes ferroviários e
rodoviários;

DIMENSÃO INSTITUCIONAL
−
−
−
−

Património municipal degradado
Fraca comunicação com os parceiros locais.
Escassas fontes de financiamento público e
privado
Falta de uniformização dos processos e
procedimentos

−
−
−
−

−

Enquadramento legal favorável;
Município como ator da reabilitação
Benefícios fiscais de incentivo á reabilitação urbana
Existência de património municipal com valor
arquitetónico e elevado potencial multiplicador da
reabilitação
Recuperação económica e aumento da procura de
habitação e alojamento no Centro Histórico de Sintra

DIMENSÃO SOCIAL
−
−
−
−

Diminuição da população residente na ARU em
9%
Falta de equipamentos e serviços de proximidade
Comércio orientado maioritariamente para turismo
População envelhecida

−
−
−
−

Património de elevado interesse arquitetónico
Intervenção privada dinâmica
Procura do CHS por jovens
Disponibilidade de mão-de-obra entre os residentes
no Centro Histórico para emprego local
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DIMENSÃO AMBIENTAL
EDIFICADO
−

Existência de 166 imóveis degradados dos quais
67 estão em urgente estado de intervenção

−
−
−

Edificado com qualidade arquitetónica
Orientação do edificado para habitação
Intervenção privada dinâmica

CIRCULAÇÃO
−
−
−
−
−
−
−
−

Sazonalidade na afluência a Sintra,
Inexistência de soluções de acalmia de tráfego e
criação de zonas mistas veículo peão
Percursos pedonais diversos, sem identificação e
com fraca promoção ou qualidade e segurança
Baixa oferta de estacionamento
Tarifação parcial nas zonas de maior procura
Fiscalização insuficiente
Desarticulação entre diferentes operadores no
CHS
Falta de sinalética e informação ao visitante

−
−

Implementação da estratégia de circulação na ARU
Disponibilidade de terrenos na malha urbana para a
criação de estacionamentos

ESPAÇO PUBLICO
−
−
−
−
−

Ausência de espaços públicos qualificados
Ocupação abusiva do espaço público com
estacionamento desordenado
Comércio local pouco dinâmico
Imagem sem uniformidade originada pela
diversidade de soluções de mobiliário urbano

−

−
−
−
−

Diferenciação e identidade dos núcleos da Vila
Velha de Sintra, da Estefânea e de São Pedro
Importante conjunto patrimonial, arquitetónico e
cultural, de grande relevância e reconhecimento,
bem preservado no seu conjunto
Existência de escala humana do espaço
Diversidade da oferta local em atividades
Existência de locais com potencial para criação de
novos espaços de estadia e lazer
Bom sistema de vistas, que apresenta grande
potencial de valorização

INFRAESTRUTURAS
−
−
−

Necessidade de reconversão das infraestruturas
básicas
Sensibilidade arqueológica do solo a
infraestruturar
Diversidade de soluções de contentorização e de
luminárias com impacto na imagem global do
espaço público

−
−
−

Redução de consumos e custos decorrente da
adoção de soluções atuais, mais económicas
Existência de modelo de luminária tipo “Sintra”
Benefícios ambientais decorrentes da intervenção
nas infraestruturas com redução de perdas e
desperdícios
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QUALIDADE DO AR – Emissão de Gases e Ruído
−
−

A ARU-CHS apresenta alguma sensibilidade às
alterações climáticas no que diz respeito aos
ventos, pragas, e erosão dos solos
O aumento do turismo poderá provocar o aumento
do ruído ambiente

−
−

Elevada capacidade de resiliência no que diz
respeito à emissão de poluentes
O aumento de turistas aumenta a disponibilidade de
verbas para gestão e manutenção destas áreas
protegidas
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PARTE III
EIXOS ESTRATÉGICOS
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13 A V ISÃO PARA O C ENTRO H ISTÓRICO DE S INTRA
Um tecido urbano é composto pelas redes de infraestruturas viárias, ambiente, espaço público, edificado
e equipamentos que dão resposta às necessidades dos residentes e turistas; pela população, emprego,
identidade, cidadania, cultura; agentes económicos, instituições e por tudo o que o faz existir.
A ARU-CHS diferencia-se dos territórios envolventes pelo seu património cultural e paisagístico e pela
forte identidade cultural. Esta fonte de diferenciação é reconhecida pela população residente e pela que a
visita, é facilmente comunicada e percebida, é simples e objetiva pois está associada ao conjunto de
monumentos emblemáticos ao Palácio da Pena, ao Castelo dos Mouros e ao Palácio da Vila, à cultura, à
paisagem, à Serra e à história. Esta diferenciação permite a sua qualificação atual de “Paisagem Cultural
de Sintra – Património Mundial” que garante a sustentabilidade a longo prazo de Sintra enquanto produto
de qualidade a promover.

O Centro Histórico de Sintra, apesar da sua originalidade e fonte de diferenciação, com o passar dos
tempos, e com a evolução das tendências e necessidades manifestadas pela população atual, tem
perdido muita população. Como consequência desta perda de escala, as atividades e equipamentos e
serviços de proximidade como: mercado, padaria, cabeleireiro, farmácia e outras, migram para outras
áreas mais populosas, que garantem numa maior rentabilidade para os seus negócios. Hoje o Centro
Histórico de Sintra tem inúmeros estabelecimentos comerciais com produtos turísticos e de restauração
que asseguram resposta aos turistas mas não aos habitantes locais.

Um tecido urbano sem habitantes perde a sua identidade cultural pondo em causa a sustentabilidade da
oferta turística a médio e longo prazo. É com estes pressupostos em mente que o município pretende
intervir neste território - na Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra - procurando
soluções que viabilizem a coexistência a longo prazo entre o turismo, a população residente que
assegura a identidade local, a manutenção e dinâmica do comércio, emprego e um espaço público
compatível com todos os tipos de utilizadores.
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Pretende-se intervir na Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra com vista à criação de
soluções que aumentem a atratividade deste território para os turistas e moradores do Centro Histórico de
Sintra.

A Visão para o Centro Histórico de Sintra pressupõe:
•

Fixação e atração de residentes no centro histórico

•

Qualificação da oferta e da procura turística

•

Valorização do espaço público, tornando-o inclusivo e dinâmico

•

Atividades económicas geradoras de sinergias numa cadeia de valor, associadas à cultura
local, ao turismo e à inovação

•

Um território sustentável ambiental, económica e socialmente

O Centro Histórico de Sintra deverá oferecer:
−

um mercado de arrendamento de habitação dinâmico e diversificado;

−

um tecido económico e empresarial renovado adaptado à realidade local, moderno e dinâmico;

−

uma conceção inovadora e diferenciadora da oferta cultural, de lazer e comercial;

−

um espaço com identidade reconhecida nos seus diversos símbolos e imagens, atrativo e com
vida própria;

−

um espaço público com conforto urbano, atrativo, com soluções urbanas inclusivas, sustentáveis
e eficientes;

−

um espaço de cidadania ativa e participante;

−

equipamentos e serviços de proximidade.

Para prossecução destes objetivos e para definição da estratégia de Reabilitação Urbana foram
considerados os fundamentos e pressupostos apresentados no capítulo que se segue.
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14 F UNDAMENTOS

E

P RESSUPOSTOS

PARA

DEFINIÇÃO

DA

ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA .
Pretende-se com a presente estratégia de reabilitação urbana, e como identificado na Visão para o
Centro Histórico de Sintra, o desenvolvimento de um núcleo urbano consolidado e sustentável a longo
prazo. Por desenvolvimento sustentável entende-se:
“O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e económico e
de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e
preservando as espécies e os habitats naturais.” (Relatório de Brundtland, “Our common future” 1987)
A definição de desenvolvimento sustentável inclui as dimensões Ambiental, Económica e Social. No
presente documento, tendo em conta que a entidade gestora responsável pela implementação do
Programa Estratégico de reabilitação urbana é a Câmara Municipal de Sintra, incluiu-se a dimensão
Institucional e Governança entre as componentes a considerar.
Com este pressuposto apresentou-se no capítulo anterior as dimensões Institucional, Económica, Social
e Ambiente e Espaço Público da situação de referência do global ao local (assegurando a consistência
com as estratégias nacionais e regionais), no Centro Histórico de Sintra, nas suas várias componentes.
Ainda na fase de caracterização e diagnóstico foram identificadas as Fragilidades e Ameaças, Fortalezas
e Oportunidades. Da sobreposição da visão com o retrato da situação de referência são identificadas as
principais estratégias a implementar para cada dimensão bem como os objetivos e medidas propostas.
No capítulo que se segue são apresentadas as estratégias de reabilitação urbana propostas.
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15 E IXOS E STRATÉGICOS DE R EABILITAÇÃO U RBANA DO C ENTRO
H ISTÓRICO DE S INTRA
Os eixos estratégicos de reabilitação urbana propostos são os seguintes:
1.

Sustentabilidade Económica - Promover a sustentabilidade económica do Centro Histórico de

Sintra através da promoção de Sintra como destino Turístico com uma oferta de qualidade, coerente e
consistente;
2.

Governança - Promoção da eficácia e eficiência na gestão do território, assente num processo

de governança ativo, comunicado e promovido;
3.

Sustentabilidade Social - Promoção e qualificação da estrutura social e dos serviços

associados à população residente e utente do espaço, com consequente repovoamento do Centro
Histórico;
4.

Qualificação do Ambiente Urbano - Promoção da qualificação do espaço público e da

qualidade do meio urbano numa perspetiva sustentável;

Para implementação destas estratégias são definidos objetivos estratégicos e medidas a implementar
bem como os projetos estruturantes por capítulos em função do Eixo Estratégico, conforme se apresenta.
As questões políticas foram incluídas e ponderadas no âmbito da dimensão 2 – Governança - e as
questões culturais e turísticas associadas à Dimensão Económica uma vez que as actividades
associadas ao turismo e cultura são as principais actividades económicas na ARU CHS.
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL

QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

Promover cultura, identidade e cidadania

Reabilitação do edificado

Criação de bolsa municipal de
arrendamento

Renovação do espaço público

Fixação da população
Reestruturação da rede de equipamentos e
serviços

Criação de Emprego através da atividade
cultural e lazer
Criação de Infraestruturas para promoção
do turismo
Promoção de animação e oferta cultural,
nacional e internacional
Dinamização do comércio Local

Melhoria da mobilidade e
estacionamento
Renovação das infraestuturas
Melhoria da qualidade do ar

Missão do Gabinete de Reabilitação
Urbana
Politica tributária
Intervenção no património municipal

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA

GOVERNANÇA

15.1 E I X O E ST R A T É GI C O 1 – S U ST E N T A B I L I D A D E E C O N ÓM I C A
Como referido anteriormente, a promoção da sustentabilidade económica de Sintra assenta na sua
atratividade turística. Do conjunto dos produtos turísticos apresentados pelo Turismo de Portugal e da
identificação do perfil do turista de Sintra, salienta-se a capacidade de Sintra de responder aos produtos:
−

Touring Cultural e Paisagístico,

−

Turismo da Natureza e

−

City Breaks

para os quais já cumpre a maioria dos requisitos para responder a estes mercados, necessitando apenas
de reforço na área da acessibilidade e na oferta hoteleira de qualidade superior. Estes produtos deverão
ser os produtos estrela para o Turismo na ARU-CHS.
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Para responder nos produtos Touring Cultural e Paisagístico, Turismo da Natureza e City Breaks, propõese a implementação dos objetivos estratégicos que se materializam nas seguintes ações a desenvolver:
São objetivos e ações do Eixo Estratégico 1 - “Promover a sustentabilidade económica de Sintra
através da promoção de Sintra como destino Turístico”:
1. Criação de emprego através da dinamização da atividade turística e cultural
Dinamização de centros de formação profissional existentes orientados para o turismo, o
restauro, a gastronomia existente no concelho, com vista à profissionalização da oferta
turística, comércio e serviços;
Promoção de soluções que visem o auto-emprego
2.

Criar a oferta de equipamentos que viabilize a promoção de produtos turísticos
complementares aos produtos estrela como a Gastronomia Local
Promoção de equipamentos de restauração de qualidade superior na zona de São Pedro e
Estefânea
Promover o reforço da oferta de estadia Hotéis com 4-5 estrelas, Pousadas ou Alojamento
de Charme com a reabilitação de edifícios devolutos
Promover a criação de equipamentos complementares às estratégias turísticas, inovadores,
com base num benchmarking ativo, comércio de produtos característicos tradicionais e
gastronómicos de qualidade, a renovação dos espaços comerciais e a promoção de
atividades de touring, ligadas à natureza e paisagem

3.

Promoção de animação e oferta cultural, teatros, espetáculos de música, feiras, etc.
concertadas entre si, promovendo atividades durante todo o ano, especialmente entre Abril e
Outubro
Dinamização e diversificação de atividades culturais como feiras e eventos ao ar livre na
Praça D. Fernando II, na Estefânea e na Vila Velha de Sintra, criando nesta zona um polo
de atração turística e dos moradores em Sintra

4.

Dinamização, qualificação e profissionalização do comércio local
Formação e informação, definição de regras para estabelecimentos comerciais, incentivo à
implantação de estabelecimentos comerciais em falta
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Sensibilização com vista à profissionalização dos estabelecimentos comerciais existentes
5.

Afirmar e promover Sintra como destino turístico internacional, aumentando a sua
visibilidade nos produtos turísticos selecionados (numa perspetiva sustentável)
Promoção e comunicação do produto “Sintra Património da Humanidade” e dos produtos
turísticos estrela como Touring Cultural, Turismo de Natureza, City Breaks, através da
implementação Centro de Interpretação de Sintra em local a definir – Sintra Wellcome
Center
Promoção e divulgação em folhetos no Wellcome Center, nos postos de turismo locais, no
Site da Câmara Municipal de Sintra, guias e alojamento local.
Criação e Promoção de pacotes turísticos de fim de semana de 2-3 noites City Breaks,
Produtos de Touring Cultural e Paisagístico e Circuitos da Natureza
Criação de percursos pedonais e circuitos turísticos culturais, arquitetónicos, da natureza de
ligação entre as diversas atrações a potenciar no CHS, com colocação de sinalética.

15.2 E I X O E ST R A T É GI C O 2 – G O VER N A N Ç A
Na gestão da Área de Reabilitação Urbana a Câmara Municipal assumirá o principal papel de
coordenação, direção e articulação com entidades externas pois a intervenção corresponde a um domínio
de ação no qual e para a qual reúne os conhecimentos necessários para dar resposta, e ainda porque as
novas políticas públicas apelam ao estabelecimento de parcerias para a intervenção no território. Há que
garantir uma ligação institucional privilegiada com os diversos atores chave (PSML, INCF, Instituto do
Turismo) de modo a agilizar e articular a intervenção no território.
Para implementação das estratégias referidas acima foi criado o Gabinete de Reabilitação Urbana
(SGRU) que tem como objetivo a gestão e implementação das operações de reabilitação urbana a
implementar no território municipal e a articulação entre os diferentes parceiros e intervenientes na
reabilitação urbana, públicos ou privados.
São definidos os objetivos estratégicos com vista a uma gestão clara, transparente, eficiente, eficaz e
comunicada. Será desenvolvida uma bateria de indicadores de monitorização que façam o diagnóstico e
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em tempo real, se possa aferir o nível de concretização da estratégia proposta, implementando processos
de monitorização estratégica, operacional e de realização de resultados.
No que se refere ao património municipal, pretende-se através de políticas de gestão patrimonial colmatar
carências de equipamentos e serviços de proximidade e se possível dinamizar a oferta de Alojamento
Turístico de 4 e 5 estrelas conforme identificado no Eixo Estratégico 1.
Dos 67 imóveis propriedade do Município de Sintra foram identificados pelo menos 25 imóveis devolutos
ou em mau estado de conservação. Para estes deverá ser encontrado e definido um novo uso e efetuada
a sua beneficiação assumindo o município um papel de relevância na promoção da reabilitação do seu
edificado e servindo de exemplo de gestão, reabilitação e conservação do património, aos proprietários
privados.
São objetivos e ações a desenvolver no Eixo Estratégico 2: “Promoção de eficiência na gestão do
território, na dimensão institucional que assente num processo de governança ativo, comunicado
e promovido ”, os seguintes:
1.

Nomeação de entidade responsável pela Gestão e prossecução dos objetivos para a Área de
Reabilitação Urbana
Criação do Gabinete de Reabilitação Urbana (SGRU).

2.

Estabelecimento e mediação de relações entre entidades públicas e privadas (empresas,
associações, residentes, proprietários, etc.)
Identificação de Associações, Promotores e Empresas Locais
Realização de Reuniões com diferentes parceiros externos à Câmara de Sintra no período
de vigência da Operação de Reabilitação Urbana com vista à receção de contributos aos
vários projetos estruturantes em desenvolvimento.
Mediação entre empresas privadas, e entre empresas e município, (por intermédio do
SGRU), na resolução de questões que estejam a condicionar o avanço de projetos e para
alinhamento de estratégias públicas e privadas para o município.

3.

Criação de Plano de Marketing com plano de comunicação e promoção da ARU-CHS,
destinado aos públicos interno e externo com o objectivo de divulgação das intervenções no espaço
público e dimensão económico-social
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Realização de sessões de esclarecimento na fase de consulta pública do Programa
Estratégico
Realização de sessões de sensibilização e apresentação de projetos estruturantes na fase
da Operação de Reabilitação Urbana, internas e externas
Realização de suportes de comunicação e promoção da ARU nomeadamente: folhetos,
cartazes e marketing digital
Elaboração de relatórios trimestrais de monitorização e comunicação de resultados
Orientação da comunicação para os segmentos e targets da oferta fundamental de Sintra
Preparação de informação a integrar no plano de comunicação e promoção do “produto
Sintra”.
4.

Normalização de procedimentos urbanísticos, promovendo lógicas eficientes de gestão e de
regulamentação do território
Adoção de medidas que permitem agilizar os processos de licenciamento de obras de
conservação e requalificação em Áreas de Reabilitação Urbana
Desenvolvimento de canais de divulgação e promoção da articulação com os moradores,
proprietários, promotores e intervenientes no território, no âmbito das intervenções da ARU
Divulgação dos projetos a realizar e/ou realizados no âmbito do SGRU no site da CMS.

5.

Implementação de métodos de avaliação e monitorização da situação atual e concretização
do Programa Estratégico
Estabelecimento de indicadores e sua quantificação na situação de referência, identificação
e quantificação de objetivos, definição de momentos chave de avaliação
Realização e divulgação de relatórios trimestrais
Realização de relatórios anuais para a Câmara Municipal e a cada 5 anos com
apresentação à Assembleia Municipal com publicação e divulgação na página eletrónica.

6.

Alterações normativas dependentes do município, através da aplicação de regulamentos
municipais a rever e/ou a elaborar para a área da ARU-CHS e outros instrumentos de gestão do
território.
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7.

Candidatura a apoios financeiros no quadro comunitário de apoio vigente 2014-2020:
Realização do Plano de Ação de suporte às candidaturas aos fundos comunitários, estatais,
municipais ou entidades com obrigações sobre o território
Articulação com entidades responsáveis pelo POR-Lisboa e programas temáticos
Realização, em articulação com o serviço municipal responsável, de candidaturas
municipais ou supramunicipais que viabilizem as candidaturas aos fundos estruturais para
concretização da estratégia

8.

Promoção da utilização de instrumentos de execução de política urbanística nos casos em que
os proprietários não procedam à requalificação
Imposição da obrigação de reabilitar através do recurso aos instrumentos previstos no
RJRU na Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto
Cabimento orçamental nas Grandes Opções do Plano, no Orçamento Municipal para
Operações de Reabilitação Coercivas.

9.

Criação de um quadro de apoios fiscais e financeiros incentivadores da reabilitação urbana
Aplicação na área da ARU das medidas previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais
Promoção dos benefícios fiscais a aplicar na reabilitação do edificado

10. Dinamização e intervenção no património municipal
Requalificação do edificado municipal e promoção do arrendamento a jovens, quando
adequado

15.3 E I X O E ST R A T É GI C O 3 – S U ST E N T A B I L I D A D E S OC I A L
No presente Eixo Estratégico – Sustentabilidade Social salienta-se a importância da promoção da
habitação para arrendamento, orientada para jovens com vista à regeneração da população, a
implementação de equipamentos coletivos e o incentivo à criação de emprego.
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Com vista à captação e fixação de população e à criação de um tecido social sustentável são objetivos do
Eixo Estratégico 3 a “Promoção e Qualificação da Estrutura Social e dos Serviços Associados ”
que se traduzem nas ações que se apresentam para cada objetivo.
1.

Promover a fixação da população
Criar condições de vivência no centro histórico
Incentivos para a criação de emprego local
Limitação da localização de serviços nos pisos superiores dos prédios no Centro Histórico
de Sintra
Promoção do centro histórico como local para viver
Promover a adaptação das habitações locais criando as condições que respondam às
exigências para a habitação atual;

2.

Criação de uma bolsa municipal de arrendamento
Beneficiação dos edifícios património municipal e arrendamento para dinamização do
mercado imobiliário de habitação;
Promoção do arrendamento orientado para jovens.

3.

Promover estruturas e serviços de apoio à terceira idade
Promoção da articulação e comunicação entre distintos equipamentos e serviços locais
Dinamização de estratégias de apoio entre as distintas faixas etárias;

4.

Promoção da cultura, identidade e cidadania
Criação de atividades de recreio e lazer orientadas para as comunidades locais promovendo
o sentido de pertença e cidadania;
Identificação de uma missão e propósito comum para as comunidades locais da ARU de
Sintra;
Promoção do dia nacional dos Centros Históricos em Sintra.

5.

Reestruturação da rede de equipamentos e serviços, garantindo oferta do comércio local
e dos serviços de proximidade;
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Implantação de equipamentos coletivos
Criação de oferta de comércio de proximidade

15.4 Eixo Estratégico 4 – Qualificação do Ambiente U R B A N O
O Eixo Estratégico - Qualificação do Ambiente Urbano concentra as intervenções físicas no território que
visam alavancar a reabilitação do edificado público e privado. Neste eixo prevê-se a intervenção no
edificado, no espaço público e circulação viária, nas infraestruturas e na qualidade do ar.
No que diz respeito à edificação foi feito um levantamento e caraterização do edificado na ARU-CHS,
entre estes foram caraterizados 166 imóveis em mau estado de conservação, devendo os mesmos ser
sujeitos a reabilitação pelos proprietários.
Os objetivos do Eixo Estratégico 4 – “Qualificação do Ambiente Urbano” serão desenvolvidos através de
um conjunto de ações:

1. Reabilitação do Edificado no CHS;
2. Requalificação do Espaço Público, da Vila Velha de Sintra, de S. Pedro – na praça D. Fernando II
e Largo da Igreja de S. Pedro, da Estefânea e Portela,
Reabilitação e renovação das infraestruturas;
Requalificação dos marcos urbanos;
Uniformização do mobiliário urbano e sinalética;
Criação de circuitos pedonais temáticos;
Potenciação do sistema de vistas;
Incentivos ao comércio local

3. Mobilidade e Transportes com,
Estruturação da rede viária e de circulação na ARU-CHS ;
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Criação de novos estacionamentos e articulação com os existentes, definição de uma
política de estacionamento consistente com a redução de tráfego no centro e
estacionamento em parques periféricos
Revisão do regulamento de cargas e descargas
Promoção de sistema de modos suaves de locomoção
Reestruturação e articulação do sistema de transportes públicos que coexistem no
Centro Histórico de Sintra

4. Requalificação das Infraestruturas através
−

Reforço e modernização das infraestruturas existentes

−

Preparar rede de águas com pontos de água para rede de rega e lavagem de espaços
públicos

−

Promover o aumento da eficiência energética na iluminação pública

−

Uniformização e definição de sistema de recolha de lixo e contentorização

−

Preparar instalação futura de fibra ótica para melhoria da oferta de serviços e
otimização da utilização de infraestruturas subterrâneas.

5. Qualidade do Ar através das seguintes ações
−

Promoção da redução da poluição atmosférica pela adoção de ações que visem a
redução da emissão de gases e poeiras;

−

Monitorização do ruído;

−

Promoção de medidas de adaptação às alterações climáticas.
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15.5 P L A N O

DE

E XEC U Ç Ã O

Os eixos estratégicos apresentados anteriormente, bem como os objetivos e ações propostas são
apresentados nas tabelas que se seguem.
Quadro 27 - Plano de Execução e entidade responsável por objetivo proposto para os eixos estratégicos identificados.
Curto
prazo
< 2 ano

Dimensão Económica

Objetivos
1. Criação de emprego através da dinamização da atividade
turística e cultural
2.Criar a oferta de equipamentos que viabilize a promoção de
produtos turísticos complementares aos produtos estrela como a
da Gastronomia local
3. Promoção de animação e oferta cultural, teatros, espetáculos
de música, feiras, etc. concertadas entre si, promovendo
atividades durante todo o ano, especialmente entre Abril e
Outubro
4. Dinamização, qualificação e profissionalização do comércio
local;
5. Afirmar e promover Sintra como destino turístico internacional,
aumentando a sua visibilidade nos produtos turísticos
selecionados

Dimensão Social

Dimensão Institucional

1. Estabelecimento e mediação de relações entre entidades
públicas e privadas
2. Criação de Plano de Marketing com plano de comunicação e
promoção da ORU-CHS

Longo
Entidade
prazo
Responsável
>6 anos

x

SGRU/ DCD

x

SGRU/ DCD

x

x

x

SGRU/DCD

x

x

x

SGRU/ GLAE

x

x

SGRU/ DCD

x

x

SGRU

x

x

SGRU/GCOR

3. Normalização de procedimentos urbanísticos

x

4. Implementação de métodos de avaliação e monitorização da
situação atual e concretização do Programa Estratégico

x

5. Alterações normativas dependentes do município
6. Candidatura a apoios financeiros no quadro comunitário de
apoio vigente
7. Promoção da utilização de instrumentos de execução de
política urbanística
8. Criação de política tributária incentivadora da reabilitação
urbana
9. Dinamização e intervenção no património municipal

Médio
prazo
<6 anos

SGRU/ DGLI
x

x

SGRU

x

SGRU/ CMS

x

SGRU/ AMS

x

x

x

x
x

SGRU/ DGPI
CMS/AMS

x

SGRU/DGP/DGPI

1. Promover a fixação da população

x

x

SGRU/DSE

2. Criação de uma bolsa municipal de arrendamento

x

x

SGRU/DGPI/DSAS

3. Promover estruturas e serviços de apoio à terceira idade

x

SGRU/ DSAS

4. Promoção da cultura, identidade e cidadania.
5. Reestruturação da rede de equipamentos e serviços;

x
x

DCUL/ DSAS
SGRU/DSI/DSAS

x
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Curto
prazo
< 2 ano

Objetivos

Médio
prazo
<6 anos

Longo
Entidade
prazo
Responsável
>6 anos

Reabilitação do Património Edificado
1. Reabilitação e reconversão do edificado

x

x

SGRU/ Privados

x

SGRU/DGPE

Reabilitação do Espaço Público
1. Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de
Sintra;
2. Requalificação do espaço público de S. Pedro na Praça D.
Fernando II e Largo da Igreja de S. Pedro

x
x

SGRU/DGPE

3. Requalificação de espaço público Estefânea e Portela;

x

SGRU/DGPE

4. Uniformização da imagem das localidades de S. Pedro, Vila
Velha de Sintra e Estefânea;

x

x

SGRU/DGPE

Dimensão Ambiental

Mobilidade
1. Estruturação da rede viária e circulação na ARU de CHS

x

SGRU/ DTMU

2. Criação de novos estacionamentos e articulação com os
existentes, definição de uma política de estacionamento

x

SGRU/ DTMU

3. Revisão do regulamento de cargas e descargas

x

SGRU/DTMU
/EMES

4. Promoção de sistema de modos suaves de locomoção

x

5. Reestruturação e articulação do sistema de transportes
públicos no CHS

x

x

SGRU/ DTMU
SGRU/ DTMU

Beneficiação das Infraestruturas
1. Reforço e modernização das infraestruturas existentes
2. Preparar rede de águas com pontos de água para rede de
rega e lavagem de espaços públicos
3. Promover o aumento da eficiência energética na iluminação
pública
4. Uniformização e definição de sistema de recolha de lixo e
contentorização
5. Preparar instalação futura de fibra óptica e de outros
operadores de telecomunicações

x

x

x

SGRU/ SMAS/
Operadores

x

x

SGRU/ SMAS

x

x

SGRU/ SIEE

x

x

SGRU/ SMAS

x

x

1. Promoção da redução da poluição atmosférica pela
monitorização e adoção de ações que visem a redução da
emissão de gases e poeiras

x

x

2. Monitorização do ruído

x

x

3. Promoção de medidas de adaptação às alterações climáticas

x

x

x

SGRU/ Operadores

Qualidade do Ar
SGRU/DAGE
x

SGRU/SSST
SGRU/DMAPG
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PARTE IV
PROJETOS ESTRUTURANTES
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16 P ROJETOS ESTRUTURANTES
Nos capítulos anteriores foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação de referência e
identificados pontos fortes e pontos fracos a melhorar. Em seguida foram identificadas as estratégias,
medidas, ações e projetos a implementar nos 4 eixos estratégicos e para cada área temática identificada
previamente, tendo sempre em vista a sustentabilidade do território a longo prazo.
Estas medidas, ações e projetos foram identificadas e referidas no presente documento com o objetivo de
alinhar a estratégia entre entidades privadas e públicas e deverão ser implementadas por estas, em
função das suas competências, em cada matéria.
Entre os projetos propostos considera-se que alguns são vitais para a implementação da estratégia e
para o sucesso de toda a ORU e nesse âmbito foram definidos um conjunto de projetos estruturantes,
para cada eixo estratégico a implementar, e estabelecida a sua relevância para a estratégia.
Para cada Projeto Estruturante serão identificados os promotores/parceiros responsáveis pela
implementação do projeto, públicos ou privados, e em que modelo se sugere que sejam desenvolvidos os
projetos, obras e exploração.
Procurou-se deixar a cargo do município, as intervenções que alavancam a implementação da estratégia,
para as quais as entidades privadas não têm competência ou meios, ou quando os ganhos em escala
justificam a intervenção pública.
Apenas em casos excecionais o município se deve substituir ao proprietário, nomeadamente quando este
se demite das suas responsabilidades e essa negligência tem impactes negativos na envolvente. Os
custos incorridos com a operação de reabilitação do património privado deverão ser sempre imputados ao
proprietário, mediante execução de instrumentos de política urbanística, previstos do RJRU.
No seguimento do exposto foram definidos os seguintes projetos estruturantes por eixo estratégico:
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16.1 E I X O E ST R A T É GI C O 1 – S U ST E N T A B I L I D A D E E C O N ÓM I C A
O turismo é a principal aposta no âmbito da sustentabilidade económica do CHS. A proposta para o
turismo contempla os produtos estrela: Touring Cultural e Paisagístico, Turismo da Natureza e City
Breaks, como anteriormente referido.
O Produto Touring Cultural e Paisagístico, é o que apresenta maior necessidade de articular entre os
diferentes operadores, diversificando a oferta, integrando-a no espaço e no tempo. Sugere-se a mediação
e articulação com a Divisão de Turismo e Cultura articulando os eventos realizados entre coletividades
locais, teatros, casas de cultura, eventos, feiras para que exista uma oferta recorrente, sem
sobreposições e contínua no tempo.
Para dar resposta aos três produtos estrela foi identificada a necessidade de aumentar a oferta de estadia
de um modo geral e em todas as tipologias legais, priveligiando a hoteleira de qualidade 4-5 estrelas e
de promover oferta dos seguintes produtos complementares na ARU-CHS:
−

O Produto Turismo Sénior deverá ser incentivado como produto complementar na ARU do
CHS dada a procura identificada por este segmento da população.

−

O Produto Gastronomia e Vinhos pretende divulgar os produtos gastronómicos locais.
Destacando-se produtos como as queijadas, travesseiros, o vinho de Colares, o leitão de
Negrais e ainda os produtos frutícolas. Funcionando este produto como oferta secundária e
complementar aos produtos estrela. Sugere-se que seja promovido, junto dos restaurantes dos
três núcleos do CHS, através da criação de soluções inovadoras e diferenciais que promovam
este produto de gastronomia e vinhos como forma de aumentar a oferta com qualidade e
notoriedade local.

−

Adicionalmente poderá ainda ser promovido complementarmente o produto Saúde e Bemestar, em que Sintra tem os requisitos necessários no que diz respeito ao contexto e envolvente
paisagística para estar presente neste produto (nomeadamente na Vila Velha de Sintra).

A promoção e comunicação são determinantes para o aumento efetivo do número de turistas. Esta
promoção, em função dos pacotes definidos deverá ser orientada para os potenciais turistas provenientes
dos países geradores.
Estas opções deverão ser consolidadas através da concertação de atuação e da oferta com os diversos
parceiros locais nomeadamente promotores hoteleiros.
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Apesar da diferenciação e especialização dos 3 núcleos na ARU (Vila Velha de Sintra, Estefânea e São
Pedro) ser fator que garante a visita a cada um destes locais distintos, a sua atratividade e
sustentabilidade depende da retenção da população residente e visitante, para isso deverá garantir oferta
diversificada no emprego, habitação, equipamentos, entre outros.
Deverá ser estudada e desenvolvida a imagem a projetar nacional e internacionalmente dos produtos
turísticos de Sintra criando uma marca distintiva, consistente e de qualidade reconhecida. Após definidos
os produtos turísticos a desenvolver e investir em Sintra, a promoção e comunicação é determinante para
o aumento efetivo do número de turistas.
De forma a potenciar o desenvolvimento destes produtos propõe-se como projetos estruturantes:
Criação de uma rede de percursos pedonais culturais, arquitetónicos, arqueológicos e
paisagísticos e da natureza, tendo em conta os percursos já existentes;
A criação um centro de receção do turista e de interpretação de Sintra que promova
junto do visitantes o produto – Sintra, e informar o turista sobre a oferta local, Wellcome Center;
Equipamento cultural multifuncional
Reabilitação das Antigas Instalações do Museu do Brinquedo, estando atualmente
previsto a localização do Museu das Noticias.
Mercado da Estefânea
Mãe de Água

16.2 E I X O E ST R A T É GI C O 2 – G O VER N A N Ç A
Para o Eixo Estruturante 2 – Governança, são propostos projetos apoiados na política administrativa
que se pretende implementar para a ARU-CHS, numa monitorização assertiva e efetiva, numa estratégia
de comunicação a longo prazo, numa política tributária eficiente e potenciadora de intervenção no
território e ainda numa forte intervenção do município na reabilitação no espaço público do seu
património.
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Nos próximos cinco subcapítulos apresenta-se as áreas onde se desenvolverão os principais projetos
estruturantes em matéria de Governança.
16.2.1 P O L Í T I C A A D M I N I S T R A T I V A
−

Criação do Gabinete de Reabilitação Urbana

O Gabinete de Requalificação Urbana depende diretamente da Direção Municipal de Ambiente,
Planeamento e Gestão do Território, nos termos da estrutura flexível, deliberação n.º1437/2014,
publicitada em Diário da República n.º 134 2.ª Série de 15 de Julho de 2014.

−

A missão do Gabinete de Reabilitação Urbana

O Gabinete tem como missão: “Reabilitar Sintra por dentro e por fora. Reabilitar para assegurar a
sustentabilidade económica, social e ambiental a longo prazo através do reforço da atratividade do
território, da comunicação e promoção da sua diferenciação junto do cliente e da qualidade da
experiência vivenciada pelo visitante, trabalhador ou habitante em Sintra.”
Esta missão pretende promover uma atitude colaborativa e assertiva dos colaboradores do gabinete com
a intervenção dos particulares e dos promotores na reabilitação do património e no território, dos
parceiros locais e restantes parceiros com intervenção no território.
Os principais parceiros do projeto de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra são os munícipes,
proprietários de imóveis, turistas, comerciantes, empresários, Junta de Freguesia, comerciantes,
coletividades e entidades externas que se pronunciam em processos de licenciamento.
Entre estes destacamos como parceiros chave para o sucesso da operação de reabilitação urbana os
seguintes:
a) Promotores de investimentos imobiliários, turísticos e proprietários: que assegurarão em
conjunto a reabilitação do património edificado;
b) Empreendedores locais nas áreas do comércio, restauração, serviços, entre outros;
c) Parques de Sintra Monte da Lua;
d) Junta de Freguesia;
e) Associações de Comerciantes;
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f)

Associações de Moradores.

g) Gabinete Património Mundial.
O projeto de reabilitação urbana deverá ser feito em estreita articulação com estes parceiros e com o
envolvimento de todas as unidades orgânicas dos serviços municipais, assumindo, o município uma
posição de mediador potenciando e orientando as intervenções e investimentos e ao mesmo tempo
interveniente no espaço público, infraestruturas e património municipal.
Nos termos da Lei nº 32/2014 de 14 de Agosto, o gabinete deverá anualmente e de cinco em cinco anos
remeter para apresentação à assembleia municipal um relatório de atividades onde será apresentado o
nível de prossecução dos objetivos propostos traduzidos em indicadores e metas definidas no programa
estratégico. Estes indicadores e metas serão definidos em seguida na fase de monitorização da execução
da estratégia. Em cada 5 anos deverá ser produzido um relatório do nível de cumprimento do programa.

16.2.2 C O M U N I C A Ç Ã O E P R O M O Ç Ã O
A estratégia de comunicação e divulgação tem como objetivos fundamentais a integração das instituições
num objetivo comum de modo a promover a motivação e informar os colaboradores, população e
parceiros sobre estratégia e prossecução dos objetivos, promovendo uma boa articulação entre os
diferentes parceiros com vista ao alinhamento das intervenções e a interação de qualidade.
A comunicação deverá ser orientada para os públicos-alvo a atingir de forma eficaz na abordagem e no
conteúdo a difundir, evidenciando o contributo privilegiado da intervenção e consolidando a imagem de
Sintra, com reforço da notoriedade, projetando o programa de reabilitação urbana local e regionalmente.
Uma forte promoção da imagem de Sintra, com minimização dos impactes negativos na qualidade de
vida das populações residentes durante as intervenções, informando população e parceiros locais sobre
as intervenções previstas sua calendarização e condições e ainda a divulgação das intervenções
concluídas com consequentes alterações no uso do espaço público e no sistema de circulação.
São definidos dois públicos-alvo da comunicação: interno (unidades orgânicas outros intervenientes
ativos na operação reabilitação urbana) e externo (sujeitos passivos que irão beneficiar da operação de
reabilitação urbana como moradores, visitantes, turistas). Deverão ser realizadas ações de comunicação
distintas em função do público a que se dedica.
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16.2.3 Q U A D R O D E A P O I O S E I N C E N T I V O S F I S C A I S E F I N A N C E I R O S À R E A B I L I T A Ç Ã O
Com a aprovação da ARU-CHS e de acordo com o artigo 17º do RJRU é fundamental o município definir
os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património a reabilitar, como o imposto
municipal de imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos
termos da legislação em vigor.
Nos termos do nº 3 do mesmo artigo, a aprovação da ARU outorga aos proprietários e titulares de outros
direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos, o direito de acesso aos
apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, nos termos da lei aplicável, sem prejuízo
de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural.
Assim, são aplicáveis à ARU todos os incentivos e benefícios fiscais previstos no Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF), aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, de 1 de julho, com as alterações vigentes
designadamente nos artigos 45º e 71º, bem como quaisquer outros previstos em regime extraordinário de
apoio à reabilitação urbana.
O desenvolvimento deste quadro de apoios e incentivos fiscais e financeiros é apresentado em capítulo
próprio na parte V – Investimento e Financiamento, deste documento. Benefícios já determinados pela
deliberação da Assembleia Municipal de 20 de Março de 2014 e em vigor para a ARU CHS modalidade
Sistemática.

16.2.4 P A T R I M Ó N I O M U N I C I P A L
A Câmara Municipal de Sintra detém na ARU do Centro Histórico de Sintra 67 prédios cuja listagem e
caracterização se apresenta no capítulo Caracterização e Diagnóstico. Destes destaca-se os que se
apresenta no quadro seguinte. Estes imóveis apresentam, na sua maioria, estado de conservação mau,
péssimo ou estão devolutos.
O município é assim também um ator de reabilitação do edificado e a gestão do seu património deve
proporcionar um desejável efeito multiplicador na reabilitação urbana. Propõe-se que no âmbito da ARUCHS sejam encontradas soluções que se traduzam em rentabilidade para o território na utilização deste
património. Desta forma, propõe-se que estes imóveis sejam utilizados para colmatar falhas e carências
no território no que diz respeito ao provimento de equipamentos para fixação das populações e aumento
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da afluência de turistas no Centro Histórico. Neste seguimento, na coluna “Propostas” do quadro que se
segue são apresentadas algumas sugestões que poderiam complementar a oferta local de equipamentos
de proximidade e para os produtos estratégicos no Turismo.
As propostas de transformação e beneficiação do imobiliário, no que diz respeito ao turismo pressupõem
que serão promovidos como produtos estrela o Touring Cultural e Paisagístico, o Turismo de Natureza e
City Breaks, três produtos cujas características da procura coincidem com a oferta local, com o perfil atual
do turista no Centro Histórico de Sintra e nos quais o município se diferencia e destaca dos municípios
envolventes. Para concorrer no mercado internacional do turismo, dada a exigência e qualidade da
concorrência atual, deveremos apenas estar presentes nos mercados e com os produtos para os quais
temos condições de responder com qualidade e diferenciação superior à da concorrência. Para darmos
resposta a estes produtos estrela identificamos a necessidade de dotar o centro histórico e área
envolvente com maior oferta hoteleira nomeadamente de 4-5 estrelas ou hotéis de charme.
Quadro 28 - Listagem de imóveis do Domínio Privado do Município para os quais se propõe alteração.

Nº Invent.
Municipal

Destino/ Compromisso

Área
Total
(m²)

6

Outros equipamentos - devoluto
(antigas instalações do ICNF)

1 942,5

142,5

Mau

12

Outros equipamentos - sede dos
Escuteiros

3 303,6

301,1

Mau

Reabilitar

Mau

Alargamento a venda de produtos
turísticos e restauração.

16
18
22
23
176

Outros equipamentos - Mercado Estefânea
Equipamento Cultural - Torre do
Relógio (cedido à Parques de
Sintra, SA)
Instalação municipal - GAM de
Sintra
Outros equipamentos instalações da Delegação da U.F.
de Sintra
Espaços verdes - Parque da
Liberdade

Área
Coberta Estado
(m²)

830

Propostas

12,0

12,0

Médio

Não está a ser utilizado pela Parques
de Sintra

534,0

200,0

Excelente

Propõe-se Relocalizar em
equipamento a adquirir e dar novo uso

210,0

110,0

Médio

Propõe-se retomar o imóvel e vender
para habitação

32 240

118,8

388

Devoluto

195

56,00

Péssimo

464

Habitação – devoluto

189

103,0

Péssimo

601

Espaços verdes - Parque dos
Castanheiros

751

Terreno para construção de
equipamento escolar

2 110

Médio

Pavilhão do Japão – parceria com
embaixada do Japão
Vender ou Reabilitar para
Arrendamento jovem
Venda ou Reabilitar para
arrendamento jovem
Alterar concessão de restauração,
beneficiação de Espaço de estadia e
recuperação de Parque Infantil

2 150,0
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Nº Invent.
Municipal

Destino/ Compromisso

Área
Total
(m²)

905

Instalação municipal - cedido ao
ICNF (Antigo Edifício DOM)

346,95

1060

Terreno para construção de
equipamento

978,40

2296

Outros equipamentos - "Casal de
São Domingos"
Outros equipamentos - prédio
devoluto e para recuperação
Outros equipamentos - prédio
devoluto para recuperação "Casa
Pombalina"

2761
2780

Área
Coberta Estado
(m²)

Propostas

Médio
Não tem condicionante desde que seja
equipamento municipal

0

Péssimo

Alienação para Alojamento de
Charme com obrigação de reabilitar

0

Péssimo

Reabilitar para arrendar Arrendamento jovem

Péssimo

Alienação com obrigação de
reabilitação

2796

Habitação - sob gestão da DHAB

80

80,0

Excelente

Alienação com obrigação de
reabilitação

2797

Habitação - sob gestão da DHAB

125

125,0

Excelente

Alienação ou Concessão
arrendamento Turismo

12 288

78,0

669

501,0

3497 e 3498
3731

Outros equipamentos - Parques
de Sintra, SA, "Quinta da
Amizade"
Equipamento cultural - imóvel
devoluto "Casa do Escritor"

2583

Habitações - devolutas (afetas à
DHSC)

3988

Equipamento cultural - Chalé do
Torreão

428

4715

Outros equipamentos - Hotel
Netto

993

150,0

Percurso até ao Castelo dos Mouros
Mau
Excelente

Arrendamento jovem

Péssimo

Alienação com obrigação de
reabilitação

Péssimo

Unidade Hoteleira

Os turistas que procuram estes “Produtos Estrela” valorizam a existência, numa ótica complementar, de
produtos de turismo sénior e Gastronomia nos quais o centro histórico deve potenciar uma oferta
diferenciadora e de excelência.
Para dar resposta às necessidades da população residente e envolvente no que diz respeito a
equipamento, habitação e captação de nova população, propõe-se a criação de equipamentos de
proximidade como:
−

Arrendamento jovem em edificado municipal sujeito a reabilitação, rejuvenescendo desta forma a
população do Centro Histórico, apostando na captação de jovens, procurando assim equilibra a
distribuição da pirâmide etária da população residente que neste momento apresenta uma taxa
de envelhecimento de 249 idosos por cada 100 residentes até aos 15 anos;
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−

Alienação do património que se encontra degradado e para o qual existe procura com obrigação
de reabilitação de acordo com RJRU.

Para os equipamentos em bom estado de conservação e com uso atual propõe-se a manutenção do seu
uso.
Com base nos objetivos e ações propostas para o Eixo Governança são definidos como projetos
estruturantes:
Criação do Gabinete de Reabilitação Urbana (já em funcionamento)
Plano de Marketing Estratégico e Comunicação a desenvolver ao longo do período de vigência
do projeto a três anos, devendo ser revisto/actualizado ao longo da vigência da ORU (12 anos)
Implementação de uma política tributária incentivadora da reabilitação – Fundo Municipal de
Reabilitação Urbana – Investimento Público em Reabilitação Urbana
Reabilitação do património municipal
Monitorização das intervenções na ARU

16.2.5 M O N I T O R I Z A Ç Ã O
A monitorização pretende assegurar a avaliação do nível de cumprimento dos objetivos propostos no
Programa Estratégico e do alinhamento das intervenções executadas com a estratégia preconizada e
seus efeitos.
Pretende, a partir da avaliação realizada, estabelecer se necessário, medidas corretivas que visem a
retificação dos desvios diagnosticados e o realinhamento da intervenção.
Deverá ser realizada uma monitorização estratégica que vise a avaliação do desempenho e a sua
consistência com a visão estratégica interna, (objetivos e metas propostas), externa (com as politicas
sectoriais), que avalie a eficácia e eficiência na afetação de recursos, por comparação com os objetivos e
metas, a adequação dos mecanismos de gestão, monitorização e controlo. Esta monitorização deverá ser
feita e apresentada em reuniões de avaliação mensal, entre o SGRU e a Direção Municipal do Ambiente
Planeamento e Gestão do Território.
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Propõe-se ainda que seja realizada uma monitorização operacional com vista ao controlo do
desenvolvimento do programa de trabalhos e em especial o seu caminho crítico, agindo por antecipação.
Tem como base um cronograma detalhado das diversas tarefas e ações a desenvolver. Pressupõe o
pedido de informação aos técnicos e verificação da execução e cumprimento do cronograma
estabelecido.
Esta monitorização deverá ser realizada com base nos indicadores definidos abaixo, permitindo uma
aferição mais assertiva do cumprimento de objetivos e de eficiência.
A monitorização deverá assentar em indicadores quantitativos que monitorizem o desenvolvimento e
implementação da estratégia. Propõe-se a avaliação da realização de metas e resultados com base nos
seguintes indicadores:
−

Nº de protocolos e parcerias estabelecidas para reabilitação (nº)

−

Ações de comunicação e promoção (nº)

−

Área Total de Construção reabilitada (m2)

−

Fogos reabilitados (nº)

−

Área de Construção, Reconstrução ou Conservação (m2)

−

Bicicletas/segways (nº)

−

Taxa de ocupação dos estacionamentos (%)

−

Visitantes que acedem ao município de comboio (nº)

−

Espetáculos realizados (nº)

−

Nº Visitantes (nº)

−

Nº Estadia local (nº)

−

Emprego (nº)

−

População residente na ARU-CHS abrangida por obra realizada (nº)

−

Nº de processos urbanísticos despachados/pendentes (nº)

−

Vistorias iniciais e finais (n.º)

−

Nº de reuniões realizadas (nº)

−

Nº de ofícios enviados (nº)

−

Nº de candidaturas apresentadas para benefícios fiscais (nº)

−

Nº de obras em curso (nº)

−

Nº de pedido de isenção de taxas (nº)
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−

Valor das obras realizadas por ação privada (€)

−

Valor das isenções das taxas atribuídas (€)

A monitorização do avanço destes indicadores é uma das ferramentas essenciais de gestão para atingir
os objetivos aos mais diversos níveis.
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16.3 E I X O E ST R A T É GI C O 3 – S U ST E N T A B I L I D A D E S OC I A L
O Centro Histórico, na zona da Vila Velha de Sintra, apresenta um acentuado envelhecimento da
população, um despovoamento contínuo por parte de população em idade ativa, uma fraca acessibilidade
para indivíduos de mobilidade condicionada, pela estreita largura dos arruamentos existentes e em
escada, inacessíveis ao automóvel e pelas habitações sem elevador. Para além das habitações notáveis,
a vetustez e a dimensão média do edificado e o tipo de construção condiciona a sua adaptação às atuais
exigências de inclusão e conforto.
A diversidade de usos a diferentes horas promove a segurança nos espaços urbanos, assim e com o
objetivo de procurar estabelecer o equilíbrio de usos, a segurança e a sustentabilidade na ARU-CHS nas
suas diferentes vertentes pretende-se captar população através da requalificação do edificado, do espaço
público, de incentivos ao arrendamento, da implantação de equipamentos e de incentivos ao
estabelecimento de atividades económicas que promovam os produtos locais e sirvam a população
residente e turística que utiliza o CHS.
Não se pretende para a ARU a criação de um espaço urbano meramente agradável que hoje caracteriza
grande parte dos centros históricos promovidos como uma experiência urbanística. Pretende-se que o
Centro Histórico de Sintra exista para além da estação alta do turismo. Importa rejuvenescer o centro
histórico do ponto de vista populacional e económico tornando-o num espaço urbano dinâmico, tendo
como principal mote o seu património cultural.
No que diz respeito aos equipamentos e apoios sociais à população, no capítulo da caracterização foram
identificadas as necessidades de equipamentos e serviços a disponibilizar (de acordo com z informação
dos serviços municipais competentes), verificando-se em S. Pedro a necessidade de um jardim infantil,
um centro de dia e um lar de idosos e na Estefânea e Portela da instalação de uma creche, do novo
centro de saúde e ainda de um lar de idosos.
De forma a concretizar os objetivos estabelecidos neste Eixo Estratégico são propostos como projetos
estruturantes:
Arrendamento a jovens em edifícios reabilitados no CHS
Conversão da Casa do Escritor
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16.4 E I X O E ST R A T É GI C O 4 – Q U A L I F I C A Ç Ã O

DO

A M B I EN T E U R B A N O

A concretização do Eixo – Qualificação do Ambiente Urbano - passa pelo desenvolvimento de projetos
estruturantes no âmbito da requalificação do edificado, tendo nesta área o município um papel
preponderante no seu impulsionamento, começando pela requalificação do próprio património e do
incentivo dos privados.
Preponderante neste Eixo será a requalificação do espaço público e a reabilitação e melhoria das
infraestruturas, promovidas pelo município em conjunto com o reordenamento da circulação e do
estacionamento irão promover um aumento de qualidade de vida urbana no Centro Histórico de Sintra e
consequentemente da qualidade do ar na ARU.
Assim os próximos capítulos irão abordar estes diferentes vetores de intervenção do tecido urbano.

16.4.1 R E A B I L I T A Ç Ã O D O E D I F I C A D O
Após delimitação da área de reabilitação urbana do Centro Histórico de Sintra foi realizado um
levantamento dos 1 216 prédios no interior da ARU-CHS.
Para os proprietários dos imóveis em Médio, Bom e Excelente estado de conservação deverá ser feita
uma comunicação sobre a importância da manutenção do património, a poupança efetiva se a
manutenção for feita recorrentemente e a obrigatoriedade do proprietário de realizar obras de
manutenção e conservação do seu património edificado.
Foram identificados 166 prédios em estado de ruina, mau ou péssimo estado de conservação sendo que
destes 67 se encontram em urgente estado de intervenção.
Aquando da intervenção deverá ser realizada uma avaliação a cada edifício para obter um ter maior
detalhe, cruzando informação como o estado de conservação do imóvel, a existência de pretensões
urbanísticas, o interesse público na recuperação, o custo da intervenção e os objetivos do promotor para
o imóvel e a titularidade do imóvel.
Os proprietários dos imóveis identificados com a necessidade de intervenção urgente (estado de
conservação mau e péssimo) deverão ser notificados da urgência de intervenção no seu património com
consequente ação penalizadora, como previsto na proposta de delimitação da ARU-CHS com um
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aumento do IMI em 30% ou ao triplo no caso de prédios devolutos ou em ruína como previsto no artº 112º
do CIMI.
Quando não existe intenção do proprietário cumprir com as suas obrigações de beneficiação do imóvel,
de acordo com Art.º 54 do RJRU, o município pode atuar através dos instrumentos jurídicos previstos no
RJRU.
O município deverá prestar informação aos munícipes no sentido de encontrar uma solução para a
beneficiação dos imóveis, através da realização de obras ou pela submissão de candidaturas a fundos
públicos, quando existirem e quando for do interesse do proprietário.
A área média de construção é de 176m2, no conjunto de imóveis existentes na zona do Centro Histórico.
À exceção das quintas e palácios, os imóveis para habitação tradicional não têm elevador nem casa de
banho e as suas divisões são reduzidas. Estes edifícios necessitam por vezes de uma reconversão
completa para responderem aos requisitos habitacionais atuais. Para além destas questões estruturais e
de arquitetura interior, a zona da Vila de Sintra é apontada como uma zona com elevado nível de
humidade que tem afastado moradores do Centro Histórico de Sintra.
As características deste tipo de espaços, com cariz muito próprio, fortemente histórico e cultural, fogos de
pequena dimensão é muitas vezes procurado por determinados nichos de população.
O projeto estruturante para a reabilitação do edificado a implementação é a
Reabilitação e reconversão do património privado e municipal, a desenvolver através da
implementação das seguintes medidas:
•

Criação de incentivos/penalizações para a reabilitação dos 166 prédios considerados com
estado de conservação mau, péssimo ou em ruína;

•

Comunicação/informação aos munícipes sobre as obrigações dos proprietários na
manutenção do património;

•

Agilização de procedimentos urbanísticos na ARU e utilização de instrumentos de execução
urbanística para proceder à reabilitação do património edificado.

•

Execução de obras coercivas em património classificado, em estado urgente de intervenção
ou em ruína.
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16.4.2 C I R C U L A Ç Ã O
A alteração da circulação viária no Centro Histórico de Sintra é a base para que todas as intervenções no
espaço público sejam possíveis. Apenas libertando as vias, especialmente as do polo da Vila Velha,
redefinindo os sentidos de circulação e criando estacionamentos dissuasores será possível o peão
apoderar-se do espaço existente e criar condições para a promoção de um centro histórico com
qualidade.
O sistema de circulação proposto tem como base o Estudo de Tráfego terminado em Maio de 2013 e
realizado no âmbito da revisão do Plano de Urbanização da Vila de Sintra (PUS) cuja área geográfica é
superior à da ARU, encontrando-se esta incluída no PU de Sintra. Foram efetuadas contagens adicionais,
ao referido estudo, em 2014, por forma a avaliar as soluções disponíveis, e seus impactos para
condicionamento de tráfego, no Largo Dr. Carlos França, no Largo Ferreira de Castro e na Rua da
Ribeira. Este estudo versou sobre a proposta de trânsito, circulação, transportes coletivos, mobilidade e
estacionamentos realizado pela Divisão de Projetos Estratégicos, Planeamento e Informação Geográfica
da Câmara Municipal de Sintra sob orientação da equipa autora do Estudo de Tráfego e para o relatório
adicional produzido especificamente para o presente Programa Estratégico. Estes temas são
apresentados adiante.
O modelo de mobilidade proposto assenta num maior controlo nos acessos à zona da Vila (reservando o
acesso a residentes e outros veículos autorizados, o que também acontece com o estacionamento),
somando-se-lhe uma nova abordagem no acesso, pretende-se introduzir uma alteração claramente
percetível ao atual funcionamento, que desincentive a utilização de transporte individual.
Procura-se promover a reapropriação do espaço público e seu usufruto pela população, visitantes e
turistas, criar condições para a geração de novas dinâmicas económicas, potenciar o repovoamento e
revitalização demográfica, conservar e restaurar o património edificado e melhorar as condições de
mobilidade e acessibilidade.
A proposta esquemática apresentada decorre dos estudos efectuados em 2013, que deverá ser
desenvolvida, ajustada e corrigida, se tal se verificar adequado, à realidade actual e aos volumes de
tráfego hoje verificados.
A Solução aqui apresentada constitui uma mera indicação sendo a solução a adotar concretizada
através de projeto concreto de intervenção a desenvolver subsequentemente ao presente
Programa Estratégico.
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Na figura seguinte apresenta-se um esquema possível de circulação de veículos no CHS.

Figura 79 - Sentido preferencial de Circulação

A proposta de alteração de circulação pretende reduzir o tráfego na Vila Velha a residentes credenciados,
cargas e descargas, transportes públicos, recolha de resíduos urbanos, veículos de emergência,
condutores com mobilidade condicionada e a veículos provenientes da Rua Barbosa do Bocage e outros
cuja circulação se venha a revelar indispensável.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
180

Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

As medidas de restrição de estacionamento e de circulação deverão ser implementadas
sequencialmente, só após criação da alternativa de estacionamento em parques dissuasores e
disponibilização de solução de transporte ao centro através de miniautocarros (sistema de “navetes”). As
medidas de tarifação deverão ser implementadas de forma consistente com o plano de tráfego proposto
adiante, reforçando as intenções propostas.
Pretende-se que o movimento atual de veículos se inverta passando a ter a leitura que se apresenta no
esquema abaixo.

SÃO PEDRO

VILA

PORTELA

Figura 80 - Sentido de circulação preferencial

Para tal é necessário desenvolver as seguintes ações, com representação gráfica no esquema
apresentado:
-

Criação de estacionamentos periféricos dissuasores que servem o centro histórico de Sintra,
São Pedro, Portela e Estefânea, com criação de circuito de pequenos autocarros que fazem
o circuito entre os estacionamentos e as localidades;

-

Promoção e divulgação de alternativas de acesso, das novas formas de circulação e
estacionamento na ARU-CHS;

-

Encaminhamento do tráfego autorizado, que entra no centro histórico de Sintra e para os que
se dirigem a Monserrate, para a EN375;

-

Implementação de sinalização direcional desde as principais entradas: Ramalhão, Olga
Cadaval, Tribunal, etc., assinalando claramente “Sintra – Centro Histórico – Acesso
Condicionado”;

-

Inversão do sentido atual entre o ponto 3 (topo da Rua Visconde de Monserrate) e o ponto 4
(Largo Dr. Carlos França);

-

Implementação de sentido único dentro da Vila, entre o Largo Dr. Carlos França (ponto 4) e o
entroncamento da Rua Visconde de Monserrate com a Volta do Duche (ponto 2);
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-

Implementação de sentido único na Volta do Duche (direção Vila – Largo Virgílio Horta).

-

Inversão do sentido na Calçada dos Clérigos.

Volta do Duche
R. Consiglieri Pedroso

R. Marechal Saldanha

Figura 81 - Excerto de esquema de Circulação Proposto apresentado na planta em anexo (Divisão de Projetos Estratégico e
Planeamento, 2014).

Para a concretização das ações anteriormente referidas propõem-se as seguintes medidas
complementares:
Ação de divulgação e promoção da nova circulação de trânsito;
Promoção de transportes públicos e divulgação das alternativas de estacionamento;
Promoção de percursos pedonais;
Revisão e adaptação do regulamento de trânsito e do regulamento de cargas e descargas;
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Condicionamento do estacionamento exclusivo para residentes, com as devidas exceções para
cargas e descargas;
Projeto de alteração de sinalética e consequentemente dos sentidos de circulação no Centro
Histórico de Sintra – Vila Velha,
Instalação de sistema de controlo de acessos com “vários níveis de aproximação ao centro
histórico”
É desejável que nos principais pontos de chegada ao Centro Histórico de Sintra, o automobilista seja
encaminhado para os seguintes trajetos/parques de estacionamento:
Via Ramalhão – são encaminhados através de sinalética para o parque mais próximo com
lugares disponíveis, (Parque do Ramalhão, Parque da Volta do Duche e Rio do Porto, Estação
de Sintra ou Parque da Praça D. Afonso Henriques na Portela). Se o destino for a Portela
deverão seguir via N249 (Estrada Chão de Meninos) se o destino for Centro Histórico ou
Monserrate deverão seguir para São Pedro pela EN375. Para Monserrate seguem pela EN375 –
R. Barbosa do Bocage e para o Centro Histórico seguem EN375 – Volta do Duche onde, se não
houver estacionamento, deverão seguir para a Portela. A Volta do Duche deverá ter apenas um
sentido (CHS-Estefânea).
Via IC16 – Entrada pela Portela – serão encaminhados através de sinalética para o parque mais
próximo com lugares disponíveis.
Via N247 (Lourel e Praias com chegada à Av. Heliodoro Salgado) deverá ser encaminhado
através de sinalética para o parque mais próximo do centro com lugares disponíveis ou para o
Parque da Rua da Câmara Pestana iniciando a visita ao Centro Histórico de Sintra pela
Estefânea ou apanhando um minibus para uma das atrações turísticas a visitar.
Via Monserrate EN375 sentido Sintra – atravessam o Centro Histórico de Sintra;

Os residentes podem circular em toda a área e estacionar no centro histórico nos lugares a si reservados.
A intenção proposta é passível de ser implementada apenas com sinalização, e sem materialização
definitiva, numa primeira fase, permitindo desde logo avançar com intervenções no espaço público, e não
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invalidando posteriores ajustes, conforme vá sendo aferida a sua aceitação, funcionamento e alcance de
objetivos.
No cálculo do número de veículos de residentes a credenciar, foi considerado (número de alojamentos da
área onde se prevê condicionamento de estacionamento) x 1.5 veículos/aloj. = 340 x 1.5 = 510 veículos,
sendo este um valor indicativo de veículos a credenciar.
A presente proposta de circulação e condicionamento de trânsito deverá ser complementada pela criação
de parques de estacionamento periféricos devidamente identificados e pela implementação de um
sistema de transporte coletivo composto por miniautocarros que servem o centro histórico e principais
monumentos.
Proposta de Circulação - Outros Estudos
No decorrer da elaboração da proposta de circulação, e com vista à limitação total de acesso viário ao
centro histórico por qualquer veículo não residente, de emergência ou manutenção foram estudadas as
possibilidades de alargamento para duas faixas de circulação da Rua Marechal Saldanha e a circulação
alternada na mesma rua. Estas soluções provaram-se de difícil aplicação pelo reduzido perfil da via, pela
existência de edifícios notáveis e classificados e pela fila de espera que seria provocada pela circulação
alternada.
Os referidos estudos foram elaborados pela Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos em
colaboração com o projetista responsável (Engº Paulo Simões) que elaborou o estudo de Tráfego já
referido para o Plano de Urbanização de Sintra.
A proposta esquemática apresentada decorre dos estudos efectuados em 2013, que deverá ser
desenvolvida, ajustada e corrigida, se tal se verificar adequado, à realidade actual e aos volumes de
tráfego hoje verificados.
A Solução aqui apresentada constitui uma mera indicação sendo a solução a adotar concretizada
através de projeto concreto de intervenção a desenvolver subsequentemente ao presente
Programa Estratégico.
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16.4.3 E S T A C I O N A M E N T O
O estacionamento é o principal instrumento da política de gestão de tráfego urbano da ARU-CHS. Com
vista à implementação da redução de tráfego na Vila Velha de Sintra importa criar zonas de
estacionamento e alternativas de acesso ao centro histórico através de pequenos autocarros. Foram
estudadas várias localizações para parques de estacionamento, permitindo responder a uma elevada
procura, manifestada em especial na época alta do turismo. A proposta contempla a realização de alguns
parques dentro e fora da ARU.
A concretização destes parques poderá passar pelo modelo de concessão, permitindo uma gestão mais
eficaz dos mesmos. Os diferentes parques, fruto do custo de construção, área de implementação, número
de lugares criados e tarifa proposta terão uma rentabilidade associada distinta entre si. A concessão
destes estacionamentos deverá ser adjudicada em lotes que viabilize a execução de parques com menor
rentabilidade associadas e parques de estacionamento economicamente mais vantajosos assegurando
um produto final atrativo que viabilize a implementação completa da estratégia.
A solução prevista contempla os seguintes objetivos:
•

Criação de novos estacionamentos e articulação com os existentes, definição de uma política de
estacionamento consistente com a redução de tráfego no centro e estacionamento em parques
periféricos, tendo por base:
Introdução do conceito “estacionamento exclusivo a residentes” na Vila;
Tarifação integral das áreas mais atrativas na Vila Velha, na Estefânia e na Portela, com
tarifas baseadas em três níveis alta, média e baixa variando o custo e tempo de
permanência em função dos objetivos para cada zona;
Criação de parques de estacionamento de baixa e média capacidade nos principais núcleos
com distintos níveis de tarifação tais como:
−

Estefânea: Junto à Rua Câmara Pestana;

−

Portela de Sintra junto à Direção Municipal do Ambiente, Planeamento e Gestão do
Território;

−

Portela de Sintra na Av. General Mário Firmino Miguel (em complemento ao parque da
Estação – Interface da Portela);
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−

Ramalhão, junto às instalações dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro;

−

Para os 4 parques de Estacionamento disponibilizados pela Parques de Sintra Montes
da Lua deverá ser avaliada a sua necessidade após a implementação da presente
estratégia de estacionamento, uma vez que a sua existência introduz maiores
perturbações na circulação no CHS;

A criação destes parques de estacionamento deverá colmatar a procura identificada de lugares de
estacionamento principalmente na época turística.
O auto-silo da Praça D. Afonso Henriques de Sintra, localizado na zona da Portela, pretende colmatar
grande parte da falta de estacionamento no centro histórico. Para o estacionamento da Estefânea, nas
traseiras entre a Rua Câmara Pestana e a Av. Heliodoro Salgado pretende-se criar um estacionamento
que sirva os equipamentos culturais e de serviços aqui existentes.

Figura 82 - Polígono de Implantação previsto para o estacionamento na Praça D. Afonso Henriques.
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Figura 83 - Perfil proposto de Implantação do Silo da Praça D. Afonso Henriques.

É importante acompanhar a criação destes estacionamentos com as estratégias previstas de tarifação e
encaminhamento de trânsito, pois apenas com uma política de mobilidade integrada os problemas viários
poderão ser resolvidos.
Estacionamento para residentes na Vila Velha de Sintra
A zona da Vila Velha sempre constituiu um problema na disponibilização de lugares de estacionamento
para todos os utilizadores, residentes e comerciantes. Optou-se, portanto, por privilegiar este tipo de
utilizadores, com atribuição de espaço reservado à sua exclusiva utilização.
A estratégia de estacionamento prevista para a ARU deverá ter em consideração os parques de
estacionamento existentes na serra e geridos pela Parques de Sintra – Monte da Lua, devendo a oferta
de estacionamento ser articulada entre as várias entidades gestoras e o funcionamento dos mesmos
avaliado após implementação da nova estratégia de circulação e mobilidade na ARU-CHS.

16.4.4 L O G Í S T I C A U R B A N A
Em termos de Logística Urbana, pretende-se definir os princípios de organização das operações de
cargas e descargas, com vista à redução dos conflitos criados pelo transporte de mercadorias na rede
viária, reduzindo igualmente os aspetos ambientais prejudiciais devidos ao transporte de mercadorias.
Tem-se como base o Regulamento de Cargas e Descargas do Concelho de Sintra revisto em 2014 sendo
que há que considerar no interior da ARU o condicionamento de circulação de veículos pesados de
mercadorias, a revisão de horário de cargas e descargas; a permissão de circulação apenas de veículos
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pesados de mercadorias (classes e pesos a definir) nas vias estruturantes (e eventualmente vias
distribuidoras principais); a alteração dos horários das operações na Vila Velha de Sintra, , por forma a
libertar esta área duma pressão adicional quando ainda se faz notar a procura acentuada comercial e
turística; manutenção do período de proibição de cargas e descargas nas zonas pedonais ();
A necessidade de fiscalização é extensível a todos os espaços e zonas de cargas e descargas definidas,
bem como às situações irregulares que sejam detetadas nesses mesmos espaços e na via pública em
geral. A fiscalização deverá ser extendida à verificação das irregularidades no estacionamento de viaturas
ligeiras, aos transportes coletivos e à circulação eficiente, principalmente em épocas turísticas.

16.4.5 T R A N S P O R T E S T U R Í S T I C O S
O sistema de transportes públicos em geral deve ser, componente de uma política de transportes regional
e urbana, através da qual se pretende conter a utilização do veículo privado na acessibilidade às diversas
zonas.
A Área de Reabilitação Urbana, pela sua dimensão, pode e deve ser servida por serviços de transporte
coletivo de passageiros, complementares aos existentes e ao transporte ferroviário que serve a área e
tem como principal origem e destino a cidade de Lisboa e em geral a Área Metropolitana.
Deste modo, pretende-se restringir a utilização do veículo privado nas deslocações normais, pretende-se
que seja assegurado um transporte de qualidade e fiável aos seus utilizadores atuais e potenciais,
melhorando as opções atualmente disponíveis. Pretende-se uma melhor articulação entre os meios de
locomoção disponíveis reservando-se o estacionamento para modos suaves de locomoção.
Atualmente existem permissões para operar no Centro Histórico os seguintes meios de Transporte:
−

Transportes coletivos rodoviários: autocarro de turismo “Hop on Hop off”, carreiras Scotturb

−

Transportes Ferroviários - Linha ferroviária de Sintra com paragem na Portela e Centro Histórico
(distam 900m entre si) e Elétrico de Sintra Estefânea Vila Alda – Praia das Maçãs;

−

Pequeno comboio turístico;

−

Táxis;

−

Circuitos turísticos organizados em Jeeps;

−

Segways

−

Charretes
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−

Tuk-Tuk´s

Pretende-se promover a utilização no Centro Histórico de modos suaves de locomoção nomeadamente:
−

Teleférico

−

Bicicletas elétricas,

Propõe-se a uniformização da imagem destes equipamentos e com clara definição de regras à
publicidade exibida nestes veículos como forma de reduzir o seu impacte visual na paisagem.
A proliferação de serviços de circuitos em “comboios” turísticos, em autocarros turísticos panorâmicos
descapotáveis, de partilha de bicicletas convencionais e elétricas, de circuitos de aluguer com veículos
específicos (por exemplo, tuk tuk’s), micro carros convencionais ou elétricos, etc., serão a curto/médio
prazo insustentáveis, se as licenças/autorizações forem atribuídas a pedido, isto é, qualquer operador
devidamente legalizado, pagando as taxas devidas, tem autorização para operar um determinado serviço
de transporte.
A política estratégia de intervenção passa pela concessão integrada destes serviços com uma clara
especificação dos requisitos e das soluções a adotar no centro histórico. Não são limitados os operadores
mas sim a capacidade requerida. Esta será identificada pelo número de circuitos a realizar por dia, o
número de estacionamentos disponíveis, o número de veículos a disponibilizar e as distintas tipologias a
oferecer no centro histórico como forma de garantir uma resposta eficiente à procura estimada e que se
pretende crescente.
Pretende-se desta forma através das ações propostas em seguida para cada tipologia de transporte
atingir os seguintes objetivos:
•

Reestruturação e articulação do sistema de transportes públicos que coexistem no Centro
Histórico de Sintra;
Politica concertada de transportes públicos complementando ofertas distintas numa rede
contínua;
Concessão integrada destes serviços com uma clara especificação dos requisitos e das
soluções a adotar na ARU do Centro Histórico de Sintra;
Promoção de modos suaves de locomoção;
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•

Integração de todo o sistema de transportes através da localização dos terminais, dos parques
de estacionamento e dos circuitos, para uma maior clareza por parte dos utilizadores e
otimização dos mesmos;

•

Promover a utilização no Centro Histórico de modos suaves de locomoção nomeadamente:

•

Implementação de rede de bicicletas elétricas e de segways

16.4.6 T R A N S P O R T E S C O L E T I V O S R O D O V I Á R I O S
As propostas para os transportes coletivos rodoviários devem assentar na potenciação da rede de
transportes coletivos interligada com estacionamento (grandes parques dissuasores), quer em termos de
percursos quer de tarifas, existindo a necessidade de se efetuar uma avaliação com o operador de
transporte rodoviário de passageiros, por forma a potenciar essa rede.
Propõe-se a utilização de veículos adequados nestas linhas/circuitos de transporte público,
nomeadamente com a possibilidade de utilização de veículos ambientalmente sustentáveis, utilizando
combustíveis menos poluentes ou propulsão, e que deverão ser de dimensões mais reduzidas..
Com a implementação do novo sistema de transportes coletivos interligado com o estacionamento
deverão ainda ser avaliadas as carreiras de transporte coletivos de passageiros e dos autocarros de
Turismo Hop in hop off, devendo estas carreiras ser revistas e articuladas de modo a garantirem a ligação
aos parque se estacionamento dissuasores.
O “Comboio” Turístico é, na sua essência, um veículo rodoviário que é concebido para se assemelhar a
um comboio clássico. Efetua serviço de transporte de passageiros com intuito turístico, sendo por isso um
transporte público de passageiros com características e objetivos específicos.
Em Sintra, efetua um percurso em circuito, com duração de 30 minutos, a partir do Palácio da Vila com
passagem na Estação de Sintra, Estefânia/ Correnteza, Chão de Meninos e São Pedro.
Dado que constitui um serviço unicamente turístico e que partilha o espaço com os outros modos de
transporte, cria algum constrangimento na circulação rodoviária.
Na rede de transportes rodoviários propõe-se a implementação das seguintes ações:
•

Revisão de circuitos;
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•

Articulação com a restante rede de transportes;

•

Utilização de mini autocarros até 7m não poluentes;

•

Uniformização de imagem visual destes veículos;

•

Acessíveis a indivíduos de mobilidade condicionada;

•

Avaliação do interesse e impacto da existência do comboio Turístico de Sintra.

Táxis
Na ARU-CHS e sua envolvente imediata existem três praças de táxis: Avenida Doutor Miguel Bombarda,
Praça da República e Terminal Rodoviário de Sintra (Avenida General Mário Firmino Miguel).
Sobre esta temática, não se considera relevante, qualquer alteração significativa, apenas a relocalização
da Praça de Táxis da Vila Velha eventualmente para a Volta do Duche e a manutenção da Praça de Táxis
na Portela de Sintra junto ao interface. Há no entanto que avaliar a necessidade de criar novas praças de
táxi junto ao estacionamento do Ramalhão e do auto-silo.
Para a rede de táxis propõe-se a implementação das seguintes ações:
•

Alteração da localização da praça de táxis da Vila Velha – Praça da República para a Volta do
Duche;

Figura 84 – Relocalização da Praça de táxis e Charretes na Vila Velha
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Transportes Ferroviários
A área é servida pela Linha Ferroviária de Sintra, com a estação de Sintra (dentro da área) e a Portela de
Sintra (na envolvente direta), que distam 900 metros entre si. Dado que a sua gestão não é competência
camarária e o serviço de transportes assegurado é regional, este documento não poderá incidir nesta
temática, salvaguardando-se, contudo, a necessidade de manter o serviço, com a maior qualidade
possível, esperando-se que continuem a ser desenvolvidas as melhorias significativas da infraestrutura
disponível e da oferta de transporte que têm sido realizadas nas últimas décadas.
Deverá ser promovida a utilização deste transporte complementado com a oferta local de bicicletas,
preferencialmente elétricas. Propõe-se a criação e venda de bilhetes integrados com comboio, bicicleta
ou minibus turístico de Sintra.
Na rede de transportes ferroviários propõe-se a implementação das seguintes ações:
•

Articulação da rede da CP Lisboa/Sintra com a restante rede de transportes;

•

Promoção da rede ferroviária como meio de transporte alternativo aos visitantes e turistas que
visitam Sintra;

•

Criação de bilhete composto entre comboio da CP e meios de locomoção suaves no centro
histórico de Sintra.
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Elétrico de Sintra
Pretende-se com a ARU-CHS alargar o perímetro de Interesse Cultural antigamente limitado ao Centro
Histórico da Vila Velha de Sintra, através da dinamização da zona da Estefânea pela intervenção no
espaço público, pela criação de percursos pedonais culturais, paisagísticos e das artes, a dinamização da
Av. Heliodoro Salgado, do Mercado, do MU.SA, do Centro Olga Cadaval, da Correnteza, da Biblioteca,
entre outros. A ligação e fluxo de visitantes que atravessam e dinamizam a Av. Heliodoro Salgado com
destino ao elétrico acrescentam vida e segurança a este troço.
Foi avaliada a extensão do elétrico até à Estação de Sintra, no entanto deverá considerar-se que este
trajeto provocaria conflitos no trânsito com atravessamentos nas faixas viárias, obrigaria à recolocação
das catenárias de suporte e distribuição da rede elétrica com elevado impacte visual, o que se pretende
evitar, no sistema de vistas para a Serra e seu património Paisagístico.
Deverá ainda ter-se em consideração que a introdução do eléctrico na Av. Heliodoro Salgado poderá
provocar conflitos:
(i)

Ao nível do enquadramento paisagístico pela colocação de catenárias;

(ii)

Ao nível da estadia e conforto urbano de uma zona que se pretende exclusivamente
pedonal e com forte vivência humana no espaço exterior. No entanto os projetos de
intervenção no espaço público deverão prever a salvaguarda do corredor ferroviário para
eventual desenvolvimento de outras soluções.
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Charretes / Coches /Trens
As carruagens puxadas por cavalos são, atualmente, um ex-líbris de Sintra, devidos às suas
características específicas. De facto, esta foi uma atividade que se manteve em Sintra com
funcionamento turístico, existindo atualmente 10 charretes, datadas da segunda década do século
passado, que são puxadas por 2 cavalos e possuem capacidade para 4 adultos cada.
Preconiza-se a relocalização das charretes para um local a estudar com maior pormenor, eventualmente
na volta do duche, em função do desenho do espaço urbano a desenvolver. Deverão ser realizadas
melhorias das condições no Largo, onde se localiza a base deste tipo de serviço. Com efeito, dada a
proposta de pedonização desde espaço, o pelourinho ganhará uma outra dimensão e importância ao
mesmo tempo que estes equipamentos necessitam de um espaço com maiores dimensões e melhor
preparado para este serviço, nomeadamente para permanência, descanso e alimentação dos cavalos,
bem como para higiene da área afeta.
Para as charretes propõe-se a implementação da seguinte ação:
•

Deslocação para local a determinar, com boas condições de sombra, limpeza e manutenção das
10 charretes existentes.

Tuk-Tuk’s
Tal como as restantes alternativas de locomoção deverão ser avaliadas em conjunto, para que o espaço
público não seja penalizado pela poluição visual provocada pelas diferentes soluções adotadas pelos
operadores, pelo que se considera prioritária a sua reformulação para sistemas eléctricos..
Para os Tuk Tuk’s propõe-se a implementação das seguintes ações:
•

Criação de pontos de paragem de elevada rotação, próximo da Estação de Sintra, Volta do
Duche e principais monumentos;

•

Promoção da utilização de veículos elétricos.

Rede de Aluguer de Veículos de mobilidade suave
Promoção da disponibilização por operadores privados de redes de transporte suaves como aluguer de
bicicletas elétricas e segways.

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
194

Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

Serão disponibilizados pontos de paragem na Volta do Duche (próximo do centro da vila velha), no
Castelo dos Mouros, Palácio da Pena, Monserrate, São Pedro (Praça D. Fernando II), Estefânea –
Estação de Sintra, Estefânea – Parque da Rua da Câmara Pestana, Correnteza e auto-silo da Praça D.
Afonso Henriques na Portela e Rio do Porto.
Propõe-se na rede ciclável as seguintes ações propostas:
•

interligação da rede ciclável e de aluguer de bicicletas com serviços de transporte coletivos,
nomeadamente ferroviários;

•

criação de sistema de utilização de bicicletas como base principal de deslocação no eixo Vila
Velha – Portela/ Estefânea (não exclusivamente turística) e dinamização da iniciativa de aluguer
de viaturas elétricas (ou não);

•

criação de sistema de entrega e recolha, em diferentes locais do Centro Histórico, de bicicletas
partilhadas em São Pedro, Volta do Duche, Castelo dos Mouros, Palácio da Pena, Monserrate,
Estação de Sintra, parque da Rua da Câmara Pestana, Correnteza e auto-silo da Praça D.
Afonso Henriques na Portela.

TeleféricoDe acordo com o Estudo de Tráfego realizado para o Plano de Urbanização de Sintra em
2011, o teleférico proposto terá uma extensão de cerca de um quilómetro, o percurso estudado parte do
Ramalhão com destino à Vila, passando por Santa Eufémia, apresentando um desnível na ordem dos
200 metros (450 metros de altitude em Sta. Eufémia; 250 metros de altitude no Ramalhão).
Somente um estudo aprofundado poderá permitir avaliar a viabilidade deste transporte ponderando
igualmente a sua extensão à Vila/ Estefânea e, eventualmente, concretizar com base numa concessão
por um período de tempo alargado, da ordem dos 20 anos, sendo que tal deverá ser colocado à iniciativa
privada, em colaboração direta com a C. M. de Sintra.

Rede de Percursos Pedonais
Deverá ser criada e potenciada uma rede de percursos pedonais que complemente a oferta para os
turistas e visitantes que gostam de percorrer a cidade a pé. Estes percursos já existem e são divulgados
pela Parques de Sintra Monte da Lua e pela Divisão da Juventude e Desporto da Câmara Municipal de
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Sintra. Estes percursos deverão ser articulados e promovidos em associação com outros modos de
circulação complementar.
Nas zonas mais antigas (nomeadamente em diversos arruamentos do centro histórico), verifica-se,
porém, a ausência de condições adequadas para a circulação de peões em inúmeras situações/
localizações bem como a sua reduzida dimensão para dar resposta a fluxos elevados que se verificam
em determinados períodos do dia e ano. Deste modo propõem-se as seguintes ações:
−

Intervenção em proveito do peão em todo o núcleo histórico da Vila Velha, alargando as zonas
de circulação pedonal em detrimento dos espaços para circulação rodoviária;

−

Criação de rede e percursos potenciados para circulação pedonal e quando possível a ciclista;

−

Consideração da proteção do peão na circulação e atravessamentos da rede rodoviária,
interligando com soluções de acalmia de tráfego;

16.4.7 R E Q U A L I F I C A Ç Ã O D O E S P A Ç O P Ú B L I C O
Pretende-se com a intervenção no espaço público promover a qualificação diferenciada do polo
monumental e paisagístico da Vila Velha de Sintra, potenciar o desenvolvimento cultural e de serviços na
Estefânea e Portela e reforçar S. Pedro como um polo comercial e de restauração com eventos
recorrentes.
O Espaço Público da ARU-CHS está sobrecarregado, com publicidade, toldos e esplanadas sem
uniformidade, com circulação viária intensa, veículos de turismo, autocarros, charretes e comboio, lojas
de artesanato com ocupação da via pública, passeios diminutos, venda ambulante, com escassa
sinalética onde, a que existe, não tem uma imagem uniforme e consistente aumentando a poluição visual
no espaço público, conforme descrito no capítulo caracterização e diagnóstico.
A classificação como "Paisagem Cultural e Natural de Sintra", pela UNESCO é uma mais-valia a ter em
conta em qualquer proposta de intervenção no espaço público no polo de intervenção da Vila Velha de
Sintra. Salienta-se que não se deseja um ambiente hermético ou sequer minimalista. Procura-se a
implementação de um modelo que permita a apropriação do espaço público pelos moradores, visitantes e
utilizadores.
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Propõe-se a realização de projetos de intervenção no espaço público de elevada qualidade no desenho
urbano, com materiais atrativos e adequados aos locais que conquistem a população e sejam assumidos
como espaços de usufruto por toda a população local e visitantes. Estas intervenções municipais serão
desenvolvidas de modo integrado nos núcleos da Vila Velha, São Pedro e Estefânea permitindo a
alavancagem de outras intervenções de requalificação que potenciem a melhoria da imagem urbana da
ARU.

Estefânea

Vila Velha

São Pedro

Figura 85 – Localização dos três polos de intervenção e ligação pedonal prevista

Os projetos estruturantes a promover no espaço público da Vila Velha, São Pedro e Estefânea deverão
ter como ações transversais de intervenção a:
−

Reabilitação e renovação das infraestruturas;

−

Requalificação do espaço público;

−

Redefinição da circulação automóvel, dos transportes públicos e suas paragens;

−

Uniformização do mobiliário urbano;

−

Criação de percursos pedonais e ligação destes aos transportes públicos como alternativa à
circulação automóvel;
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−

Definição de circuitos temáticos como: arquitetura, paisagem, gastronómicos;

−

Potenciação do sistema de vistas;

−

Criação de oferta de atividades de recreio e lazer para turistas e residentes;

Nos pontos que se seguem será feita uma breve caracterização dos objectivos estratégicos para cada
projeto estruturante para o Espaço Público.. Os objectivos estratégicos deverão ser concretizados em
projetos específicos a desenvolver posteriormente. Serão apresentadas as medidas e ações a promover
para cada projeto.
A Solução aqui apresentada constitui uma mera indicação sendo a solução a adotar concretizada
através de projeto concreto de intervenção a desenvolver subsequentemente ao presente
Programa Estratégico.

Vila Velha de Sintra

Figura 86 - Intervenção no Espaço Público da Vila Velha.

Na requalificação do conjunto de espaços públicos inscritos no limite definido na imagem anterior deverá
ser tido em conta os objetivos de requalificação estabelecidos para o espaço urbano.
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A intervenção no espaço público deverá ser acompanhada da implementação de outros projetos
estruturantes como o reordenamento da circulação, o Parque Urbano do Rio do Porto, a Revitalização
dos Mercados Municipais, a Reabilitação da Casa Pombalina e a intervenção no património municipal. Os
referidos projetos deverão alargar o círculo de interesse no centro histórico e complementar a oferta com
equipamentos que se encontram em falta.

Figura 87 - Espaço Público de Vila Velha enquadramento com envolvente

Propõe-se um conjunto de intervenções prioritárias na zona da Vila Velha de Sintra, localizadas
sequencialmente no espaço onde o tratamento da área destinada ao peão é uma prioridade, apresentado
na figura seguinte e descrito nos parágrafos seguintes:
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Figura 88 - Estudo de Intervenção no Espaço Público da Vila Velha de Sintra.

As intervenções globais na Vila Velha de Sintra deverão ser concertadas para todas as áreas a intervir,
procurando criar uma imagem consistente e um espaço público com identidade formal.
A intervenção no reordenamento do sistema de mobilidade na Vila vai permitir a libertação dos espaços,
agora ocupados pelos automóveis e pelos diversos veículos turísticos, possibilitando a implementação de
um desenho do espaço público apelativo ao peão, ao usufruto do local e da própria arquitetura que
caracteriza a Vila Velha de Sintra. Os espaços identificados como prioritários a intervencionar são a
Praça da República, o Largo do Terreiro Rainha D. Amélia-Praça da República, o Largo Gregório D´
Almeida, o Parque de Merendas do Jardim da Liberdade, o Jardim do Bico e o Largo Dr. Virgílio Horta.
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5.

Largo

Dr.

Virgílio Horta

2. Largo Rainha
Dona Amélia
1.

Praça

da

República

3.

Largo

Dr.

Gregório D’Almeida

1.

Praça

da

4. Parque Infantil

República

4.

Parque

de

Merendas

Figura 89 - Localização das zonas de intervenção no Centro Histórico de Sintra

A requalificação da Praça da República para além das ações transversais de intervenção deverá;
promover a valorização dos espaços de entrada e saída de passageiros dos veículos turísticos; a criação
de estadias no espaço público com sombras, áreas cobertas e descobertas e ainda promover a
uniformização das frentes de comércio e de restauração.
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Figura 90 - Praça da República frente ao Turismo de Sintra e fotografias da situação atual.

Figura 91 - Esquema de proposta de solução para Praça da República.

O Largo do Terreiro da Rainha D. Amélia confinante à Praça da República é um espaço público de
excelência, de fruição e contemplação da Vila e do Palácio Nacional onde se prevê, para além das
intervenções transversais, a requalificação do pavimento, a valorização dos seus elementos
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arquitetónicos e a sua dinamização com a realização de cerimónias e eventos. Este espaço deverá ser
intervencionando em articulação com a Parques de Sintra – Monte da Lua.

Figura 92 - Localização e fotografias ilustrativas da situação atual.

Figura 93 - Esquemas elucidativos da proposta para o Terreiro Rainha D. Amélia.
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No Largo Dr. Gregório D`Almeida (Largo do Pelourinho), contíguo ao Terreiro e à Praça da República
tenciona-se, para além das intervenções transversais, requalificar o pelourinho, promover a
pedonalização do Largo e criar um espaço qualificado de paragem e espera das charretes. A valorização
dos elementos arquitetónicos existentes é fundamental, como seja o muro do Terreiro da Rainha D.
Amélia, do tanque /fonte, fachada da Igreja da Misericórdia e ainda a recuperação dos elementos
arbóreos existentes no Largo

Figura 94 - Localização e fotografias da situação atual.

Figura 95 - Esquemas elucidativos da proposta para o Largo Gregório D’Almeida.
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A partir do Largo Dr. Gregório d’Almeida, seguindo na direção da Volta do Duche encontra-se o Parque
de Merendas do Jardim da Liberdade e o espaço de jogo e recreio do Jardim do Bico. Nestes dois
espaços, acrescendo às intervenções transversais, a requalificação do espaço público passará pela
substituição do quiosque, reformulação dos espaços de recreio, desporto informal e estadia e ainda pela
dinamização de esplanadas..

Figura 96 - Intervenção no Espaço de Jogo e Recreio em cima e parque de merendas em baixo. Fotografias da situação atual.
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Figura 97 - Proposta de intervenção para Parque de Merendas.
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A intervenção prevista no Largo Virgílio da Horta, propõe a requalificação através da criação de uma
plataforma pedonal, entre os edifícios dos Paços do Concelho e do Espaço do Cidadão conferindo-lhe
maior dignidade e afirmação como Largo do Município promovendo a valorização do chafariz, a restrição
do estacionamento e a dinamização deste espaço através da realização de cerimónias e eventos.

Figura 98 - Localização e fotografias ilustrativas da situação atual.

Figura 99 - Esquemas elucidativos da proposta para o Largo Virgílio Horta.

Para além das ações apresentadas ao nível do espaço público prevê-se ainda intervenções nos
arruamentos e percursos pedonais, como sendo:
−

Beneficiação das escadinhas de Brimante;

−

Beco do Teixeirinha (Largo do Terreirinho);

−

Beco do Forno (junto à fachada sul do Hotel Tivoli);
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−

Sinalização de percursos.

Com a intervenção nos percursos tenciona-se criar condições de acessibilidade, através da beneficiação
dos acessos, que potenciem percursos arquitetónicos, históricos e paisagísticos, com marcação de
pontos de vista predominantes sobre as diversas paisagens a partir e do Centro Histórico de Sintra.
A colocação de sinalética possibilitará identificar a diversidade de percursos que existe no Centro
Histórico de Sintra, salientando pormenores, edificado, património, vistas enquanto se percorre Sintra.
Criar percursos de descoberta de Sintra, na sua história, no património edificado, religioso, arquitetónico,
arqueológico e paisagístico.
A ligar os polos de São Pedro, Vila Velha e Estefânea são desenvolvidos percursos pedonais com a
intenção de promover a paisagem cultural e histórica, a paisagem natural, os hábitos e costumes e a
gastronomia regional, devendo os espaços públicos estar pontuados com uma rede de leitores de
paisagem. Estes circuitos serão identificados com sinalética interpretativa do circuito e da paisagem,
sendo os novos percursos concertados com os existentes.

Figura 100 – Percurso pedonal entre a Vila Velha e São Pedro
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O percurso de ligação entre a Vila Velha e São Pedro terá um comprimento de 950ml. O trajeto será
promovido partindo da Vila Velha, Calçada dos Clérigos, Igreja de Santa Maria, Rampa do Castelo, Rua
da Trindade, Capela de S. Lázaro e Praça D. Fernando II, havendo ainda um segundo trajeto entre a
Igreja de S. Pedro a Praça D. Fernando II e a Rua 1º de Dezembro.
Pretende-se requalificar os passeios, criar um passeio mais largo e confortável do lado da rua onde
existem mais frentes de comércio, serviços e restauração, condicionar o estacionamento, quando a
largura de rua permitir, providenciar a melhoria da sinalética e dos elementos publicitários e a valorização
dos elementos arbóreos.

Figura 101 – Percurso pedonal entre a Vila Velha e a Estefânea

A ligação pedonal entre a Vila Velha e a Estefânea desenrolar-se-á no percurso já existente até ao Largo
do Município, passando pelo Parque da Liberdade e pelo futuro Parque Urbano do Rio do Porto, sendo
que a partir deste ponto a extensão do percurso a criar através de diferenciação de pavimento e sinalética
terá cerca de 375 ml, seguindo em direção à Correnteza e ao Mercado Municipal de Sintra, passando
pela zona cultural e comercial da Estefânea.
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São Pedro
Trata-se de um núcleo urbano localizado a sul da área de intervenção, caracterizado pelo seu carácter
predominantemente residencial, com exceção dos usos comerciais e restauração, dispostos ao longo da
Calçada de São Pedro.

Figura 102 - Espaço Público de S. Pedro – Enquadramento com Envolvente

A construção predominantemente em banda de baixa volumetria, entre um e dois pisos, caracteriza o
edificado dominante, pontualmente interrompido por pequenas propriedades portadoras de uma memória
rural atualmente sem expressão, e que, a par dos logradouros de pequenas quintas com pouca
relevância no conjunto habitacional, representam as áreas verdes privadas, uma vez que em termos de
espaço público estes são praticamente inexistentes.
É através da Praça de D. Fernando II, contígua à quinta de São Pedro, que é feita a transição da malha
urbana e garantida a identidade territorial do aglomerado, sendo igualmente este, o espaço público mais
qualificado em comparação com a restante estrutura que, na maior parte da sua extensão, não prevê
sequer circulação pedonal exclusiva ou protegida da viária, nem apresenta qualquer tipo de
hierarquização de distribuição local, espaços de estadia ou percursos qualificados.
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A requalificação do espaço público em S. Pedro passa pela concretização das intervenções transversais
assinaladas no início do presente capítulo e ainda pela requalificação da Praça D. Fernando II e do Largo
da Igreja de São Pedro e da promoção de do percurso pedonal de ligação entre S. Pedro e a Vila Velha.

2. larog da Igreja

1.

Praça

D.

Fernando II

Figura 103 - Localização das Intervenções Propostas em São Pedro.

A intervenção de requalificação do espaço público na Praça D. Fernando II pretende criar uma área sem
barreiras arquitetónicas, com diferenciação ao nível das cores e das caixas de pavimento de forma a
permitir uma leitura diferenciada das diferentes utilizações, uma vez que é intenção manter a presença de
feiras e outros eventos, ao mesmo tempo que, no período entre feiras/eventos, tenha uma identidade e
atividade própria; o tratamento do espaço deverá compatibilizar-se com coberto arbóreo existente.
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A Solução aqui apresentada constitui uma mera indicação sendo a solução a adotar concretizada
através de projeto concreto de intervenção a desenvolver subsequentemente ao presente
Programa Estratégico.

Figura 104 - Proposta de Intervenção no Largo D. Fernando II e Largo da Igreja.
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Figura 105 - Localização da Intervenção no Largo D. Fernando II e Fotografias da Situação Atual.

A requalificação do espaço público no Largo da Igreja de S. Pedro, passará pela intervenção no espaço
público ao nível do pavimento e iluminação com avaliação e manutenção do coberto arbóreo existente. O
percurso identificado anteriormente de ligação à Vila e à Praça D. Fernando II deverá estar assinalado
neste local sendo sugerido ao visitante a continuação do mesmo e a indicação de pontos de interesse no
trajeto até atingir a Vila, entre eles a Capela de S. Lázaro e a Igreja de Santa Maria.
A integração do percurso pedonal entre Rua 1º de Dezembro, Praça D. Fernando II e Largo da Igreja,
no percurso mais extenso, até à Vila é fundamental para uma leitura completa e estruturada desta zona
da ARU. Esta deverá ser desenvolvida através da já referida identificação de percurso pedonal através do
pavimento e sinalética.
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Figura 106 - Localização da Intervenção no Largo da Igreja e Fotografia da Situação Atual.

Figura 107 - Esquema de Proposta de Intervenção no Largo da Igreja de São Pedro.

Pretende-se ainda, no espaço público de São Pedro promover a qualificação do espaço público,
tornando-os atrativo à instalação do comércio local e de atividades culturais.
A Solução aqui apresentada constitui uma mera indicação sendo a solução a adotar concretizada
através de projeto concreto de intervenção a desenvolver subsequentemente ao presente
Programa Estratégico.

Estefânea
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Na zona da Estefânea, deverá potenciar-se a diferenciação pela introdução de atividades e equipamentos
culturais que reforcem a sua presença neste mercado. Pretende-se criar na Estefânea um polo para o
desenvolvimento de atividades culturais complementando o potencial que o Olga Cadaval apresenta para
a realização de congressos/reuniões de negócios e de eventos culturais proporcionando percursos
culturais e temáticos, requalificando a via pedonal existente, proporcionando uma maior atratividade para
o estabelecimento de um comércio local de qualidade.
Na requalificação do conjunto de espaços públicos inscritos no limite definido na planta seguinte
pretende-se contribuir para a concretização dos objetivos genéricos a implementar na área da Estefânea,
tendo em conta as intervenções transversais previstas para o espaço público e ainda a requalificação e
regeneração das atividades económicas presentes, nomeadamente pela dinamização da zona enquanto
polo de oferta cultural complementar à da Vila. Pretende-se ainda a criação e promoção de oferta
concertada entre diferentes operadores na ARU-CHS de atividades culturais para turistas e residentes.

Figura 108 - Localização da Zona de Intervenção na Estefânea.
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Figura 109 - Espaço Público da Estefânea - enquadramento com Envolvente

Figura 110 - Proposta de Intervenção na Zona da Estefânea.
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O acesso e estacionamento nesta zona deverá ser garantido através da criação de estacionamento nas
traseiras da Av. Heliodoro Salgado e Rua da Câmara Pestana. Este estacionamento deverá colmatar as
necessidades atuais e garantir oferta de estacionamento para os serviços aqui existentes e na envolvente
bem como em períodos de maior atividade no Centro Cultural Olga Cadaval, MUSA, Mercado e Av.
Heliodoro Salgado.
A Solução aqui apresentada constitui uma mera indicação sendo a solução a adotar concretizada
através de projeto concreto de intervenção a desenvolver subsequentemente ao presente
Programa Estratégico.
A intervenção no Largo Dr. António José de Almeida até à Av. Heliodoro Salgado pretende, além das
intervenções transversais, a reabilitação das espécies vegetais existentes, equacionar a relocalização do
Espaço do Cidadão como dinamizador da zona; a reparação pontual dos pavimentos em áreas /
percursos pedonais e ainda a reformulação da rotunda e do espaço central atual.

Figura 111 - Localização e Fotografia da situação atual

Para o Largo do Mercado - Rua Capitão Mário Alberto Soares Pimentel / Rua Ulysses Alves a
intervenção no espaço público incluirá a reparação pontual dos pavimentos em áreas / percursos
pedonais; a colocação de elementos que demarquem os eixos de circulação partilhada e zona de cargas
e descargas; a regulamentação das ocupações de espaço público nas frentes de comércio e de
restauração e o ordenamento da feira ambulante..
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Figura 112 - Localização e Fotografia da situação atual

Pretende-se com a intervenção a realizar no mercado inclui-lo no roteiro de Sintra, o mercado deverá ser
alvo de intervenção no âmbito de um projeto estruturante. Pretende-se que este ponto de atração
assegure a oferta de produtos locais e de restauração, criando um espaço qualificado com promoção e
disponibilização de produtos locais.
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Na Av.ª Heliodoro Salgado e Largo Afonso de Albuquerque até à Alameda Combatentes da Grande
Guerra face às situações de prevaricação sistematicamente verificadas, é urgente a limitação definitiva
do acesso a veículos fora das horas permitidas de cargas e descargas na Av. Heliodoro Salgado.
Verifica-se ainda a necessidade de colocação de elementos que demarquem os eixos de circulação
partilhada e zona de cargas e descargas.A criação de um ambiente urbano mais qualificado, poderá ser
obtida pela colocação de espécies vegetais que permitirão criar zonas de ensombramento necessárias à
qualificação do espaço urbano, por exemplo a constituição de uma “Alameda das Camélias”. O percurso
pedonal cultural, comercial e de ligação á Vila de Sintra, deverá ser promovido criando assim um espaço
atrativo à fixação de comércio local de qualidade e diferenciado.

Figura 113 - Localização e Fotografia da situação atual
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Figura 114 - Proposta de Ocupação do Espaço Público da Estefânea.

Pretende-se com a intervenção na Av. Heliodoro Salgado criar um polo de atração de restauração e de
comércio, e através da realização de ações de sensibilização e formação junto dos comerciantes e
proprietários locais, dinamizar o comércio e modernizá-lo. A Av. Heliodoro Salgado é um ponto de
passagem para a zona do Comboio, do Mercado, para o Centro Cultural Olga Cadaval e para o M.U.S.A.
É intenção do município que este arruamento seja um ponto de referência na área do comércio e
restauração e não apenas eixo de ligação.
Com um ponto de vista único sobre a serra de Sintra e a Vila Velha a Alameda Combatentes da Grande
Guerra, designada “Correnteza” deverá sofrer intervenções ao nível da requalificação da calçada
artística e lajes de pedra, da resolução dos limites dos canteiros sul e norte; da reabilitação das caldeiras
das árvores existentes; do restauro do mobiliário urbano existente; da revisão da rede de rega e do ponto
de água/bebedouro; da reabilitação do muro do miradouro em toda a sua extensão, incluindo o troço da
Rua Dr. Alfredo Costa e em todos os seus componentes (conversadeiras, floreiras, armários técnicos e
colunas de iluminação que o pontuam).. Pretende-se manter o carácter de miradouro do Jardim.
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Pretende-se incentivar a ligação entre a Biblioteca e o jardim potenciando a relação entre a leitura e a
paisagem.

Figura 115 - Zona de Intervenção na Alameda dos Combatentes da Grande Guerra.

A intervenção prevista do Largo Afonso de Albuquerque até à Avenida Movimento Forças
Armadas aponta para o reordenamento da área avarandada sobre a linha férrea adjacente ao edifício
Sintra Garagem, valorizando-a enquanto espaço de descompressão e miradouro orientado a nordeste
(espaço a)), permitindo o alargamento e reconstrução do passeio entre o largo Afonso de Albuquerque e
o início da Av. Movimento das Forças Armadas (espaço b)), e o desenvolvimento de medidas de
abrandamento do tráfego automóvel recorrendo ao prolongamento da calçada de granito nas faixas de
rodagem até ao entroncamento com a Av. Movimento das Forças Armadas (espaço c)). Deverá ser
garantida a continuidade das soluções construtivas e materiais existentes nas zonas atrás referidas e
ainda para a valorização das frentes de comércio e serviços.
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(b)
(a)

(c)

Figura 116 - Zona de Intervenção no Largo Afonso de Albuquerque

A Solução aqui apresentada constitui uma mera indicação sendo a solução a adotar concretizada
através de projeto concreto de intervenção a desenvolver subsequentemente ao presente
Programa Estratégico.
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16.4.8 I N F R A E S T R U T U R A S
A proposta no domínio das infraestruturas tem como base os estudos desenvolvidos para a revisão do
Plano de Urbanização de Sintra, adaptando-a aos pressupostos que levaram à delimitação da ARU.
No eixo estratégico 4, um dos objetivos propostos é o Reforço e Modernização das Infraestruturas cujas
principais medidas são:
•

Reforço e modernização das infraestruturas, a implementar através das medidas propostas:
•

Remodelar a rede de abastecimento de água (substituindo e reforçando a rede de água nos
troços necessários);

•

Implementar sistema separativo de saneamento (modernizando e concluindo a rede de
esgotos domésticos);

•

Instalação da rede de distribuição de gás natural (implementando a rede de gás em toda a
área);

•

Remover traçados aéreos das linhas de distribuição de energia elétrica, a rede de
telecomunicações, e outras redes aéreas, com recurso a vala ou calha técnica;

•

Promover a implementação da rede de tv por cabo em toda a área de intervenção e
remoção de antenas.

•

Criação de pontos Wi-fi nas localidades de São Pedro, Vila Velha de Sintra e Estefânea

É premente realizar redes de drenagem de efluentes domésticos e pluviais em redes separativas, em
grande parte dos arruamentos existentes, para que seja possível o devido tratamento dos efluentes e
sejam eliminadas as fossas que ainda existem, que contaminam o solo e os aquíferos.
Em algumas áreas, existem redes de distribuição aéreas, o que não está conforme com o carácter urbano
destas zonas. Deverão ser verificadas as obrigações legais dos promotores e das empresas
responsáveis pelas infraestruturas nesta situação, principalmente os telefones, e que sejam acionadas
medidas para procederem ao enterramento das infraestruturas.
As redes mais antigas, que se localizam na Vila Velha de Sintra, em São Pedro e em parte da Estefânia,
apresentam percas de água e avarias frequentes, necessitando de ser remodeladas. Pretende-se
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proceder à substituição dos sistemas de abastecimento que têm em média 30% de perdas no sistema
atual;
A área de intervenção da Estefânea e na zona do centro histórico de Sintra – Vila Velha, as redes de
distribuição de energia elétrica, de iluminação pública e telecomunicações já se encontram enterradas.
Nas periferias destas áreas e em São Pedro são realizadas por via aérea, como em grande parte da
restante área da ARU, cuja classificação patrimonial mundial bem como a frequência de turismo não é
compatível com esta situação. Nas áreas onde é necessário remodelar as redes de distribuição de água,
as redes de drenagem e enterrar as redes de eletricidade e de telecomunicações, propõe-se que todas as
infraestruturas sejam reconstruídas em valas especialmente dimensionadas para o efeito, realizando-se
as obras em simultâneo com ganhos de escala. A solução apontada é uma calha técnica incorporando a
tubagem necessária para futuras e eventuais infraestruturas ou através da colocação de uma calha nas
fachadas dos prédios que permita a passagem das infraestruturas elétricas e telecomunicações. Prevê-se
a intervenção nas infraestruturas dentro da lógica específica de cada uma, em primeira fase nas áreas de
intervenção do espaço público e posteriormente nas restantes áreas da ARU-CHS.
No âmbito da sustentabilidade e eficiência energética, a iluminação pública deverá ser realizada com
base em energias renováveis ou pela utilização de soluções de maior eficiência como Leeds, com
controlo remoto dos níveis de iluminação e consequentemente de consumos, durante a noite, quando
necessário.
De referir que a intervenção nas infraestruturas deverá ser realizada em simultâneo com os projetos de
reabilitação do espaço público.

Vila Velha de Sintra – Infraestruturas
As intervenções nesta fase estão relacionadas com o sistema de saneamento básico, tendo como
prioridade máxima a saúde pública e com a necessidade de intervir na zona histórica da Vila Velha de
Sintra, zona de enorme valor patrimonial e sensibilidade arqueológica.
Como primeira intervenção, é essencial que seja assegurada a criação de uma espinha dorsal do sistema
de saneamento básico, estabelecendo a sua ligação à Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR da Ribeira). Os emissários da espinha dorsal têm origem nos seguintes locais:
−

Palácio de Seteais;
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−

Quinta da Regaleira – ao preconizar o estabelecimento desta ligação, não se justifica assim
a implantação de uma ETAR na Quinta da Regaleira;

−

Vila Velha de Sintra zona oeste;

−

São Pedro – que é a origem de dois emissários, que estabelecem a ligação com o emissário
existente do sistema da Guia e recolhem as águas residuais domésticas provenientes da
zona Este da Vila de Sintra e Portela Oeste, atravessando a várzea para ligar à ETAR da
Ribeira.

Esta medida assegura o tratamento das águas residuais dos principais aglomerados urbanos da área de
intervenção, como o centro da Vila Velha de Sintra, Portela de Sintra, São Pedro e Sta. Maria.
Na zona histórica da Vila Velha de Sintra, deve recorrer-se a uma calha técnica ou ao sistema atual para
a execução dos trabalhos de águas e esgotos. Para as telecomunicações e rede elétrica propõe-se
sempre que possível a colocação de uma calha técnica nas fachadas dos edifícios. Os caneiros ou
coletores que asseguram actualmente a drenagem das águas residuais, devem ser reabilitados,
implantando-se um novo coletor adjacente para o sistema de drenagem de águas pluviais. À semelhança
de outras intervenções da mesma natureza em centros históricos, o sistema de drenagem de águas
residuais e pluviais deverá localizar-se no eixo do espaço canal, com recobrimento diferenciado. Nesta
solução, as restantes infraestruturas deverão ser compatibilizadas, respeitando os afastamentos mínimos.
Nos casos em que a rede de distribuição de gás existente esteja distante dos arruamentos
intervencionados, deve ser realizada a pré-instalação das condutas de gás, para ligação futura à rede.
No que diz respeito à rede de infraestruturas no centro da Vila Velha de Sintra preconizam-se as
seguintes ações:
•

Remodelação e modernização das infraestruturas:

•

Remodelar a rede de abastecimento de água;

•

Pré-instalar a adutora de ligação entre o reservatório de Sta. Eufémia e o reservatório do Alto
da Bonita;

•

Converter sistema unitário de saneamento em sistema separativo;

•

Instalar novos emissários;
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•

Instalar válvula redutora de pressão no Largo Ferreira de Castro, no Largo do Palácio
Nacional de Sintra, Travessa da Paderna e na rua que ladeia a Quinta de S. Sebastião;

•

Enterrar a linha de distribuição de energia elétrica;

•

Enterrar a rede de telecomunicações;

•

Pré-instalar condutas de abastecimento de gás natural;

•

Instalar tubos guia para instalação futura de infraestruturas;

•

Criar hotspots (wi-fi) – Centro da Vila e Estação Ferroviária de Sintra;

•

Uniformizar postes de iluminação pública / luminárias, compatibilizando-os com a imagem
pretendida para o local;

•

Implementar um sistema de conservação de energia, ao nível de iluminação pública, através
da diminuição da intensidade da iluminação em horas de menor movimento;

•

Remover antenas vetustas.

Em relação ao sistema de abastecimento de água, a zona que engloba a parte antiga da Vila Velha de
Sintra, entre a Estrada Nacional 375 e o Palácio Real, é atualmente abastecida a partir do reservatório da
Quinta Velha, que tem um volume insuficiente face às necessidades. Por outro lado, o reservatório da
Quinta Velha está localizado a uma cota demasiado baixa para garantir o abastecimento em condições,
nas habitações nas zonas mais elevadas. A zona acima desta tem os volumes regularizados pelo
reservatório do Campo (e do Alto da Bonita, caso seja construído). Desta forma, o abastecimento desta
zona será realizado a partir de uma válvula redutora de pressão (VRP), no Largo Ferreira de Castro, que
fixa a pressão na origem da rede à cota de 250 metros aproximadamente. Essa VRP é alimentada pela
conduta distribuidora principal (conduta Campo – Monserrate). O abastecimento pode ser feito
exclusivamente a partir da VRP ou do reservatório da Quinta Velha.
A instalação da VRP do Largo do Palácio Nacional de Sintra, garante o abastecimento de água da Rua
da Pendoa, Passeio dos Velhos, Rua Sotto Mayor, Mercado Municipal de Sintra, Rua da Macieira e o
troço principal desde da Calçada do Rio do Porto até ao edifício da Câmara, prosseguindo depois pela
Rua Dr. Alfredo da Costa.
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A implementação desta fase é crítica e deverá ser feita no curto prazo, visto que a sua interferência com
as operações que se pretendam implementar no espaço público e mesmo no edificado podem
comprometer toda a operação de reabilitação urbana.
São Pedro de Penaferrim – Infraestruturas
Para o polo de São Pedro existem já estudos realizados pelos SMAS de Sintra que pretendem avançar
durante o ano de 2015 com a intervenção de separação das redes unitárias. A abrangência deste projeto
é superior à do espaço público da zona de São Pedro, apresenta-se em seguida a proposta dos SMAS
para São Pedro.
Está em fase de preparação do concurso um projeto de execução, já realizado, promovido pelos SMAS
que prevê a remodelação da Rede de Abastecimento de Águas, Águas Residuais Domésticas e Pluviais.
Este projeto inclui a área delimitada pela DPGE para São Pedro com exceção da zona da feira – Praça D.
Fernando II.
A área de intervenção do referido estudo é de 39 ha e apresenta uma extensão aproximada de 7000 ml.
A estimativa de Investimento é de 5.394.460,30€ e apresenta um prazo de execução de 20 meses (obra).
O SMAS tem grande urgência nesta intervenção. Os principais Parceiros nesta intervenção são SMAS,
CMS e outros operadores.
Este estudo inclui ainda o projeto de parte de uma conduta elevatória entre o Reservatório do Campo e o
Reservatório de Santa Eufémia.
De acordo com o referido projeto (…) “prevê-se a repavimentação de todas as ruas onde há intervenção
a nível das infraestruturas. (…) Segundo as características das ruas no geral, considera-se a divisão da
área a pavimentar em quatro zonas:
•Avenida Conde Sucena: será pavimentada e trabalhada em termos paisagísticos, de modo a
conferir-lhe a dignidade devida a uma entrada em zona de centro histórico, e otimizando
compromissos entre passeio /estacionamento/faixa de rodagem;
•Calçada José Joaquim Gonçalves: será removida toda a calçada existente, muito polida, e
colocada nova calçada em granito (de modo a promover a aderência, face ao calcário) salpicado
a cores (cinzas e rosa) que farão a “animação” da via;

GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA
DIREÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE, PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
Praça D. Afonso Henriques, Sintra
+351 219 247 038

+351 219 247 072 E-mail: dm-apg@cm-sintra.pt

227

•Rua Tude de Sousa / Rua Serpa Pinto: são as ruas de maior expressão presentemente
revestidas a betuminoso. Prevê-se que mantenham as suas características, sendo contudo
removido na totalidade o existente e colocados novos materiais (exceto nos passeios onde
poderá ocorrer aproveitamento de parte do material);
•Generalidade das Ruas: encontram-se em calçada, que deverá ser removida para colocação
das infraestruturas. Estima-se que possa ser reaproveitado 70% do total, que será então
recolocado em calçada, valeta ou outros (conforme seja indicado), sendo os restantes 30%
preenchidos por material novo, idêntico ao existente.

Na planta que se segue apresenta-se as áreas de intervenção do projeto dos SMAS com limite a azul. Na
área a verde a intervenção prevista pelos SMAS e na mancha a azul a intervenção exclusivamente da
Câmara Municipal de Sintra.
A obra dos SMAS será concertada com as intervenções necessárias realizar pelos restantes operadores
para que uma vez repavimentado o solo não exista necessidade de voltar a abrir nos tempos próximos.

Figura 117 - Limite de intervenção do projeto de beneficiação do sistema de abastecimento de águas e drenagem dos SMAS
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No que diz respeito à rede de infraestruturas em São Pedro e para além da intervenção prevista pelos
SMAS e descrita acima preconizam-se as seguintes ações a implementar pelos restantes operadores e
CMS.
Para a Zona de São Pedro, no que diz respeito à Iluminação Pública prevê-se a uniformização das
luminárias existentes, a substituição por equipamentos eficientes como Leeds, a utilização de reguladores
de iluminação e de sensores para iluminação, quando necessário.
No que diz respeito à rede de Gás foi realizada uma análise de viabilidade à implantação da rede em São
Pedro e segundo o operador não existe interesse em intervir no território.
Na rede de telecomunicações e outros operadores de comunicações e TV deverá ser realizada a
intervenção pela Câmara Municipal de Sintra e deixado um negativo no solo que permita a remoção dos
cabos aéreos e a adesão de outros operadores em qualquer altura com base numa concessão de
utilização da passagem.
Deverá ser promovida a Implementação de hotspot (wi-fi) na área de intervenção do espaço público que
dinamize o reconhecimento e exploração dos percursos em São Pedro e extendida a rede actual aos 3
centro urbanos.

Estefânea – Infraestruturas
Na zona da Estefânea, na área de intervenção do espaço público a rede elétrica já se encontra enterrada
bem como as telecomunicações. Nas áreas envolventes e onde se verificar a sua necessidade são
preconizadas as seguintes intervenções,:
o

Remodelação da rede de abastecimento de água;

o

Implementação de sistema separativo de saneamento;

o

Enterramento da linha de distribuição de energia elétrica;

o

Enterramento da rede de telecomunicações;

o

Instalação da rede de distribuição de gás natural;

o

Instalação de tubos guia para instalação futura de infraestruturas;
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o

Colocação de postes de iluminação pública com um design adequado e articulado com as
restantes áreas na ARU-CHS;

o

Remoção de antenas vetustas;

Iluminação Pública
A Iluminação Pública representa aproximadamente 3% das despesas do município, existem atualmente
soluções com maior eficiência energética que pressupõem um investimento em reguladores de
iluminação, sensores, utilização de luminárias mais eficientes, tecnologias alternativas como o Led, entre
outras.
Na zona da ARU existe uma diversidade de luminárias diferentes e, nas zonas do centro da Vila Velha e
São Pedro as infraestruturas são aéreas provocando grande impacto na imagem global do espaço com a
consequente poluição visual.
Pretende-se, com a intervenção de beneficiação no espaço público, que as redes aéreas sejam retiradas
preconizando uma solução para as mesmas que reduza o impacte visual destas no meio urbano.
A habitação no centro histórico foi, na sua maioria, construída há mais de 30 anos enquadrando-se o
regime excecional de reabilitação urbana Lei nº 53/2014 de 8 de Abril que dispensa os proprietários da
obrigação na reabilitação do cumprimento dos requisitos mínimos de eficiência energética e qualidade
térmica nas situações em que existam incompatibilidades de ordem técnica, funcional ou de valor
arquitetónico, desde que justificadas mediante termo de responsabilidade do autor do projeto. Esta
“desobrigação” compreensível para o edificado em causa terá como consequência a manutenção do
desempenho energético no seu estado atual.
Desta forma propõem-se os seguintes projetos estruturantes no âmbito das infraestruturas a ARU-CHS:
-

Promover a valorização ambiental pelo aumento e eficiência energética, através da:
Remoção de infraestruturas aéreas;
Uniformização de luminárias para a ARU-CHS;
Promoção de medidas que visem o aumento de eficiência energética no sistema de
iluminação pública;
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Resíduos – Contentorização/ Ecopontos
O espaço público da ARU no centro histórico tem soluções diferenciadas de contentorização
nomeadamente: ecopontos, contentores verdes de 1m3 de resíduos orgânicos, contentores enterrados e
de superfície. Pretende-se que seja realizado um estudo para uniformização destas soluções com vista à
redução da obstrução visual e física que esta diversidade impõe no espaço público. Pretende-se que
sejam contentores enterrados e em locais de reduzido impacte visual. Propõe-se desta forma os
seguintes objetivos:
•

Uniformização e definição de sistema de recolha de lixo e contentorização na ARU do CHS.

Outras Infraestruturas
Como já foi referido anteriormente, como o reservatório do Campo tem uma capacidade de regularização
muito reduzida, propõe-se a construção de um reservatório em Chão de Meninos, nas proximidades de
uma elevação designada por Alto da Bonita, a uma cota ligeiramente superior à do reservatório do
Campo. A conduta elevatória seria seccionada passando a funcionar como elevatória entre o reservatório
de Ranholas e o reservatório do Alto da Bonita.
Como foi referido anteriormente, a implementação de alguns tipos de infraestruturas é opcional, devido à
sua natureza e ao custo que acarreta a implementação das mesmas. No entanto como constituem uma
mais-valia justifica que sejam tidas em conta. As infraestruturas são as seguintes:
•

Rede de rega e lavagem de espaços públicos, independente da rede de distribuição
domiciliária de água – a sua importância é grande para a sustentabilidade do consumo de
água tratada. Propõe-se a sua realização faseada, incluindo-se a respetiva rede quando das
obras de remodelação das infraestruturas, principalmente das áreas classificadas e áreas
envolventes. À medida que outras redes sejam realizadas esta rede deve ser incluída.
Considerando o caudal da nascente da Volta do Duche de 20m3/hora, poder-se-á considerar
desde já uma instalação experimental nesta zona do plano. A implementação de um sistema
desta natureza carece de um estudo de viabilidade técnico/económica.

•

A rede de fibra ótica de telecomunicações deve ser realizada sempre que se verifiquem
obras de remodelação de infraestruturas e sempre que as empresas concessionárias
pretendam realizar as respetivas obras.
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16.4.9 Q U A L I D A D E D O A R
As intervenções que se pretendem para o centro histórico provocarão um aumento na dinâmica nos
centros urbanos, este aumento poderá causar impactes que deverão ser monitorizados e minimizados
conforme propostas apresentadas em seguida. Os impactes são de escala inferior uma vez que o tecido
urbano mantém as suas características base e função desempenhada.
O aumento da intensidade de utilização do espaço será compensado pela capacidade de absorção
existente na envolvente.
Prevê-se a implementação de uma rede de transportes suaves que promoverá redução da emissão de
gases e de ruído.
O aumento do ruído decorrente do aumento de uso do espaço urbano será uma consequência a ter em
conta no desenho urbano e nas soluções a adotar no conjunto das intervenções a incluir, nomeadamente
diversificação dos locais a realizar ações culturais e o estabelecimento de horários limites para comércio.
Define-se a necessidade de implementação de medidas que promovam a qualidade do ar e a diminuição
ruído ambiente:
•

Promoção da redução da poluição atmosférica pela monitorização e adoção de ações que visem
a redução da emissão de gases e poeiras;
Implementação de redes de transportes suaves;
Promoção da utilização de meios de transporte coletivos com menor impacto ambiental;
Promoção junto de entidades privadas da exploração de modelos de negócio associados a
modos suaves de locomoção.

•

Monitorização do ruído ambiente;
Identificação e monitorização de nível de ruído ambiente atual e futuro;
Realização em localizações alternadas de atividades culturais que tenham impacte ao nível
do ruído;
Limitação de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais em áreas de maior
densidade habitacional.
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No que diz respeito à adaptação às alterações climáticas pretende-se implementar as seguintes medidas
Promoção de medidas e acções que visem contribuir para a adaptação às alterações climáticas
A Fauna e Flora, poderão sofrer algum impacte decorrente do aumento de visitantes a percorrer as redes
de circuitos da natureza podendo estes provocar alteração nos habitats das espécies endémicas, pelo
que deverão ser criados diferentes percursos diminuindo a carga originada pelos visitantes em cada
percurso.

16.5 F I C H A S P R O J ET O S E ST R U T U R A N T ES
Em suma, a Operação de Reabilitação Urbana incluirá como projetos estruturantes: a beneficiação do
espaço público (infraestruturas, equipamentos e espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva), a
beneficiação do património imóvel municipal e a beneficiação por iniciativa particular de imóveis privados
bem como a construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios.
As medidas e ações propostas para cada projeto foram definidas nos eixos estratégicos apresentados no
capítulo anterior. No presente capítulo são identificados os projetos estruturantes a promover, que
concretizam as questões apresentadas anteriormente e que deverão alavancar a reabilitação urbana.
Para cada objetivo é definido um prazo de execução e quais as entidades ou parceiros responsáveis pela
sua execução/implementação.
Organização desta tabela no final em função da organização do documento com os projetos estruturantes
e prazos

EIXOS

Quadro 29 - Projetos Estruturantes e respetivos prazos de execução propostos.

Curto
prazo
<2
ano

Médio
prazo
2-6
anos

x

x

SGRU/ DCD

Dinamização da Reabilitação de Património Privado

x

Sintra Wellcome Center

x

Mercado da Estefânea

x

DPGE/ DGPI
SGRU/ DPGE/
DCD
GLAE/
Concessão

Objetivos

Sustentabilidade
Económica

Criação de Rede de Percursos Pedonais temáticos

Equipamento Cultural Multifuncional

x

Longo
prazo
>6
anos

Entidade
Responsável

Privado
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EIXOS
Governança
Sustentabilidade
Social
Qualificação do Ambiente Urbano

Curto
prazo
<2
ano

Objetivos

Médio
prazo
2-6
anos

Longo
prazo
>6
anos

Entidade
Responsável
CMS/ AMS/
SGRU

Criação do Gabinete de Reabilitação Urbana

x

Plano de Marketing Estratégico e Comunicação para 12
anos.

x

x

x

SGRU/ GCOR

Criação de um quadro de apoios fiscais e financeiros
incentivadores da reabilitação urbana

x

x

x

SGRU/ DFP

Reabilitação do património municipal

x

x

x

SGRU/ DGPI/
DGPE

Bolsa de fogos reabilitados para arrendamento a jovens

x

SGRU/ DGPI/
DSAS

Conversão da Casa do Escritor para outro uso

x

SGRU/ DCD

Reabilitação do património privado e municipal

x

x

Reestruturação da Rede Viária - circulação e sinalização

x

SGRU/ DTMU

Criação dos Estacionamentos na Estefânea, na Portela e
Ramalhão

x

SGRU/ DTMU/
EMES

Beneficiação do Espaço Público da Vila Velha de Sintra

x

x

SGRU/ DPGE

Beneficiação do Espaço Público de S. Pedro - Espaço
Público

x

x

SGRU/ DPGE

Beneficiação do Espaço Público da Estefânea

x

x

SGRU/ DPGE

Beneficiação de Infraestruturas no espaço público da ARU

x

x

Promoção de sistema de modos suaves de locomoção
Uniformização de imagem na ARU-CHS através da
uniformização das soluções para o mobiliário urbano,
contentorização, sinalética.

x

x
x

SGRU/ DPGE

SGRU/ SMAS/
Operadores
SGRU/
Concessão/
DTMU
SGRU/ DCD/
DPGE/ SMAS

x

Parque Urbano do Rio do Porto

x

SGRU/ DPGE

Musealização da Mãe de Água

x

CMS/ SMAS

Nas fichas de projeto e planta que junto se anexam apresenta-se uma breve descrição de alguns projetos
estruturantes, bem como a sua localização.
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PARTE V
INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO
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17 E STIMATIVAS DE C USTO
A implementação da estratégia de reabilitação urbana proposta no presente documento tem um custo
associado que deverá ser quantificado (esta estimativa deverá ser utilizada com a devida salvaguarda,
pois é apenas um cálculo aproximado baseado em custos médios de construção com base num histórico
e não num projeto real e adaptado a cada edifício). O custo de implementação da estratégia corresponde
à soma das intervenções realizadas por particulares, no património edificado, e pelo município, no seu
património e nos projetos estruturantes propostos.
Para o edificado geral foram definidos níveis de intervenção em função do estado de conservação e para
o qual foi estimado um custo de obra por metro quadrado. Da multiplicação deste valor médio estimado
pela área de intervenção prevista obtemos o custo da intervenção para edifício e por quarteirão.
Para os projetos estruturantes foi também estimado um valor médio de intervenção por metro quadrado
em edificado ou em espaço público, obtendo-se o custo de intervenção global, por multiplicação deste
pela área de intervenção. Como referido anteriormente, os valores são estimados e servem apenas para
efeitos de cálculo do valor global da intervenção. As referidas estimativas não são vinculativas nem
deverão servir de referência para intervenções futuras pois decorrem da observação exterior do edificado.
Apenas através da realização de projeto se poderá definir o valor real de intervenção por edifício ou
fração.
No capítulo que se segue são identificados os custos estimados de intervenção no edificado público e
privado.

17.1 I N V EST I M EN T O P Ú B L I C O

E

P R I VA D O

NO

EDIFICADO

Para cálculo do custo de intervenção no edificado, foram atribuídos níveis de intervenção de 1 a 5 de
acordo com o estado de conservação em que se encontra o edificado. A estes níveis de intervenção
estão associados valores estimados para reabilitação dos mesmos, no âmbito da presente Operação de
Reabilitação Urbana Sistemática conforme tabela abaixo.
No levantamento, caracterização e estimativa realizada foram considerados todos os imóveis existentes
na ARU CHS, imóveis de caráter público ou privado.
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Quadro 30 - Custo de Obra estimado por Nível de Intervenção

Nível de Intervenção

Custo de Obra (estimado/m2)

5

0,00 €

4

150,00€

3

350,00 €

2

600,00 €

1

850,00 €

Os valores de construção estimados por metro quadrado, são apenas referentes à intervenção física no
edifício, não incluem a taxa legal em vigor de IVA, nem os seguintes custos: i) aquisição do imóvel; ii)
indemnizações; iii) realojamentos; iv) projeto, gestão e fiscalização; v) comercialização vi) taxas e licenças
administrativas.
Todos os valores estimados estão sujeitos à posterior elaboração, por parte dos promotores da obra em
causa, de todos os elementos necessários à elaboração dos diferentes projetos, assim como cadernos de
encargos com as especificações dos trabalhos a realizar e mapas de medições detalhadas. Assim, para
um total de 1.216 edifícios, foram estimados para a sua reabilitação, cerca de 158 M€ (cento e
cinquenta e oito milhões euros) cuja responsabilidade é dos respetivos proprietários, sejam eles
públicos ou privados).
Os valores aqui demonstrados podem ser confirmados na imagem que se segue bem como a sua
localização nas “Plantas de Custos de Intervenção” que fazem parte do Anexo I do presente Programa
Estratégico. Ainda de referir que foram efetuadas estimativas de custo de intervenção para cada um dos
1.216 edifícios existentes na ARU.
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Figura 118 – Custos de Intervenção por quarteirão

17.2 I N T ER VE N Ç ÕE S U R GE N T ES
As Intervenções Urgentes identificadas, incluem os edifícios que se encontram em mau ou péssimo
estado de conservação, em ruína e/ou que estejam a danificar os edifícios contíguos, bem como aqueles
que possam representar perigo para a via pública. Foram registados com esta classificação 49 edifícios
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(39 edifícios em mau estado de conservação, 3 edifícios em péssimo estado de conservação e 7 edifícios
em ruína), distribuídos pelo tecido urbano da seguinte forma:
Quadro 31 - Custo de Estimado de Intervenção no Imóvel (edifícios em mau estado de conservação)

Código SIG do
edifício
Q02013
Q09007
Q25001
Q26004
Q26005
Q26036
Q26042
Q28002
Q28004
Q28006
Q28012
Q28031
Q28032
Q31003
Q31019
Q31021
Q31039
Q32005
Q33027
Q37007
Q37015
Q38007
Q42001
Q42009
Q42010
Q46019
Q46029
Q47012
Q49015
Q50004
Q50005
Q51008
Q52019
Q52025
Q53007
Q54013

Estimativa de
Custo/m2
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
850,00 €
600,00 €
600,00 €

Custos Totais
(estimados)
79.200,00 €
491.400,00 €
244.800,00 €
99.600,00 €
198.000,00 €
171.000,00 €
399.000,00 €
167.400,00 €
223.200,00 €
235.200,00 €
55.800,00 €
121.800,00 €
217.200,00 €
357.600,00 €
223.800,00 €
214.200,00 €
74.400,00 €
226.800,00 €
159.600,00 €
208.800,00 €
707.400,00 €
28.800,00 €
1.745.400,00 €
305.400,00 €
273.000,00 €
127.200,00 €
64.800,00 €
172.800,00 €
214.800,00 €
104.400,00 €
70.200,00 €
1.725.600,00 €
196.200,00 €
758.404,00 €
42.600,00 €
1.134.600,00 €

Q57003

600,00 €

154.800,00 €

Q57021
Q60010
TOTAL

600,00 €
600,00 €

36.600,00 €
169.800,00 €
12.201.604,00 €
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Quadro 32 - Custo de Intervenção Urgente (edifícios em péssimo estado de conservação)

Código SIG do Edifício

Custo /m2

Custos Totais

Q28021

600,00 €

930.600,00 €

Q31044

600,00 €

46.200,00 €

Q59002

600,00 €

60.000,00 €

TOTAL

1.036.800,00 €
Quadro 33 - Custo de Intervenção Urgente (edifícios em ruína)

Código SIG do Edifício

Custo /m2

Custos Totais

Q31006

850,00 €

632.400,00 €

Q31015

850,00 €

464.950,00 €

Q46031A

850,00 €

713.150,00 €

Q51003

850,00 €

100.300,00 €

Q52027

850,00 €

42.338,50 €

Q52028

850,00 €

91.120,00 €

Q57008

850,00 €

306.000,00 €

TOTAL

3.804.058,50 €

Assim, num universo de 1 216 edifícios, aproximadamente 4 % dos mesmos, carecem de intervenções
urgentes, pelo facto de apresentarem perigo para a segurança pública e níveis de salubridade bastante
reduzidos, apresentando uma estimativa de custo global de 16.542.462,50€.
Quadro 34 - Custos das Intervenções mais urgentes em função do estado de conservação

CUSTOS DAS INTERVENÇÕES MAIS URGENTES EM EDIFÍCIOS
(DE ACORDO COM O ESTADO DE CONSERVAÇÃO)
RUÍNA

3.304.058,50 €

PÉSSIMO

1.036.800,00 €

MAU

12.201.604,00 €
16.542.462,50 €
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Figura 119 – Intervenções Urgentes no Edificado

17.2.1 I N T E R V E N Ç Õ E S E M P A T R I M Ó N I O M U N I C I P A L
Parte do investimento no edificado será mobilizado pelo município, dos 1 216 imóveis totais 67 imóveis
são propriedade municipal, destes 8 estão em péssimo estado de conservação, 5 em mau estado de
conservação, 6 estão devolutos, 5 são terrenos expectantes ou espaços verdes municipais e 1 apresentase desadequado para o uso atual. As intervenções a implementar visam melhorar significativamente as
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condições do edificado pertencente ao município, nomeadamente dos 25 imóveis identificados, bem
como a definição de um novo uso com vista à:
•

Requalificação do edificado da Câmara Municipal de Sintra, com possível alteração de uso e
a sua concessão futura (excluindo projetos estruturantes);

•

Reabilitação do património municipal para arrendamento ou concessão;

Esta é uma componente fundamental da intervenção, uma vez que, não nos poderemos esquecer que, o
objetivo da Reabilitação Urbana é o de requalificar tecidos urbanos e edifícios degradados ou
funcionalmente inadequados, melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do edificado e
dos espaços não edificados, afirmando os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de
identidade, diferenciação e competitividade urbana, ou seja a promoção da sustentabilidade ambiental,
cultural, social e económica dos espaços urbanos, e onde o município deve ter um papel preponderante e
exemplar.
Neste âmbito serão igualmente desenvolvidas as devidas diligências no sentido de, em articulação com
outras entidades públicas, nomeadamente Refer e Parques de Sintra, Montes da Lua, detentoras de
património na zona do Centro Histórico de Sintra, se proceder à reabilitação do respetivo edificado. A
Reabilitação neste património foi incluída como um projeto estruturante que integra o Eixo Estratégico 2,
apresentado adiante e inclui a intervenção nos seguintes quarteirões:

Quadro 35 - Estimativa de Custos de Intervenção nos Imóveis Propriedade Municipal

Quarteirão
Q1

Custos Totais (Estimados)
2.049.698,50 €

Q2

403.800,00 €

Q19

1.159.050,00 €

Q20

658.500,00 €

Q21

931.150,00 €

Q23

291.900,00 €

Q24

582.750,00 €

Q26

244.650,00 €

Q28

510.450,00 €

Q32

165.900,00 €

Q33

21.700,00 €
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Quarteirão

Custos Totais (Estimados)

Q35

723.000,00 €

Q36

850.050,00 €

Q37

292.600,00 €

Q41

165.900,00 €

Q49

60.450,00 €

Q51

90.450,00 €

Q52

209.300,00 €

Total

9.411.298,50 €

De acordo com o quadro acima, a intervenção estimada da Câmara Municipal de Sintra na reabilitação
total do seu património na ARU-CHS é de cerca de 9,5 Milhões de Euros.
Os imóveis que não forem alienados em hasta pública ou objeto de concessão, deverão ser
intervencionados pelo município. O património alienado deverá preferencialmente ter uso de equipamento
coletivo ou de serviço de proximidade, unidades hoteleiras de 4-5 estrelas ou habitação para jovens. No
ato de alienação será imposta a condição de reabilitação com definição de prazo para conclusão da
mesma.

17.2.2 P R O J E T O S E S T R U T U R A N T E S – E S T I M A T I V A S D E C U S T O
Para concretização da estratégia da reabilitação urbana que se pretende implementar foram definidos os
seguintes projetos estruturantes e estimadas as respetivas intervenções. Estas estimativas foram
calculadas sobre valores médios de intervenção para projetos semelhantes e apresentam uma margem
de variação por serem valores de referência.
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Quadro 36 - Projetos Estruturantes e respetiva estimativa orçamental.

Prazo

Estimativa de
Custo Total

Inv. Público

Criação de Rede de Percursos

Médio

55.000 €

55.000 €

CMS

Reabilitação de Património

Médio

650.000 €

650.000 €

CMS/Concessão

Sintra Wellcome Center

Médio

250.000€

250.000€

CMS

Mercado da Estefânea
Equipamento Cultural
Multifuncional
Subtotal

Médio

310.000 €

310.000 €

CMS/Concessão

Médio

1.000.000 €

Projetos Estruturantes (PE)

Inv. Privado

Entidades
participantes

Eixo Estratégico 1

1.000.000 €

2.265.000 €

1.265.000 €

600.000 €

600.000 €

9.500.000 €

5.000.000 €

4.500.000 €

10.100.000 €

5.600.000 €

4.500.000 €

CMS

1.000.000 €

Eixo Estratégico 2
Plano de Marketing Estratégico e
Curto
Comunicação para 3 anos
Reabilitação do património
municipal
Subtotal

Longo

CMS
CMS/Alineação

Eixo Estratégico 3
Reabilitação de edificado

Longo

4.000.000 €

4.000.000 €

CMS

Conversão da Casa do Escritor

Médio

330.000 €

330.000 €

CMS

4.330.000 €

4.330.000 €

Subtotal
Eixo Estratégico 4
Reabilitação do património privado Longo

Privados

Reestruturação da Rede Viária
circulação e sinalização

Curto

400.000 €

Estacionamento na Estefânea
junto à Rua Câmara Pestana

Curto

250.000 €

250.000 €

Privado

6.100.000 €

6.100.000 €

Concessão

Estacionamento na Portela Praça
D. Afonso Henriques a realizar por Curto
concessão da obra e exploração

400.000 €

CMS
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Projetos Estruturantes (PE)

Estimativa de
Custo Total

Prazo

Inv. Público

Inv. Privado

Entidades
participantes

5.850.000 €

Concessão

Estacionamento na Portela na Av.
General Mário Firmino Miguel (em
complemento ao parque da
Estação – Interface da Portela CP)

Médio

5.850.000 €

Estacionamento no Ramalhão

Curto

510.000 €

Teleférico

Longo

Beneficiação do Espaço Público
da Vila Velha de Sintra

Médio

3.050.000 €

3.050.000 €

CMS/ Operadores

Beneficiação do Espaço Público
de S. Pedro - Espaço Público

Curto

1.600.000 €

1.600.000 €

CMS

Beneficiação do Espaço Público
da Estefânea

Médio

1.510.000 €

1.510.000 €

CMS

Beneficiação de Infraestruturas no
espaço público da ARU-CHS

Curto

4.200.000 €

4.200.000 €

SMAS/
Operadores

510.000 €

CMS/Concessão
CMS/Concessão

Promoção de sistemas de modos
Longo
suaves
Uniformização de imagem na
ARU-CHS através da
Curto a
uniformização das soluções para o
Longo
mobiliário urbano, contentorização,
sinalética

1.000.000 €

910.000 €

610.000 €

1.000.000 €

CMS/ Concessão

300.000 €

CMS/
Comerciantes

Parque Urbano do Rio do Porto

Médio

1.135.000 €

1.135.000 €

CMS

Mãe de Água

Médio

60.000 €

60.000 €

CMS/SMAS

Subtotal

26.575.000 €

12.565.000 €

14.010.000 €

Total

43.270.000 €

23.760.000 €

19.510.000 €

86.890.000 €

Como referido anteriormente todos os valores apresentados no quadro anterior são estimados.
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17.3 E ST R U T U R A S

DE

F I N A N C I A M EN T O

No contexto económico e jurídico atual, e com vista à implementação da estratégia importa definir uma
estrutura de financiamento para concretização do presente Programa Estratégico.
Uma vez que o Programa Estratégico engloba ações de médio e longo prazo para a reabilitação urbana,
haverá neste momento que efetuar uma indicação dos modelos previsíveis de financiamento através de
fundos de reabilitação urbana ou de fundos comunitários para que o município de Sintra se posicione
para a sua otimização.
Por outro lado, equacionam-se, igualmente, modelos alternativos de financiamento, de base pública, que
poderão ser utilizados em aspetos específicos da estratégia de reabilitação. São consideradas como
fontes de financiamento à reabilitação urbana os fundos comunitários e os fundos municipais.
O modelo de financiamento de base comunitária já está definido pelo acordo de parceria, pela publicação
dos programas temáticos e regionais pelas entidades competentes. A definição concreta e definitiva do
modelo de financiamento com base nestas iniciativas só poderá ser concretizada no momento final da
publicação dos regulamentos, e, claro está, com o Plano de Ação do presente Programa Estratégico,
onde se definirão com maior precisão os programas para cada iniciativa concreta.
A enunciação que se realiza deverá ser utilizada na negociação preliminar por parte do Município de
Sintra com as entidades gestoras dos fundos (CCDR, IHRU, Instituto de Turismo, AML, APA) tendo em
vista a maximização do seu aproveitamento, nomeadamente por via de um contributo para a construção
da configuração futura dos mesmos.
Nas estratégias de financiamento propostas pretende-se viabilizar a execução dos projetos estruturantes
através da criação de um Fundo Municipal de Reabilitação Urbana canalizando receitas municipais para
as Operações de Reabilitação Urbana.
No ponto que se segue são apresentadas algumas possíveis fontes de financiamento, com base na
criação de um fundo municipal, no âmbito do novo quadro comunitário europeu 2014-2020 bem como
outros programas e apoios disponibilizados pela comunidade europeia.
17.3.1 F U N D O M U N I C I P A L D E R E A B I L I T A Ç Ã O U R B A N A
O investimento público em reabilitação urbana exige do município um esforço financeiro que deve ser
sustentado em instrumentos que garantam a continuidade das operações de reabilitação urbana.
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A nova Lei de Bases da Politica de Solos e do Ordenamento do Território Lei n.º 31/2014, de 30 de maio
prevê, no seu art. 62º, a criação de um fundo de “afetação de receitas resultantes da redistribuição de
mais-valias, com vista a promover a reabilitação urbana, sustentabilidade dos ecossistemas e a prestação
de serviços ambientais, sem prejuízo do município poder afectar outras receitas urbanísticas a esse
fundo, com vista a promover a criação, manutenção e reforço de infra-estruturas, equipamentos ou áreas
de uso público”.
O Fundo Municipal assim criado destina-se a compensar os custos decorrentes da proteção de interesses
gerais, nomeadamente a salvaguarda do património cultural, a valorização da biodiversidade ou da
proteção de ecossistemas.
Nesse enquadramento, que será melhor desenvolvido, para todo o território municipal, no âmbito da
revisão do Plano Diretor Municipal em curso, propõe-se, desde já, a criação de um Fundo/ Programa
Municipal de Reabilitação Urbana, através da orientação de receita municipal, definida com base nas
receitas sobre o património e das taxas urbanísticas arrecadadas em cada ano, a ser utilizado em
operações de reabilitação urbana, decorrentes das decisões do município na delimitação de Áreas de
Reabilitação Urbana, nos termos do RJRU, como é o caso da ARU-CHS.
A afetação deverá ser anual, a consignar em orçamento municipal, constituindo no entanto um
compromisso plurianual de política de ordenamento do território, garantindo assim a continuidade das
ações de reabilitação urbana.
Refira-se por último que se encontra ainda em estudo pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional a criação de um instrumento financeiro para a regeneração urbana constituído por Fundos
Comunitários, do Banco Europeu do Investimento e da Banca Comercial, cujo objetivo será o
financiamento a particulares, estado ou municípios para a reabilitação de imóveis em zonas urbanas,
fundo esse que, em presença das condições de candidatura, poderá igualmente ser utilizado para a
presente operação de reabilitação urbana.
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17.3.2 P O R T U G A L 2020 – A C O R D O D E P A R C E R I A 2014-2020
Tendo sido aprovados os fundos comunitários disponíveis para a região de Lisboa para os próximos
anos, no âmbito do Portugal 2020, salientamos a relevância dos seguintes Eixos temáticos presentes no
Acordo de Parceria 2014-2020:
“Na perspetiva da política e do desenvolvimento urbano, assumem relevância os processos de
regeneração e revitalização urbana nos principais nós estruturantes do sistema urbano nacional,
contribuindo não só para a competitividade económica e para a atratividade desses centros, como
também pelo impulso que proporciona à qualidade de vida e bem-estar dos seus habitantes, numa lógica
de promoção de cidades mais compactas, privilegiando um uso mais eficiente do solo, menores
deslocações dos seus habitantes e uma oferta de maior qualidade e mais racional de serviços públicos e
coletivos. De forma a tornar as cidades mais sustentáveis, as intervenções deverão privilegiar áreas como
a eficiência energética, a mobilidade, a habitação e regeneração urbana, a melhoria da eficiência no uso
dos recursos, etc. Neste sentido, os apoios deverão prosseguir três grandes prioridades de investimento:
i) transição para uma economia com baixas emissões de carbono; ii) melhoria do ambiente urbano,
revitalização das cidades e de áreas intervencionadas no sentido da recuperação e descontaminação de
zonas industriais abandonadas; iii) regeneração física, económica e social de comunidades
desfavorecidas” (cfr. pág. 100 do Acordo de Parceria 2014-2020).
Entre os eixos temáticos apresentados no referido acordo salientamos a relevância dos seguintes o- Eixo
Temático 4, referente à Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos tem como principais:
Prioridades de investimento 4.3, que se traduz na concessão de apoio à eficiência energética, à gestão
inteligente da energia e à utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente
nos edifícios públicos e no setor da habitação
Prioridades de investimento 4.5., que prevê a promoção de estratégias de baixo teor de carbono para
todos os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade
urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação. Aí poderão incluirse projetos para:
•

Aumento da eficiência energética no setor dos transportes públicos de passageiros;

•

Diversificação energética no setor dos transportes públicos de passageiros;

•

Promoção da circulação sustentável e com baixa emissão de carbono;
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•

Elaboração de planos de mobilidade para as áreas metropolitanas, municipais ou
intermunicipais;

•

Promoção da mobilidade inteligente;

•

Apoio à eficiência energética no sector dos transportes públicos de passageiros;

•

Apoio à conversão de veículos para o uso de fontes de energia de baixo carbono nos
transportes públicos de passageiros;

•

Desenvolvimento da mobilidade elétrica - promoção, desenvolvimento e atualização
tecnológica da infraestrutura.

Ainda com relevância para a estratégia de reabilitação urbana destacamos o Eixo Temático 6- Preservar
e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos. Este eixo temático é elegível para
territórios na Região de Lisboa e Vale do tejo no ponto 6.3 que remete para a “conservação, protecção,
promoção e desenvolvimento do património natural e cultural”5, cujo objetivo específico é o de “Promover
a valorização do património cultural e natural, afirmando a região de Lisboa como destino turístico de
excelência”, e o ponto 6.4 “Protecção e reabilitação da biodiversidade e dos solos, e promoção de
sistemas de serviços ecológicos” com o objetivo específico de “Promover o conhecimento e a valorização
da biodiversidade e dos ecossistemas” uma das estratégias vitais para o sucesso da presente estratégia.

17.3.3 O U T R A S F O N T E S D E F I N A N C I A M E N T O
Para além dos fundos estruturais provenientes do Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020 poderemos
ainda recorrer aos fundos que se apresentam em seguida e para os quais faremos uma breve descrição.
Salienta-se que, tal como o novo quadro comunitário de apoio, também estes fundos estão a ser
redefinidos em função das estruturas de financiamento podendo, a curto prazo ser revogados ou alterar a
sua regulamentação de suporte. Serão apenas apresentados os programas que poderão ter
aplicabilidade no âmbito do presente programa estratégico.

5POR de Lisboa, Versão de trabalho de Fevereiro de 2014, disponibilizada na Internet em http://www.ccdr-lvt.pt/pt/lisboa-2014--2020/8131.htm
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Reabilitar para Arrendar disponibilizado pelo IHRU cujo objetivo é proceder à reabilitação do património
mediante o acesso a financiamento pelo estado/QREN sem limite e que pressupõe a devolução do
empréstimo a longo prazo com período de carência. Este projeto está atualmente orientado para
entidades públicas mas prevê-se que esteja disponível de futuro para entidades privadas.
Programa Life + 2014-2020 é composto por dois subprogramas, um de Ambiente e outro de Ação
Climática. Os objetivos para o subprograma do Ambiente são:
•

Promoção e proteção da Natureza e Biodiversidade, Água e Recursos Marinhos.

•

Gestão de Resíduos.

•

Aumento da Eficiência no uso de recursos incluindo solo e florestas, economia verde e
circular.

•

Ambiente e saúde (incluindo químicos e ruído).

•

Qualidade do Ar e emissões, incluindo ambiente urbano.

•

Informação e governança.

As medidas a implementar deverão contribuir para a:
•

Transição para uma economia eficiente em termos de recursos, Hipo carbónica e resistente
às alterações climáticas, para a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente e para
suster e inverter a perda da biodiversidade, incluindo o apoio à rede natura 2000 e o combate
à degradação dos ecossistemas.

•

Melhorar o desenvolvimento, a aplicação e o controle da execução politica e da legislação da
EU em matéria do ambiente e de clima e dinamizar e promover a integração dos objetivos
ambientais e climáticos noutras políticas da EU e na prática dos sectores públicos e privados.

•

Apoiar a melhoria da governação ambiental e climática a todos os níveis.

•

Apoiar a execução do 7º Programa de ação em matéria do ambiente.

Para o subprograma da Ação Climática pretende-se a mitigação e adaptação às alterações climáticas,
governação e informação em matéria de clima a promover através dos seguintes objetivos:
−

Mitigação de alterações climáticas, contributos e a redução de emissões de gás de estufa.

−

Adaptação as alterações climáticas, com vista ao aumento da resiliência às alterações climáticas.

−

LIFE Clima, Governança e Informação.
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PNAER – Plano Nacional de Acão para as Energias Renováveis - Prevê uma redução de 18% na
capacidade instalada em tecnologias baseadas em FER face ao de 2010, com a quota de eletricidade de
base renovável no novo PNAER a ser superior (60% vs. 55%), tal como a meta global a alcançar, que
deverá situar-se em cerca de 35% (face à meta de 31%). Estas novas linhas gerais têm como base a
premissa de que Portugal deve ser um país energeticamente eficiente e independente, ou seja, um país
competitivo.

PNAEE - Plano Nacional de Acão para a Eficiência Energética – é composto pelo Fundo de eficiência
energética, o Fundo de apoio à inovação – energias renováveis e o Plano de promoção da eficiência no
consumo de energia elétrica PPEC. Estes fundos estão maioritariamente orientados para projetos de
cariz predominantemente tecnológico nas áreas dos transportes, residencial e serviços, industria e sector
público, a ações de cariz transversal indutoras de eficiência energética nas áreas dos comportamentos,
fiscalidade e incentivos a financiamentos, incentivar a eficiência energética por parte dos cidadãos e das
empresas, apoiar projetos de eficiência energética, promover alteração de comportamentos, apoio á
inovação suportados em estudos técnicos ou científicos, projetos de sensibilização comportamental,
testes de conceito, entre outros.

Fundos Ambientais da Associação Portuguesa do Ambiente – APA - nestes fundos incluem-se o
Fundo Português do carbono, o Fundo de Proteção de Recursos Hídricos e o Fundo de Intervenção
Ambiental cujos objetivos se apresentam em seguida
Fundo Português do carbono tem como principal objetivo contribuir para o cumprimento das
metas a que o Estado Português se comprometeu ao ratificar o Protocolo de Quioto e
compromissos em matéria de políticas para as alterações climáticas.
O Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos tem como objetivo prioritário promover a utilização
racional e a proteção dos recursos hídricos, através da afetação de recursos a projetos e
investimentos necessários ao seu melhor uso.
Fundo de Intervenção Ambiental - tem por missão financiar iniciativas de prevenção e reparação
de danos a componentes ambientais naturais e humanas.
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No capítulo que se segue são apresentados os projetos estruturantes e sempre que possível será
identificada uma possível fonte de financiamento para a implementação do projeto e obra.

17.4 A PL I C A B I L I D A D E

AOS

P R OJ ET O S E ST R U T U R A N T ES

D O PR ES EN T E

P R O GR A M A

E ST R A T É GI C O
No seguimento da apresentação das possíveis fontes de financiamento e da explicitação dos seus
âmbitos e objetivos particulares, no quadro que se segue são identificados para cada projeto estruturante
possíveis fontes de financiamento.

Quadro 37 - Projetos Estruturantes e possíveis fontes de financiamento.

Projetos Estruturantes

Financiamento

Eixo Estratégico 1
Criação de Rede de Percursos temáticos

Turismo de Portugal

Dinamização da Reabilitação de Património Privado

POR LVT E6

Sintra Wellcome Center

POR LVT E6

Mercado da Estefânea

POR LVT E6

Equipamento Cultural Multifuncional

POR LVT E6

Mãe de Água

POR LVT E6
Eixo Estratégico 2

Plano de Marketing Estratégico e Comunicação para 3 anos.
Reabilitação do património municipal

Turismo de Portugal
IHRU

Eixo Estratégico 3
Bolsa de fogos reabilitados para arrendamento a jovens
Conversão da Casa do Escritor para outro uso

IHRU
POR LVT E6

Eixo Estratégico 4
Reabilitação do património privado
Reestruturação da Rede Viária - circulação e sinalização

IHRU
POR LVT E4 ou Fundo Português do
Carbono
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Projetos Estruturantes

Financiamento
POR LVT E4 ou Fundo Português do
Carbono

Estacionamento na Estefânea, na Portela e Ramalhão
Beneficiação do Espaço Público da Vila Velha de Sintra
Beneficiação do Espaço Público de S. Pedro - Espaço Público

POR LVT E6
POR LVT E6

Beneficiação do Espaço Público da Estefânea

POR LVT E6

Beneficiação de Infraestruturas no espaço público da ARU

POR LVT E6
POR LVT E4 ou Fundo Português do
Carbono

Promoção de sistema de modos suaves
Uniformização de imagem na ARU-CHS através da uniformização das
soluções para o mobiliário urbano, contentorização, sinalética.

POR LVT E6

Parque Urbano do Rio do Porto

POR LVT E6

*POR LVT E - Pograma Operacional Regional Lisboa e Vale do Tejo Eixo Temático.

17.5 A P OI O S

E I N C E N T I V OS

T R I B U T Á R I OS

E

F I N A N C EI R O S

À

R EA B I L I T A Ç Ã O

Decorrentes da Deliberação da Assembleia Municipal de 20/03/2014 são aplicáveis à ARU-CHS um
conjunto de Benefícios Tributários.

17.5.1 I M P O S T O S M U N I C I P A I S S O B R E I M Ó V E I S E S U A S T R A N S A Ç Õ E S
Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são isentos de IMI por um período de cinco anos
(renovável por mais cinco anos), a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, nos
termos do n.º 7 do artigo 71º do EBF.
Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação são isentos de IMI, pelo período de três anos a contar
do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença para obras de reabilitação e o adquirente inicie as
respetivas obras, nos termos do n.º 1 e 3 a 7 do artigo 45º do EBF, na sua redação atual.
Os prédios urbanos que se encontrem reabilitados e se mantenham em bom estado de conservação,
podem anualmente e até 30 de Setembro, mediante vistoria a solicitar à câmara municipal, obter uma
redução de 30% no IMI do ano correspondente, nos termos do n.º 6 do artigo 112º do CIMI.
Os prédios urbanos arrendados que se encontrem reabilitados e se mantenham em bom estado de
conservação, podem anualmente e até 30 de Setembro, mediante vistoria a solicitar à câmara municipal,
obter uma redução de 20% no IMI do ano correspondente, nos termos do n.º 7 do artigo 112º do CIMI.
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As aquisições de prédios urbanos a destinar a ações de reabilitação urbanística ficam isentas de IMT,
desde que, no prazo de três anos a contar da data da aquisição, e o adquirente inicie as respetivas obras,
nos termos do n.º 2 a 4 do artigo 45º do EBF, na sua redação atual.
São isentas de IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado
exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado,
nos termos do n.º 8 do artigo 71º do EBF.

17.5.2 T A X A M U N I C I P A L D E D E R R A M A
Ficam 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 na ARU do Centro Histórico
de Sintra.
Ficam ainda isentas de Taxa Municipal de Derrama as empresas com atividade turística, comércio e
serviços com sede em Sintra cujo lucro tributável resulte da atividade na ARU do Centro Histórico de
Sintra.

17.5.3 T A X A S M U N I C I P A I S S O B R E O B R A S D E R E A B I L I T A Ç Ã O D E I M Ó V E I S
O licenciamento de obras de edificação, alteração e ampliação nos prédios urbanos, objeto de ações de
reabilitação na área agora delimitada, quando se efetuam com a preservação de fachadas e os
correspondentes títulos sejam emitidos até 31 de Dezembro de 2020, são isentos de taxas urbanísticas
previstas na Secção II (Licenciamento ou Comunicação prévia de obras de edificação), Secção III
(Utilização de edifícios), Secção VI (Utilização para fins turísticos) e Secção X (Ocupação da via pública
por motivos de obras), incluídas no Capitulo II (Urbanismo), da Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Município de Sintra, e Capitulo IX (Taxas devidas pela realização, reforço e manutenção de
infraestruturas urbanísticas) e Capitulo X (Compensações) do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação do Concelho de Sintra.

17.5.4 B E N E F Í C I O S F I S C A I S C O M E F E I T O S I M E D I A T O S C O M A A P R O V A Ç Ã O D A ARU
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Com a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Sintra, os sujeitos passivos
podem ainda obter um conjunto de benefícios fiscais decorrentes das ações de reabilitação que
desenvolvam, nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na sua atual redação, no âmbito do Imposto
sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC), o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares
(IRS) e na aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Nos termos das disposições conjugadas do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, de acordo com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2012 de 14 de Agosto, de acordo com os artigos 45º e 71º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), e de acordo com o Código de IVA conferem-se aos proprietários e
titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações nela compreendidos, inseridos
na ARU do Centro Histórico de Sintra, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, em vigor à data,
e sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural, ou outros que venham a
ser conferidos, os seguintes benefícios fiscais:
a) Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento
imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional, desde que se constituam entre 1 de
Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2013 e pelo menos 75 % dos seus ativos sejam bens imóveis
sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana, nos termos do n.º 1 do
artigo 71º do EBF, na sua redação atual.
b) Os rendimentos respeitantes a unidades de participação nos fundos de investimento referidos no
número anterior, pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição
ou mediante operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10
%, exceto quando os titulares dos rendimentos sejam entidades isentas quanto aos rendimentos de
capitais ou entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual os
rendimentos sejam imputáveis, excluindo, nos termos do n.º 2 do artigo 71º do EBF:
i.

As entidades que sejam residentes no país, território ou região sujeito a um regime fiscal
claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das
Finanças;

ii.

As entidades não residentes detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25 % por
entidades residentes.
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c) O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de
participação nos fundos de investimento referidos no n.º 1 é tributado à taxa de 10 % quando os
titulares sejam entidades não residentes a que não seja aplicável a isenção prevista no artigo 27.º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais ou sujeitos passivos de IRS residentes em território português que
obtenham os rendimentos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola e não
optem pelo respetivo englobamento, nos termos do n.º 3 do artigo 71º do EBF.
d) São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de (euro) 500, nos termos do n.º 4 do artigo
71º do EBF, 30 % dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de:
i.

Imóveis, localizados na ARU e recuperados nos termos da presente estratégia de
reabilitação;

ii.

Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos
27.º e seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º
6/2006, de 27 de Fevereiro, que sejam objeto de ações de reabilitação. (artigo 71º nº4 do
EBF)

e) As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são
tributadas à taxa autónoma de 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam
inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados na Área de Reabilitação Urbana do
Centro Histórico de Sintra, recuperados nos termos da presente estratégia de reabilitação, nos
termos do n.º 5 do artigo 71º do EBF.
f)

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português
são tributadas à taxa de 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento, nos termos do n.º 6 do
artigo 71º do EBF, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento de:
i.

Imóveis situados na ARU, recuperados nos termos da presente estratégia de reabilitação;

ii.

Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos
27.º e seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação.

g) Ficam sujeitas à taxa reduzida de IVA, as empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida no
Código de IVA Lista I, ponto 2.23 (na redação da Lei nº 64/2008 de 31 de Dezembro), realizadas em
imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de
recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana
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e outras) delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação
de reconhecido interesse público nacional.
h) Ficam sujeitas à taxa reduzida de IVA, nos termos do Código do IVA Lista I, ponto 2.27 (na redação
da Lei nº 64/2008 de 31 de Dezembro) as empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação,
restauro, reparação ou conservação de imóveis ou partes autónomas destes afetos à habitação, com
exceção dos trabalhos de limpeza, de manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre
bens imóveis que abranjam a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos de piscinas,
saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações similares.
i)

A taxa reduzida não abrange os materiais incorporados, salvo se o respetivo valor não exceder 20 %
do valor global da prestação de serviços.

17.6 P EN A L I Z A Ç ÕE S
17.6.1 M A J O R A Ç Õ E S P A R A P R É D I O S U R B A N O S D E G R A D A D O S
Será majorada até 30% a taxa de IMI aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais
os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam
perigar a segurança de pessoas e bens.
Para efeitos da aplicação da taxa majorada de IMI, a identificação dos prédios ou frações autónomas em
ruínas é da competência da entidade gestora ou da Câmara Municipal e de acordo com a legislação
aplicável, nomeadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 159/2006 de 8 de Agosto e na Lei n.º 64-A/2008
de 31 de Dezembro.
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18 E NTIDADE G ESTORA DA O PERAÇÃO DE R EABILITAÇÃO U RBANA
O Município de Sintra assumirá as funções de entidade gestora da ARU do Centro Histórico de Sintra,
garantindo a execução do presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.
Assim, a Câmara Municipal de Sintra, como entidade gestora da ARU do CH Sintra, irá usar, numa ótica
assente no princípio da proporcionalidade, todos os Instrumentos de Execução da Operação de
Reabilitação Urbana Sistemática, previstos nos artigos 54.º e seguintes do RJRU, nomeadamente:
i) imposição de obras coercivas, quando os proprietários tiverem possibilidades de sustentar os encargos
da operação, e sem prejuízo de programas específicos de apoio eventualmente existentes para o caso;
ii) o desenvolvimento de empreitada única, quando tal se constituir como forma mais eficiente de
proceder às intervenções;
iii) a ordem de demolição de edifícios, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 57.º
do RJRU;
iv) o direito de preferência quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 58.º do RJRU;
v) o arrendamento forçado, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo 59.º do RJRU;
vi) a constituição de servidões, nos termos do artigo 60.º do RJRU;
vii) o desenvolvimento de ações de expropriação, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do
artigo 61.º do RJRU;
viii) o desenvolvimento de venda forçada, quando estiverem reunidos os requisitos constantes do artigo
62.º do RJRU;
ix) e, a reestruturação de propriedade, nos termos do artigo do artigo 64.º do RJRU.
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19 Â MBITO

T EMPORAL

E

M ONITORIZAÇÃO

DA

Á REA

DE

R EABILITAÇÃO U RBANA
O Programa Estratégico para a Operação de Reabilitação Sistemática da Área de Reabilitação Urbana do
Centro Histórico de Sintra vigorará pelo prazo de 12 anos contados a partir do dia da sua publicação em
Diário da República.
A Entidade Gestora – Câmara Municipal de Sintra - elaborará anualmente um Relatório de Monitorização
de Operação de Reabilitação em curso, o qual será submetido à apreciação da Assembleia Municipal.
A cada 5 anos de vigência da área de reabilitação urbana, a Câmara Municipal submeterá à apreciação
da Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução da operação de reabilitação urbana,
acompanhado, se for o caso, de uma proposta de alteração do respetivo instrumento de programação.
O referido relatório - e os termos da sua apreciação pela Assembleia Municipal - serão objeto de
divulgação na página eletrónica do Município.
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