CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

ATA N.º 03/2015
--- Ao quarto dia do mês de Novembro do ano de dois mil e quinze reuniram, no
Salão Nobre do edifício dos Paços do Município na Vila de Mafra, os representantes
das entidades que constituem o Conselho Municipal de Turismo, estando
presentes: Hélder António Guerra de Sousa Silva, na qualidade de 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;
Alda Mesquita, Diretora da Tapada Nacional de Mafra; Manuel Luís Castelo,
Diretor-geral da GIATUL; Mafalda Gabriel, em substituição de Domingos Joaquim
Filipe dos Santos, como representante da ACISM; Filomena Diegues, em
substituição de Ana Jacinto, Secretária Geral e representante da AHRESP; Albano
Silva, Diretor do Hotel Vila Galé Ericeira, pelo sector de hotelaria; Diogo Batalha,
gerente da Aldeia da Mata Pequena, em representação do sector de alojamento
local; José Luís Pires, como representante dos artesãos do Concelho; Miguel Barata
de Almeida, Presidente da Direção do Ericeira Surf Clube, como representante das
Associações Desportivas e Recreativas do Concelho; André Rodrigues, Presidente
da Direção da Escola de Música Juventude de Mafra, como representante das
associações culturais do Concelho; António Carlos Tomás da Costa Serra, pelo
ICEA; Alice Luís, em substituição de Perpétua Franco, Diretora da Escola
Secundária de 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, diretor do
Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, como representante da Unidade
Local de Saúde; Primeiro-sargento Rui Ferreira em representação do Alferes de
Infantaria João Amorim, Comandante de Destacamento Territorial de Mafra da
GNR, como representante das Forças de Segurança do Concelho; Tenente-coronel
Afonso, em representação da Escola de Armas e James Frost, gerente da Quinta
de Sant’Ana, como representante do sector agroalimentar do Concelho.
Participaram na reunião Carla Melo e Rui Figueiredo, em representação da empresa
Quaternaire, responsável pela elaboração do Plano Estratégico para o Turismo de
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Mafra.

Assistiram

à

reunião

Ana

Martins,

Diretora

de

Departamento

Socioeconómico, Susan Costa e Ana Vaz, que compõem o secretariado do Conselho
Municipal de Turismo. ------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente deu início à reunião quando passavam trinta e dois minutos
das nove horas, dando as boas-vindas aos conselheiros e aos convidados. Introduziu
o primeiro ponto da ordem de trabalhos, ‘Aprovação e votação da ata número
dois de dois mil e quinze’ Não havendo intervenções, e tendo-se prescindido da
leitura integral da ata, procedeu-se à votação. A ata número dois de dois mil e quinze
foi aprovada com três abstenções por ausência de Alice Luís, em substituição de
Perpétua Franco, Diretora da Escola Secundária de Mafra, de Miguel Barata de
Almeida, Presidente da Direção do Ericeira Surf Clube e de Joaquim Filipe Abreu
dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira.----------------------------- Após aprovação da ata, o Senhor Presidente fez uma nota sumária das ações
que decorreram no concelho de Mafra nos últimos meses. ---------------------------- Dando continuidade à ordem de trabalhos, o Senhor Presidente inclui o segundo
ponto ‘Revisão do Plano Estratégico para o Turismo’, passando a palavra a
Carla Melo, representante da Quaternaire. A representante da Quaternaire fez a
sua apresentação tendo como base o documento em anexo.-------------------------- Finalizada a intervenção o Senhor Presidente convidou os conselheiros a fazer
os seus comentários.--------------------------------------------------------------------- A conselheira Alda Mesquita concorda com as linhas estratégicas apresentadas
e sugere que seja integrado no Plano Estratégico o projeto de requalificação da
entrada da Tapada Nacional de Mafra.-------------------------------------------------Tomou a palavra o conselheiro Albano Silva, referindo que o plano estratégico
apresentado apresenta ações fortes com objetivos bem definidos.-------------------- O conselheiro Filipe Abreu concordou com as intervenções anteriores e com o
Plano Estratégico apresentado.---------------------------------------------------------- No uso da palavra, o conselheiro António Pereira concorda com o Plano
estratégico e identifica como principal carência da Vila de Mafra, a falta de um
hotel.---------------------------------------------------------------------------------------Interveio o conselheiro Manuel Luís Castelo que refere que o Plano apresentado
demonstra efetivamente o trabalho desenvolvido nos encontros com os membros
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O conselheiro André Rodrigues concorda, também, com o plano apresentado mas
coloca à consideração a importância de se desenvolver uma calendarização mais
precisa dos projetos apresentados.------------------------------------------------------Tomou a palavra o conselheiro Tenente-coronel Afonso que reiterou a
disponibilidade

da

Escola

das

Armas

no

desenvolvimento

dos

projetos

apresentados. ----------------------------------------------------------------------------O conselheiro José Gonçalves André considera que o plano apresenta muitas
iniciativas e que tem espectativas que o mesmo seja flexível, para que possa
acomodar novas dinâmicas.-------------------------------------------------------------- No uso da palavra, o conselheiro Mário Pereira, diz-se plenamente de acordo
com o programa e refere que deverá ser espelhado no mesmo a qualidade de vida
da população.----------------------------------------------------------------------------- Interveio o Primeiro-sargento Rui Ferreira que considera que deverá ser
referido no documento que Mafra é um destino seguro. O Senhor Presidente
intervém solicitando a Carla Melo que inclua o fator da segurança no Plano
Estratégico, referindo a intenção de manter Mafra com o estatuto de concelho mais
seguro da área metropolitana de Lisboa.------------------------------------------------ Tomou a palavra Filomena Diegues que referiu que o plano está muito bem
elaborado

e

estruturado,

estando

a

AHRESP

disponível

para

apoiar

a

implementação do mesmo, na sua área de competência.------------------------------ O conselheiro Miguel Barata de Almeida referiu o excelente trabalho
desenvolvido pela equipa da Quaternaire e que deverá ser estudada a inclusão do
Alojamento Local na certificação do património, produtos e serviços.----------------- O conselheiro James Frost concorda com as intervenções feitas anteriormente
e considera que a área do urbanismo deverá ser mais conciliada com a área do
turismo.----------------------------------------------------------------------------------- A intervenção do conselheiro Diogo Batalha incidiu sobre a questão da
intervenção na Aldeia de Broas. Este referiu a importância de se pensar na
reabilitação do conjunto das várias aldeias da área envolvente.----------------------- No uso da palavra, a conselheira Fátima Caracol referiu a lacuna existente em
relação à ruralidade e à importância da criação de vários trilhos temáticos. --------- O conselheiro António Carlos Serra corrobora tudo o que foi dito sobre a
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apresentação do Plano Estratégico. Solicita, também, que seja encarada a
possibilidade de incluir no mesmo a criação de um polo técnico-científico para
estudo das ‘águas da Ericeira’. ---------------------------------------------------------- No uso da palavra, a representante da ACISM refere que considera o plano
muito bem estruturado e evidencia a necessidade da aposta na formação
profissional.------------------------------------------------------------------------------- Alice Luís concorda com as intervenções anteriores no que diz respeito ao Plano
Estratégico. Refere ainda que, enquanto diretora do curso de turismo da Escola
Secundária José Saramago, verifica que a Vila de Mafra tem muito pouco a oferecer
ao nível da possibilidade dos alunos efetuarem estágios. Muitas vezes os alunos
têm que se deslocar da sede de concelho para poderem realizar os seus estágios.
O Senhor Presidente mostrou-se disponível para ajudar a resolver esta questão.---- O conselheiro José Luís Pires revela-se satisfeito com muitas das ações
previstas no plano.------------------------------------------------------------------------ Terminados os pareceres individuais, o Senhor Presidente coloca a votação a
revisão do Plano Estratégico para o Turismo. O mesmo foi aprovado por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- Dando seguimento à ordem de trabalhos, o Senhor Presidente insere o ponto
3 ‘Apresentação, por parte dos conselheiros, dos resultados do 1º
semestre de 2015 da atividade turístico-cultural do Concelho’.---------------- O conselheiro Albano Silva intervém referindo que da última análise feita pelo
hotel, existe um potencial de procura dos mercados francês, belga, holandês e
brasileiro. O mercado norte-americano encontra-se também em franca expansão.
Informa também os presentes que o Hotel Vila galé Ericeira irá entrar em obras
de remodelação brevemente.------------------------------------------------------------ O conselheiro Filipe Abreu na sua intervenção referiu que a Ericeira teve
inúmeros eventos aos quais a junta de Freguesia deu apoio, nomeadamente o
Sumol Summer Fest, o Portuguese Surf Film Festival, entre outros.------------------ O conselheiro António Ramalho Pereira intervém referindo que a Junta de
Freguesia de Mafra apoiou diversas atividades que visaram combater a
desertificação turística da Vila de Mafra, apostando também no estabelecimento
de diversas parcerias, nomeadamente com o Palácio Nacional de Mafra e com a
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Escola de Musica Juventude de Mafra. Neste seguimento, interveio novamente o
conselheiro Filipe Abreu que é da opinião que deve ser repensada a atribuição de
licenças aos estabelecimentos de restauração e bebidas, tentando criar uma
obrigatoriedade dos mesmos de manterem os horários de abertura e encerramento
estabelecidos.----------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, o conselheiro Manuel Castelo revela que se tem vindo a
verificar uma alteração dos mercados de procura do Ericeira Camping havendo um
crescimento da procura por parte do mercado francês e alemão. Paralelamente
tem-se verificado também um acréscimo do número de turistas e do número de
noites. Refere também que, resultado de um inquérito feito aos utentes do parque
de campismo, 52% mencionam que não têm interesse em conhecer o resto do
concelho. O senhor Presidente referiu que era importante criar alternativas de
visita que proporcionem aos turistas a visita a outros locais do concelho.------------ O conselheiro André Rodrigues referiu o conjunto de atividades que ocorreram
no 1º semestre de 2015, reforçando a ideia de que ‘Mafra é Musica’. Deu alguns
exemplos das principais atividades desenvolvidas como o Prémio Internacional de
Composição, as Marchas Populares, a abertura do Conservatório de Música de
Mafra, entre muitos outros. ------------------------------------------------------------- Na sua intervenção, o Tenente-coronel Afonso revela que a Escola das Armas
é muito procurada por diversas instituições devido à tapada militar e às atividades
desportivas. Refere também a importância da história militar associada ao
concelho de Mafra, existindo muitos militares que querem voltar ao local onde
iniciaram a sua carreira militar.---------------------------------------------------------- No uso da palavra, o conselheiro Gonçalves André indica a construção de novas
unidades de saúde no concelho de Mafra, referindo a importância da criação de
planos de incentivos para que os profissionais desta área se fixem no concelho.
--- No seguimento desta intervenção, o Sr. Presidente partilha com o conselho
municipal que a construção destes novos centros de saúde se irá concretizar na
Malveira e em Mafra e que a Câmara Municipal irá criar um plano de incentivos a
novos médicos que pretendem exercer a sua profissão no concelho. Mencionou
ainda a construção de um novo posto da Guarda Nacional Republicana na Vila da
Ericeira. --------------------------------------------------------------------------------5
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--- O conselheiro Mário Pereira revela que desde Janeiro de 2015 até ao final de
Agosto, cerca de 70.000 estrangeiros visitaram o Palácio Nacional de Mafra, o que
é um indicador muito importante da atratividade do monumento. Enumera
também algumas iniciativas do Palácio com as instituições locais.-------------------- No uso da palavra o Primeiro-sargento Rui Ferreira referiu que as ocorrências
com turistas não foram relevantes, tendo sido as de furto no interior dos veículos
as ocorrências que tiveram mais registos.---------------------------------------------- No seguimento desta intervenção, o Senhor Presidente adita que às questões
que habitualmente ocorrem na Vila da Ericeira, no que diz respeito ao horário dos
estabelecimentos de restauração e bebidas, as queixas dos moradores foram
muito reduzidas quando comparadas com os anos anteriores. ------------------------ Na sua intervenção Filomena Diegues reitera a importância de apostar na
formação no atendimento ao público e informa que a AHRESP está a estudar a
possibilidade de fazer cursos de formação nesta área. Relativamente ao
Alojamento Local, está a ser elaborado um programa de qualificação do mesmo. --- O conselheiro Miguel Barata de Almeida declara que o surf tem sido um grande
impulsionador do desenvolvimento da Ericeira e que o fato da Ericeira ser uma
Reserva Mundial de Surf tem trazido muitos turistas à região. Considera, ainda,
que deverá haver uma maior promoção da Ericeira enquanto Surf City e
pertencente a uma rede internacional de cidades do surf. É solicitado ainda pelo
conselheiro que os atletas do Ericeira Surf Clube que têm levado o nome da Ericeira
a todo o mundo sejam condecorados pelo Município.---------------------------------- O conselheiro James Frost revela que 2015 tem sido um ano muito bom ao
nível da ocupação da Quinta de Sant’Ana ao nível da realização de eventos. Na
área dos casamentos cerca de 80% das reservas são de estrangeiros. Referiu
também que a futura construção de um centro de BTT no Gradil será um forte
impulsionador do turismo naquela zona.------------------------------------------------ No uso da palavra, o conselheiro Diogo Batalha faz um balanço muito positivo
do ano tendo contabilizado um número muito significativo de dormidas. Considera
ainda que deverá, efetivamente, ser feita uma articulação entre a oferta turística
existente no concelho. ------------------------------------------------------------------- Na sua intervenção a conselheira Fátima Caracol referiu as inúmeras atividades
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levadas a cabo pela USEMA. Fez ainda referência à necessidade de existir em Mafra
locais de restauração adequados ao acolhimento de grupos seniores.---------------- António Carlos Serra, na sua intervenção como conselheiro, constatou que
houve uma diminuição da sazonalidade na Ericeira, no primeiro semestre de 2015,
devido ao aumento de turistas dos países do norte da europa. Fez também um
levantamento das atividades organizadas pelo ICEA.---------------------------------- Alice Luís fez referência a algumas atividades desenvolvidas pela escola e no
envolvimento dos alunos nas mesmas.-------------------------------------------------- O conselheiro José Luís Pires faz um balanço positivo em relação à atividades
dos artesãos.------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente dá por encerrado o ponto três e introduz o ponto quatro
da ordem de trabalhos ‘Programa Geral das Comemorações do Tricentenário
do Lançamento da Primeira Pedra do Monumento de Mafra’. Estas
comemorações irão ter início em 2016 e, neste sentido, o Senhor Presidente
convida todos os conselheiros a participar na elaboração do programa. Os
contributos deverão ser enviados até ao dia 30 de novembro de 2015. O programa
oficial do evento será apresentado publicamente em 2016, no dia do município. --- Dando continuidade à ordem de trabalhos, o Senhor Presidente introduziu o
ultimo ponto ‘Outros Assuntos’. Não havendo intervenções por parte dos
conselheiros, o Sr. Presidente agenda a próxima reunião do conselho municipal
para 7 de Abril de 2016.------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por terminada, quando
passavam nove minutos das treze horas, da qual, para constar, se lavrou a
presente ata que vai ser assinada por Ana Vaz, que a lavrou, e pelo Senhor
Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Hélder Sousa Silva.----------------________________________________________________________________
________________________________________________________________

7

