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SOCIEDADE

 Município de Sin-
tra continua a au-
mentar a área de
recolha seletiva
de biorresíduos,

Recolha de biorresíduos já abrange
todo o concelho de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra organiza uma nova sessão de
“Um Copo com História”, no dia 22 de outubro, pelas 16h00,
no Palácio de Monserrate.
Esta iniciativa pretender dar a conhecer e a provar os históricos
em ambiente informal, os históricos vinhos da região
demarcada de Colares, as suas castas, métodos de produção
e demais curiosidades.
Nesta sessão, os participantes irão poder ficar a saber mais e
experimentar o Vinho da Região Demarcada de Colares dos
produtores Osório & Gonçalves - Vinhos Infinitude, da
Fundação Oriente - Quinta das Vinhas de Areia e Ramilo
Wines.
O evento é gratuito com inscrição obrigatória através de e-
mail, que deve contar os seguintes dados: nome do
participante, contacto telefónico e de e-mail, com envio da
declaração de consentimento de tratamento de dados pessoais
assinada.
As inscrições estão limitadas a 40 participantes, com o máximo
de 2 inscrições por e-mail, que são consideradas por ordem
de chegada. Apenas são aceites inscrições rececionadas no
endereço de e-mail indicado, com todos os dados solicitados
e as declarações dos participantes assinadas, até ao dia 19 de
outubro, inclusive.
Após o fecho das inscrições será confirmada a participação,
através de e-mail.
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Palácio de Monserrate
recebe nova sessão
de “Um Copo com História”

Ao longo de 2022, o sistema
de recolha seletiva de resí-
duos alimentares foi alargado
à UF de Agualva-Mira Sintra,
totalidade do território da UF
de Sintra, UF de Massamá e
Monte Abraão e totalidade da
Freguesia de Algueirão-Mem
Martins, e agora expandido a
todo o concelho de Sintra.
O Município de Sintra afirma-
se, assim, na linha da frente
da recolha de biorresíduos,
que correspondem a mais de
40 por cento do total da
produção de resíduos, des-
viando-os do encaminha-
mento para aterro e valorizan-
do-os através da produção
de energia ou de um com-
posto orgânico para fertili-
zação dos solos agrícolas. 
Para aderir ao sistema, os
munícipes apenas necessi-
tam de preencher um formu-
lário disponível no site dos
SMAS de Sintra.

Fonte: CMS

tam assim missão de imple-
mentar a operação “Sintra e
os Biorresíduos”, em todo o
território do concelho. Com
um pequeno gesto, os mu-
nícipes têm assim a oportu-
nidade de contribuir ativa-
mente para a sustentabilidade
do ambiente, bastando para
isso efetuarem a triagem dos
resíduos alimentares.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, “este pro-
jeto é muito importante
porque se prende diretamen-
te com o objetivo de redu-
zirmos a quantidade resíduos
enviados pelo município para
aterro e continuar a melhorar

a nossa pegada ecológica.
Este projeto é também o nos-
so contributo à escala local
para mitigar as alterações
climáticas à escala global”.
Representando um investi-
mento de cerca de 670 mil
euros e com financiamento do
POSEUR, a operação “Sintra
e os Biorresíduos” arrancou
em 2020 e abrangia inicial-
mente 75 mil pessoas, no
território da Freguesia de
Colares e algumas locali-
dades da União das Fregue-
sias(UF) de Queluz e Belas,
Freguesia de Rio de Mouro,
Freguesia de Algueirão-Mem
Martins e UF de Sintra.

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 30 de setembro a 6
de outubro, que visaram, não só, a prevenção e o combate à
criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a
fiscalização de diversas matérias de âmbito contraorde-
nacional, registando-se os seguintes dados operacionais
provisórios:
1. Detenções: 490 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
� 199 por condução sob o efeito do álcool;
� 117 por condução sem habilitação legal;
� 48 por tráfico de estupefacientes;
� 15 por furto e roubo;
� Dez por violência doméstica;
2. Apreensões:
� 4 140 doses de haxixe;
� 2 786 doses de liamba;
� 264 doses de MDMA;
� 169 doses de cocaína;
� 148 doses de heroína;
� 69 pés de canábis;
� 11gramas de PCP (cogumelos – fenciclidina);
� 32 armas de fogo;
� 12 armas brancas ou proibidas;
� 394 munições de diversos calibres;
� 21 veículos;
� Cinco embarcações;
� 2 490 euros em numerário.
3. Trânsito:
Fiscalização: 8 244 infrações detetadas, destacando-se:
� 2 248 excessos de velocidade;
� 571  por falta de inspeção periódica obrigatória;
� 530 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
� 353 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
� 312 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
� 272 relacionadas com tacógrafos;
� 250 por falta de seguro de responsabilidade civil;
� 228 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei.                                                               Fonte: GNR

GNR
Atividade operacional semanal

O
abrangendo agora a totali-
dade do território.
Com o alargamento do siste-
ma de recolha de biorresí-
duos, que os Serviços Muni-
cipalizados de Água e Sanea-
mento de Sintra (SMAS de
Sintra) lançaram para o ter-
reno em outubro de
2020 através de um projeto
piloto, passa de 200 mil para
385 mil potenciais aderentes
correspondentes a toda a po-
pulação do concelho de
Sintra.
Para assinalar a expansão da
recolha seletiva de resíduos
alimentares a todo o concelho
de Sintra no 1 de outubro, os
SMAS promoveram uma ação
de divulgação na Feira de
Monte Abraão.
Os SMAS de Sintra comple-

A Câmara Municipal de
Sintra promove um ciclo de
workshops que incidem na
criação de Estratégias de
intervenção nas cidades de
Agualva-Cacém, Queluz e
Belas, de 13 de outubro a 19
de novembro.
As ações levadas a cabo pela
autarquia de Sintra têm como
objetivo tornar estas cidades
mais atrativas, sustentáveis,
competitivas, promissoras e
promotoras da qualidade de
vida das populações.
Ciente de que importa ouvir
quem vive, trabalha e visita
estas cidades, a autarquia irá
promover estes workshops
temáticos e de participação
gratuita para que a população

Autarquia de Sintra organiza oficinas
para pensar estratégias de intervenção nas cidades

possa dar o seu contributo.
Na fase de diagnóstico sócio
territorial, serão aplicados
questionários a toda a popu-
lação, presenciais e digi-
tais, bem como workshops
temáticos, criando um espaço
de reflexão. Os resultados
obtidos serão divulgados no
segundo trimestre de 2023,
altura em que também serão
apresentadas propostas de
estratégias e que serão
depois colocadas à consulta
de todos os interessados.
A criação de uma estratégia
para cada cidade de Sintra
permitirá olhar para cada um
destes territórios especifica-
mente e definir prioridades de
intervenção de médio e longo

prazo dando coerência às
políticas municipais e refle-
tindo o olhar que quem vive,
trabalha e visita Sintra.
WORKSHOP CIDADE DE
QUELUZ
13 de outubro | 14h30 -
17h30
Cidades Digitais, Inovadoras
e Competitivas
Sala Multiusos Fernando
Ribeiro Leitão
5 de novembro | 14h30 -
17h30
Cidades Sustentáveis
Multiusos Cultural de Belas
12 de novembro | 14h30 -
17h30
Cidades Inclusivas e de Bem-
estar
Centro Lúdico de Massamá

WORKSHOP CIDADE DE
AGUALVA CACÉM
20 de outubro | 14h30 -
17h30
Cidades Digitais, Inovadoras
e Competitivas
Antiga Fábrica da Melka no
Cacém - recém Escola do
Património de Sintra
22 de outubro | 14h30 -
17h30
Cidades Sustentáveis
Centro Lúdico das Lopas  
19 de novembro | 14h30 -
17h30
Cidades Inclusivas e de Bem-
estar
Centro Carlos Paredes

A Câmara Municipal de Sintra
promove uma visita guiada à
Anta de Agualva, inserida no
projeto Roteiros Bio Cultu-
rais, na freguesia de Agualva
e Mira Sintra, no dia 22 de
outubro, pelas 10h30.
O programa inclui diversas
atividades, concentradas no
Jardim da Anta, em Agualva,
incluindo a visita à Anta, mo-
numento inserido no jardim.
Em simultâneo, decorre
também um workshop com o
tema “Os Insetos” e jogos
ambientais entre as 10h00 e

Roteiro Bio Cultural com visita à Anta de Agualva

as 16h00. Os jogos ambien-
tais são o jogo “10 Coisas que
podemos fazer pela Biodi-

versidade Urbana”, jogos
tradicionais sustentáveis e
jogos ambientais dinamiza-

dos pelos SMAS.
A iniciativa convida ainda a
assistir ao espetáculo “Flo-
resta” pela companhia de
teatro Valdevinos onde as ma-
rionetas são as protago-
nistas, a acontecer na Casa
da Marioneta, pelas 16h00.
A visita guiada à Anta de
Agualva requer inscrição
obrigatória.
Reservas para o espetáculo
“Floresta” através de e-mail.
Mais informações através do
número de telefone:
925 207 115.


