CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

ATA N.º 01/2020

--- Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte reuniram por videoconferência, a
partir do Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, em Mafra, os representantes das
entidades que, nos termos do número 1 do artigo 3.º do Regulamento do Conselho Municipal de
Turismo de Mafra, constituem o Conselho Municipal de Turismo de Mafra (CMTM), com a seguinte
ordem de trabalhos: Ponto 1. Apreciação e votação da ata; Ponto 2. Balanço do ano;
Ponto 3 . Apresentação do Plano Estratégico para o Turismo de Mafra 2020/2026;
Ponto 4. Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes no Salão Nobre: Hélder António Guerra de Sousa Silva, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal de Mafra; e Célia Batalha Fernandes, Vereadora com o Pelouro
do Turismo da Câmara Municipal de Mafra. ------------------------------------------------------------- Estiveram presentes por ligação remota: Maria de Fátima Mendes Alves Ferreira Caracol,
Presidente da Junta da Freguesia de Mafra, e Joaquim Filipe Abreu dos Santos, Presidente da
Junta da Freguesia da Ericeira, como representantes das Freguesias do Concelho de Mafra; Maria
de Fátima Mendes Alves Ferreira Caracol, na qualidade de Presidente da Direção da Universidade
Sénior de Mafra, também como representante das Universidades Seniores do Concelho; Isabel
Yglesias, em substituição de Mário Pereira, como representante do Palácio Nacional de Mafra
(PNM); Carlos Manuel Martins Pais, em representação da Tapada Nacional de Mafra (TNM); Pedro
Gomes de Almeida, em substituição de Mafalda Gabriel, em representação da Associação do
Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra (ACISM); Filomena Diegues, em substituição
de Ana Jacinto, representante da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares em Portugal
(AHRESP); Margarida Antunes, diretora do Hotel Vila Galé Ericeira, representante do setor de
hotelaria; Diogo Batalha, gerente da Aldeia da Mata Pequena, em representação do setor de
alojamento local; Adriana Santos, do Parque Aventura Cova da Baleia, representante das
empresas de animação turística; José Luís Pires, representante dos artesãos do Concelho; Miguel
Barata de Almeida, Presidente da Direção do Ericeira Surf Clube (ESC), como representante das
associações desportivas e recreativas do Concelho; André Rodrigues, Presidente da Direção da
Escola de Música Juventude de Mafra (EMJM), como representante das associações culturais do
Concelho; António Carlos Serra, representante do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica
(ICEA); Henrique Correia, professor na Escola Secundária José Saramago, em representação dos
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estabelecimentos de ensino com oferta formativa no âmbito do turismo; Capitão Fernando
António Ferreira da Silva, Comandante do Destacamento Territorial de Mafra da Guarda Nacional
Republicana (GNR), como representante das Forças de Segurança do Concelho; Coronel Leite
Bastos, em substituição do Coronel João Domingos, Chefe de Gabinete, como representante da
Escola das Armas (EA); e James Frost, proprietário da Quinta de Sant’Ana, em representação do
setor agroalimentar do Concelho. ------------------------------------------------------------------------ Participou, presencialmente, na reunião o Vereador com o Pelouro da Cultura da Câmara
Municipal de Mafra, José António Paulo Felgueiras. ---------------------------------------------------- Participaram, remotamente, da reunião: Comandante de Fragata Rui Rodrigues Teixeira, em
substituição de João Coelho Gil, adjunto do Capitão do Porto de Cascais, como representante da
Autoridade Marítima Nacional (AMN); Maria Elisa Babo, Carla Melo e Paulo Quintela, em
representação da empresa Quaternaire, responsável pela elaboração do Plano Estratégico para o
Turismo de Mafra (PET); e Patrícia Araújo e Pedro Neves, em representação da empresa
Biosphere, entidade parceira da Câmara Municipal de Mafra na certificação como Destino Turístico
Sustentável. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Assistiram, presencialmente, à reunião a Diretora do Departamento de Desenvolvimento
Socioeconómico, Ana Martins, o Chefe da Divisão de Turismo, Cultura e Desporto, Gonçalo
Ferreira, e a técnica de Turismo, Paula Valadas. -------------------------------------------------------- Verificaram-se as ausências dos representantes da Giatul – Atividades Lúdicas,
Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A. (GIATUL) e da Unidade Local de Saúde. ----------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião quando eram nove horas
e quarenta minutos, introduzindo, no período de antes da ordem de trabalhos, o ponto de situação
relativamente à COVID-19, referindo que, nos cem dias que decorreram desde o início da pandemia e
inclusivamente durante o período de confinamento, a Câmara Municipal de Mafra manteve a sua
atividade, colaborando com os parceiros sociais na área da Saúde, da Segurança e Juntas/ Uniões de
Freguesia, de forma a minimizar o risco de contágio. Salientou que se verificou um grande impacto no
setor do Turismo, verificando-se o cancelamento ou diminuição de reservas na hotelaria e no
alojamento local. Referiu, ainda, o impacto da pandemia no Orçamento Municipal, que se refletiu na
diminuição em 10% das receitas. Elogiou, igualmente, o trabalho desenvolvido pelas autoridades de
Saúde e de Segurança, empresas, organizações e munícipes, que se empenharam em adotar uma
postura de respeito para com as recomendações. Para concluir a sua introdução, salientou o desalento
com que os empresários viram o retrocesso nas medidas adotadas pelo Governo e pelas Autoridades,
de forma a controlar a evolução do número de casos registados na Área Metropolitana de Lisboa. No
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âmbito do turismo e da frequência de turistas no território, o Senhor Presidente identificou que a
presença é maioritariamente de turistas portugueses. -------------------------------------------------------- Passando ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, denominado “Apreciação e votação da
ata”, o Presidente informou os Conselheiros de que apenas votariam os que estiveram presentes
na anterior reunião do Conselho. Não havendo contributos a adicionar à proposta de ata apresentada
e tendo sido prescindida a leitura integral da mesma, procedeu-se à votação, tendo a ata número
um de dois mil e dezanove sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------- Introduzindo o segundo ponto da ordem de trabalhos, “Balanço do Ano”, o Senhor
Presidente da Câmara Municipal começou por fazer uma breve apresentação das diversas
ações que decorreram desde a última reunião do Conselho. Referiu a participação do Município
de Mafra na Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR); os eventos comemorativos,
no âmbito do restauro dos Carrilhões do Real Edifício de Mafra; o Ciclo de Música Tradicional
“Raízes”, o Ciclo de Música “Bandas Filarmónicas e Orquestra do Concelho de Mafra” e o Ciclo
de Música Jazz. Referiu, igualmente, o Prémio “5 Estrelas – Regiões” atribuído à Tapada
Nacional de Mafra, na categoria de Reservas, Paisagens e Barragens, salientando o esforço
que a Direção da Tapada, na pessoa do Diretor e Conselheiro, Eng.º Carlos Pais, implementou
no sentido de reposicionar o referido equipamento. Mencionou, ainda, as comemorações do
Dia do Município, com programação online transmitida através das redes sociais da Câmara
Municipal. Ainda no âmbito das atividades realizadas, o Senhor Presidente mencionou que,
este ano, o Dia Mundial da Criança se assinala através da atividade “Há festa (em família) na
Tapada”, tendo sido celebrado um protocolo com a Tapada Nacional de Mafra, de modo a que,
até ao final do ano, todas as crianças do Concelho visitassem, em conjunto com as suas
famílias, este ativo natural do Concelho. Salientou, também, a inauguração do Edifício
Municipal Boavista, onde se encontram atualmente a funcionar serviços que estavam
dispersos pela vila, nomeadamente: Ação Social, Apoio Institucional, Turismo, Cultura,
Desporto, Metrologia e o Gabinete de Inserção Profissional (GIP). Enfatizou a realização do
concerto de órgão no âmbito da ECHO – European Cities of Historical Organs, transmitido em
direto nas redes sociais. De seguida, referiu-se ao desenvolvimento da APP e do cartão “Mafra
+”, que pretende incentivar o consumo no comércio local. Ainda no decorrer da sua
apresentação, fez referência ao dispositivo de segurança nas praias e divulgou a atribuição
dos galardões Bandeira Azul, Praia Acessível, Praia com Qualidade de Ouro, Praia Saudável e
Praia Poluição Zero. No âmbito da mobilidade, referiu a inauguração do Parque Intermodal da
Ericeira, promovendo condições de acessibilidade para quem visita, habita e trabalha na
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Ericeira, e anunciou a disponibilização, a partir do dia 1 de julho, de um circuito de shuttle
dentro da vila da Ericeira, de forma a melhorar a acessibilidade ao centro urbano. Ainda no
âmbito das medidas adotadas para controlo da pandemia COVID-19, o Senhor Presidente
referiu a distribuição de máscaras e kits de proteção para os munícipes e para os
comerciantes, para além de outros apoios institucionais e individuais, salientando a isenção
de pagamento de taxas, nomeadamente a Taxa Municipal Turística até ao final do corrente
ano. Completou a sua intervenção, referindo que, até ao final do verão, o número de
atividades é reduzido ao mínimo, de forma a mitigar os riscos de contágio, aconselhando os
restantes promotores de eventos do Concelho a procederem da mesma forma. O Senhor
Presidente terminou a sua intervenção, enaltecendo o trabalho de todos, no combate à
pandemia, salientando o esforço que os professores e os estabelecimentos de ensino
demonstraram em garantir que todos os alunos tivessem acesso ao ensino à distância, sendo
que o Município também apoiou com a distribuição de computadores, tablets e equipamentos
de Internet móvel. ----------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente deu a palavra aos presentes para o balanço do ano. ------------------- Tomou a palavra Isabel Yglesias, em representação do Palácio Nacional de Mafra, que
referiu a diminuição do número de visitantes do monumento, informando que estão a
implementar circuitos de visitação alternativos, limitando também o número de pessoas por
grupos (dez pessoas). Numa nota positiva, informou que, no mês anterior, ultrapassaram os
quatro mil visitantes, sendo, na sua maioria, de nacionalidade portuguesa. --------------------- André Rodrigues, em representação das associações culturais do Concelho, referiu, como
pontos positivos do ano, até ao mês de março, a realização dos Ciclos de Música na Casa da
Música Francisco Alves Gato, em Mafra, as Procissões Quaresmais e a inauguração do restauro
dos Carrilhões de Mafra. O conselheiro enalteceu as medidas adotadas pela Autarquia no
contexto da pandemia e salientou o papel importante das associações, na sensibilização e
proteção da população. Referiu, ainda, o facto de algumas associações culturais terem vindo
a utilizar as vias digitais como forma de manutenção das atividades regulares, nomeadamente
através de aulas virtuais e vídeos em conjunto, e ainda salientou, como ponto positivo, a
opção de programação cultural digital, por parte da Câmara Municipal de Mafra, assim como
a manutenção dos concertos de carrilhão. Terminou a sua intervenção, agradecendo a
continuação da atribuição de comparticipações financeiras no âmbito dos Programas de Apoio
ao Associativismo, por parte do Município. --------------------------------------------------------- Tomou a palavra António Carlos Serra, em representação do ICEA, referindo que
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atualmente estão num processo de reflexão, de forma a procurar atingir um nível adequado
e útil para a sociedade, tendo em conta as vertentes de sustentabilidade ambiental. ----------- Interveio Adriana Santos, em representação das empresas de animação turística,
informando que a Cova da Baleia estava a procurar retomar as atividades com a segurança e
cuidados necessários, no entanto, e dado que grande parte do seu público é originário de
concelhos vizinhos, estão a sentir alguma dificuldade na atração de visitantes.------------------ No uso da palavra, Carlos Pais, em representação da Tapada Nacional de Mafra, referiu
que esta também estava a sentir, de uma forma dura, as consequências da pandemia, com
uma redução de visitantes no mês de março de 90% e em abril de 100%, sendo que em maio
se verificou uma retoma de 5% e em junho de 20%. Salientou que estavam a ser adotadas
medidas acrescidas, proporcionando uma visitação mais difusa, baseada em pequenos
grupos. Aditou a colaboração e o espírito de abertura do Município no desenvolvimento da
iniciativa “Há festa (em família) na Tapada”. Na sua opinião, o desenvolvimento de parcerias
possibilita a oferta de produtos integrados entre os vários parceiros e operadores do turismo
em Mafra, sendo uma solução para uma recuperação económica do setor. ---------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal interveio, mencionando a visita do Senhor
Ministro do Ambiente e do Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e
Florestas no âmbito da assinatura dos protocolos. Explicou que o protocolo no âmbito do
Fundo Ambiental dotará a Tapada de meio milhão de euros para a recuperação do edificado,
caminhos e preservação de equipamentos. Salientando o novo modelo de gestão, agradeceu
os esforços desenvolvidos pela nova direção da Tapada na gestão do bem patrimonial inscrito
na lista do Património Mundial da UNESCO. Referiu, ainda, que estavam em preparação as
comemorações do primeiro aniversário da inscrição do Real Edifício de Mafra nesta lista. ------ Tomou a palavra o Coronel Leite Bastos, em representação da Escola das Armas, referindo
a retoma das atividades presenciais da instituição, garantindo o cumprimento das regras e
orientações de combate à pandemia. Ressalvou a preparação do dispositivo de combate e
prevenção, no âmbito da época de incêndios. Terminou a sua intervenção, salientando a
disponibilidade da Escola das Armas em colaborar com as instituições do Concelho. ------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu as palavras do conselheiro,
salientando a ligação do Município com a Escola das Armas e o papel fulcral que a mesma
desempenhou no processo de candidatura do Real Edifício de Mafra a Património Mundial da
UNESCO. Apresentou o livro comemorativo do centenário do nascimento do Mestre José
Franco, informando que vai fazer chegar um exemplar desta monografia a todos os
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conselheiros, dado que não foi possível fazer a cerimónia presencial de apresentação da obra.
--- No uso da palavra, Diogo Batalha, em representação dos empresários do setor do
alojamento local, referiu que, no início do ano de 2020, tinha bons indicadores para ser um
dos melhores anos para o setor do alojamento e que a pandemia não permitiu a garantia
dessas perspetivas. Referiu ainda que, quando foi decretado o desconfinamento, notou o
interesse de turistas nacionais e estrangeiros em querer fazer as suas férias como tinham
inicialmente pensado, o que deixou a organização com boas perspetivas. Evidenciou a
importância de medidas como o Selo “Clean & Safe”, implementado pelo Turismo de Portugal,
que salienta ser eficaz na adoção de procedimentos de segurança e higiene, levando a
alterações na forma de operar dos alojamentos, transmitindo confiança aos turistas. Disse
que o aumento do número de casos na Área Metropolitana de Lisboa teve impacto expressivo
e imediato, traduzidos em cancelamentos de dormidas. Por fim, agradeceu o apoio da Câmara
Municipal de Mafra na adoção de medidas destinadas aos empresários e comerciantes,
mostrando-se expectante para a próxima época alta, esperando, maioritariamente, turistas e
hóspedes nacionais. ---------------------------------------------------------------------------------- Fátima Caracol evidenciou as ações que a Autarquia desenvolveu durante a pandemia,
destacando a distribuição de kits de máscaras, a isenção de taxas, a APP e o cartão “Mafra
+” e a desinfeção de espaços. Enquanto representante das Universidades Seniores, salientou
o cancelamento das suas atividades, uma vez que os alunos pertencem aos grupos de risco.
Referiu o desenvolvimento de atividades online em parceria com a Rede de Universidades
Seniores, apesar de não ser fácil garantir que todos os alunos tivessem os meios necessários
para as frequentar. Informou que aquele era um momento de transição da equipa de gestão,
com eleições para os órgãos sociais, que não foram possíveis de realizar. Terminou,
agradecendo o papel da Câmara Municipal de Mafra e os esforços por esta desenvolvidos
neste combate. --------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra Miguel Barata de Almeida, em representação das associações desportivas
e recreativas do Concelho, que referiu que estavam a preparar duas candidaturas a
financiamento europeu, uma primeira de comemoração do décimo aniversário da Reserva
Mundial de Surf da Ericeira e uma segunda que promove a mobilidade de treinadores de surf,
envolvendo vários países, nomeadamente as cidades da World Surf Cities Network. Abordou
a reformulação da identidade visual do Ericeira Surf Clube, com um logótipo mais moderno,
e

mencionou

alguns

projetos

desenvolvidos

durante

o

período

de

confinamento,

nomeadamente a gravação de vídeos. Mencionou a adoção das medidas do selo “Clean &
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Safe”, de forma a poderem retomar a atividade, com cerca de quinze alunos. Terminou a sua
intervenção, referindo que estava a aguardar respostas sobre a organização de alguns
eventos de surf e iria enviar candidatura a um prémio de surf inclusivo, Longboard Surf
Inclusion, projeto desenvolvido em parceria com a APERCIM. ------------------------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal salientou a importância do surf no
desenvolvimento económico e turístico do Concelho e passou a palavra ao Capitão Ferreira
da Silva, agradecendo o trabalho da GNR no combate à pandemia. ------------------------------ O Capitão Ferreira da Silva agradeceu as palavras do Senhor Presidente, referindo que o
setor do turismo havia sido uma preocupação deste Destacamento, através do incremento de
procedimentos de segurança, enquadrando os agentes de autoridade na circunstância
pandémica e procurando reforçar a sua presença numa medida de proximidade, de forma a
que exista, por parte da população e dos visitantes, um sentimento de segurança acrescido.
Terminou a sua intervenção, referindo que era um desafio enquadrar o distanciamento social
com a necessidade que a população tem de desenvolver atividades sociais, mostrando toda
a disponibilidade da GNR para prestar apoio no âmbito do desenvolvimento das atividades
turísticas. --------------------------------------------------------------------------------------------- Filomena Diegues, em representação da AHRESP, congratulou a Câmara Municipal de
Mafra pelas iniciativas, pelo apoio e pelo dinamismo que tem demonstrado nas atividades
turísticas. Referiu que o setor do turismo tem sofrido um grande impacto com a pandemia,
com algumas empresas a correrem o risco de não conseguirem abrir, sendo este agravado
pelos retrocessos de medidas. Salientou o esforço dos empresários e o cuidado exemplar que
os mesmos têm demonstrado com o cumprimento das regras. Referiu a insuficiência dos
apoios às empresas e atividades da hotelaria, restauração e alojamento turístico. Salientou
os apoios disponibilizados pela AHRESP aos empresários, nomeadamente a criação de uma
linha telefónica de apoio com informação atualizada, a criação de dísticos e manuais de
negócios e de boas práticas aprovados pela DGS ou a divulgação do selo “Clean & Safe”.
Apresentou, também, os dados de um inquérito realizado no final do mês de maio, em que
se verificou que 36% dos estabelecimentos de restauração e bebidas não tinham aberto a 18
de maio e os que abriram tiveram faturação 10% abaixo do que seria normal, confirmando o
panorama complexo do setor em que 36% dos restaurantes estariam a considerar declarar a
insolvência. Relativamente ao alojamento, 18% consideravam a insolvência e 32% não
conseguiram pagar salários. Referiu a previsão de um panorama menos positivo para o setor
do turismo e da hotelaria e restauração. ---------------------------------------------------------
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--- O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu as palavras proferidas, salientando
a existência de 145 alojamentos locais no Concelho de Mafra com selo “Clean & Safe”. -------- Pedro Almeida, em representação da ACISM, referiu o volume de trabalho acrescido e a
capacidade de resposta evidenciada, coincidente com a entrada em teletrabalho dos
colaboradores da ACISM. Salientou, ainda, o apoio que havia sido prestado no esclarecimento
de dúvidas relativamente à atribuição do selo “Clean & Safe”. Terminou a sua intervenção,
manifestando disponibilidade em continuar a colaborar com o Município na prossecução dos
seus fins. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu o esforço das associações
empresariais, salientando a importância do seu papel no processo de recuperação económica,
passando de seguida a palavra a Margarida Antunes. --------------------------------------------- Margarida Antunes, em representação do setor da hotelaria, referiu que o Hotel Vila Galé
da Ericeira encerrou no dia 19 de março e reabriu no dia 9 de junho, mantendo sempre o
contacto com os seus colaboradores, promovendo também ações de formações em formato
virtual. Referiu a implementação do plano de contingência e das normas adotadas no âmbito
do selo “Clean & Safe” e informou que a perda de receita foi de 71%, prevendo-se que as
taxas de ocupação para junho e julho sejam de 10%, trabalhando apenas com clientes
portugueses e clientes habituais. -------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, James Frost, em representação do setor agroalimentar, referiu o
cancelamento de cerca de 60 casamentos e vários eventos empresariais, bem como o
cancelamento de reservas de alojamento. Referiu, também, a adaptação de um novo modelo
de negócio, com a abertura do alojamento ao público em geral. No âmbito da promoção do
vinho, referiu o lançamento de um novo sítio na Internet, com vendas em rede, bem como
de uma loja virtual. Informou que se verificou, neste âmbito, um aumento do volume de
vendas a privados e agradeceu ainda o apoio prestado pelo Município e pela AHRESP. --------- Tomou a palavra Henrique Correia, em representação dos estabelecimentos de ensino,
que referiu o facto dos alunos estarem a frequentar as aulas através do ensino à distância,
salientando a colaboração da Câmara e de outras entidades, nomeadamente na cedência de
computadores. Aludiu ao facto de se ter optado pela simulação de estágios, uma vez que a
maior parte das empresas estava fechada. Referiu, igualmente, que os alunos estavam a
procurar obter mais conhecimento, através da frequência de formação académica mais
especializada, de forma a melhor preparar a entrada no mercado de trabalho. ------------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal passou a palavra ao Comandante de Fragata
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Rui Teixeira, elogiando o papel da Autoridade Marítima Nacional na preparação da abertura
da época balnear. ------------------------------------------------------------------------------------ O Comandante de Fragata Rui Teixeira, em representação da Autoridade Marítima
Nacional, referiu que, da parte desta, tinha havido preocupação no âmbito das atividades dos
operadores marítimo-turísticos, principalmente no que diz respeito à formação. Salientou que,
relativamente às praias, o dispositivo de segurança foi reforçado desde o início de junho,
nomeadamente nas praias não vigiadas. Felicitou os concessionários do Concelho de Mafra
pela participação na preparação da época balnear, o que permitiu o seu início em segurança,
estando positivamente expectante. ----------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal evidenciou o reforço do contingente de
segurança e vigilância balnear, sem o qual esta poderia ser problemática, face às
circunstâncias atuais da pandemia. Salientou, igualmente, a necessidade de receber turistas
e visitantes com segurança, não podendo inverter a rota de promoção do destino turístico. --- José Luís Pires, em representação dos artesãos do Concelho, iniciou a sua intervenção
com um agradecimento à Autarquia pelas medidas impostas. Referiu que o artesanato tem
tido a sua atividade interrompida, com o cancelamento das feiras, reiterando a necessidade
de existir confiança por parte dos vendedores e dos consumidores para o regresso à atividade.
Salientou, ainda, a falta de apoios por parte do Estado. ------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal questionou José Luís Pires sobre a realidade da
utilização de vendas online, no setor do artesanato, ao que José Luís Pires respondeu, dizendo
que se torna complicado o recurso a este tipo de plataformas por parte do artesanato, devido
à falta de contacto direto com o cliente, que gosta de tocar nas peças e visitar as próprias
oficinas de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------- Abordando o assunto da retoma das feiras, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
informou que tanto o Município de Mafra como o Município de Cascais receberam, da parte
da Área Metropolitana de Lisboa, uma proposta para cancelar as feiras e mercados, devido
ao aumento do número de casos na região, proposta à qual se opôs, uma vez que estes se
realizam ao ar livre, com o devido distanciamento. Referiu que o entendimento da Autarquia
tem sido o de retomar a atividade económica, desde que o aglomerado de pessoas seja
contido, assim como sejam garantidos o distanciamento físico e a proteção individual. --------- No uso da palavra, Filipe Abreu referiu a necessidade de haver segurança para que haja
turismo, pelo que as forças de segurança têm de incutir, com maior veemência, a necessidade
do uso da máscara e de manutenção do distanciamento de segurança. Questionou sobre a
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realização do Portuguese Surf Film Festival (PSFF). ----------------------------------------------- Interveio a Senhora Vereadora Célia Batalha Fernandes, que informou que o PSFF se iria
realizar num modelo digital, com a criação de uma plataforma própria para a exibição dos
filmes. Referiu, ainda, que será dada uma visibilidade externa ao festival e que os momentos
de intervalo dos filmes serão preenchidos com pequenos vídeos promocionais. Terminou a
sua intervenção com a referência a uma sessão de cinema ao ar livre, em modelo drive-in,
com as devidas medidas de segurança, no espaço exterior ao Ericeira Camping, esperando
que no ano seguinte fosse possível comemorar presencialmente o décimo aniversário do
Portuguese Surf Film Festival. ----------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções dos restantes conselheiros, o Senhor Presidente passou
ao ponto três da ordem de trabalhos, “Apresentação do Plano Estratégico para o
Turismo de Mafra 2020/2026” (PET), começando por informar os conselheiros que o
documento será, brevemente, enviado para todos. Pediu também que, até ao dia 1 de
setembro, sejam enviados os contributos por parte dos conselheiros. Posteriormente, será
marcada nova reunião para discussão da proposta final de revisão do PET. --------------------- Maria Elisa Babo e Carla Melo, da empresa Quaternaire, apresentaram a proposta de
revisão do PET, nos termos do documento que se anexa à presente ata com a denominação
de ANEXO UM. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal introduziu o quarto ponto da ordem de
trabalhos, denominado “Ponto 4. Outros assuntos”, agradecendo a presença de Patrícia
Araújo e Pedro Neves, da Biosphere, que fizeram uma apresentação do processo de
certificação de Mafra como Destino Turístico Sustentável. O Senhor Presidente da Câmara
Municipal salientou, também, a colaboração daquela entidade no Dia do Município, no âmbito
do qual será assinada a Carta de Compromisso referente a este processo de certificação,
passando a palavra a Patrícia Araújo. --------------------------------------------------------------- Patrícia Araújo, em representação da empresa Biosphere, agradeceu o convite para estar
presente na reunião. Referiu o registo de todas as intervenções, que poderão ser adicionadas
ao plano de ação e ao diagnóstico de sustentabilidade. Salientou a importância do Plano
Estratégico do Turismo de Mafra no processo de certificação de destino turístico sustentável,
assim como a necessidade de um destino turístico sustentável ser também um excelente local
para habitar, trabalhar e visitar. Reforçou que o processo de certificação havia sido iniciado
antes do surto pandémico, uma vez que o Município já tinha referenciado a necessidade de
sustentabilidade no contexto turístico. Explicou que o objetivo deste processo, reconhecido

Praça do Município ● 2644-001 ● Mafra
Telef.: 261 810 100 ● Fax: 261 810 130
e-mail: geral@cm-mafra.pt
Internet: www.cm-mafra.pt
Modelo G-63/1

10

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
pela Organização Mundial de Turismo, é realizar uma análise de como será possível
acrescentar valor ao destino, melhorar a qualidade de vida da comunidade local, melhorar a
gestão dos recursos, fomentar o desenvolvimento sustentável das entidades e agentes no
destino, através do reforço do trabalho em rede e na concertação dos agentes. Referiu que o
processo já havia sido iniciado na Feira Internacional de Turismo (FITUR), em Madrid, tendo
sido assinada a Carta de Compromisso no Dia do Município, e que o próximo passo será a
elaboração do diagnóstico de sustentabilidade, fase em que serão sondados os conselheiros,
tendo em conta as necessidades de cada um dos agentes. Referiu a existência de 17 requisitos
e 54 critérios que são necessários cumprir para terminar o processo de certificação, sendo
que será necessário reunir com grupos de trabalho para o desenvolvimento do diagnóstico,
que servirá para guiar a elaboração do plano, implementado a partir de outubro. -------------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal interveio, referindo, a título de exemplo, que
poderão ser incluídas medidas já tomadas, de forma a contribuir para a sustentabilidade
ambiental, nomeadamente o fim da utilização de glifosatos como herbicida. Agradeceu o
contributo da Biosphere. ----------------------------------------------------------------------------- Não havendo observações ou intervenções, deu-se por encerrada a ordem de trabalhos,
com agendamento de uma nova reunião em setembro para discussão do processo de
certificação. ------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, quando eram doze horas e vinte cinco minutos, o Senhor
Presidente da Câmara Municipal deu por encerrada a reunião do Conselho Municipal de
Turismo de Mafra, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo
Senhor Presidente, Hélder Sousa Silva, e que eu, Paula Maria Valadas, redigi e subscrevo. -O Presidente

__________________________________
(Hélder Sousa Silva)
A Secretária

__________________________________
(Paula Maria Valadas)
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