CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

ACTA N.º 01/2014
--- Aos vinte e sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e catorze
reuniram, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Município, na Vila de Mafra, os
representantes das entidades que irão constituir o Conselho Municipal de
Turismo de Mafra (CMTM), com a seguinte ordem de trabalhos: 1) Instalação do
CMTM; 2) Plano de Actividades dois mil e catorze/ dois mil e quinze; 3) Outros
assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes: Hélder António Guerra de Sousa Silva, Presidente da
Câmara Municipal de Mafra; Célia Batalha Fernandes, Vereadora do Turismo;
António Manuel Ramalho Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Mafra;
Joaquim Filipe Abreu dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira;
Mário Pereira, Director do Palácio Nacional de Mafra; Alda Mesquita, Directora da
Tapada Nacional de Mafra; Manuel Luís Castelo, Director-Geral da GIATUL;
Domingos Joaquim Filipe dos Santos, como representante da Associação do
Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra (ACISM); Filomena
Diegues, em substituição de Ana Jacinto, Secretária Geral e representante da
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP); Albano
Silva, Director do Hotel Vila Galé Ericeira, pelo sector de hotelaria; Diogo
Batalha, gerente da Aldeia da Mata Pequena, pelo sector do alojamento local;
Rogério

Martinho,

gerente

do

Parque

Aventura

Cova

da

Baleia,

como

representante das empresas de animação turística; José Luís Pires, como
representante dos artesãos do Concelho; Miguel Barata de Almeida, Presidente
da Direcção do Ericeira Surf Clube, como representante das associações
desportivas e recreativas do Concelho; André Rodrigues, Presidente da Direcção
da Escola de Música Juventude de Mafra, como representante das associações
culturais do Concelho; António Carlos Tomás da Costa Serra, pelo Instituto de
Cultura Europeia e Atlântica (ICEA); Ana Margarida Branco, Directora da Escola
Secundária José Saramago, em Mafra, como representante dos estabelecimentos
de ensino com oferta formativa no âmbito do turismo; Fátima Caracol, como
representante das Universidades Seniores do Concelho; José Manuel Gonçalves
André, Director do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, como
representante da Unidade Local de Saúde; Alferes de Infantaria Edgar Gonçalves
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Fernandes, Comandante do Destacamento Territorial de Mafra da GNR, como
representante das Forças de Segurança do Concelho; Tenente Coronel Rui
Manuel Mendes Dias, em representação da Escola das Armas; James Frost,
gerente da Quinta de Sant’Ana, pelo sector agro-alimentar do Concelho.
Assistiram

à

reunião

a

Directora

do

Departamento

de

Desenvolvimento

Socioeconómico, Ana Isabel Martins, e a Técnica Superior da Câmara Municipal de
Mafra, Susan Costa de Jesus. --------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente deu início à reunião quando passavam quarenta minutos
das nove horas, agradecendo a presença de todos, em resposta ao convite
formulado. Afirmou que o turismo é um vector estratégico de sustentabilidade para
o Concelho de Mafra, representando uma forma de projecção e de geração de
receitas. Declarou que, neste contexto, a criação do CMTM constitui uma
oportunidade de auscultar os representantes do sector e de articular as suas
intervenções. -------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente introduziu o primeiro ponto da ordem de trabalhos,
denominado

“Instalação

do

CMTM”,

dando

a

palavra

à

Directora

do

Departamento de Desenvolvimento Socioeconómico. ------------------------------------ A Directora do Departamento de Desenvolvimento Socioeconómico, Ana Isabel
Martins, efectuou a leitura do termo de posse, o qual foi assinado por todos os
conselheiros, tendo-se verificado a ausência da representante da AHRESP, Ana
Jacinto, que tomará posse numa próxima oportunidade. O referido documento
anexa-se à presente acta com a denominação de “ANEXO UM”. ------------------------- O Senhor Presidente informou que, mediante a inexistência de associações
representativas de determinados sectores, endereçou convite a entidades e
personalidades, tendo como base o reconhecimento da competência e a capacidade
de representação do sector em questão. Aditou que, nos termos do ponto número
dois do artigo terceiro do regulamento do CMTM, o qual foi aprovado pela
Assembleia Municipal, “de acordo com a especificidade das matérias a discutir no
CMTM, pode o Presidente deliberar a integração, por convite, de representantes
de outras entidades ou personalidades de reconhecido mérito na área de saber
em análise”. Neste sentido, convidou os conselheiros a contribuir, com
propostas, para tal integração. Mais aditou que, nos termos da alínea g) do
artigo quinto do citado regulamento, compete ao CMTM “criar grupos de trabalho
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sectoriais para estudar matérias específicas relacionadas com o turismo do
Concelho de Mafra”, considerando ser oportuno o debate, nestes fóruns, de
temas como o alojamento local. Por último, informou que, de acordo com o
número dois do artigo sexto do mencionado regulamento, “o mandato dos
membros do CMTM corresponde ao período de mandato dos órgãos do
Município”. ------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, o Senhor Presidente propôs a alteração da ordem de
trabalhos, de modo a incluir, como segundo ponto, a aprovação do Regimento
Interno. A referida proposta foi aprovada por unanimidade. Assim, procedeu-se à
consequente renumeração da ordem de trabalhos, nos seguintes termos: 2)
Regimento Interno; 3) Plano de Actividades dois mil e catorze/ dois mil e quinze;
4) Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------

O

Senhor

Presidente

introduziu

o

ponto

número

dois,

denominado

“Regimento Interno”. Colocou à apreciação a proposta que se anexa à
presente acta com a designação de “ANEXO DOIS”. ---------------------------------- No uso da palavra, o conselheiro Domingos Joaquim Filipe dos Santos
considerou que o documento em questão é simples e objectivo, manifestando a
sua concordância. ------------------------------------------------------------------------ Interveio a conselheira Fátima Caracol, considerando ser oportuna a
realização de mais do que uma reunião por ano. -------------------------------------- Concordando com a proposta, o Senhor Presidente esclareceu que, nos
termos do número dois do artigo décimo do regulamento, “o CMTM reúne
extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente”. Seguidamente,
informou que, para integrar o secretariado de apoio ao funcionamento do CMTM,
nomeou as Técnicas Superiores da Câmara Municipal de Mafra, Susan Costa de
Jesus e Ana Vaz. ------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação. O Conselho
Municipal de Turismo de Mafra deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento
Interno, nos termos do ANEXO DOIS da presente acta. ------------------------------- O Senhor Presidente introduziu o ponto número três, designado “Plano de
Actividades dois mil e catorze/ dois mil e quinze”. Neste contexto,
mencionou que a Câmara Municipal pretende proceder à revisão do Plano
Estratégico do Turismo dois mil e sete/ dois mil e dezasseis, actualmente em
3

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
vigor, definindo novas linhas orientadoras para o período compreendido entre
dois mil e quinze/ dois mil e vinte. Neste sentido, solicitou a colaboração dos
conselheiros, através do envio de contributos. Mais mencionou que se pretende
que o Plano Estratégico fique concluído durante o primeiro semestre de dois mil e
quinze. ----------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o conselheiro Joaquim Filipe Abreu dos Santos, concordando
com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente. ------------------------------- No uso da palavra, o conselheiro Domingos Joaquim Filipe dos Santos
questionou a razão pela qual é reduzido o período de duração do novo Plano,
para cinco anos. ------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente respondeu que se considerou que um período de dez
anos seria excessivo, carecendo o documento de revisões intercalares. ------------- O conselheiro Diogo Batalha questionou se os conteúdos do novo Plano serão
discutidos em Conselho ou entregues à equipa de trabalho.------------------------- O Senhor Presidente esclareceu que se pretende que, primeiramente, os
contributos sejam entregues, até ao dia vinte e três de Janeiro de dois mil e
quinze,

ao

secretariado

do

CMTM,

para

a

devida

compilação,

sendo

posteriormente objecto de análise em reunião. Neste sentido, informou que a
próxima reunião deste órgão se realizará no dia vinte e nove de Janeiro de dois
mil e quinze. ----------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, a conselheira Fátima Caracol questionou se poderia
contactar outros elementos da sua organização, no âmbito dos contributos a
apresentar.--------------------------------------------------------------------------------

O

Senhor

Presidente

respondeu

afirmativamente,

aditando

que

a

transversalidade é fundamental para a elaboração do Plano Estratégico. ---------- O conselheiro Miguel Barata de Almeida questionou se haveria possibilidade
de, na próxima reunião, disponibilizar um projector para a apresentação dos
contributos. ------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente concordou, dizendo que as apresentações poderiam ser
remetidas para o secretariado, a fim de assegurar, do ponto de vista logístico, a
sua projecção. --------------------------------------------------------------------------- Interveio o conselheiro António Carlos Tomás da Costa Serra, referindo-se à
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importância da interacção entre os participantes. Neste sentido, propôs a
realização de reuniões intercalares para apresentação das propostas.---------------- O Senhor Presidente concordou com o proposto, solicitando a análise do
documento entregue, que contempla uma visão do turismo do Concelho
elaborada pelos serviços, com o intuito de obter contributos dos presentes. Pediu
especial atenção para a página nove, que poderá servir de ferramenta para
posterior formação dos grupos de trabalho.-------------------------------------------- O conselheiro Joaquim Filipe Abreu dos Santos sugeriu que fossem
partilhados os contactos dos conselheiros, via e-mail.-------------------------------- Tomou a palavra o conselheiro Albano Silva, saudando a constituição deste
Conselho, que junta os representantes do sector. Partilhou da importância de
estabelecer contactos entre todos os conselheiros. ------------------------------------ O conselheiro James Frost referiu que o sector do turismo está em constante
mudança, pelo que concordou com a elaboração de um Plano Estratégico para
um período de cinco anos. Mais referiu que os contributos dos agentes do sector
são fundamentais para que o turismo se desenvolva no sentido pretendido.--------- A conselheira Filomena Diegues agradeceu o convite que foi dirigido à
AHRESP, acrescentando que esta entidade tem propostas a formular no âmbito
do alojamento local e do sector da restauração e bebidas e que dispõe de uma
vasta oferta formativa e de serviços. --------------------------------------------------- Tomou a palavra o conselheiro António Manuel Ramalho Pereira, saudando a
presente iniciativa de recolha de contributos em prol do turismo. -------------------- Interveio o conselheiro José Manuel Gonçalves André, agradecendo o convite
que foi dirigido à Unidade Local de Saúde e aditando que o turismo envolve
muitos outros sectores, tais como a saúde. ------------------------------------------- No uso da palavra, a conselheira Margarida Branco sublinhou a importância
do contacto com os restantes agentes do sector, uma vez que o ensino
profissional não decorre só das escolas. Neste sentido, referiu que deveriam
existir mais aulas práticas, bem como um maior contacto com os profissionais da
área.--------------------------------------------------------------------------------------- O conselheiro Manuel Luís Castelo referiu-se à importância do ensino
profissional para o turismo, declarando que a GIATUL tem aceite estágios de
alunos da Escola Secundária José Saramago. Ainda sobre a questão da formação,
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destacou a oportunidade de estabelecer protocolos de colaboração entre as
entidades.-------------------------------------------------------------------------------- O conselheiro Rogério Martinho expôs o projecto da Cova da Baleia e referiu a
importância das parcerias e da criação de sinergias. -------------------------------- O conselheiro Domingos Joaquim Filipe dos Santos propôs que, no âmbito
deste Conselho, fosse integrado um representante dos Bombeiros Voluntários,
considerando o papel por estes desempenhado na segurança e na preservação
das paisagens, factores fundamentais para o turismo. ------------------------------ O conselheiro André Rodrigues ressalvou a importância das parcerias.
Referiu, ainda, que considera uma grande responsabilidade a sua participação
neste Conselho, em representação das associações culturais do Concelho. --------- O conselheiro Miguel Barata de Almeida partilhou da importância do
estabelecimento de parcerias e sublinhou o contributo do surf para o turismo.------ O conselheiro José Luís Pires destacou o papel do artesanato, e em particular
da olaria, para as tradições locais. Mais destacou a importância de congregar
esforços entre artesãos, cultivando a união. ------------------------------------------- Evidenciando o papel da olaria na oferta turística local, o Senhor Presidente
informou que está a analisar a oportunidade de criação de um Centro de Ensino
da Arte de Olaria, em colaboração com alguns dos mestres oleiros que
apresentaram um projecto neste sentido.---------------------------------------------- O conselheiro Tenente Coronel Mendes Dias saudou a presente iniciativa e
manifestou a disponibilidade da Escola das Armas para desenvolver futuras
parcerias, considerando a importância do turismo militar. Mencionou a estreita
relação com o Palácio e com a Tapada e a oportunidade de desenvolver uma
maior comunicação com a comunidade. --------------------------------------------- O conselheiro Alferes de Infantaria Edgar Gonçalves Fernandes agradeceu o
convite dirigido às Forças de Segurança do Concelho e explicou a importância da
segurança para o turismo. ------------------------------------------------------------- A conselheira Alda Mesquita referiu que constitui um privilégio poder
participar no Conselho. Reforçou a importância das parcerias.------------------------ O conselheiro Mário Pereira pronunciou-se sobre a importância do património
na atractividade turística, aditando que os visitantes de hoje são muito diferentes
dos de há dez anos. -----------------------------------------------------------------6
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--- O conselheiro Diogo Batalha referiu-se à necessidade de encontrar uma
identidade comum e proporcionar uma oferta diferenciada, suportada na
qualidade. -------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Célia Batalha Fernandes referiu que o Turismo e a
Cultura devem estar sempre aliados. Fez votos de que, no contexto deste
Conselho, sejam partilhadas boas práticas e desenvolvidos projectos comuns. ----- O Senhor Presidente deu nota de que estão estabelecidos quatro objectivos
para este Conselho: apoiar a revisão do Plano Estratégico de Turismo, durante o
primeiro semestre de dois mil e quinze; analisar a questão da segurança no
Concelho de Mafra, pelo que solicitou ao representante da GNR que fizesse uma
apresentação da situação actual da segurança no Concelho, no que respeita ao
turismo; efectuar um ponto de situação sobre a situação actual do alojamento
local, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos da próxima reunião; a
realização de um evento anual, nomeadamente, um seminário ou colóquio,
destinado à comunidade local, para debate de temas oportunos para o turismo
do Concelho de Mafra. Por fim, o Senhor Presidente partilhou com os
conselheiros a informação já disponível sobre os vários eventos a decorrer no
mês de Dezembro.----------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente introduziu o ponto número quatro, designado “Outros
assuntos”, não se verificando intervenções. ----------------------------------------- Às doze horas, o Senhor Presidente do CMTM declarou como encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que o mesmo vai
assinar e que eu, Susan Costa de Jesus, Técnica Superior, do secretariado de
apoio, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------_______________________________________
_______________________________________
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