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AS PESSOAS PRIMEIRO 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 

No próximo dia 1 de outubro, os sintrenses, todos os sintrenses, são chamados a votar nas eleições 

autárquicas. 

É um momento marcante na vida do nosso concelho, das nossas freguesias, das nossas instituições 

e das nossas famílias. 

A sua participação e o seu voto são muito importantes. Acredito que cada voto, e todos no seu 

conjunto, são determinantes para mudar o rumo do concelho.  

Cresci aqui, sempre fui aqui autarca e sou professor no Agrupamento de Escolas de Agualva Mira-

Sintra.  

Conheço bem o território, as associações e as nossas escolas; por essa razão acredito que a 

Câmara Municipal de Sintra pode contribuir para a qualidade de vida de quem aqui vive e trabalha. 

Para isso é preciso mudar de rumo.  

Não é aceitável que a Câmara Municipal de Sintra tenha concentrado 104 milhões de euros nas 

contas bancárias, fruto dos impostos que pagamos, quando há tanto para fazer.  

Sintra é o penúltimo, dos 18 da Área Metropolitana de Lisboa, em matéria de investimento.  

É preciso cuidar da limpeza dos espaços públicos, garantir que as nossas escolas têm qualidade, em 

particular as refeições escolares; promover a segurança dos nossos cidadãos, criar condições para 

melhorar a mobilidade, sobretudo na área dos transportes públicos; abrir parques de lazer e dar 

voz à cultura para convívio das nossas famílias; apoiar os nossos parceiros nas atividades que 

desenvolvem para os sintrenses e devolver rendimentos aos contribuintes sintrenses reduzindo o 

IMI, o IRS, a Derrama e o IMT. 

É uma parte do que propomos no Programa Eleitoral que aqui apresentamos.  

Ouvimos primeiro os sintrenses, consultámos especialistas em diferentes áreas e construímos uma 

proposta que pretende voltar a colocar os sintrenses na linha da frente da gestão municipal e das 

freguesias. 

Leia o Programa de Governo Local. Peço-lhe que confie em nós. 

Acredite, porque connosco as pessoas estão primeiro! 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 

Marco Almeida 
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AMBIENTE 

A EDUCAÇÃO É A 

CHAVE PARA 

PRESERVAÇÃO 

SUSTENTÁVEL  

DO AMBIENTE  

 

 

 

 
O AMBIENTE EM 

SINTRA É ESSENCIAL 

PARA A QUALIDADE 

DE VIDA DOS 

SINTRENSES E DOS 

TURISTAS QUE NOS 

VISITAM 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 

PROPOSTAS 
    

Revitalizar a marca Natural.marca Natural.marca Natural.marca Natural.ptptptpt, cujo lançamento a nível nacional foi em Sintra 

(http://www.natural.pt ) 

 

Coordenar com os agrupamentos escolares PPPProgramas anuais rogramas anuais rogramas anuais rogramas anuais para para para para reflectir / agir sobre reflectir / agir sobre reflectir / agir sobre reflectir / agir sobre a a a a defesa do defesa do defesa do defesa do 

ambienteambienteambienteambiente....    

 

Organizar periodicamente em Sintra SSSSimpósiosimpósiosimpósiosimpósios    IIIInternacionais sobre ambiente, parques naturaisnternacionais sobre ambiente, parques naturaisnternacionais sobre ambiente, parques naturaisnternacionais sobre ambiente, parques naturais, , , , 

património e herança cultural.património e herança cultural.património e herança cultural.património e herança cultural.    

 

PPPPromover informação sobre indicadores de qualidade da água da torneira, viromover informação sobre indicadores de qualidade da água da torneira, viromover informação sobre indicadores de qualidade da água da torneira, viromover informação sobre indicadores de qualidade da água da torneira, visando incrsando incrsando incrsando incrementar a ementar a ementar a ementar a 

preferência pelo seu consumo.preferência pelo seu consumo.preferência pelo seu consumo.preferência pelo seu consumo.    

 

Reduzir drasticamente as perdas Reduzir drasticamente as perdas Reduzir drasticamente as perdas Reduzir drasticamente as perdas de água na rede de  abastecimento público, de água na rede de  abastecimento público, de água na rede de  abastecimento público, de água na rede de  abastecimento público, através de programas 

direccionados à população em geral que monitorizem os consumos e garantam alertas sobre 

eventuais desvios. 

 

AAAAmbiente e mbiente e mbiente e mbiente e desportodesportodesportodesporto Circuitos ecológicos. 

 

Central de biomassa Central de biomassa Central de biomassa Central de biomassa em articulação com os municípios de Cascais, Sintra, Mafra e Torres Vedras  e 

construção de ecocentrosecocentrosecocentrosecocentros em Sintra (em Belas, Cacém, Colares e Terrugem). 

 

Renovação do protocolo com a protocolo com a protocolo com a protocolo com a GGGGestilamasestilamasestilamasestilamas    para recolha dos resíduos da indústria de pedrapara recolha dos resíduos da indústria de pedrapara recolha dos resíduos da indústria de pedrapara recolha dos resíduos da indústria de pedra....    

AMBIENTE E EDUCAÇÃO 

Aliar a comunicação, promoção e partilha com actividades ligadas ao ambiente e à sua 

preservação. 

Apostar no desenvolvimento e coesão social, promovendo a temática do ambiente em Sintra 

quer para os cidadãos quer para os turistas. 

 

 

ACÇÕES ESTRUTURANTES 

    
REDUÇÃO DO PREÇO DA ÁGUA. 

Protocolo com o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia para a 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA GESTÃO DO LITORAL para a Câmara Municipal de Sintra. 

EXPANSÃO DA COBERTURA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO a todas as localidades do concelho. 

GARANTIA DE NÃO PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA gerida pela Câmara Municipal de Sintra. 

Legalização e loteamento das AUGIs (áreas urbanas de génese ilegal). 
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ASSOCIATIVISMO 

AS ASSOCIAÇÕES DE 

SINTRA SÃO A 

VERDADEIRA BASE 

DE PARTICIPAÇÃO E 

INTERVENÇÃO DOS 

SINTRENSES  

 

 

SÃO A EXPRESSÃO 

DO SEU CONTEXTO 

HUMANO PARA A 

PRESERVAÇÃO DA 

SUA CULTURA, DA 

SUA VIVÊNCIA 

COMUM, SÃO O 

FORUM DE 

SOLUÇÃO 

CONSENSUAL DOS 

SEUS PROBLEMAS 

LOCAIS  

JUNTOS PELOS SINTRENSES 

Isenção de taxas relativas à promoção e gestão de eventosIsenção de taxas relativas à promoção e gestão de eventosIsenção de taxas relativas à promoção e gestão de eventosIsenção de taxas relativas à promoção e gestão de eventos organizados pelas associações do 

município de Sintra. 

 

Criação da 1ª carta local do associativismo de Sintra1ª carta local do associativismo de Sintra1ª carta local do associativismo de Sintra1ª carta local do associativismo de Sintra. 

 

Elaboração do plano estratégico para o desenvolvimento do associativismo concelhio. 

 

Guia de normalização das práticas associativas. 

 

Fórum Associativo 

 

Gabinete municipal de apoio ao associativismo 

 

Portal associativo e portal do associado 

 

Conselho Municipal para o Associativismo 

 

Formação e recrutamento de recursos humanos de apoio ao associativismo, como seja o caso 

dos estágios profissionais apoiados pela autarquia para reforço de meios humanos nas IPSS 

 

Gala do Associativismo e criação de prémios 

 

Criação do novo Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 
 
Estabelecimento de acordos de parceria - trabalho em rede 

 

Promover Feira do Associativismo Local e Fórum de Boas Práticas 
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BEM ESTAR ANIMAL 

APROFUNDAR A 

CONSCIÊNCIA CÍVICA 

PARA RESPEITO PELA 

NATUREZA E PELA 

ESSÊNCIA DE TODOS 

OS SERES VIVOS  

 

 UMA 

RESPONSABILIDADE 

PARTILHADA PELA 

CÂMARA MUNICIPAL 

DE SINTRA 

SINTRA ANIMÁLIA 
Programa de protecção e salvaguarda do bem-estar dos animais - promoção duma cultura de 

respeito pela natureza e pelo homem,    alicerçado num conjunto de medidas, das quais se 

destacam: 

PROJECTO ANIMAL COMUNITÁRIO 
Estimular a cooperação do município com os particulares, através do incentivo e apoio à figura 

regulamentar do “animal comunitário”(animal adotado por grupos locais de cidadãos, que dele 

cuidam diariamente, sob supervisão dos serviços municipais com competência para o efeito) junto 

das escolas e das empresas do concelho. 

POLÍTICA DE CONTROLO DA NATALIDADE 
Política de controlo da natalidade dos animais errantes tendo em vista a sua reintegração. 

Pretende-se implementar o programa CED (capturar, esterilizar e devolver), único método ético e 

eficaz de controlo, alargado aos canídeos. 

REFORÇO DE MEIOS PARA O CANIL MUNICIPAL 
Dinamização duma política que cative meios na sociedade civil, quer junto de empresas, quer junto 

de diversas outras instituições para garantir mais meios materiais, técnicos e humanos. 

QUINTA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 
Criação duma Quinta Pedagógica Municipal, com o objectivo não só de educar e promover a 

aproximação das crianças ao meio ambiente que as circunda -a terra, a agricultura e os animais - 

como também acolher os animais de quinta abandonados e mal tratados. Pretende-se ainda que 

contemple um Centro de Terapia Assistida por animais, em cooperação com as diversas 

associações de deficientes do nosso concelho, mas a que todos tenham acesso. 

TREINAR E RECUPERAR 
Implementação de um projeto de treino de cães pelos reclusos, nas prisões do Linhó e da 

Carregueira, em colaboração com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais, replicando uma 

experiência já reproduzida em mais de 50 penitenciárias do mundo, com resultados 

surpreendentes em matéria de reinserção social. 

CUIDADOS VETERINÁRIOS A BAIXO PREÇO 
Através do estabelecimento de protocolos de cooperação com entidades competentes que os 

viabilizem aos animais das famílias que comprovadamente padeçam de insuficiência económica. 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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COESÃO SOCIAL 

ADEQUAÇÃO DAS 

RESPOSTAS ÀS 

NECESSIDADES 

DAS PESSOAS E 

FAMÍLIAS EM 

SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE 

 

 

 

 

ORIENTAR O 

INVESTIMENTO 

SOCIAL PARA O 

APOIO, PROMOÇÃO 

E CAPACITAÇÃO DE 

ORGANIZAÇÕES E 

PESSOAS 

 

APOIO NA PRIVAÇÃO MATERIAL 

- Apoio alimentar: Movimento Zero Desperdício, Refood 

- Apoio em bens: Lojas Solidárias, Bancos do bebé 

- Assistência ao sobreendividamento: Gabinetes de Dívida Zero (apoio e formação em gestão do 

orçamento familiar) 

- Tarifas sociais de acesso à água   

- Saúde: acesso a medicamentos, cedência de produtos de apoio, ajudas técnicas, ajuda nas 

deslocações. 

 

CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO 
- Cozinha €co criativa, Programa de Literacia 

- Programa Recriar, Programa Bebé ao Colo ( Amas ) 

- Prover formação aos cuidadores de idosos, doentes com demência e pessoas com deficiência 

 

OS NOSSOS AVÓS 

- Apoio na dependência, assistência e melhoria das condições de habitabilidade da população 

sénior dependente. 

- SOS 24: teleassistência para idosos, sem mobilidade e acamados 

- Criação de Bolsa Social de apoio financeiro à institucionalização em lares 

- Programa de apoio alimentar 

- Programa de Apoio aos Cuidadores de Idosos 

- Criação de Comissão de Proteção para a Idade Maior  

- Envelhecimento Activo 

- Promover e apoiar a construção da rede solidária (centros de dia, centros de convívio e 

espaços sénior, academia sénior, avós n@ net, oficina social, séniores em movimento, lares) 

- Dinamizar programas de apoio domiciliário com equipas de técnicos. 

PROGRAMA SINTRA SOLIDÁRIA 

Fundo de emergência social, para combater a exclusão social nas suas várias vertentes, incluindo 
apoio à habitação, apoio à inclusão dos cidadãos com deficiência, apoio aos imigrantes. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
- Impulsionar o Gabinete de Apoio à Vítima 
- Prevenir, educar e ampliar a rede de acolhimento  
- Programa de informação (rede pública, privada e solidária )  

AS NOSSAS CRIANÇAS, OS NOSSOS JOVENS 

- Promover e apoiar a construção de equipamentos para a primeira infância (creches e 

infantários) com bolsas sociais e incrementar o programa de acordos de cooperação. 

- Desenvolver uma rede solidária de apoio aos tempos livres das crianças e jovens em articulação 

com as Juntas de Freguesia, Associações de Pais e IPSS 

- Programas de desenvolvimento de competências 

- Dinamizar um programa de Prevenção e intervenção no perigo  

- Criação da terceira Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco 

- Instituição da comemoração do Dia da Juventude e do Estudante 

- Mega-TedTalks sobre Sintra com figuras de “dimensão” nacional para afirmar a identidade de 

Sintra. 

 

PAFI Programa de Apoio Financeiro às Instituições 

Reformulação do Programa e criação de eixo específico relativo à construção de novos 

equipamentos, com comparticipação até 30% do valor total. 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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COESÃO SOCIAL 

ADEQUAÇÃO DAS 

RESPOSTAS ÀS 

NECESSIDADES 

DAS PESSOAS E 

FAMÍLIAS EM 

SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE 

 

 

 

 

ORIENTAR O 

INVESTIMENTO 

SOCIAL PARA O 

APOIO, PROMOÇÃO 

E CAPACITAÇÃO DE 

ORGANIZAÇÕES E 

PESSOAS 

 

 

BALCÃO SOCIAL Aprofundamento do suporte prestado ao nível do encaminhamento para apoios 

sociais. 

Criar um CARTÃO SOCIAL, com a informação e historial dos vários apoios sociais e subsídios, 

descontos no comércio local nos bens de primeira necessidade e acesso às lojas solidárias. 

 
VOLUNTARIADO 
Bancos locais de voluntariado em coordenação com as IPSS, Centros Paroquiais, Cruz Vermelha, 

Refood Sintra. 

 

JOVEM SOLIDÁRIO Implementação de programa de acesso a benefícios e descontos no 

comércio local, mediante a realização de voluntariado em qualquer das associações de acção social 

do Município, cimentando, desta forma, a solidariedade, a entreajuda nos jovens e a 

consciencialização face às problemáticas sociais. 

 

 

 

 

  

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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CULTURA PATRIMÓNIO 

 

OS PATRIMÓNIOS 

NATURAL, 

HISTÓRICO E 

CULTURAL SÃO O 

VALOR IDENTITÁRIO 

DE SINTRA E DOS 

SINTRENSES E 

O PRINCIPAL 

FACTOR DE APELO 

DE QUEM NOS 

VISITA  

 

 

SOMOS 

DESTINO DE 

TURISMO 

CULTURAL 

CERTIFICADO PELA 

UNESCO 

EDIFÍCIO DO CASINO/MUSEU DE ARTE DE SINTRA ( MU.SA ) 
Retomar o processo relativo ao protocolo com a família de Bartolomeu Cid dos Santos, de forma a 

acolher o seu espólio.Reformular a exposição e expandi-la até ao Centro Cultural Olga Cadaval, 

mantendo espaço para exposições temporárias. 

MUSEU ANJOS TEIXEIRA 
Criar área expositiva complementar à da casa-museu. 

MUSEU FERREIRA DE CASTRO 
Transferir o espólio musealizado de Ferreira de Castro para a Casa Mantero (construir uma 

mezzanine e eliminar a sala de exposições temporárias para aumentar a capacidade do edifício). 

COLECÇÃO MAÇÓNICA PISANI BURNAY 
A instalar em local a definir. 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL 
Retomar o processo com a família de Eduardo Luna de Carvalho e proceder à instalação do acervo; 

dinamizar o espaço através da realização de exposições temporárias de paleontologia e geologia e 

desenvolver actividades infanto-juvenis. 

MUSEU DA VILA / MUSEU DO ROMANTISMO 

A instalar no Casal de São Domingos. 

MUSEU ETNOGRÁFICO DE SINTRA 
A instalar nas Caves Visconde Salréu ou nos anexos da Adega Regional de Colares (integrando-o no 

circuito do eléctrico e do vinho de Colares), com peças cedidas pelos grupos, a título de comodato.  

CASA FRANCISCO COSTA 
Reinstalar, com todas as condições de conservação e de preservação documental) o Arquivo 

Histórico Municipal e a Colecção Sintriana (fazer triagem) na Casa Francisco Costa, onde passará a 

funcionar o Gabinete de Estudos Sintrenses Francisco Costa, incluindo um espaço evocativo do 

patrono (biblioteca), reabilitando os levantamentos e subsequentes investigações de cariz 

etnográfico, matéria, aliás, completamente alienada pelo actual executivo. 

PROMOVER SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS  
Promoção de Seminários (À sombra da serra) e Ciclos de Conferências (Conversas à Beira-Mar). 

PROTOCOLO COM UMA UNIVERSIDADE  
Para a realização de Cursos de Mestrado na área da História e/ou de Património. 

CAPITAL SALOIA 
Todos os anos, segundo um regulamento, uma vila ou aldeia pode candidatar-se a esse título. A 

escolhida será, nesse ano, com apoio municipal, o polo de exibição de toda a região saloia: das 

tradições, do artesanato, do folclore, dos produtos, da gastronomia, da cultura popular. 

CARTÃO MUNICIPAL JOVEM 
Criar o Cartão Municipal Jovem, com acesso a descontos em eventos culturais e pontos turísticos, 

aumentando, desta forma, o interesse dos jovens pela cultura e pela história de Sintra. 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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CULTURA PATRIMÓNIO 

 

OS PATRIMÓNIOS 

NATURAL, 

HISTÓRICO E 

CULTURAL SÃO O 

VALOR IDENTITÁRIO 

DE SINTRA E DOS 

SINTRENSES E 

O PRINCIPAL 

FACTOR DE APELO 

DE QUEM NOS 

VISITA  

 

 

SOMOS 

DESTINO DE 

TURISMO 

CULTURAL 

CERTIFICADO PELA 

UNESCO 

 

ARQUEOLOGIA Promover o restauro dos mosaicos da Villa Romana de Santo André de 

Almoçageme e do pavimento musivo e estruturas da Villa de São Miguel de Odrinhas; concluir as 

escavações do templo do sol, da lua e do oceano; providenciar, em todas as situações, a 

protecção das estruturas descobertas e promover um percurso de visita romano devidamente 

fundamentado e integrado nas actividades do museu, assim como roteiro megalítico. 

REABILITAÇÃO DO PARQUE IMÓVEL Criação de um «pacote» de medidas de incentivo 

aos proprietários dos imóveis degradados do qual conste a isenção de taxas afins da reabilitação 

dos seus prédios, bem como do próprio IMI, durante o prazo estimado para concretização das 

respectivas obras. Igualmente de equacionar a possibilidade de aplicação de coimas e de outros 

mecanismos punitivos aos relapsos, não deixando de considerar todos os casos de incapacidade 

financeira, implementando todas as soluções mais consentâneas. 

ESTADOS GERAIS DA CULTURA EM SINTRA Promoção de uma iniciativa, sob o figurino 

de congresso, subordinado a temas previamente acordados, nos termos da qual seriam 

convocados todos os agentes culturais do concelho de Sintra e representantes das actividades 

artísticas e culturais, tendo entre outros objectivos o de definir a melhor estratégia de apoio da 

autarquia aos promotores das iniciativas e suscitar o aparecimento de novos programas. 

REFORMULAÇÃO DA OFERTA CULTURAL CONJUNTA DO CASINO DE SINTRA E 

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL Dotação de um dispositivo que permita o acesso de 

veículos TIR para beneficiar de grandes produções internacionais, que resultam em custos baixos, 

no âmbito do bailado, da ópera, etc.    

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Reformulação da oferta cultural do Casino e do Centro Cultural Olga Cadaval. 

Festival de Sintra: recuperar a dignidade de outrora, com novo Director Artístico; programação 

plurianual; criação da Associação dos Amigos do Festival de Sintra. 

NOVOS PÓLOS CULTURAIS 
Ribafria – pólo nacional do Renascimento português. Prosseguir a recuperação do edifício, 

dinamizar iniciativas culturais no âmbito das artes plásticas, música, literatura e performativas. 

Caminhos-entre-Quintas: criar um percurso queirosiano desde a Ponte Redonda (Galamares), 

Caminho dos Frades, Caminho dos Castanhaes, até ao Centro Histórico de Sintra. 

Circuitos judaico, islâmico e renascentista. 

TEATRO 
Concretizar o compromisso de 2013 para a construção de um equipamento cultural gerido pelo 

Grupo de Teatro Chão de Oliva. 

CONSELHO MUNICIPAL PARA A CULTURA 
Cabendo-lhe como primordiais desafios, a definição e avaliação das linhas estratégicas dum plano 

de actividades, o suporte no quadro da regulamentação dos programas de apoio logístico e 

financeiro disponibilizados para a actividade cultural, a definição da missão dos equipamentos 

culturais do município e a avaliação de propostas de índole cultural supra-municipais, bem como 

assim, de outras matérias relevantes que sejam propostas à discussão pelo executivo municipal. 

Foi proposta a sua criação pelos vereadores eleitos pelo Movimento Sintrenses com Marco 

Almeida em janeiro de 2015 e, apesar, de aprovada por unanimidade, não conheceu 

concretização.  

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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DESCENTRALIZAÇÃO 

AS JUNTAS DE 

FREGUESIA SÃO AS 

INSTITUIÇÕES 

DEMOCRÁTICAS 

QUE MELHOR 

CONHECEM A 

SOLUÇÃO DOS 

PROBLEMAS 

QUOTIDIANOS DOS 

SEUS MUNÍCIPES 

 

É FUNDAMENTAL  

REFORÇAR A SUA 

DIGNIDADE E A SUA 

CAPACIDADE 

FINANCEIRA 

DE INTERVENÇÃO  

 

 

SINTRAQUI 

Espaço do cidadão para atendimento dos munícipes na sua relação com a CMS. 

As lojas SINTRAQUI serão fixas e móveis. 

Nas áreas com mais população serão lojas fixas, se possível acopladas às Lojas do Cidadão já 

existentes. 

Nas áreas rurais será uma loja móvel que percorrerá as aldeias do concelho de acordo com 

itinerário e horários pré-estabelecidos. 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
TRANSPORTES 

-Rede de transporte público municipal com aquisição de autocarros para as juntas de freguesia 

-Avaliação e validação dos itinerários e horários do transporte colectivo concessionado no âmbito 

da SINTRAMOV.    

ACÇÃO SOCIAL 

-Cartas Sociais de Proximidade. Atendimento social de proximidade. 

-Coordenação e interacção com redes sociais da freguesia.    

SAÚDE 

Carta da Saúde de Proximidade para cuidados de saúde primários e continuados. 

PROTECÇÃO CIVIL 

-Gestão florestal (carta de prevenção para limpeza aceiros e corta-fogos ) 

-Informação cadastral (limpeza de terrenos ) 

-Carta de riscos (em coordenação com Serviço de Proteção Civil (SPCS ) 

-Programa de segurança (em coordenação com GNR, PSP ) 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Delegar nas juntas de freguesia a gestão e manutenção de espaços verdes; manutenção, reparação 

e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, exceptuando o concessionado; 

gestão e manutenção de parques infantis; gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 

manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos educativos; licenciamento de 

utilização e ocupação da via pública; licenciamento de afixação e inscrição de mensagens 

publicitárias de natureza comercial; reposição de pavimento em calçada ou outros resultantes de 

obras da responsabilidade do município; manutenção e conservação de caminhos e arruamentos 

não asfaltados; controlo de sinais de trânsito; controlo de obstáculos à mobilidade. 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 



JUNTOS PELOS SINTRENSES - Programa de Governo Local 
www.marcoalmeida.net 

11111111    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESPORTO 

AUMENTO DA 

PRÁTICA 

DESPORTIVA  

 

INVESTIMENTO 

EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS 

ESSENCIAIS  

 

PROGRAMA 

DESPORTIVO 

ESCOLAR 

 

DESPORTO PARA 

TODOS 

 

 PROMOÇÃO DE 

ESTILOS DE VIDA 

SAUDÁVEL  

 

CARTA DESPORTIVA DO CONCELHO DE SINTRA 

Mais e melhor oferta desportiva.  

Definição da área útil desportiva por habitante e elaboração do plano de investimentos e parcerias. 

 
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE FORMATIVA Em função das orientações da Carta 

Desportiva e das necessidades existentes para a prática desportiva, o objectivo será o de colmatar 

alguns défices existentes. 

Tendo em vista a promoção da actividade física, defendem-se: 
- Acordos /protocolos/contratos programa com agrupamentos escolares, clubes. 

- Ensino, treino, competição, recreação e manutenção da condição física 

- Organização de transportes relativamente aos estabelecimentos de ensino incluído no programa 

SINTRAMOV. 

PRIMEIRA CARTA DESPORTIVA DE DESPORTOS DE SERRA E MAR 

-Carta dos locais e de rotas de interesse de prática desportiva. 

-Plano de preservação e interdição de áreas do parque natural. 

-Certificação, monitorização, integração em circuitos internacionais. 

-Regime de apoio ao associativismo e operadores turísticos. 

-Regulamento para o exercício da actividade. 

-Organização de eventos e promoção dos desportos de mar e serra. 

PARQUE DESPORTIVO DE SINTRA 

Criação do primeiro Parque Municipal Desportivo de Sintra, para todos os sintrenses que queiram 

praticar uma actividade desportiva/recreativa em família, que integrará várias valências de âmbito 

desportivo e recreativo para todos os escalões etários. 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE RECREATIVA  
- Circuitos de manutenção, ringues, skate parks, paredes de escalada/bolder, campos de ténis, 

parques infantis, parques de merendas, espaços relvados; ciclovias e percursos pedestres -

construção de rede em todo o município; espaços informais ao ar livre construídos 

especificamente para incentivar a prática de actividade física. 

 
PLANO MUNICIPAL DESPORTO PARA TODOS  

-Primeira infância (jardins de infância/creches/1º ciclo ) 

-Desporto na escola (2º,3º ciclo e secundário/profissional) 

-Programa de envelhecimento activo  

-Desporto federado  

-Desporto para populações especiais   

-Ocupação dos tempos livres 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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ECONOMIA, INVESTIMENTO e 
EMPREENDEDORISMO 

CRIAR O GRANDE 

CENTRO DE 

EXPOSIÇÕES DAS 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DE 

SINTRA  

 

REVITALIZAR A 

INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E 

AGRICULTURA 

 

CRIAR EMPREGO 

PERMANENTE 

 

APOIAR NOVOS 

INVESTIDORES 

 

DINAMIZAR POLOS 

POLITÉCNICOS 

INVESTIMENTO 

APOIO FINANCEIRO 

-REDUÇÃO TEMPORÁRIA DE TAXAS, AO NÍVEL DO IMI E DERRAMA PARA INVESTIMENTOS QUE 

CRIEM EMPREGO PERMANENTE, especializado, bem remunerado e gerador de mais-valias. 

-Cadastro das áreas com potencial para investimento industrial (parques industriais, centros de 

serviços). 

SINTRAINVEST   

Apoio ao investimento, com acções pró-activas de procura de grandes investidores, em 

coordenação com a AESINTRA e outras associações empresariais e entidades que operam no 

município de Sintra. 

PLATAFORMA LOGÍSTICA DO OESTE 

Definição da área com acesso à circular de Sintra (A16, CREL,CRIL), em coordenação e parceria com 

empresas de logística regionais e nacionais. 

EMPRENDEDORISMO 
STARTUP SINTRA: redefinir o conceito e o modelo de gestão para apoio aos investidores, 

descentralizando a sua actividade em diferentes locais do concelho, disseminando-o a todo o 

território; a captação, fixação e desenvolvimento de competências e conhecimentos, através da 

promoção e estímulo da criatividade e inovação.  

 

COWORKING 
Promover a criação de centros de Coworking em todas as freguesias de Sintra em articulação pós 

curricular com os Agrupamentos escolares de Sintra.  

APLICAÇÃO DE MÉTODOS INFORMATIZADOS 
Protocolo Web Summit para localizar em Sintra a aplicação prática de novos métodos 

informatizados de gestão pública e empresarial.  

EXPOSINTRA 

CENTRO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS com PAVILHÃO MULTIUSOS  
Promoção de eventos relacionados com as actividades económicas e de serviços. Mostra das 

actividades industriais, do comércio e da agricultura de Sintra integrando um festival de 

gastronomia e actividades lúdicas e populares. JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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ECONOMIA,INVESTIMENTO E 
EMPREENDEDORISMO 

CRIAR O GRANDE 

CENTRO DE 

EXPOSIÇÕES DAS 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DE 

SINTRA  

 

REVITALIZAR A 

INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E 

AGRICULTURA 

 

CRIAR EMPREGO 

PERMANENTE 

 

APOIAR NOVOS 

INVESTIDORES 

 

DINAMIZAR PÓLOS 

POLITÉCTICOS  

 

COMÉRCIO 

-Criação de Fundo de Apoio ao Comércio Local 

-Carta do Comércio (programa de revitalização do comércio local, campanhas de promoção e 

divulgação, reabilitação física dos estabelecimentos comerciais, informatização, formação em 

atendimento e vitrinismo) 

-1H DE ESTACIONAMENTO GRATUITO NAS ZONAS DE PARQUE PAGO junto a estabelecimentos de 

comércio local 

-Promoção Gastronomia de Sintra promoção integrada comércio local / agricultura / patrimónios 

-CONCURSOS DE GASTRONOMIA REGIONAL 

-REQUALIFICAÇÃO E ACTIVAÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS 

AGRICULTURA 
SALOIO COM MUITO GOSTO 
-Organização de marca para apoio à produção e comercialização dos produtores agrícolas do 

concelho.  

-Organização de Feira Anual do Agricultor 

-PLANO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS AUTÓCTONES  
-PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E APICULTURA 
-PROMOÇÃO DO VINHO DE COLARES (local, nacional, internacional) 
-ROTA DOS VINHOS (dinamização, sinalização, criação de visita às adegas através do eléctrico) 

-PROMOÇÃO DA AGRICULTURA BIOLÓGICA E PERMACULTURA 

-CONFERÊNCIA ANUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO RURAL BIO-SUSTENTÁVEL 

-MUSEU DO PÃO SALOIO 

Definição do local, plano integrado de museologia e de actividade prática, coordenação com 

agrupamentos escolares.   

-QUINTA PEDAGÓGICA preparada para visitas escolares e lúdicas. 

PÓLOS POLITÉCNICOS 

-RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO internacionalização da Escola de Recuperação do Património 
-FOMENTO AGRÍCOLA parceria com a EPAV e a Cooperativa Agrícola de Sintra 
-ROCHAS ORNAMENTAIS Formação em produtos finais de pedras ornamentais 
-TURISMO Parceria para a criação de Escola de Gestão Turística e Hoteleira. 

INDÚSTRIA 

CLUSTER DA PEDRA 
-Programa de revitalização da indústria de mármores (incremento da divulgação, apoio à 

participação em feiras nacionais e internacionais, aumento da escala de valor com produção final 

de trabalhos ornamentais) 

-Protocolos com as associações dos mármores e dos recursos naturais. 

PÓLOS INDUSTRIAIS 
Dinamização e definição de novas áreas livres para a sua implementação. 

OUTRAS INDÚSTRIAS 
Via verde para a instalação de sistema de apoio institucional em território municipal, dedicado a 

cada projecto de investimento e requalificação, incluindo apoio ao tratamento dos procedimentos 

administrativos e fiscais municipais. 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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EDUCAÇÃO 

 

 

 

“O FUTURO PASSA 

PELA EDUCAÇÃO” 

 

“NÃO PODEMOS 

TRAVAR A 

ESPERANÇA A 

QUEM QUER TER 

FUTURO” 

(MARCO ALMEIDA) 

 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA ÁLVARO SILVA  Bolsas para apoiar as famílias com filhos em idade 

escolar e que tenham a ambição de concluir o ensino superior, sem capacidade financeira para  tal. 

PROJECTO PILOTO “O FUTURO É HOJE” Oferta de Tablets aos alunos/escolas para 

(progressivamente) substituir a oferta de manuais escolares.  

Reforçar as salas de aula com QUADROS INTERATIVOS  e com acesso a INTERNET. 

ALARGAMENTO DO PROGRAMA DE OFERTA DE MANUAIS ESCOLARES Alargamento do 

Programa de oferta de Manuais Escolares aos alunos do 2º e º Ciclos, de que fomos pioneiros.  

PROVIMENTO DE NOVAS UNIDADES DE ENSINO ESPECIAL ATÉ AO SECUNDÁRIO 

PLANO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SINTRA  

REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS de forma a permitir que as mesmas 

sejam intervencionadas atempadamente e de acordo com as necessidades (exemplo: Escola Padre 

Alberto Neto). 

Organizar o CONCURSO “JOVENS EMPREENDEDORES” na comunidade escolar, despertando 

a atitude empreendedora dos jovens integrados na mesma. 

 Concretizar as “OLIMPÍADAS SINTRENSES”, evento que conjuga um campeonato desportivo 

com jogos pedagógicos inter-escolas. 

REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA MUNICIPAL de forma a adequá-la às atuais exigências, 

nomeadamente às necessidades da rede escolar.  

DINAMIZAR, VALORIZAR E DIGNIFICAR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, revendo a 

sua composição e forma de funcionamento, tornando claras as suas competências em matéria 

pedagógica e dando expressão pública às suas actividades e deliberações.  

Avançar nas negociações com o Governo no sentido do ALARGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

MUNICIPAIS em matéria de educação dos 2º, 3º ciclos e secundário, nas áreas da acção social 

escolar, gestão dos refeitórios e recepção dos equipamentos educativos. 

Promover, ao nível das escolas, o AUMENTO DO NÚMERO DE TÉCNICOS EM EQUIPAS 

MULTIDISCIPLINARES    que garantam o apoio e acompanhamento social e psicológico dos 

alunos, nomeadamente, ao nível da violência doméstica, violência no namoro, bullying e 

reorientação psicossocial. 

Promover a criação em todas as freguesias do concelho de uma    CASA DA CULTURA, com horário 

alargado, onde seja possível estudar (ou ter um núcleo de apoio ao estudo). 

Garantir que as    BIBLIOTECAS MUNICIPAIS    detenham a bibliografia recomendada pelos 

professores nas diferentes áreas de ensino, fruto de atempada articulação com os mesmos, para 

facilitar a consulta, naquilo que corresponde também a um apoio à família, evitando-lhe despesas. 

BOLSA DE BOAS PRÁTICAS     Incentivar a troca de experiências e a divulgação de boas práticas 

entre escolas e dá-las a conhecer às comunidades locais. 

Adaptar progressivamente os    TEMPOS DE PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS        às 

necessidades das famílias, em articulação com as Associações de Pais e IPSS. 

ALTERAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS REFEITÓRIOS ESCOLARES  

ADEQUAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS ÀS NECESSIDADES REGIONAIS, como 

garantia de empregabilidade, futuro e sustentabilidade. 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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EDUCAÇÃO  

OBESIDADE INFANTIL 

 

 

 

“O FUTURO PASSA 

PELA EDUCAÇÃO” 

 

“NÃO PODEMOS 

TRAVAR A 

ESPERANÇA A 

QUEM QUER TER 

FUTURO” 

 

(MARCO ALMEIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULAR A PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO  

-Disponibilização à comunidade de espaços escolares e equipamentos facilitadores da prática do 

exercício físico; 

-Implementação/divulgação de programas municipais em coordenação com os agrupamentos 

escolares para a promoção da actividade física;  

-Apoio a projectos que combatam o sedentarismo. 

COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS INTEGRADAS NO PROGRAMA DOS 

REFEITÓRIOS ESCOLARES MUNICIPAIS 

-Revisão das refeições servidas em ambiente escolar, no que respeita à sua composição, com 

especial enfoque nas quantidades de sal, açúcares e gorduras saturadas, através da alteração de 

normativos e controlo dos fornecedores de alimentos confeccionados em máquinas de venda 

automática. 

-Controlo de qualidade das refeições fornecidas sob responsabilidade da Câmara Municipal de 

Sintra às famílias carenciadas que utilizam os refeitórios escolares. 

DETECÇÃO PRECOCE DOS CASOS DE OBESIDADE  

Apoio à realização, nos agrupamentos escolares, de rastreios gratuitos no âmbito do peso, 

glicémia, colesterolémia e trigliceridémia. 

VIGILÂNCIA E CONTROLO DOS DOENTES DIAGNOSTICADOS COM OBESIDADE 

-Revisão de protocolos para a melhoria na acessibilidade dos doentes diagnosticados.  

-Alargar parcerias a outras entidades prestadoras de cuidados de saúde na rede de referenciação. 

IMPLEMENTAR PLANO DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL  

-Integração de nutricionistas nas equipas escolares pluridisciplinares;  

-Controlo da qualidade das refeições nas cantinas e máquinas de venda automática, com especial 

atenção para gorduras, sal e naturalmente os açúcares. 

AUMENTAR A LITERACIA EM SAÚDE  

-Apoio a projectos a desenvolver em meio escolar, no âmbito do Programa Nacional de Saúde 

Escolar (PNSE);  

-Dinamização de concursos escolares para a promoção de estilos de vida saudáveis. 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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EMPREGO

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

INFORMAÇÃO 

PERMANENTE 

 DA OFERTA E  

PROCURA DE 

EMPREGO EM 

SINTRA 

 

APOIAR, 

PROMOVER,  

CAPACITAR E 

PROCURAR 

SOLUÇÕES PARA AS  

NECESSIDADES 

DAS PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE 

DESEMPREGO 

 

 

INTEGRAÇÃO NO EMPREGO 
REDE DE ORGANIZAÇÕES E EMPRESASREDE DE ORGANIZAÇÕES E EMPRESASREDE DE ORGANIZAÇÕES E EMPRESASREDE DE ORGANIZAÇÕES E EMPRESAS  que trabalham de forma colaborativa visando promover a 

formação e inclusão sócio-profissional para todos. Terá como objectivo promover a 

empregabilidade no concelho de Sintra, numa visão concertada, estratégica e colaborativa, através 

do compromisso de organizações públicas, movimentos da sociedade civil e empresas. 

Esta rede está dividida em três subgrupos: Formação, Empresas e Empreendedorismo. 

FORMAÇÃO: pretende capacitar os grupos alvo para a inserção social, profissional e económica em 

mercado aberto e promove, no território, respostas de formação e/ou de qualificação ajustadas a 

cada grupo.  

EMPRESAS: pretende potenciar a relação entre as necessidades e recursos do território e das 

empresas, promovendo a interligação entre candidatos locais e as ofertas de emprego das 

empresas.  

EMPREENDEDORISMO: potencializa as respostas existentes que atuam na promoção da 

empregabilidade para o suporte ao empreendedorismo local e inclusivo e promove as 

competências empreendedoras. 

PARCEIROS 

Empresas públicas, privadas e da economia social com responsabilidade e intervenção no 

município de Sintra. 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Adequação da oferta e tipologia dos cursos profissionais às necessidades que se perspectivam a 

nível regional, em articulação com as empresas do concelho e com as juntas de freguesia, como 

garante de sucesso ao nível da empregabilidade. 

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS PARA LICENCIADOS 

Programa de apoio municipal à contratualização de licenciados na sequência de estágios 

profissionais, como reforço dos recursos humanos nas IPSS. 

OBSERVATÓRIO DE PROFISSÕES 

Criar um Observatório das Profissões, incidindo sobre as profissões emergentes, em transformação 

e do futuro, com o intuito de apresentar mais eficazmente a realidade do mercado de trabalho aos 

jovens, bem como visando o contacto dos jovens com várias realidades profissionais, através de 

sinergias com o tecido empresarial local. 

BOLSA DE EMPREGO 
-CRIAÇÃO DE BOLSA DE EMPREGO PERMANENTE OFERTA / PROCURA 
-COORDENAÇÃO COM IEFP E IAPMEI  

-PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS E INSTITUTOS DE FORMAÇÃO 

-PROTOCOLO COM A SEGURANÇA SOCIAL 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 
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FREGUESIAS 

 

 

O NOSSO 

COMPROMISSO 

 

 

PROPOSTAS 

CONCRETAS 

PARA CADA 

FREGUESIA DE 

SINTRA,  

CONSIDERADAS 

ESSENCIAIS 

PELOS 

RESPECTIVOS  

MUNÍCIPES 

AGUALVA  E MIRA SINTRA 
LAGOA DOS 4 CAMINHOS – Criação do PARQUE URBANOPARQUE URBANOPARQUE URBANOPARQUE URBANO  

Construção de um LAR DE 3ª IDADELAR DE 3ª IDADELAR DE 3ª IDADELAR DE 3ª IDADE em conjugação com instituições de solidariedade social, em 

terreno existente (contíguo à Igreja de Santa Maria) 

Construção do CENTRO DE EQUIPAMENTO INTERGERACIONAL, DE APOIO À CRIANÇA E TERCEIRA CENTRO DE EQUIPAMENTO INTERGERACIONAL, DE APOIO À CRIANÇA E TERCEIRA CENTRO DE EQUIPAMENTO INTERGERACIONAL, DE APOIO À CRIANÇA E TERCEIRA CENTRO DE EQUIPAMENTO INTERGERACIONAL, DE APOIO À CRIANÇA E TERCEIRA 

IDADE,IDADE,IDADE,IDADE, em conjugação com o CAC e a ARPIMS 

ALGUEIRÃO - MEM MARTINS 
Requalificação da BACIA DE RETENÇÃOBACIA DE RETENÇÃOBACIA DE RETENÇÃOBACIA DE RETENÇÃO, dotando o espaço de equipamento e mobiliário urbano 

adequado e de estruturas de apoio 

Requalificação do MERCADO DE FANARES, com a criação da CASA DA CULTURA/ ESPAÇO da CASA DA CULTURA/ ESPAÇO da CASA DA CULTURA/ ESPAÇO da CASA DA CULTURA/ ESPAÇO 

MULTIUSOS, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA MULTIUSOS, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA MULTIUSOS, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA MULTIUSOS, SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA     

Construção do CENTRO DE SAÚDE ALGUEIRÃO / MEM MARTINSCENTRO DE SAÚDE ALGUEIRÃO / MEM MARTINSCENTRO DE SAÚDE ALGUEIRÃO / MEM MARTINSCENTRO DE SAÚDE ALGUEIRÃO / MEM MARTINS    

ALMARGEM DO BISPO ,  PÊRO PINHEIRO E  MONTELAVAR 
Completar a REDE DE SANEAMENTOREDE DE SANEAMENTOREDE DE SANEAMENTOREDE DE SANEAMENTO da Freguesia  

CASAL DO REBOLOCASAL DO REBOLOCASAL DO REBOLOCASAL DO REBOLO (local da casa das selecções) construção de um GRANDE PARQUE SALOIO para 

as famílias e que sirva todo o concelho 

Requalificar a EB 2,3 RUI GRÁCIO EM MONTELAVAREB 2,3 RUI GRÁCIO EM MONTELAVAREB 2,3 RUI GRÁCIO EM MONTELAVAREB 2,3 RUI GRÁCIO EM MONTELAVAR 

CACÉM E SÃO MARCOS 
SÃO MARCOSSÃO MARCOSSÃO MARCOSSÃO MARCOS - Recuperação das INSTALAÇÕES DA SOCIEDADE RECREATIVAINSTALAÇÕES DA SOCIEDADE RECREATIVAINSTALAÇÕES DA SOCIEDADE RECREATIVAINSTALAÇÕES DA SOCIEDADE RECREATIVA  

CACÉMCACÉMCACÉMCACÉM (ex-instalações da Melka) Instalação daInstalação daInstalação daInstalação da DIVISÃO DA PSP DE SINTRADIVISÃO DA PSP DE SINTRADIVISÃO DA PSP DE SINTRADIVISÃO DA PSP DE SINTRA 

Recuperação da QUINTA RIBEIRO DE CARVALHOQUINTA RIBEIRO DE CARVALHOQUINTA RIBEIRO DE CARVALHOQUINTA RIBEIRO DE CARVALHO. 

CASAL DE CAMBRA 
Reabilitação e dinamização do MERCADO MUNICIPAL DE CASAL DE CAMBRAMERCADO MUNICIPAL DE CASAL DE CAMBRAMERCADO MUNICIPAL DE CASAL DE CAMBRAMERCADO MUNICIPAL DE CASAL DE CAMBRA. 

Reabilitação do EDIFÍCIO DA CASA DAS ÁGUAS FÉRREASEDIFÍCIO DA CASA DAS ÁGUAS FÉRREASEDIFÍCIO DA CASA DAS ÁGUAS FÉRREASEDIFÍCIO DA CASA DAS ÁGUAS FÉRREAS  

Conclusão da ENVOLVENTE DO CAMPO DE FUTEBOLENVOLVENTE DO CAMPO DE FUTEBOLENVOLVENTE DO CAMPO DE FUTEBOLENVOLVENTE DO CAMPO DE FUTEBOL, com a instalação de bancadas. 

COLARES 
Construção do ECOCENTROECOCENTROECOCENTROECOCENTRO    

Requalificação do ESPAÇO PÚBLICO DA PRAIA DAS MAÇÃSESPAÇO PÚBLICO DA PRAIA DAS MAÇÃSESPAÇO PÚBLICO DA PRAIA DAS MAÇÃSESPAÇO PÚBLICO DA PRAIA DAS MAÇÃS, incluindo a construção da CICLOVIA E CICLOVIA E CICLOVIA E CICLOVIA E 

PERCURSPERCURSPERCURSPERCURSO PEDONAL VÁRZEA DE COLARESO PEDONAL VÁRZEA DE COLARESO PEDONAL VÁRZEA DE COLARESO PEDONAL VÁRZEA DE COLARES----AZENHAS DO MARAZENHAS DO MARAZENHAS DO MARAZENHAS DO MAR    

Completar a REDE DE SANEAMENTOREDE DE SANEAMENTOREDE DE SANEAMENTOREDE DE SANEAMENTO da Freguesia 

MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 
MONTE ABRAÃO, PARQUE URBANOMONTE ABRAÃO, PARQUE URBANOMONTE ABRAÃO, PARQUE URBANOMONTE ABRAÃO, PARQUE URBANO com espaços ajardinados, zonas de lazer, ginásio ao ar livre e 

equipamento para a prática de Skate, na Rua Ribeiro Sanches. 

MONTE ABRAÃO, CENTRO COMUNITÁRIOMONTE ABRAÃO, CENTRO COMUNITÁRIOMONTE ABRAÃO, CENTRO COMUNITÁRIOMONTE ABRAÃO, CENTRO COMUNITÁRIO com as valências da infância, juventude e 3ª idade, no 

terreno do antigo Bairro dos Desalojados. 

MASSAMÁ, CENTRO COMUNITÁRIOMASSAMÁ, CENTRO COMUNITÁRIOMASSAMÁ, CENTRO COMUNITÁRIOMASSAMÁ, CENTRO COMUNITÁRIO com as valências da infância e 3ª idade, no terreno cedido à 

ARPIM. 

QUELUZ E BELAS 
Construção do CENTRO DE SAÚDE DE BELASCENTRO DE SAÚDE DE BELASCENTRO DE SAÚDE DE BELASCENTRO DE SAÚDE DE BELAS    

Construção dos SILOS AUTO DOS QUATRO CAMINHOS/AVENIDA MIGUEL BOMBARDA QUELUZSILOS AUTO DOS QUATRO CAMINHOS/AVENIDA MIGUEL BOMBARDA QUELUZSILOS AUTO DOS QUATRO CAMINHOS/AVENIDA MIGUEL BOMBARDA QUELUZSILOS AUTO DOS QUATRO CAMINHOS/AVENIDA MIGUEL BOMBARDA QUELUZ    

Apoio à construção EQUIPAMENTO PARA A 3ª IDADEEQUIPAMENTO PARA A 3ª IDADEEQUIPAMENTO PARA A 3ª IDADEEQUIPAMENTO PARA A 3ª IDADE da Associação de Reformados de Queluz e 

Belas 
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FREGUESIAS 

JUNTOS PELOS SINTRENSES 

 

 

O NOSSO 

COMPROMISSO 

 

 

PROPOSTAS 

CONCRETAS 

PARA CADA 

FREGUESIA DE 

SINTRA,  

CONSIDERADAS 

ESSENCIAIS 

PELOS 

RESPECTIVOS  

MUNÍCIPES 

RIO DE MOURO 
Reestruturação do PARQUE URBANO DE FITARESPARQUE URBANO DE FITARESPARQUE URBANO DE FITARESPARQUE URBANO DE FITARES 

Criação da CASA DA CULTURA DA SERRA DASCASA DA CULTURA DA SERRA DASCASA DA CULTURA DA SERRA DASCASA DA CULTURA DA SERRA DAS    MINASMINASMINASMINAS 

Recuperação da EB 2,3 PADRE ALBERTO NETOEB 2,3 PADRE ALBERTO NETOEB 2,3 PADRE ALBERTO NETOEB 2,3 PADRE ALBERTO NETO 

SÃO JOÃO DAS LAMPAS E TERRUGEM 
Construção das ROTUNDAS DA TERRUGEM, SÃO JOÃO DE LAMPAS, ASSAFORA E FACHADAROTUNDAS DA TERRUGEM, SÃO JOÃO DE LAMPAS, ASSAFORA E FACHADAROTUNDAS DA TERRUGEM, SÃO JOÃO DE LAMPAS, ASSAFORA E FACHADAROTUNDAS DA TERRUGEM, SÃO JOÃO DE LAMPAS, ASSAFORA E FACHADA    

Construção de um ECOCENTROECOCENTROECOCENTROECOCENTRO    

Construção do PÓLO ESCOLAR EB 2,3 DO ALTO DOS MOINHOSPÓLO ESCOLAR EB 2,3 DO ALTO DOS MOINHOSPÓLO ESCOLAR EB 2,3 DO ALTO DOS MOINHOSPÓLO ESCOLAR EB 2,3 DO ALTO DOS MOINHOS 

SINTRA  
Construção NNNNOVA VIA LOUREL OVA VIA LOUREL OVA VIA LOUREL OVA VIA LOUREL ----    CASAL DA GRANJACASAL DA GRANJACASAL DA GRANJACASAL DA GRANJA 

Construção VARIANTE AO NÓ DE LOUREL VARIANTE AO NÓ DE LOUREL VARIANTE AO NÓ DE LOUREL VARIANTE AO NÓ DE LOUREL ––––    FERVENÇAFERVENÇAFERVENÇAFERVENÇA    

Construção de um EQUIPAMENTO SOCIAL PARA OS REFORMADOS DO LINHÓEQUIPAMENTO SOCIAL PARA OS REFORMADOS DO LINHÓEQUIPAMENTO SOCIAL PARA OS REFORMADOS DO LINHÓEQUIPAMENTO SOCIAL PARA OS REFORMADOS DO LINHÓ 
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HABITAÇÃO 

 

 

A MORADIA DE 

UMA FAMÍLIA É UM 

ESPAÇO VITAL DE 

DIREITO HUMANO. 

 

A MINHA CASA 

Programa de habitação com rendas controladas, delineado em articulação com as Juntas de 

Freguesia (triagem) e as comunidades locais (inventário de necessidades). 

VIVEMOS TODOS JUNTOS 
PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS MISTOS 

a) Percentual obrigatório de habitação de interesse social (HIS) em cada empreendimento, 

com renda acessível, entendido como instrumento importantíssimo para viabilizar a HIS 

e também de promoção de mistura social no território.  

b) Planeamento não só de metas quantitativas de produção de habitação, mas também de 

sua distribuição no território.  

c) Coordenação do planeamento dessa oferta e sua relação com a oferta de transporte e 

de equipamentos públicos. 

Com locação acessível residencial (lar), que deverá consumir, no máximo, 30% da renda dos 

moradores, com um fundo de garantia para quem for investir, que será formado pela venda de 

imóveis municipais que não tenham utilidade social. 

HABITAÇÃO JOVEM 

-Programa de apoio à criação de habitação para criação de habitação para criação de habitação para criação de habitação para jovens estudantes em sistema de comodato ou de jovens estudantes em sistema de comodato ou de jovens estudantes em sistema de comodato ou de jovens estudantes em sistema de comodato ou de 

rendas acessíveis participadasrendas acessíveis participadasrendas acessíveis participadasrendas acessíveis participadas.... 

-Programa de apoio à aquisição de habitação para jovens por via da devolução do aquisição de habitação para jovens por via da devolução do aquisição de habitação para jovens por via da devolução do aquisição de habitação para jovens por via da devolução do IMTIMTIMTIMT    e da isenção e da isenção e da isenção e da isenção 

temporária do temporária do temporária do temporária do IMI.IMI.IMI.IMI.    

-Aprofundamento do programa de arrendamento jovem para sua fixação em zonas identificadas, 

contribuindo para a revitalização local. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  

-Diagnóstico das necessidades de habitação 

-Inventário em coordenação com as Juntas de Freguesia 

-Criação do BBBBanco anco anco anco MMMMunicipal de unicipal de unicipal de unicipal de Dados IDados IDados IDados Imobiliáriosmobiliáriosmobiliáriosmobiliários  

-Rastreio das habitações vazias, devolutas e em leilão judicial  

-Quadro normativo municipal contra o mau uso da habitação. 

 

REQUALIFICAÇÃO DOS BAIRROS DE GESTÃO MUNICIPAL 

Programa plurianual de habitação condigna.  

Instalação de novos equipamentos de resposta social, como sejam Academias de EAcademias de EAcademias de EAcademias de Estudostudostudostudo (para 

prevenir a retenção e o abandono escolar precoce e CCCCentros de entros de entros de entros de ATLATLATLATL.  

EMERGÊNCIA HABITACIONAL 
Quadro de alternativas para quem perdeu a moradia em despejos causados pelo não pagamento 

de hipoteca e também a quem tem dificuldade de pagar aluguer. Com o final do Fundo de 

Emergência Social (cujo período máximo é de 3 anos) muitas famílias que têm vindo a usufruir 

deste apoio ficarão em situação de desprotecção, sendo que um número muito significativo de 

pedidos é para apoio em rendas. 
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HIGIENE PÚBLICA 

VOLTAR A TORNAR 

SINTRA NUM 

CONCELHO DE 

REFERÊNCIA NA 

ÁREA DA HIGIENE 

PUBLICA, ÁGUA E 

SANEAMENTO   

 

A RECOLHA DOS 

RESÍDUOS É UM 

FACTOR ESSENCIAL 

DA QUALIDADE DE 

VIDA DOS 

SINTRENSES 

 

 

PROPOSTAS 

-Reduzir o preço da água. 

-Retomar a educação ambiental em todas as escolas do 1º e 2º ciclos. 

-Substituir o sistema de saneamento e implementar recolha por sucção na vila de Sintra. 

-Retomar a política de “um ponto de recolha, para todos os tipos de resíduos”. 

-Implementação de 4 ecocentros no concelho. 

-Monitorização da avaliação do serviço prestado ao nível da higiene pública e 

implementação de medidas correctivas susceptíveis de aumentar a qualidade e o nível 

de satisfação. 

-Integração nos SMAS da actividade de varredura. 

-Aplicar sistemas de recolha inovadores como carga bilateral, detecção do nível de 

enchimento dos contentores, com recurso à utilização de fundos comunitários. 

-Aplicar sistemas de redução de consumo de energia e de pegada de carbono, com 

efeitos positivos no ambiente e na redução de custos. 

 

DIAGNÓSTICO 

As recolhas selectivas têm vindo a diminuir. 

O número de reclamações nas áreas da higiene pública, água e saneamento crescem 

sistematicamente. 

As metas de cobertura para recolha de óleos vegetais, que eram atingidas já em 2011, deixaram de 

se conseguir cumprir. 

Os SMAS de Sintra registam pela primeira vez mais de 400 mil euros de prejuízo, por má gestão: 

contratou mais de 40 trabalhadores e investe em meios mais de 2 milhões de euros para substituir 

uma prestação de serviços, que se esqueceu de revogar. 

Os contentores degradam-se, desmontados na ETAR de Colares, longe da vista dos munícipes. 
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MOBILIDADE 

  

ACESSIBILIDADE DE SINTRA  

 

SUPRESSÃO DOS 

CONGESTIONAMENTOS E  

DIMINUIÇÃO DOS TEMPOS 

DE DESLOCAÇÃO 

 

REDUÇÃO DA 

SINISTRALIDADE  

 

AUMENTO DA QUALIDADE 

DO AR 

 

CRIAÇÃO DE REDES 

 

REFORÇO DOS MEIOS 

SUAVES 

 

QUALIFICAÇÃO DA VILA DE 

SINTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As propostas: 

SINTRAMOV 

- Criação de rede de transportes públicos para melhor servir a população escolar,os idosos e as 

deslocações dos munícipes em geral nos percursos de proximidade. 

- Criação de rede municipal de ciclovias e meios suaves, articuladas com as redes existentes nos 

municípios limítrofes e com as redes dos outros meios de transporte existentes no concelho. 

AUTORIDADE DE TRANSPORTES 

Constituição do Município como Autoridade Municipal de Transportes com o objectivo de 

aumentar a acessibilidade do concelho,adequando a oferta de transportes às necessidades 

efectivas das populações em termos de itinerários fixos, horários, transportes específicos e 

rotações da prestação de serviço intermodais. 

EIXOS RODOVIÁRIOS ESTRUTURANTES 

Conclusão da construção dos seguintes eixos rodoviários estruturantes: 

- Corredores Nascente e Poente de Agualva-Cacém; 

- Nova Via Lourel-Casal da Granja 

- Variante do Nó de Lourel-Fervença 

POTENCIAÇÃO DO TRANSPORTE COLECTIVO NA IC19 com inclusão de faixa BUS 

REFORÇO DA LINHA FÉRREA  

-Aumento da capacidade, através do reforço dos horários e melhoria da qualidade de serviço 

- Requalificação da estação ferroviária de Algueirão-Mem Martins 

GESTÃO INTEGRADA DA MOBILIDADE DA VILA DE SINTRA 

- Parques periféricos de contenção do transporte privado colectivo e familiar nas 3 entradas da 

sede do concelho: Ramalhão-Chão de Meninos, Portela-Lourel e Ribeira-Várzea. 

- Multiparques de dimensão variável de proximidade. 

- Controlo de acesso em quantidade (definição numerus clausus por monumento, aquisição 

ticketing) e qualidade (utilização dos espaços). 

- Miniautocarros Easy-Parking em sistema de vaivém. 

- Sistema de circulação fluido para o casco velho de Sintra, com aplicação sazonal e variação 

horária diária, incluindo critérios de acesso á Volta do Duche em períodos críticos. 

- Desenvolvimento de estudo para a restrição de circulação na Volta do Duche e eixos de ligação, 

autorizando a circulação de meios suaves, transportes públicos, viaturas prioritárias, de 

moradores e comerciantes. 

- Alteração de fluxos de trânsito, nomeadamente através da possibilidade de reabertura, num dos 

sentidos, da Av. Heliodoro Salgado, permitindo a circulação do Eléctrico de Sintra, até à estação 

terminal da CP. 

- Reposição da ponte pedonal, sobre a via férrea, entre a Estefânia e a Portela. 

DIAGNÓSTICO 
58% da população vive em lugares entre 50 e 100mil/hab58% da população vive em lugares entre 50 e 100mil/hab58% da população vive em lugares entre 50 e 100mil/hab58% da população vive em lugares entre 50 e 100mil/hab....    

22% da22% da22% da22% da    população vive em lugares com menos de 5mil/habpopulação vive em lugares com menos de 5mil/habpopulação vive em lugares com menos de 5mil/habpopulação vive em lugares com menos de 5mil/hab....    

Concelho com maior número de deslocações pendularesConcelho com maior número de deslocações pendularesConcelho com maior número de deslocações pendularesConcelho com maior número de deslocações pendulares (57.835 para Lisboa; 13.974 para Oeiras) 

1 hora e 12 minutos com deslocações/dia1 hora e 12 minutos com deslocações/dia1 hora e 12 minutos com deslocações/dia1 hora e 12 minutos com deslocações/dia ( 6 horas por/semana; 3 dias de trabalho/mês; um mês e 

meio de férias/ano ) não incluindo o tempo de deslocação aos infantários, creches e escolas. 

Concelho com 379 veículos ligeiros / 1000 habConcelho com 379 veículos ligeiros / 1000 habConcelho com 379 veículos ligeiros / 1000 habConcelho com 379 veículos ligeiros / 1000 hab.... 

Em Sintra, 211 mil habitantes vivem a menos de 1000m de uma 211 mil habitantes vivem a menos de 1000m de uma 211 mil habitantes vivem a menos de 1000m de uma 211 mil habitantes vivem a menos de 1000m de uma estação da cpestação da cpestação da cpestação da cp. 

(111 mil habitantes vivem a menos de 500m; correspondem a 56% da população que vive pertos 

das 10 estações). 

Concelho com menor extensão de percursos cicláveis da AMLConcelho com menor extensão de percursos cicláveis da AMLConcelho com menor extensão de percursos cicláveis da AMLConcelho com menor extensão de percursos cicláveis da AML----nortenortenortenorte (1,9 km representam 1% da 

rede total da AML). 

É o segundo concelho, segundo concelho, segundo concelho, segundo concelho, depois de Lisboa, que mais contribui para as emissões de co2 provenientes do depois de Lisboa, que mais contribui para as emissões de co2 provenientes do depois de Lisboa, que mais contribui para as emissões de co2 provenientes do depois de Lisboa, que mais contribui para as emissões de co2 provenientes do 

sector dos transportes na AML sector dos transportes na AML sector dos transportes na AML sector dos transportes na AML (557 mil toneladas que correspondem a 13% do total da AML). 
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NOVO CORREDOR VIÁRIO  no Bairro das Flores. Com início junto ao Centro Cultural Olga 

Cadaval, passaria a ter circulação apenas descendente, com o objectivo de promover a sua ligação 

à Av. Nunes de Carvalho (N247), tanto com destino à Ribeira e a Colares, como no sentido 

contrário.   

MONITORIZAÇÃO Criação de Gabinete para monitorização remota e em tempo real da 

qualidade de circulação no IC19 e gestão de sistema de meios de intervenção, de forma a 

diminuir os níveis de congestionamento. 

INTERVENÇÃO RÁPIDA Atuação de equipas da Polícia Municipal de Intervenção Rápida na 

Resolução de Sinistros (IRRS), com o objectivo de retirada rápida de veículos imobilizados para 

diminuição do tempo de deslocação em caso de acidente. 

Interface da Portela articulado com o novo PARQUE CENTRAL DE SINTRA  

Discussão pública de um novo Parque Central de Sintra na Estação Velha.  
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ORÇAMENTOS 
PARTICIPATIVOS

OS ORÇAMENTOS 

PARTICIPATIVOS SÃO 

A VOZ DOS 

MUNÍCIPES PARA 

SEREM 

INTERVENIENTES 

ACTIVOS NA 

SOLUÇÃO DOS SEUS 

PROBLEMAS 

 

 

ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS 

Considerando que o orçamento participativo “(…) está a consolidar-se como um espaço que 

recupera para a acção política pessoas que estão descrentes do sistema democrático participativo” 

e que constitui uma suprema manifestação de exercício democrático e a expressão duma 

cidadania que se quer plena, ganhando um particular significado no âmbito da comemoração dos 

“40 anos do poder democrático local”, foi proposto pelos vereadores do Movimento “Sintrenses 

com Marco Almeida” em agosto de 2016, que a Câmara Municipal consagrasse logo para o 

orçamento seguinte (2017) uma rúbrica para o orçamento participativo e que promovesse a 

constituição dum grupo de trabalho que, inspirado em exemplos até geograficamente próximos, 

garantisse a sua implementação em 2017.  

Apesar das suas virtualidades, não foi aprovado pelo executivo da CMS . 

Volta a constar como propósito, no âmbito do programa eleitoral, pretendendo-se que seja 

igualmente transversal às sete freguesias que ainda não o adotaram e contemplando agora um 

plano de financiamento plurianual da CMS com as Juntas de Freguesia e a sua organização por 

Cidades, Vilas e Aldeias. 

 

ÁREAS ELEGÍVEIS 

• ACÇÃO SOCIAL 

• EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

• ESPAÇOS VERDES 

• PATRIMÓNIO CULTURAL E HISTÓRICO 

• PROTECÇÃO AMBIENTAL E ENERGIA 

• REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

• REDE PÚBLICA VIÁRIA 

• SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 
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ORGANIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO 

 

UM PDM DOS 

SINTRENSES, 

COM OS 

SINTRENSES, PARA 

OS SINTRENSES  

 

ELEVAR ALGUEIRÃO 

MEM MARTINS  

A CIDADE 

 

PLANO DE 

VALORIZAÇÃO DE 

QUELUZ,  

AGUALVA CACÉM E 

RIO DE MOURO 

 

REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DA 

VILA DE SINTRA 

CONCLUIR A REVISÃO DO PDM DE SINTRA, com a ampla participação das comunidades 

locais e focado no desenvolvimento económico de todo o concelho em harmonia com a 

salvaguarda dos valores culturais, ambientais e paisagísticos do território municipal.  

CONCLUIR A REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SINTRA (Plano De Groer), em 

articulação com a revisão do PDM, com a participação das comunidades locais, focado na  

requalificação e valorização de toda a Vila de Sintra com a salvaguarda do seu património cultural, 

ambiental e paisagístico. 

AVANÇAR COM O PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE QUELUZ, focado no 

reordenamento para a requalificação funcional e valorização patrimonial e ambiental.  

AVANÇAR COM O PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE AGUALVA-CACÉM, focado 

no reordenamento para a requalificação funcional e valorização patrimonial e ambiental. 

AVANÇAR COM O PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS, 

promovendo os investimentos municipais a realizar na requalificação e valorização funcional da 

nova cidade, em especial na construção de equipamentos sociais, culturais e desportivos. 

AVANÇAR COM O PLANO DE URBANIZAÇÃO DE RIO DE MOURO, focado no 

reordenamento, requalificação funcional e valorização patrimonial e ambiental. 

 

AVANÇAR COM O PROJECTO DE ELEVAÇÃO A CIDADE DE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS, 

acompanhado dum caderno de encargos de investimento municipal na transformação da maior 

vila portuguesa numa nova cidade. 

 

PROMOVER A REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS FREGUESIAS  para adequar o 

antigo modelo à realidade do território e às novas competências autárquicas. 

 

REABILITAÇÃO URBANA programa público / privado de gestão municipal visando a promoção 

da identidade e a recuperação da memória histórica visual e tradicional do habitat construído dos 

cascos antigos das cidades e aldeias rurais do concelho de Sintra. 

 

APOIAR A RECONVERSÃO DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGI) reforçando o 

investimento municipal e accionado a posse administrativa nos casos de inactividade das 

Administrações Conjuntas das AUGI, visando promover a sua reconversão. 

 

REORDENAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PÓLOS EMPRESARIAIS DE SINTRA reforçando a 

sua atractividade à captação de instalação de novas actividades económicas. 

 

AVANÇAR COM O PORTAL SIRUS_ONLINE sistema de informação da reserva urbanística de 

Sintra, para informação pública e captação de investidores para os espaços e edifícios disponíveis 

para a instalação de actividades económicas. 

 

 

 

 

. 
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ORGANIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO 

 

UM PDM DOS 

SINTRENSES, 

COM OS 

SINTRENSES, PARA 

OS SINTRENSES  

 

ELEVAR ALGUEIRÃO 

MEM MARTINS  

A CIDADE 

 

PLANO DE 

VALORIZAÇÃO DE 

QUELUZ,  

AGUALVA CACÉM E 

RIO DE MOURO 

 

REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DA 

VILA DE SINTRA 

 

 

AVANÇAR COM O PROJECTO “CENTRO CÍVICO SINTRA XXI”, na Av. Mário Firmino Miguel, 

na Portela de Sintra, aproveitando a proximidade ao interface rodo-ferroviário existente. A ideia é 

a modernização dos serviços municipais num edifício que junte todos os serviços técnicos e 

administrativos dispersos (à semelhança de mafra e que já esteve previsto para Sintra), facilitando 

o acesso dos munícipes ao Balcão Único Municipal e melhorando as condições de trabalho para os 

funcionários (não impede a abertura de balcões municipais descentralizados).  

 

PROJECTO “SINTRA URBANA VERDE” programa municipal de arborização sistemática do 

espaço público das cidades, vilas e aldeias de Sintra. 

 

PROJECTO “SINTRA SEM BARREIRAS” programa municipal de eliminação sistemática das 

barreiras arquitectónicas no espaço público. 

 

PROJECTO “PISTAS DE CAMINHADA” programa municipal de construção de pistas de 

caminhada nos aglomerados urbanos. 

 

CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO 

CIRCULAR POENTE AO CACÉM, NO TROÇO ENTRE O IC19 E A  A16 

CIRCULAR NASCENTE AO CACÉM, NO TROÇO ENTRE O IC19 E A A16 

LIGAÇÃO RODOVIÁRIA SOBRE A LINHA DA CP, NA ENTRADA DA PORTELA DE SINTRA, ENTRE A  AV. 

GAGO COUTINHO E A ROTUNDA DR. LACERDA TAVARES 

NOVA VIA LOUREL – CASAL DA GRANJA 

CONCLUSÃO DA LIGAÇÃO FERVENÇA / PEDRA FURADA / NEGRAIS  
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PROTECÇÃO CIVIL E 
SEGURANÇA 

A SERRA DE SINTRA, 

A PRINCIPAL 

REFERÊNCIA 

IDENTITÁRIA DO 

NOSSO CONCELHO,  

 É PATRIMÓNIO 

MUNDIAL DA 

UNESCO 

 

A CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

SINTRA TEM O 

DIREITO 

INALIANÁVEL DE 

ASSEGURAR A 

PROTECÇÃO DA 

VIDAS E BENS DOS 

SEUS MUNÍCIPES 

PROTECÇÃO CIVIL 

REVISÃO DO DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA DA SERRA DE SINTRA 

Actualização da carta de risco. Intervenção nas áreas vagais de comunicações operacionais.    

PREVENÇÃO 

-Limpeza permanente de aceiros, corta fogos e desmatação e limpeza das florestas da Serra de 

Sintra, da Serra da Carregueira e do Pinhal do Banzão. 

-Manutenção de um corpo de Sapadores Florestais em regime dual anual, localizado em 

permanência no interior da serra de Sintra. 

-Parque de máquinas de arrasto e de corte. 

-Sistema de vigilância diurno / nocturno em coordenação com GNR e Comandos.  

-Programa anual de acções de fogo controlado em coordenação com o ICNF. 

DISPOSITIVOS DE COMBATE AO FOGO 

-Consolidação do dispositivo no Parque Natural, Serra da Carregueira e Banzão.  

-Cofinanciamento do aumento do quadro de bombeiros profissionais das AHBV’s de Sintra. 

-Cofinanciamento do subsídio de turno para os bombeiros voluntários. 

-Revisão do plano municipal da frota de veículos de combate ao incêndio urbano e ao incêndio 

florestal.  

-Plano plurianual antecipado de renovação de frota de combate a incêndios em risco de INOP. 

EMERGÊNCIA Calendarização da renovação da frota de ambulâncias em risco de INOP. 

Manuais de informação ao público (procedimentos de prevenção, procedimentos em situação de 

emergência). 

PROGRAMA SOS 24 Triagem pelas Juntas de freguesia e direccionado, para idosos, pessoas sem 

mobilidade e pessoas isoladas, em coordenação com a programação prevista no âmbito da coesão 

social. 

FORMAÇÃO Plano de formação operacional anual com incidência nas tipologias de risco do 

município de Sintra (combate ao fogo florestal, fogo urbano, acidentes rodoviários e ferroviários, 

cheias e tempestades, resgate de grande ângulo). 

 

BOMBEIROS 

COMPROMISSO DE REFORÇO DE VERBAS PARA AS CORPORAÇÕES 

-2.000.000,00 € para 2018 

-2.250.000,00 € para 2019 

-2.500.000,00 para 2020 e 2021 

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO “GIPS” comparticipados/suportados na íntegra pela CMS. 

ATRIBUIÇÃO DE MAIS DOIS “GIPS” A CADA CORPORAÇÃO.    

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO 

Conjunto de medidas de apoio ao voluntariado nas Corporações de Bombeiros, que representam 

um incentivo aos bombeiros voluntários e seus familiares diretos e um estímulo para adesão de 

novos elementos e traduzidas nomeadamente na redução da fatura da água, saneamento e 

resíduos, na comparticipação na despesa com o serviço de transporte urbano, no acesso a 

iniciativas culturais da responsabilidade da autarquia, na atribuição de apoio para material escolar 

e na criação de bolsa para acesso facilitado a programas de férias promovidas pelo município.  
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PROTECÇÃO CIVIL E 
SEGURANÇA 

A SERRA DE SINTRA, 

A PRINCIPAL 

REFERÊNCIA 

IDENTITÁRIA DO 

NOSSO CONCELHO,  

 É PATRIMÓNIO 

MUNDIAL DA 

UNESCO 

 

A CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

SINTRA TEM O 

DIREITO 

INALIANÁVEL DE 

ASSEGURAR A 

PROTECÇÃO DA 

VIDAS E BENS DOS 

SEUS MUNÍCIPES 

SEGURANÇA 

----GNR E PSPGNR E PSPGNR E PSPGNR E PSP (suporte às necessidades em instalações, veículos, equipamentos) 

----Polícia MunicipalPolícia MunicipalPolícia MunicipalPolícia Municipal (reforço do número de operacionais, qualificação dos recursos materiais) 

----Instalação da Instalação da Instalação da Instalação da DDDDivisão da PSP de Sintraivisão da PSP de Sintraivisão da PSP de Sintraivisão da PSP de Sintra no antigo edifício da Melka 

-Definir local para a instalação do instalação do instalação do instalação do CCCComando omando omando omando TTTTerritorial de Sintra da GNRerritorial de Sintra da GNRerritorial de Sintra da GNRerritorial de Sintra da GNR 

-CIBERSEGURANÇA DA CMS (reforço contra intrusão, preservação Big Data). 

CENTRAL DE BIOMASSA E ECOCENTROS 

-Estudo da viabilidade técnica e económica para a construção e funcionamento de uma central de 

biomassa em coordenação com os municípios de Cascais, Mafra e Torres Vedras 

-Construção de quatro ecocentros no território do município (Colares, Belas, Terrugem e Cacém). 
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QUALIFICAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO 

O ESPAÇO PÚBLICO É 

A CASA COMUM 

DOS SINTRENSES 

 

UMA NOVA VISÃO 

PARA A GESTÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO É 

ESSENCIAL PARA A 

QUALIDADE DE VIDA 

DOS SINTRENSES 

 

 

QUEREMOS QUE OS 

SINTRENSES 

TENHAM PRAZER E 

ORGULHO DE VIVER 

EM SINTRA 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO PÚBLICO PARA AS PESSOAS 

O espaço público é a casa comum de todos os munícipes de Sintra.  

Com a sua participação activa, a qualidade do espaço público deve ser gerida como um todo, 

integrando todas as valências que definem a agradabilidade do seu usufruto. Desde a sua 

segurança diurna e nocturna, à existência de espaços para caminhar, protegidos do tráfego, até 

aos espaços de permanência, com locais onde se sentar e conversar, onde se possam exercitar, 

mas sempre com a escala humana adequada para proporcionar uma boa experiência sensorial. 

PROGRAMAS DE GESTÃO PERMANENTE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA substituindo-a por rede de maior eficiência energética 

ARBORIZAÇÃO E ARBUSTIZAÇÃO DE RUAS, PRACETAS, PARQUES E ROTUNDAS  

RECOLHA DE RESÍDUOS (porta-a-porta, contentores, ecopontos, oleões) 

PAPELEIRAS, DISPENSADORES PARA DEJECTOS CANINOS 

ESTACIONAMENTO ORGANIZADO 

REPERFILAMENTO DOS PASSEIOS 

LIMPEZA DE RUAS (varrimento, jardins, monstros )  

ALCATROAMENTO (equipas de intervenção rápida )  

BEM ESTAR ANIMAL (adequação do espaço público aos animais de companhia com provisão de 

espaço para a realização de exercícios e de água ) 

SISTEMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO 

-SINTRA RESOLVE redefinição do modelo operativo e com equipas por áreas geográficas. 

-SISTEMA DE ALERTA ONLINE DIÁRIO, através de motoristas das viaturas de recolha de resíduos 

e do Programa “Taxista Provedor – Taxista amigo”, suportado por um protocolo com as 

Associações de Táxis, através do qual os taxistas sinalizem os problemas na via pública em tempo 

real. 

-EQUIPA DE FISCALIZAÇÃO para gestão de intervenções urgentes. 

TUTORES DE BAIRRO 

OBJECTIVOS 

• Promover sinergias entre a autarquia e os moradores dos diferentes bairros e 

localidades do concelho, através do “tutor do bairro”, que reporta todas as 

desconformidades verificadas; 

• Envolver as associações de moradores dos diferentes bairros no processo de 

monitorização da limpeza urbana e recolha de resíduos do seu bairro, incrementando 

o seu nível de consciencialização sobre o seu papel na melhoria da higiene pública; 

• Envolver os moradores no processo de monitorização; 

• Incentivar a participação pública; 

• Sensibilizar para o respeito e partilha do espaço público; 

• Fomentar a eficiência e eficácia dos serviços da autarquia; 

• Incutir os conceitos de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. 
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SAÚDE

355.069 UTENTES 

ESTÃO INSCRITOS 

NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DE SINTRA 

 

85.000 UTENTES  

NÃO TÊM MÉDICO  

DE FAMÍLIA  

( 24%). 

 

A TAXA DE 

MORTALIDADE 

INFANTIL EM 

SINTRA É SUPERIOR 

AO DA GRANDE 

LISBOA E DO 

CONTINENTE 

 

FALTAM CAMAS  

PARA CUIDADOS 

CONTINUADOS 

INTEGRADOS 

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS: 

 

ASSUNÇÃO PELA CMS DAS SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS  previstas na legislação que 

criou os ACES (dec-lei 28/2008, 22 de fevereiro), como representante do Conselho da 

Comunidade, o qual, como parceiro do conselho executivo, pode conhecer, dar parecer, 

acompanhar a execução dos planos de actividade, obter do director executivo do ACES as 

informações necessárias, bem como alertar este para fatos reveladores de deficiências graves na 

prestação de cuidados de saúde;  

 

PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NAS REUNIÕES DE COORDENAÇÃO 

ESTRATÉGICA, entre o conselho consultivo e os coordenadores das unidades funcionais de 

saúde, como espaço privilegiado para discussão e definição de eventuais revisões ou reorientações 

dos planos de actividade anuais; apresentação e análise dos resultados dos indicadores e metas 

contratualizados; bem como estar informado sobre os eventuais desvios verificados e apoiar o 

ACES no desenvolvimento e implementação de medidas correctivas necessárias; 

 

Promover junto do Ministério da Saúde uma PARCERIA ACTIVA PARA ABERTURA DE 

CONCURSOS, e estes não apenas por mobilidade mas externos; 

 

REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM MÉDICOS APOSENTADOS (existem apenas 3 médicos 

contratados no ACES - 20 horas cada); 

 

AUMENTAR O Nº DE INTERNOS DE MEDICINA nas unidades funcionais de saúde do 

ACES.Com esta estratégia abre-se caminho à captação mais fácil de médicos para os serviços de 

saúde do concelho minorando o problema de falta de pessoal com que o ACES se depara; 

 

Reforçar PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM MÉDICOS ESPECIALISTAS (medicina geral 

e familiar, ginecologistas, pediatras) de outras unidades de saúde (Hospitais e Unidades de 

Cuidados de Saúde Primários), rejeitando o recurso a empresa de contratação de médicos de 

clínica geral para o chamado trabalho temporário; 

 

Realização de CONCURSOS, POR MOBILIDADE E EXTERNOS, PARA TÉCNICOS DE SAÚDE – 

Psicólogos, Assistentes Sociais, Nutricionistas, Terapeutas; 

 

Reforçar junto do ACES a EXPANSÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FAMILIARES por forma a 

atrair jovens médicos especialistas e reduzir o nº de utentes sem médico nas Unidades de 

Cuidados de Saúde Primários; 

 

Propor e apoiar ACÇÕES DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E DE COMBATE À 

DOENÇA a realizar pelo ACES em parceria com o município e demais instituições representadas 

no Conselho da Comunidade; 

 

Promover Sintra como um local de instalação de ESPAÇOS DE SAÚDE PRIVADOS NUMA 

PERSPECTIVA SEMPRE COMPLEMENTAR  À REDE PÚBLICA de oferta de cuidados de saúde.    
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SAÚDE

355.069 UTENTES 

ESTÃO INSCRITOS 

NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DE SINTRA 

 

85.000 UTENTES  

NÃO TÊM MÉDICO  

DE FAMÍLIA  

(24%). 

 

A TAXA DE 

MORTALIDADE 

INFANTIL EM 

SINTRA É SUPERIOR 

À DA GRANDE 

LISBOA E DO 

CONTINENTE 

 

FALTAM CAMAS  

PARA CUIDADOS 

CONTINUADOS 

INTEGRADOS 

REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONVALESCENÇA EM SINTRA  

PROVER O AUMENTO DO Nª DE CAMAS DE UNIDADES DE LONGA DURAÇÃO. 

Actualmente, após referenciação de utente, o tempo médio de espera é de 1 ano. Só existem 32 

camas. 

PROVER O AUMENTO DO Nª DE CAMAS DE CUIDADOS PALIATIVOS. O tempo médio de 

espera é de 3 meses. Existem só 8 camas. 

NOVO HOSPITAL PÚBLICO DE SINTRA Alteração do programa funcional proposto por forma a 

responder às necessidades de saúde atuais e futuras dos sintrenses. 

 

Até à construção do novo hospital deverá ser estabelecido um PROTOCOLO ENTRE A 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E O HOSPITAL DR. JOSÉ DE ALMEIDA (HOSPITAL DE CASCAIS) 

de resposta às primeiras consultas referenciadas pelos cuidados de saúde primários (CSP) do ACES 

Sintra e urgências, para todas as freguesias do concelho (e não apenas as atuais 8), nas valências 

médicas e médico-cirúrgicas que apresentem capacidade. 

De acordo com os tempos médios de resposta garantidos (TMRG) registados, o Hospital de Cascais 

apresenta capacidade de resposta para as seguintes valências médicas: diabetologia; 

gastroenterologia; ginecologia; medicina interna; psiquiatria – consulta geral; urologia. 

 

DE MODO A GARANTIR O ACESSO, A CMS, ALTERARÁ A REDE DE TRANSPORTES, NO ÂMBITO 

DO SINTRAMOV, com aumento do n.º de percursos, carreiras efectuadas, alargamento de 

horários e n.º de carreiras, bem como disponibilizará Minibus e/ou autocarros de pequena 

dimensão e transportes adaptados. 

 

Para as restantes valências médicas e médico-cirúrgicas pendentes de resposta no Hospital 

Fernando da Fonseca, a CMS reforçará junto do Conselho de Administração a    MONITORIZAÇÂO 

DAS SITUAÇÕES REGISTADAS FORA DO TMRG, por forma a garantir e responsabilizar os 

profissionais para a sua referenciação para outros hospitais da rede pública e privada 

(convencionada). 
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SIMPLIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

SIMPLIFICAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

SERVIÇOS  

MAIS SIMPLES  

 

COM MENOS 

CUSTOS DE 

CONTEXTO,  

 

ASSEGURANDO 

UMA RELAÇÃO DE 

CONFIANÇA E 

CREDIBILIDADE DO 

MUNICÍPIO COM OS 

SINTRENSES E SUAS 

ORGANIZAÇÕES. 

Os princípios orientadores desta estratégia passam por centrar a autarquia no munícipe, 

racionalizar as estruturas de suporte, implementar o princípio da confiança e permitir que o 

munícipe escolha o canal de atendimento da sua conveniência. 

 RACIONALIZAÇÃO DO 
MODELO DE 
LICENCIAMENTO 

Simplificação de circuitos, agregação de atos 

conexos e eliminação de atos inúteis, 

assegurar o direito à informação e o 

conhecimento das regras, propagação de 

modelos baseados em simples comunicações 

prévias com possibilidade de pagamento 

online.  

 

 

 BOLSA DE DOCUMENTOS 
DO MUNÍCIPE 

Área de acesso privado online para partilha de 
elementos instrutórios de processos 
administrativos, reutilizando informação.  

 

 

 DESMATERIALIZAÇÃO DE 
CIRCUITOS 

Levantamento do "as is", reengenharia e 
implementação de processos e fluxos 
recorrendo a ferramentas para registo, 
digitalização, circulação e armazenamento de 
documentos em formato eletrónico com 
recurso a certificados digitais.  

 

 

 SIMPLIFICAÇÃO DA 
LINGUAGEM 

Numa administração transparente todos 
devem aceder à informação e ser capazes de a 
interpretar, assegurando direitos e deveres.  

 

 

 AGENDA DO MUNÍCIPE Possibilitar o acesso aos principais eventos 
(direitos e obrigações) do cidadão com o 
Município. Disponibilizar informação 
personalizada, numa perspectiva 360º.  

 

 

 LINHA SINTRA Genericamente os cidadãos apreciam o 
princípio do one-stop-shopping, onde num 
único local é possível obter uma grande 
diversidade de informações e serviços. Este 
princípio agregador reduz tempo e esforço. 

Esta linha, onde deverá ser possível obter 
qualquer informação relevante referente à 
Câmara/Sintra, deverá ser um meio de 
contacto permanente que, para além do 
telefone, deverá prever um conjunto de canais 
diferenciados, tais como o mail, chat, apoio 
presencial, redes sociais, SMS e App. 
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SIMPLIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

SIMPLIFICAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

SERVIÇOS  

MAIS SIMPLES  

 

COM MENOS 

CUSTOS DE 

CONTEXTO,  

 

ASSEGURANDO 

UMA RELAÇÃO DE 

CONFIANÇA E 

CREDIBILIDADE DO 

MUNICÍPIO COM OS 

SINTRENSES E SUAS 

ORGANIZAÇÕES. 

 ATENDIMENTO INCLUSIVO 
(NECESSIDADES ESPECIAIS) 

Tratamento diferenciado no atendimento aos 

Cidadãos com Necessidades Especiais, 

promovendo a igualdade. Serviço especializado 

que deverá contar com um conjunto integrado de 

meios, como a disponibilização de informação 

relevante em braille, técnicos de atendimento 

com conhecimentos em Língua Gestual 

Portuguesa, adequação dos sites às questões da 

acessibilidade, atendimento telefónico por vídeo 

para os cidadãos surdos/mudos. Uma primeira 

iniciativa poderá ser a mediação no atendimento 

ao público na Loja do Cidadão e GAM com recurso 

ao serviço de vídeo-interpretação em Língua 

Gestual Portuguesa permitindo colocar surdos e 

ouvintes em comunicação. 

 

 

 RANKING DE TEMPOS DE 
ESPERA E SENHA ON-LINE 

Disponibilizar ao munícipe, via site da CMS e/ou 

app, dos tempos de espera da rede de 

atendimento presencial. Pretende-se que um 

munícipe possa antes de se deslocar a um serviço 

de atendimento, consultar os tempos médios de 

espera de cada posto de atendimento.  

 

 

 APP SINTR@ Aplicação móvel que disponibilizará grande parte 

dos serviços e informações previstos neste 

programa, por exemplo, agenda do munícipe, 

informações da linha Sintra, tempos de espera 

online ou o registo e acompanhamento de uma 

incidência. 

 

 MEDIADORES DE 
CIDADANIA 

SINTRAQUI 

Os serviços vão até ao cidadão e não o contrário. 

Atendimento presencial, em veículo próprio, 

assistido por um técnico, com recurso aos 

serviços disponibilizados online pelas diferentes 

entidades públicas.  

 

 CONCURSO 
INOVAÇÃO/SIMPLIFICAÇÃO 

Criar um programa de recolha de ideias para 

inovação/simplificação de procedimentos e 

serviços junto dos colaboradores da CMS, 

estabelecer um regulamento, nomear um júri e 

premiar ideias que representem melhoria 

/redução de custos no funcionamento ou 

facilitem a vida do munícipe. 
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INVESTIMENTO BAIXA DENSIDADE, ALTA INTENSIDADE 

Critérios construtivos modulares adaptados à geografia do território, visando a qualificação da 

oferta, transversal e acessível a todos, o aumento da estada e do gasto médio por turista  

MOBILIDADE E CARGAS TURÍSTICAS 

Controlo da quantidade (Numerus Clausus, Ticketing ) e da qualidade (utilização dos espaços ) da 

procura turística. 

Criar parques periféricos, Multiparques, implementar um sistema MINIAUTOCARROS EASY-

PARKING EM SISTEMA VAI-VEM, promover um sistema de circulação fluido de acesso ao CASCO 

VELHO SINTRA COM VARIAÇÃO HORÁRIA DIÁRIA E SAZONAL ANUAL.  

Acoplar ao programa de monitorização a obtenção de dados previsionais semanais dos fluxos 

turísticos.  

GESTÃO DO TURISMO PATRIMONIAL, NATURAL E EDIFICADO 

Gestão integrada de todo o património natural e edificado. 

Renegociar novo modelo de participação vinculativa da CMS na PSML; apoiar uma programação 

cultural de longo prazo, no âmbito da oferta turística. 

GESTÃO INTEGRADA IDENTITÁRIA DO LITORAL SINTRENSE 

TRANFORMAR EM    LINHA IDENTITÁRIA TURÍSITICA DE SINTRA TODO O LITORAL ATLÂNTICO  

PLANO DE PORMENOR PARA AS ÁREAS CRÍTICAS DE POTENCIAL TURÍSTICO 

Programa integrado para as PRAIAS ATLÂNTICAS, EQUIPAMENTOS, QUALIDADE DE ESPAÇOS 

EXTERIORES E ALDEIAS RURAIS 

ALOJAMENTO DE DIMENSÃO CONTROLADA (ABSORÇÃO VISUAL, ARQUITECTURA TRADICIONAL), 

REFORMATAR O PROJECTO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA GRANDE (TURISMO DE AR LIVRE) 

PROMOÇÃO E NOTORIEDADE DA MARCA 

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE SINTRA, dinamização de iniciativas impacto internacional; 

VALORIZAÇÃO IDENTIDADE PRÓPRIA reforçando a imagem de DESTINO DE ATRACÇÃO MÚLTIPLA: 

DESTINO DE GOLFE, DESTINO NÁUTICO, NOTORIEDADE DE PROGRAMAS CULTURAIS 

VALORIZAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DE OFERTA EM TODAS AS ÁREAS DO MUNICÍPIO  

PACKAGES SINTRA-CASCAIS-MAFRA, POLÍTICA DE PROMOÇÃO CENTRÍPETA  

POTENCIAR NOVOS FACTORES DE ATRACTIVIDADE 

GASTRONOMIA; 

ALDEIAS RURAIS,  

TURISMO NATUREZA, incluindo percursos acessíveis a pessoas com deficiência, 

 PRAIAS ATLÂNTICAS com aumento do período da época balnear através do reforço da vigilância. 

CONSTITUIÇÃO DA FRENTE ATLÂNTICA SINTRA, MAFRA 

Estratégia de promoção integrada do Turismo de Praia e dos desportos náuticos no litoral de Sintra 

e Mafra, em particular nas suas praias com características semelhantes. 

SINTRA MONITOR 

MEDIÇÃO DA PROCURA E GRAU DE SATISFAÇÃO POR NACIONALIDADE, POR TIPO ALOJAMENTO, 

OCUPAÇÕES, RECEITAS, ESTADA MÉDIA, GASTO MÉDIO POR TURISTA 

PLATAFORMA ACTUAL MANAGEMENT 

ANÁLISE BENCHMARK permanente com SALZBURGO 
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TORNAR SINTRA UM DESTINO ACESSÍVEL E INCLUSIVO 

Organizar condições de acessibilidade, de atendimento e de relacionamento pessoal adequadas na 

própria cadeia de serviços turísticos e depois também no espaço público em que se desloca e nos 

serviços comuns abertos ao público para as estadas turísticas de pessoas com necessidades 

especiais. 

Esta qualificação do destino/território    implica criar uma dinâmica de parceria que envolva e 

articule os esforços dos principais tipos de agentes locais interessados:  

- prestadores de serviços turísticos;  

- agentes públicos interessados no desenvolvimento local;  

- prestadores de serviços comuns também utilizados por turistas;  

-associações relacionadas com a promoção de melhores condições de cidadania inclusiva. 
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