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INTRODUÇÃO
A apresentação da atividade municipal foi estruturada de acordo com a codificação do Plano
de Atividades de 2017 e está organizada por função/sub-função/programa/projeto.
A atividade municipal no ano de 2017 foi enquadrada por duas temáticas: 40 anos do Bairro
da Malagueira e a defesa da água pública, um bem de todos destacando-se os 480 anos de
abastecimento de água a Évora. Assinalou-se igualmente os 150 anos da presença Eça de
Queiroz em Évora.
01 RENOVAR O MUNICÍPIO
01 01 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO MUNICIPAL
01 01 01 Auscultação não Institucional
01 01 01 01 – Gestão Participada
Durante o ano de 2017 foram realizados 584 atendimentos a munícipes pelos eleitos com
pelouro no espaço de atendimento semanal reservado a esse efeito. Foram também
realizados 58 atendimentos por toda a vereação no período reservado ao público nas
reuniões de Câmara Municipal. Por outro lado, realizaram-se 9 sessões de “Atendimentos
Descentralizados”, nas quais foram ouvidos 43 munícipes. Estes atendimentos ocorrem
nas freguesias rurais e são assegurados diretamente pelos eleitos com pelouros.
Em 2017 a iniciativa de promoção de cidadania ativa “Pelos Caminhos do Concelho – a
Câmara ao encontro das populações” decorreu em cinco uniões de freguesia/freguesias
do concelho: União de Freguesias Bacelo e Srª Saúde (14/01), Freguesia de Canaviais
(11/02), União de Freguesias de S. Manços e S. Vicente do Pigeiro (11/03), União de
Freguesias de Évora (20/05) e Freguesia da Torre de Coelheiros (03/06). Nestas visitas, os
eleitos e técnicos têm a oportunidade de conhecer as instituições, dificuldades e
exemplos de boas práticas, potenciando um conhecimento mais informado na resolução
de problemas.
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Foram efetuadas reuniões gerais e sectoriais com os trabalhadores da Câmara quer na
apresentação da Prestação de Contas 2016, quer na preparação das Opções do Plano e
Orçamento 2018, aos quais acresceram seis reuniões de coordenação de chefias.
01 01 02 Estruturas Consultivas Locais de Participação
01 01 02 01 – Educação
Reuniões do Conselho Municipal de Educação em 04/04 (descentralizada no CFP do IEFP)
e 18/06.
01 01 02 03 – Ação Social
Foram realizadas quatro reuniões plenárias ordinárias do conselho local de Ação Social
(21/02, 27/04, 06/07 e 19/12). Funcionamento em 3 unidades de rede: Sem Abrigo,
Saúde Mental, Envelhecimento Populacional, com plano de atividades concluídos em
mais de 75% e constituição de nova unidade de rede: Minorias.
Foram realizadas reuniões mensais do Núcleo Executivo do CLAS e reuniões
extraordinárias com a CIMAC sobre o referencial estratégico para o Alentejo Central, duas
com a comissão especializada para a conceção do PDS e plano atividade CLASE e uma
outra com o Dep. Sociologia da Univ. Évora.
01 01 02 05 - Desporto e Juventude
O Conselho Municipal de Juventude de Évora reuniu quatro vezes ao longo do ano,
registando-se sempre uma elevada assiduidade dos 42 membros.
01 01 03 Aprofundar a Democracia Política
01 01 03 01 – Defesa e Reforço do Poder Local Democrático
No âmbito do reforço do Papel da Assembleia Municipal em matérias específicas sobre as
quais tem sido chamada a pronunciar-se por iniciativa do município e dos eleitos no órgão
(novo hospital público do Alentejo, ensino público de qualidade, troço ferroviário SinesÉvora-Caia, etc.), sublinhamos a elaboração e apresentação de informação regular sobre a
atividade do município e sobre a situação económica e financeira, presente nas reuniões
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ordinárias do referido órgão (17/02, 28/04, 30/06, 11/09, 29/12). Para além destas
sessões ordinárias, realizou-se uma sessão extraordinária em 07/12.
01 01 03 02 – Defesa da Regionalização
Participação do Município de Évora na Comissão Promotora do movimento AMAlentejo
em defesa da criação de regiões administrativas e reforço do Poder Local Democrático, no
quadro da organização administrativa do Estado.
01 01 03 03 – Descentralização/Juntas de Freguesia
Preparação e acompanhamento do processo de celebração de Acordos de Execução e
Contratos Interadministrativos de delegação de competências, com todas as
Juntas/Uniões de Freguesias do concelho para o ano de 2018.
No ano de 2017 a verba total prevista para desenvolvimento dos Acordos de Execução foi
de 430.143,13 € e os custos associados aos contratos interadministrativos ascendeu a
329.456,28 €.
Acompanhamento da execução dos protocolos estabelecidos com as freguesias em
articulação com os diversos serviços municipais.
Registo, acompanhamento e respostas às freguesias do concelho, numa média de 50
solicitações/mês.
Foram prestados apoios diversos às freguesias no âmbito da realização de 11 festas
populares realizadas em freguesias rurais.
Dinamização do projeto conjunto de participação de 6 freguesias/uniões de freguesias do
concelho (Évora, Bacelo e Srª Saúde, Malagueira e Horta das Figueiras, Canaviais, Graça
do Divor e S. Miguel Machede), na Feira S. João 2017, alusivo ao tema “480 anos de Água
Pública”.
01 01 03 04 – Associativismo Intermunicipal
Participação do Município de Évora no Conselho Intermunicipal da CIMAC e no Conselho
Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Participação em redes informais
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de cooperação intermunicipal com especial foco na área da cultura e da cooperação
transfronteiriça.
01 01 04 Fomento da Dinâmica Popular
Envolvimento dos movimentos cívicos e dos partidos políticos no processo de apreciação
às propostas do Governo e da Infraestruturas de Portugal relativas ao Troço Ferroviário
de Mercadorias Sines-Évora-Caia.
Funcionamento das várias comissões e conselhos municipais com representação alargada
de vários sectores da comunidade e realização de sessões abertas à população para
debater assuntos específicos.
01 01 05 Reivindicações ao Poder Central/Região
Desenvolvimento Económico
Assinatura de protocolo de colaboração com a Confederação Nacional de Agricultura com
vista ao apoio técnico e valorização da micro, pequena e média agricultura numa
perspetiva de estímulo dos circuitos curtos de produção e redução da pegada ecológica.
Participação do Município em feiras e eventos vocacionados para a promoção da
indústria aeronáutica – AED Days, Aerospace Meetings & Plastics Meetings Lisboa 2017 –
parceria estratégica com Universidade de Évora no desenvolvimento de respostas às
necessidades das empresas e entendimento com IHRU na disponibilização de fogos
destinados ao mercado social de arrendamento.
Educação, Ação Social e Saúde
Intervenção do Município de Évora junto do Ministério da Educação com vista a debater o
Contrato de Execução existente, com conhecido prejuízo para a comunidade escolar. A
esse propósito foram ouvidos os agrupamentos de escolas e realizadas reuniões com a
Secretária de Estado Adjunta e da Educação para que o Ministério da Educação resolva
um problema com graves repercussões na qualidade do ensino público em Évora.
Ao longo do ano, o Ministério da Saúde foi várias vezes solicitado pelo Município a pôr
em prática o funcionamento de um grupo de trabalho sugerido pelo Presidente da
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Câmara, constituído pelo Ministério da Saúde, Câmara Municipal de Évora, ARS e
Administração do HESE, com vista a contribuir para a estruturação do projeto de
construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, em Évora.
Abastecimento de Água e Saneamento
Conceito da Água como Bem Público foi eleito para tema geral e estruturante da Feira de
S. João 2017, tendo sido objeto de reflexão em vários sectores de atividade e de
sensibilização no âmbito de Évora, Cidade Educadora.
01 01 06 Reivindicações ao Poder Central/Concelho
01 01 06 02 – Educação, Ação Social e Saúde
Envio de ofício à ANMP sobre o fomento e generalização da desmaterialização dos
manuais escolares (maio de 2017).
01 01 07 Participações Institucionais
01 01 07 01 – Concelhias
Relativamente à participação da autarquia nos órgãos institucionais das escolas, marcouse presença em todas as reuniões agendadas, num total de 22 reuniões.
01 01 07 02/03/04 – Regionais/Nacionais/Internacionais
Participação do Município de Évora em várias estruturas de decisão sob responsabilidade
jurisdicional de entidades parceiras, entre as quais o Conselho Regional da CCDRA, no
Conselho Geral da ERTA, Plataforma Supra Concelhia da Rede Social, Estrutura Regional
do Portugal 2020, Conselho de Administração do MARÉ, Conselho de Administração do
PCTA e Conselho Geral da Fundação Alentejo.
O Município de Évora tem ainda assento na Comissão de Coordenação da Rede Territorial
Portuguesa das Cidades Educadoras (participação em duas reuniões da rede e no Boletim
trimestral a rede com apresentação), Rede Nacional de Judiarias e da Rede de Cidades
Património Mundial Portuguesas.
Para além destas estruturas de natureza regional, o Presidente da Câmara Municipal
assegura ainda participação em representação da Associação Nacional de Municípios no
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Conselho Consultivo da ERSE, Conselho Nacional da Água e Comité das Regiões da União
Europeia.
Ao longo de 2017, o Município desenvolveu trabalho no âmbito das redes AVEC (Aliança
das Cidades Europeias para a Cultura), OCPM (Organização das Cidades Património
Mundial) e RPMP (Rede do Património Mundial de Portugal). Destaque para o
envolvimento de escolas secundárias em projeto com escolas congéneres da Coreia do
Sul, Turquia, Arménia e Espanha. E, também, para a participação da CME nos órgãos da
Rede AVEC em Birgu (Malta) e Tours (França).
Para além destas redes de cooperação, o Município de Évora desenvolveu projetos com
cidades parceiras (Desafio Pela Saúde e Maratona de Leitura com Cáceres; Encontro de
Gestores de Centros Históricos Património Mundial em Santiago de Compostela) e
assegurou também participação no 1º Fórum Global de Governos Locais, Sevilha em
novembro 2017.
01 02 REESTRUTURAR A CÂMARA, INOVAR O SERVIÇO PÚBLICO
01 02 01 Organização dos Serviços
01 02 01 02 – Modernização dos Serviços Municipais
No âmbito do programa de Modernização@AC2015:
Implementação do edoclink: reunião de avaliação do programa, levantamento de
problemas e sugestões, reunião para avaliar os mecanismos de controlo da remessa dos
documentos de entrada, de acordo com o previsto no Manual de Gestão de Documentos
e Tramitação Eletrónica para aferição do grau de desmaterialização atingido, 2º ciclo de
formação do edoclink, normalização de requerimentos e documentos, continuação da
avaliação das páginas disponíveis para acesso a serviços online do Município e inicio do
trabalho de simplificação/unificação das mesmas, elaboração e proposta para
transferência para o interface dos serviços online – integrado com o edoclink – dos
conteúdos do SOLE (serviços online de Évora), elaboração de memorando sobre utilização
de assinatura eletrónica qualificada, modulo edoclink reporting – frequência de formação
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e elaboração de proposta relativa à concessão de permissão aos utilizadores, proposta de
novo plano de classificação de documentos.
SAMA 2020: instrução da candidatura ModernizaçãoAC2020 junto da CIMAC,
acompanhamento da atividade 1 do projeto ModernizaçãoAC2020 “Avaliação da
maturidade do processo de modernização administrativa e adjudicação de serviços de
procedimento ser para a aquisição de serviços de consultoria em reengenharia e
desmaterialização de processos da área administrativa e financeira – adaptação dos
procedimentos ao novo normativo contabilístico, elaboração e adenda ao contrato tendo
por base a necessidade de ajustamento dos prazos parciais de prestação de serviços de
consultadoria, decorrente do adimento da entrada em vigor do Sistema de Normalização
Contabilística para as Administrações Públicas – SNC/AP.
No que se refere à participação nos projetos de modernização da CIMAC:
•

Acompanhamento técnico e procedimental de dinâmicas partilhadas com a CIMAC, no
domínio da informática/modernização administrativa;

•

Acompanhamento técnico à reengenharia de processos municipais e operação do sistema
informático municipal de gestão documental e processual genérico, em articulação com o
Centro de Tecnologias Digitais (CTD) da CIMAC;

•

Projeto para a extensão da rede de fibra-ótica intermunicipal, com vista à integração de
outros edifícios/infraestruturas de interesse municipal, em articulação com o CTD-CIMAC;
trabalhos de planeamento e implementação.

•

Projeto e implementação da transmissão áudio-vídeo na internet das sessões da AM
Évora de fevereiro, abril e junho.

•

Normalização de documentos a utilizar pelos serviços municipais, integrada nas dinâmicas
da reengenharia de processos internos.

01 02 02 Força de Trabalho/Trabalhadores
01 02 02 01 – Melhoria das Condições de Trabalho
Verificaram-se 48 acidentes de trabalho, dos quais 36 originaram baixa médica. Em
dezembro de 2017 encontravam-se com baixa médica 103 trabalhadores.
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Eleição dos representantes dos trabalhadores na Comissão de Higiene e Segurança no
Trabalho.
No que respeita às intervenções para a melhoria das condições de trabalho foram
efetuadas a avaliação e gestão de riscos profissionais, análise estatística de acidentes de
trabalho e doenças profissionais, atendimento de utentes dos serviços sociais (marcação
de consultas médicas e pedidos de receituário médico), visitas aos locais de trabalho para
rastreios de saúde e verificação de condições de trabalho. Foram realizados 25 exames
médicos iniciais, 447 exames médicos periódicos e 25 exames médicos ocasionais.
01 02 02 02 – Formação
Foram realizadas 44 ações de formação frequentadas por 163 formandos num total de
1986 horas.
01 02 02 03 – Participação dos Trabalhadores
Foram realizadas reuniões do executivo municipal com os trabalhadores de apresentação
do Orçamento e Plano de Atividades de 2017.
Realização de reuniões bimestrais com a Comissão de Trabalhadores do Município e
preparação da revisão dos acordos coletivos de entidade empregadora pública.
Foi elaborado e submetido à DGAL o Balanço Social relativo ao ano de 2016, em março de
2017 e foi apresentada uma versão mais aprofundada do documento em RCM de 13/09.
01 02 02 99 – Outras
No final de 2017 o município de Évora contava com 1026 trabalhadores, dos quais 954
com vinculo por tempo indeterminado. Em 12/2017 encontravam-se integrados nos
serviços 90 cidadãos em programas com financiamento do IEFP. Em 2017 aposentaram-se
17 trabalhadores. Foram desenvolvidos 35 procedimentos de concurso, 19 relativos a
contrato de trabalho por tempo indeterminado, 4 relativos a contrato de trabalho a
termo certo e 12 relativo a recrutamento de AEC´s através da plataforma do ME.
Desenvolvimento do processo de avaliação dos trabalhadores referente ao biénio
2015/2016 e do processo para eleição da Comissão Paritária para o biénio 2017-2020.
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No que respeita ao desenvolvimento de iniciativas de carater sócio-laboral, foram
organizados os seguintes eventos: 2º passeio domingueiro dos trabalhadores do
município ao Budha Eden parque (09/04), Arraial de Santo António (13/06), 7º Magusto
dos Trabalhadores do Município (10/11), Jantar de Natal (15/12).
Foram organizadas ações de sensibilização, nomeadamente rasteiros audiovisuais,
rastreios de colesterol e tensão arterial, sessão sobre riscos psicossociais, rastreio de
espirometria, Comemoração do Dia da Igualdade com sessão sobre Cancro da Mama.
Apoio de Psicólogo clinico a 12 trabalhadores sinalizados. Foram realizadas consultas de
psicologia quinzenais.
Relativamente a gestão e acompanhamento dos estágios, foram rececionados pelos
serviços 17 pedidos de estágios profissionais e 60 pedidos de estágios curriculares.
Foram produzidos e distribuídos a todos os trabalhadores 4 folhetos informativos –
Pessoal cme nºs 16, 17, 18 e 19 - sobre temáticas de interesse.
01 02 03 Instalações Municipais
01 02 03 02 – Intervenções não estruturais em Instalações Municipais
Foi dada resposta a todas as situações identificadas como necessidades de manutenção e
remodelação nas diversas instalações municipais: identificação, proposta de solução
(através de meios internos ou externos) e acompanhamento.
01 02 03 99 – Ações Diversas
No que se refere à vigilância e segurança das instalações municipais, foram asseguradas
as tarefas inerentes à vigilância das instalações: procedimento de contratação pública
com vista à prestação e serviços de vigilância a instalações municipais, acompanhamento
e controlo dos contratos, gestão das portarias.
Relativamente às cedências e concessões de instalações municipais, foi efetuada a
atualização da informação sobre cedências e concessões de instalações e espaços
municipais e respetivas condições protocolares, foram aprovadas em reunião de Câmara
as regras para a cedência de instalações Municipais, foi publicado Edital com vista à
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cedência das instalações, bem com a análise das propostas fundamentadas para
atribuição de imóveis municipais devolutos para uso não habitacional, na sequência da
deliberação de Câmara tomada sobre a matéria e dos pedidos de esclarecimento às
entidades/associações.
Foi assegurada a limpeza diária das instalações municipais, quer dos edifícios onde
funcionam os serviços quer de outros espaços municipais, para a realização de eventos
(Palácio D. Manuel, Teatro Garcia de Resende, Igreja de S. Vicente, etc..).
01 02 04 Equipamento
01 02 04 06 – Manutenção e Assistência Técnica
Desenvolvimento de estudos e trabalhos para melhoria do desempenho do sistema de
gestão documental EDOCLINK, bem como da intranet em geral. Acompanhamento de
upgrades ao sistema de gestão documental EDOCLINK.
Desenvolvimento de estudos e trabalhos com vista à adoção de novo sistema cliente antivirus/anti-malware.
Criação de condições de rede de dados no Palácio D. Manuel para suporte ao III Simpósio
de Arqueologia Virtual, dias 16 a 19/05 e criação de condições de acesso wi-fi no Palácio
D. Manuel e Teatro Garcia de Resende para o evento EXIB Música realizado de 8 a 10/06.
Apoio à edição de conteúdos da Intranet CME.
01 02 04 99 – Modernização e Integração de Sistemas Informáticos
Apoio à operação de sistema internet de colaboração para apoio ao funcionamento do
órgão executivo colegial, em modelo desmaterializado.
Acompanhamento técnico e procedimental à implementação da desmaterialização das
reuniões de Câmara Municipal.
Projeto e implementação da expansão dos pontos de acesso internet wireless públicos
abertos CIMAC a outros locais de interesse municipal.
Em articulação com a CIMAC participação no projeto de rede de fibra ótica a integrar no
RCDE, em modelo de condomínio interno no Aeródromo Municipal, para suporte aos
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serviços bem como disponibilização aos operadores externos servidos por essa
infraestrutura.
Integrado em dinâmica associada a projeto CIMAC, desenvolvimento de estudos com
vista à integração do sistema de gestão documental EDOCLINK com o ERP Medidata.
Atualização de formulários e desenvolvimento, manutenção e apoio à operação de
sistemas internet para inscrições em iniciativas municipais.
01 02 05 Valorização do Município
01 02 05 01 – Protocolo/Representação
Apoio a Exposições, receções e eventos protocolares e de promoção de Évora. Neste
âmbito o Município de Évora foi palco de várias receções oficiais a diplomatas acreditados
em Portugal – China, Moldávia, Angola, Cuba – com vista a estabelecer e aprofundar laços
de cooperação cultural e económica. Neste domínio, a visita da Chefe de Estado da
República do Chile protagonizou um momento de extraordinária afirmação de Évora no
contexto nacional e internacional na medida em que foi nesta cidade que decorreu a
Receção Oficial do Estado Português.
01 02 05 03/04 – Comunicação e Publicações/Edições
Foi assegurada a cobertura jornalística, fotográfica e vídeo das diferentes iniciativas
organizadas e/ou apoiadas pela Câmara, bem como das reuniões públicas de Câmara e da
Assembleia Municipal, de receções e sessões protocolares com a presença de eleitos e
outras iniciativas promovidas por outras entidades do concelho, num total de 1700
textos/notas de imprensa/informação municipal.
Conceção, impressão e distribuição de cartazes/flyers para diversas iniciativas do
município e dos diversos agentes e instituições do concelho.
Foi assegurada a reedição de vários folhetos do posto de turismo, nomeadamente a
renovação de imagem de vários folhetos: guia de restaurantes, guia de alojamento e
horários dos monumentos. Produção de folhetos de programação do Teatro Garcia de
Resende, reedição de folhetos do programa Jogar+2016/2017 e brochuras da exposição
patente no Convento dos Remédios.
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Conceção e edição quinzenal da newsletter “Évora Local” em formato digital (25
newsletters, 325 noticias/informações) para divulgação online (9000 contactos de email),
edição vídeo semanal “Magazine Semanal” (50 edições/280 reportagens video), 300
reportagens vídeo de iniciativas promovidas e/ou apoiados pelo município, spot
institucional semanal nas rádios locais e edição semanal do Guia da Semana (51 edições)
em formato digital (enviado para 9000 contactos de email) e distribuição em papel (1000
ex./semana).
Relativamente às plataformas de comunicação do Município na web destaca-se a
atualização do sítio oficial da CME (650 notícias) e de todos os subsites incluídos no portal
cm-evora.pt, portais de turismo em português e inglês, a atualização/gestão da Agenda
Cultural online, Agenda Desportiva e o site Évora Notícias (1700 posts).
Foram assegurados a gestão de diversos sites e perfis nas redes sociais - site CLASE,
Cidade Educadora - e procedeu-se à gestão dos perfis nas redes sociais: Évora Notícias FB,
Agenda Cultural FB, Cidade Educadora FB, Feira S. João FB, Feira do Livro FB, Rede
Portuguesa das Cidades Património Mundial FB, Évora no Instagram, canal município
Évora youtube.
Relativamente aos mini-mupis foram colocados écrans nos edifícios municipais do PITE,
Páteo do Salema e Posto de Turismo para visualização e promoção das iniciativas.
Edição do “Boletim Municipal” em dezembro em formato papel e digital e gestão e
atualização da aplicação para smartphone “APP Município de Évora”.
Lançamento do nº 2 da III Série do Boletim “A Cidade de Évora”: lançamento de convite à
apresentação de artigos, reunião com o Conselho Editorial para designação da Comissão
Cientifica do próximo número, revisão literária dos artigos recebidos.
01 02 05 99 – Outras
Exercício de competências de fiscalização, nomeadamente controlo de ocupação de
espaço público - instalação de esplanadas (128), instalação de publicidade (21), outras
ocupações (8), acampamentos e caravanismo (6).
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No que respeita ao ambiente, exercício de competências de fiscalização relativas a
segurança em poços e fendas (3), resíduos de construção e demolição (13), resíduos
sólios urbanos e higiene (43), ruído (6).
Relativamente a atividades comerciais e serviços foram alvo de fiscalização 14 feiras,
mercados e venda ambulante, 82 ações de controlo de instalação, modificação e
encerramento de estabelecimentos comerciais, 2 estabelecimentos em funcionamento
noturno e 1 ação de fiscalização relativa a horário de funcionamento de estabelecimento.
Foram efetuadas 40 outras ações de fiscalização.
Em relação às notificações e outras diligências por solicitação registaram-se 77, das quais
12 foram realizadas com sucesso e 65 sem sucesso.
Foram emitidos 133 autos de contraordenação: 57 relativos a operações urbanísticas, 24
relativos ao funcionamento do mercado temporário e venda ambulante, 13 referentes a
ocupação de espaço público, 18 a ocupação de espaço público com esplanadas, 2 a
publicidade não licenciada, 4 relativa a resíduos sólidos urbanos, 15 correspondentes a
resíduos sólidos urbanos – limpeza de terrenos.
01 02 06 – Inovação
01 02 06 02 – Integração nas Dinâmicas do Centro de Tecnologias Digitais
Desenvolvimento de procedimentos técnicos com vista ao reforço da integração dos
sistemas informáticos municipais com o datacentre da CIMAC
01 02 06 03 – Incentivar a Apoiar a Inovação
Participação no projeto smart cities: constituição de grupo de trabalho interno
responsável pela centralização das iniciativas associadas à temática das smart cities e pelo
acompanhamento da secção smart cities da ANMP. No seio deste grupo foi desenvolvido
e aprovado pelo Fundo Ambiental um Plano para a Implementação de Laboratório Vivo
para a Descarbonização, a concretizar ao longo de 2018.
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Remodelação do espaço internet dos Paços do Concelho, incluindo também a nova
valência de espaço acesso internet wi-fi livre e gratuito; instalações, configurações
técnicas, entrada em funcionamento e acompanhamento/manutenção correntes.
01 03 RECUPERAR AS FINANÇAS MUNICIPAIS
01 03 01 Reequilíbrio Económico e Financeiro
01 03 01 01 – Medidas de Curto prazo
A situação económica e financeira do Município exige uma atenção e atualização
constantes pelo que para além do reporte obrigatório a diversas entidades (DGAL, DGO,
TC, INE, CCDRA, etc.) tem sido efetuado um acompanhamento permanente da mesma,
sendo presente a todas as reuniões de Câmara e a todas as reuniões ordinárias da
Assembleia Municipal informação do Presidente da Câmara sobre a mesma. A atualização
dos dados é feita mensalmente na página da internet da Câmara Municipal de Évora.
Deu-se sequência aos trabalhos de identificação, registo e resolução de dívidas antigas,
negociando sempre que possível com os credores a forma de pagamento em prestações
bem como a isenção ou redução de juros de mora. No ano 2017 foram registadas dívidas
no valor total de 5.019.549,80 €, assim discriminadas:
•

Uma fatura da AdVT no valor de 3.281.096,58 €, referente a juros de mora das
injunções, relativamente à qual foi feito um acordo de pagamento em prestações;

•

Um pagamento no valor de 58.010,52 €, em resultado do Acórdão do TBEVR (Proc.
625/14) – Indemnização a particular por processo que corria em Tribunal há vários
anos (expropriação estrada Bº Cotovelos);

•

O registo na dívida do Município do empréstimo celebrado pela Habévora, junto
do IHRU, no valor de 1.680.442,70 €, processo que remonta há vários anos e que
só gora teve solução.

Continuação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na recuperação da receita
municipal de água, saneamento e RSU, aceitando sempre a possibilidade de acordos de
pagamento, garantindo que ninguém fica sem água por questões sociais.
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Continuação do trabalho de recuperação da restante receita municipal em geral
(faturação POCAL) e análise, caso a caso, do que pode ser cobrado e do que deve ser
anulado, bem como o envio para Execução Fiscal se não houver pagamento voluntário,
dando igualmente a possibilidade de pagamentos faseados.
No que se refere à atualização do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Município de Évora, e tendo consideração as recomendações da ERSAR, foi atualizado e
posto em execução o tarifário da água, do saneamento e dos RSU’s, conforme Estudo dos
Tarifários e Plano de Atualização aprovado em 2016 para os próximos 5 anos.
01 03 01 02 – Medidas de Médio e Longo Prazo
Conclusão dos pagamentos das faturas incluídas no Plano de Saneamento Financeiro
(PSF), em cumprimento da Lista de Pagamentos aprovada.
Acompanhamento da execução do PSF, com reporte de informação à Assembleia
Municipal em todas as reuniões ordinárias.
Elaboração dos Relatórios Semestrais de Execução do PSF, com envio à DGAL e aos órgãos
autárquicos, nos termos da lei.
Embora o Município ainda continue a ultrapassar o limite da Dívida Total de Operações
Orçamentais, é muito significativa a redução do excesso do endividamento: De 2014 a
2017, reduzimos o excesso de endividamento em 20.591.457,88 €.
QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICIPIO (2014 - 2017)
Divida (Lei do RFALEI)
Limite
Divida Total
Montante em Excesso

2014
dez-15
dez-16
jan-14
dez-14
48.206.019,64 48.206.019,64 51.080.867,62 53.831.871,91
80.765.929,53 77.739.225,20 77.198.306,39 74.452.173,91
32.559.909,89 29.755.643,14 26.618.017,63 20.929.307,43

dez-17
57.563.962,48
69.532.414,48
11.968.452,01

Dívida - Montante em Excesso
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
Montante em Excesso
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Relativamente ao objetivo de redução de custos e saída do sistema multimunicipal da
AdLVT, não foi possível ainda concretizar este objetivo, mas temos contestado junto da
AdLVT a faturação excessiva e abusiva relativamente ao saneamento. O valor não
reconhecido, à data de 31/12/2017 totaliza 4.322.813,30 €, valor que foi comunicado
quer à AdLVT quer ao Revisor Oficial de Contas, e que para o qual foi lançada a devida
provisão.
No que se refere ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), foi efetuado o
acompanhamento da execução do respetivo Plano de Ajustamento Financeiro (PAF), com
reportes periódicos à DGAL e à Assembleia Municipal.
Considerando a desatualização do Plano de Ajustamento Financeiro (PAF) foi enviado
ofício à DGAL a solicitar a sua reformulação, tendo por base o Plano de Saneamento
Financeiro (PSF), aguardando-se a resposta.
Prestação de informação trimestral à AM, nos termos da lei, incluída na Informação sobre
as atividades e situação financeira da Câmara.
01 04 APOIAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO
01 04 02 Apoios Materiais e Financeiros
01 04 02 01 – Priorização de Apoios em Conformidade com PAEL e Situação Município
Foram celebrados 54 contratos programa de desenvolvimento desportivo.
01 04 02 03 – Apoios Logísticos e Técnicos
Foi concedido apoio logístico relativo a cedência de instalações, montagem de
palcos/estrados/cadeiras, transporte a agentes e associações de natureza cultural e
recreativa e a agentes dedicados às áreas da juventude e social.
01 04 03 Parcerias com Associações
01 04 03 99 – Outras Atividades
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Foi concedido apoio relativo a reprodução de suportes de divulgação e impressão de
documentos a associações e agentes de natureza cultural e recreativa.
02 REVALORIZAR ÉVORA COMO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
02 01 PROMOVER O EQUILIBRIO ENTRE O HISTÓRICO E A MODERNIDADE
02 01 01 Revalorização e Animação do Centro Histórico
02 01 01 01 – Revalorização do Centro Histórico
No que se refere ao Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de Évora foi concluído o
relatório de progresso da Carta de valores Patrimoniais do Centro Histórico de Évora –
revisão de fachadas classificadas, edificações de valor patrimonial e elementos pontuais.
Em relação ao estudo: Evolução Urbana do CH de Évora – Évora 3D Séc. XV, continuação
da parceria com o CHAIA (Univ. Évora).
Elaboração de relatório relativo à monitorização do Plano de Gestão do Centro Histórico
de Évora relativo a 2016 e conclusão do processo de revisão de classificação de fachadas.
No que se refere à Avaliação Permanente do Espaço Público (APEP), elaboração do
relatório 6 “Avaliação da Qualidade dos Espaços Verdes no Centro Histórico”.
02 01 01 02 – Animação do Centro Histórico
Cantos de Janeiras: Iniciativa realizada no dia 06/01, com a participação das Cantadeiras
da Senhora da Saúde, Cantadeiras de S. Miguel e Cantadores “Os Marchantes”, Coral
Évora, Corué, Eborae Mvsica, Grupo Amigos de Guadalupe, Grupo Cantares de Évora,
Grupo Coral A.R.P.I.F.H.F., Grupo Coral da AHRIE, Grupo Coral da Casa do Povo dos
Canaviais, Vento Suão, Grupo Coral do Centro de Convívio da CME, Grupo Coral
Instrumental "As Estrelas A.R.I.F.M", Grupo Coral S. Brás do Regedouro, Orquestra
Filarmónica “Liberalitas Julia”, Pastores do Alentejo, Vozes do Alentejo, Vozes do
Imaginário e Grupo Instrumental de Acordeões da ARPIC. Para além da atuação em vários
locais, concentração dos grupos na Praça do Sertório para atuação final.
Dinamização do Festival de “Artes à Rua” de 8 de julho a 27 de agosto de 2017. Festival
de arte pública, organizado pela Câmara e que inundou o verão de Évora com
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manifestações artísticas em espaço público e de acesso gratuito: música, teatro,
performance, dança e instalação ocorreram em praças, largos do Centro Histórico mas
também noutras freguesias do concelho de Évora. Realizados cerca de 80 espetáculos
onde se incluíram atuações de artistas locais. Evento organizado pela CME com o apoio
da Direção Regional de Cultura, da Fundação Inatel, das freguesias urbanas de Évora, da
Biblioteca Pública de Évora, da ERT Alentejo, do Instituto do Cinema e Audiovisual e do
Cabido da Sé de Évora e foi cofinanciado através do Alentejo 2020.
Relativamente ao Programa de Exposições realizaram-se as seguintes: O CHE e as Artes
do Trabalho 1930-1960 no Convento dos Remédios, Exposições no Palácio D. Manuel no
âmbito da Feira S. joão, Exposição Eça em Évora, Exposições de Pintura e desenho de
António Couvinha “Malagueira, um Horizonte Renovado” e de fotografia de António
Carrapato “Planeta Malagueira” na Biblioteca Pública de Évora, Exposição Além/Beyond
de Fabio Miguel Roque e Nick Tauro Jr. e 18º Festival Internacional Arte Jovem, Évora
2017.
Relativamente ao Ciclo de Conferências “Outros Patrimónios de Évora”, o projeto foi
cancelado por proposta da Universidade de Évora.
Os 150 anos da presença Eça de Queiroz em Évora foram assinalados em 20 de maio com
uma conferência dinamizada pela Confraria Queirosiana, em colaboração com a Câmara,
na Sociedade União Eborense Bota Rasa e um jantar temático de inspiração queirosiana
nas instalações da Direção Regional de Cultura do Alentejo, promovido pela Câmara em
colaboração com a Direção Regional e o apoio do Diário do Sul e Fundação Eugénio de
Almeida.
Elaboração de exposição temática “Eça em Évora”, lançamento do Roteiro “Eça em
Évora” e recuperação da placa no edifício da Praça Joaquim António de Aguiar.
02 01 01 03 – Requalificação/Conservação do edificado
Gestão do Programa Casa Caiada 2017: análise e aprovação de candidaturas
apresentadas.
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Relativamente à intervenção de conservação nas arcadas da praça do Giraldo e outros,
destaca-se a reparação de rebocos, reforços estruturais e pinturas. Conclusão da
recuperação do fresco de tímpano de uma das arcadas da Rua João de Deus.
02 01 02 Afirmação Nacional e Internacional
02 01 02 01 – Afirmação Institucional
Participação do Presidente da Câmara Municipal em programa televisivo «Prós &
Contras» subordinado à temática da interioridade, em Vila Real, 20/02. Os eleitos
participaram ao longo do ano em dezenas de seminários e conferências nacionais e
internacionais organizados em Évora, a convite das entidades organizadoras. Em ocasiões
específicas, a participação dos eleitos incluiu a apresentação de comunicações
específicas.
Participação do Município de Évora na Aerospace Meetings & Plastics Meetings Lisboa
2017 (01 e 02/02) com a presença de um stand e material promocional de Évora e do
cluster aeronáutico em germinação.
Coordenação e preparação conjunta com os serviços da Presidência da República da
Visita Oficial da Presidente da República do Chile, cuja receção e cerimónias oficiais
decorreram em Évora em 30/03.
Realização da 4º edição da EXIB Música nos dias 7 a 11 de junho de 2017 em Évora,
Montemor-o-Novo e Arraiolos. Trata-se de mercado especializado em música iberoamericana com o objetivo de implementar todas as ações relacionadas com o mercado
musical dirigidas à divulgação e circulação da música da América Latina.
A gala de inauguração decorreu na Praça do Giraldo no dia 07/06 onde também
decorreram 17 showcases. Decorreram ainda 12 concertos OFF no Palácio do Barrocal
(INATEL) e o desenvolvimento da zona profissional no Palácio D. Manuel onde os
profissionais acreditados divulgaram informação profissional, gerando trocas comerciais
com outros agentes presentes.
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Organização da Sessão Pública de Atribuição de Medalhas Municipais a José Manuel
Cerqueira Afonso dos Santos (Zeca Afonso) e Joaquim José Abreu Soares, no dia da
Cidade, 29/06.
Apresentação da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em Paris (02/11).
02 01 02 02 – Promoção
Comemoração do Dia Internacional do Turismo, participação da BTL 2017, integrada no
stand da Entidade Regional de Turismo (ERT) Alentejo e Ribatejo. Cooperação
institucional com a ERT em várias iniciativas, nomeadamente na preparação de iniciativas
e candidaturas conjuntas.
Organização da Mostra de Turismo Cultural na Feira S. João, no Jardim Publico.
Colaboração com várias entidades: Ordem dos Carmelitas Descalços, Universidade de
Federal de Minas Gerais, Universidade do Algarve, C. M. Setúbal e Universidade de Évora,
em várias publicações e realização de conferências.
02 02 VALORIZAR O PATRIMÓNIO CONCELHIO, COOPERAR COM A REGIÃO
02 02 01 Valorização Integrada do Património
02 02 01 02 - Recuperação e Valorização do Património Arqueológico
Relativamente às Termas Romanas, preparação de candidatura ao Programa Valorizar do
respetivo programa de conservação e valorização.
No que respeita a outras obras de salvaguarda e valorização turística de monumentos
megalíticos destaca-se a colaboração com a DRCA, nomeadamente as obras de
conservação e restauro da Igreja da Srª Tourega.
02 02 01 03 – Conservação do Edificado
No que se refere à conservação das Fontes, Bicas e Chafarizes, foram realizados trabalhos
de conservação no chafariz do Rossio de S. Brás (classificado MIP): diagnóstico e
programa de intervenção e restauro.
Relativamente ao Aqueduto, procedeu-se à comemoração do Watch Day, realização de
sondagens arqueológicas no percurso da arcaria monumental, conclusão da elaboração
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do estudo de caracterização histórica, arqueológica, arquitetónica e tecnológica,
aprovação da revisão do projeto de iluminação cénica intramuros e lançamento da
respetiva empreitada.
Aprovação do Guia de Boas Praticas na intervenção no património edificado.
02 02 01 04 – Preservação e Valorização do Património
Foi efetuado trabalho de reconhecimento de estabelecimentos e entidades com interesse
histórico e cultural ou social local: instrução do processo de reconhecimento da
Sociedade Harmonia Eborense e elaboração de levantamento para inventário.
No âmbito do programa AGERE – Ação de Gestão e Salvaguarda do Património das
Freguesias Rurais do Concelho, trabalhos de edição da brochura “AGER(inho)”.
02 02 01 05 – Oficina de Conservação e Restauro
Restauro de quadro de Dórdio Gomes e de peças do acervo arqueológico municipal,
recuperação de peças que irão figurar em exposição “O Aqueduto da Água de Prata e o
Património Hidráulico de Évora”. Inico da recuperação de relicários da Igreja dos
Remédios.
03 FOMENTAR A ECONOMIA E O EMPREGO, ATRAIR INVESTIMENTO
03 02 DINAMIZAR, DIVERSIFICAR E EXPANDIR A BASE ECONÓMICA
03 02 01 Infraestruturas de Apoio ao Desenvolvimento Económico
03 02 01 02 – Parque Ciência e Tecnologia do Alentejo (PCTA)
Participação do Presidente da CME nas Reuniões do Conselho de Administração do PCTA.
Análise da possibilidade de cedência de terreno para expansão do PACT.
03 02 01 03 – Zonas Empresariais da Cidade
Levantamento das empresas e ponto de situação dos projetos empresariais das seguintes
áreas de acolhimento empresarial: zona industrial da Horta das Figueiras, Zona Industrial
nº 1, espaço comercial junto ao Continente/Quinta do Moniz, Espaço comercial do
Moinho, Zona Industrial da Torregela.
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Colocação de sinalética direcional para o PIAE.
Regularização da situação dos lotes da empresa Imoirmãos (PITE e Graça do Divor),
reversão por acordo com empresa Joaquim Tavares, Lda. relativa aos lotes nºs 8, 10 e 12
da Rua da Agricultura no PITE.
Análise da situação dos lotes da CUOP sitos na Zona Industrial de Almeirim Sul e
acompanhamento do processo de venda no decurso do processo de insolvência.
Reunião com empresas com lote atribuído no PITE e Zona Industrial de Almeirim Sul em
situação de incumprimento regulamentar, para confirmação do seu interesse no
desenvolvimento do projeto empresarial aprovado.
Inico do processo negocial com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças de reversão por
acordo do lote nº 7 da Zona Industrial de Almeirim Sul.
Realização de Hastas Públicas para venda de terrenos no PITE e Zona Industrial da Graça
do Divor: 13/04, 21/08, 06/11.
Reunião com CGD no âmbito da reversão do lote nº 20 da Rua Archiminio Caeiro e análise
da eventual aquisição do mesmo por parte da empresa Movimola.
Reunião com empresa TE – PITE para análise das condições de funcionamento e com as
empresas Fundição de Évora e DECSIS no âmbito da expansão da respetiva atividade.
Identificação de áreas prioritárias de expansão do PITE e PIAE, identificação dos
proprietários dos terrenos com vista a futura negociação.
03 02 01 04 – Zonas Empresarias nas Freguesias
Levantamento de empresas e ponto de situação dos projetos empresariais das zonas
industriais de Guadalupe, Torre de Coelheiros, Azaruja (NIA – Núcleo Infraestruturação da
Azaruja).
Pesquisa de financiamento para execução do projeto de infraestruturação da zona de
atividades económicas de Nª Srª Machede.
03 02 01 05 – Mercados e Feiras
No que respeita ao Mercado Municipal 1º de Maio, desenvolveu-se a seguinte atividade:
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Reunião em 27/07 com todos os operadores do Mercado Municipal de Évora e em RCM
de 16/08 foram aprovadas as regras a aplicar aos operadores do Mercado
(prolongamento do contrato por mais um ano e redução de faturação em 20%).
Realização de reuniões com cada um dos 39 operadores do Mercado Municipal para
colocação em prática do procedimento acordado em RCM de 16/08. Desse trabalho
resultou a celebração de 4 acordos de pagamento e a libertação de 3 espaços comerciais
para futura atribuição. Só com 2 operadores não foi possível fazer acordo e com um outro
operador ainda não se celebrou acordo.
Em RCM de 05/07 foram aprovados os preços, condições, critérios e formas de atribuição
de espaços comerciais aos novos operadores, a título transitório, no Mercado 1º de Maio
até à entrada em vigo do Regulamento Municipal e alteração ao RTTORME e em
28/07/2018 realizou-se Hasta Pública para atribuição de lojas vagas no Mercado
Municipal de Évora.
Execução de obra conservação nas entradas do Mercado do Peixe na sequência da
acumulação de água da chuva no local.
Análise de documentos elaborados pela Quaternaire sobre Centros de Acolhimento
Turísticos e Interpretativos de Évora e Alentejo Central, com enfoque na intervenção
relativa ao Mercado Municipal.
Exposição “A Arte vai ao Mercado” de 29/03 a 06/04 inserida no Mês da Juventude numa
organização do Departamento de Artes da Universidade de Évora, com o apoio da CME.
No que se refere ao Mercado Levante S. Brás, foi efetuada a reformulação do layout do
mercado temporário mensal.
Relativamente à reavaliação do funcionamento dos mercados de exterior, destaca-se:
Realização de reuniões com os hortelãos e quintaneiros do concelho de Évora,
operadores do mercado de produtores que se realiza aos sábados de manhã, sobre
questões relativas à organização e funcionamento do mesmo.
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Estruturação do projeto de reorganização do Mercado dos Produtores, através de
submissão de candidatura ao DLBC Rural, melhorando as condições de comercialização
através da aquisição de novas bancas e arranjo paisagístico da envolvente dos mesmos.
Em 12/2017 deu-se início à realização do mercado semanal dos produtores em novo
local, no passeio em frente ao Mercado Municipal de Évora.
Renovação das concessões do mercado temporário, do mercado de levante do Bacelo e
do mercado de produtores e realização dos sorteios dos lugares de venda ambulante.
03 02 01 08 – Aeródromo Municipal de Évora (AME)
Realização de reunião com empresas com interesse na instalação no Aeródromo
Municipal de Évora: Get High (16/01) e HUBAIR (25/11).
Dotação provisória de acesso à internet por fibra ótica às empresas sitas no Aeródromo
Municipal de Évora, a partir da rede de fibra ótica da CME. Foi solicitado à CIMAC o
estudo do fornecimento de fibra às empresas instaladas na zona de atividades
económicas do referido equipamento.
Envio de mapas estatísticos mensais sobre movimentos aeroportuários à ANAC Autoridade Nacional de Aviação Civil e apoio ao tráfego aeroportuário com o serviço AFIS
e BSLCI: movimentos aeronaves (11298) e passageiros (280).
Inspeção da ANAC: Meios de Socorro do Aeródromo Municipal no âmbito do exercício à
escala total (08/03), SBA e infraestrutura (09/08).
Vistoria da ANMA à estação meteorológica automática do Aeródromo de apoio ao serviço
AFIS na Torre do aeródromo nas operações de informação de voo (07/02).
Participação em reunião na ANAC com os Diretores de Aeródromo (06/09), em Reunião
na ANAC com os Diretores de Aeródromo sobre o novo regulamento sobre a utilização de
aeronaves não tripuladas “Drones” (05/01) e em reunião de Diretores de Aeródromo
realizada em Viseu (14/09).
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Receção da Iniciativa da TAP “TAP WINE TOUR” com aterragem pela 1ª vez de um avião
TAP no Aeródromo com a presença de órgãos de comunicação social nacionais e
mundiais (14 e 15/11).
Reunião com a empresa ByLisbon interessada em realizar o Portugal Air Show (27/11) e
com a Associação Aeronáutica de Évora sobre a realização do 1º encontro de paramotores e trikes a realizar no aeródromo municipal (29/08).
Apoio à realização das iniciativas de para-quedismo com o objetivo de bater o record
Nacional na modalidade de voo de formação (18 e 19/06), à realização do XXXVI
Campeonato Nacional de Paraquedismo na modalidade de aterragem de Precisão e da
Taça de Portugal (13 e 14/05), ao Iberian Porsche Meeting 2017 (08/07), ao lançamento
do novo Bugatti (março), às gravações para publicidade da Samsung, realizadas no
aeródromo (21/01).
Acompanhamento de visitas ao AME de turmas dos cursos do IEFP ligadas à indústria
aeronáutica (18/01, 19/01, 23/01, 19/04, 26/07).
Visitas ao AME do jardim de infância Irene Lisboa (19/04), do Colégio Nª Srª da Piedade
(17/05) e do jardim-de-infância das Ilhas/arraiolos (19/06)
Realização e exercício prático diário pela equipa da Brigada de Salvamento e Luta contra
Incêndios do aeródromo, checklist diária à viatura e a todos os sistemas de combate a
incêndios.
Manutenção preventiva por empresa especializada do NDB e estação meteorológica e
reparação por empresa especializada de regulador do sistema de iluminação.
Manutenção e segurança operacional no AME: vistorias de limpeza diárias à pista e
caminhos de acesso e do sistema de iluminação e PAPIS, vistorias semanais aos sistemas
de iluminação e gerador de emergência de iluminação da pista e caminhos de acesso,
vistorias semanais de segurança aeroportuária contra intrusão da vedação exterior do
perímetro do aeródromo, limpezas de pista e placa de estacionamento da pista principal
de asfalto 01/19 e manutenção e limpeza da pista de terra 08/26 e da zona terra, corte de
erva e relva.
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Realização de obras de correção de anomalias nos pavimentos da pista, caminhos de
circulação e placa de parqueamento das aeronaves e repintura da sinalização vertical.
Formação da Escola Nacional de Bombeiros: refrescamento da licença dos trabalhadores
afetos à Brigada de Socorro do Aeródromo, Segurança operacional em aeródromo e
combate a incêndios realizada nos dias 03 e 09/01.
03 02 01 09 – EVORATECH – Incubadora de Base Tecnológica de Évora
No 3º ano de atividade a Evoratech registou uma taxa de ocupação de 100%: 18
empresas/empreendedores incubados, 7 empresas em gabinete individual, 9
empresas/empreendedores em espaço cowork e 2 empresa em incubação virtual.
Efetuados 84 atendimentos a empreendedores no âmbito do Programa de Apoio ao
Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego (PAECPE), da medida Vale Incubação,
da medida “Startup Voucher” e informação sobre outros apoios.
Organização de atividades de promoção do empreendedorismo e de apoio aos
empreendedores e incubados, nomeadamente o Encontro Nacional de Fablabs em Évora,
as 2 calls do concurso Alentejo Incubators Network, o Concurso de Ideias Inovadoras com
a Caixa Agrícola, o acolhimento do programa “Turism Explorers” na incubadora e o
Encontro Anual de Empreendedores e Empresários.
A Evoratech foi visitada por várias entidades públicas, privadas, empreendedores e
empresários, nacionais e internacionais.
03 02 02 Promoção da Economia do Concelho
03 02 02 01 – Promoção e Divulgação do Concelho
Realização do Evorawine na Praça do Giraldo de 2 a 4 de junho de 2017, sendo o
município entidade co-organizadora da iniciativa e apoio ao Congresso do Figo da India.
Participação nas reuniões técnicas no Município da Vidigueira com vista à inscrição do
processo de Produção Tradicional de Vinho da Talha (PTVT) no inventário nacional do
Património Cultural Imaterial e na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.
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No âmbito do Programa de Ações para Captação de Novos Investimentos, destaca-se:
Organização de visita das empresas Stelia e Airbus a empresas do PIAE, Mecachrome e Air
Olesa, no âmbito da participação na Feira Aerospace & Plastic Meetings Lisboa 2017,
reunião com a empresa Paris-Saint Denis no âmbito da sua eventual instalação no PIAE.
Aprovação do 6º Aditamento ao PIAE para acomodar a instalação de novas empresas:
atribuição dos lotes nºs A-VI-F do PIAE a Compendionauta, SA (grupo Massucato) e lote B
– III do PIAE a Átomo Perfeito, Lda. (empresa do grupo Metinjo).
Acompanhamento do processo de instalação e funcionamento no PIAE das seguintes
empresas: Mecachrome e EMMAD.
Reuniões com empresas do setor aeronáutico com atividade no domínio da formação de
pilotos; visita ao UAV´s Test Centre Danmark e reunião com INTEGRA AERIAL SERVICES.
Atribuição de lotes no PITE às empresas Brinova (fabrico de medicamentos veterinários),
Moza Nuts (indústria agro-alimentar), Sérgio Bandeira (armazém de materiais de higiene
e limpeza – expansão) e Jotas Anéis (parque de gás).
Reunião com empresas Skydive Portugal (AME) Decsis (Herdade da Barbarala) e Fundição
de Évora (PITE) no âmbito da respetiva expansão da atividade.
Levantamento dos investimentos relativos a parques fotovoltaicos no concelho de Évora
e respetiva capacidade de produção.
Análise do pedido de autorização de cedência de transmissão do direito de superfície pela
GLINTT ENERGY, SA, relativo ao parque fotovoltaico da Barbarala.
Acompanhamento de outras empresas com interesse em instalar-se em Évora.
Relativamente à participação em feiras de interesse relevante, destacamos a presença na
”Aerospace & Plastic Meetings Lisboa 2017” realizado em Lisboa nos dias 01 e 02/02, com
stand próprio, onde foram efetuados contactos com empresas da indústria aeronáutica e
a divulgação do Parque da Indústria Aeronáutica de Évora e do concelho de Évora, e no
evento “Strenghening Europe´s Aeronautical Research and Innovation”.
Participação na Ovibeja 2017 e na Feira da Luz 2017, com stand próprio.
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03 02 03 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico
03 02 02 01 – Programas de Iniciativa Municipal
Realização no dia 21/04 da 3ª edição das Jornadas de Desenvolvimento Económico na
União de Freguesias de Évora que para além da visita a estabelecimentos comerciais
nalgumas das principais artérias do Centro Histórico, contemplou a realização de reunião
com empresários com o objetivo de identificar os principais constrangimentos ao
desenvolvimento empresarial.
Organização em 14/06 de sessão de informação sobre “Programas Europeus” de apoio à
internacionalização para empresas.
Relativamente à criação de programa na área da agricultura, o município aderiu ao Centro
de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo de Produção Biológico
e, nesse âmbito, análise e contributos para o respetivo Plano de Ação.
Reuniões com várias entidades sobre “Agricultura Familiar e Pequenos Circuitos de
Comercialização” – definição de uma estratégia agrícola e agroalimentar, para possibilitar
a dinamização da atividade dos pequenos produtores, tendo em vista o fornecimento dos
respetivos produtos a todas as escolas da cidade.
Assinatura de acordo de parceria (protocolo) entre a CME, Trilho e a Ruralentejo, em
20/01, com vista à definição de uma estratégia para o desenvolvimento agrícola e rural
que potencie a revitalização e dinamização da agricultura familiar e de pequena escala.
Implementação de Plano de ação para uma estratégia Agrícola e Agroalimentar no
concelho de Évora, no âmbito de protocolo assinado com Confederação Nacional de
Agricultores e Trilho, ADL.
Reunião com as juntas de freguesia urbanas, a Trilho e Ministério da Agricultura –
delegação regional e produtores locais, sobre o fornecimento de produtos hortícolas e
frutícolas às escolas do ensino básico para o ano letivo de 2017/2018.
Apoio à Associação Monte na realização de sessões de divulgação da DLBC
(Desenvolvimento Local de Base Comunitária) rural junto dos agricultores do concelho.
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Participação no workshop do Projeto Salsa – ICCAM – Univ. Évora, em 20/12, e na
apresentação do projeto Km0 em Évora, na Associação Comercial do Distrito de Évora.
03 02 03 02 – Parcerias
No âmbito do protocolo celebrado com a CCP - Fórum dos Serviços no âmbito da
realização do estudo “Políticas Urbanas e Atração de não Residentes”, participação em
reuniões e resposta a inquérito de suporte à elaboração do estudo.
Relativamente à parceria com a ADRAL procedeu-se à identificação a parcela de terreno
onde será edificada a Aceleradora da ADRAL para negociação com a empresa PCTA da
retirada dessa área do contrato de direito de superfície celebrado no âmbito da
instalação do PACT e apoio à realização do workshop internacional do Projeto EIS –
Everywhere Internacional SME no âmbito do Programa Interreg Europe, que irá decorrer
até 2020.
Efetuado ponto de situação relativo a todos os projetos apoiados pelo FAME (Fundo de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), acompanhamento de processos pendentes,
regularização de processos de incumprimento, elaboração de relatório e agendamento de
reunião com ADRAL para estudo das condições de alteração do programa ou
encerramento do mesmo.
Relativamente à implementação do Cluster da Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED) foi
celebrado em Beja em 18/04 o Protocolo de Colaboração para a promoção de iniciativas
de desenvolvimento relacionadas com o setor aeronáutico em Évora, assinado pelas
seguintes entidades: AED Portugal, ADRAL, CEIIA, PCTA, Universidade de Évora, CCDRA,
Municípios de Évora, Beja e Ponte de Sor.
03 02 03 03 – Apoio ao Associativismo e à Internacionalização da Economia Local
Elaboração de dossier de financiamentos disponíveis para as empresas no âmbito do
Portugal2020, como suporte de atendimento e informação a empresários.
Participação em sessão de informação sobre capacitação sobre “Programas Europeus”
realizada em Alcácer do Sal no dia 27/04 e no 3º Encontro de Incubadores e
Empreendedores “Startup Castle” em Montemor-o-Novo.
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Reunião com Millennium BCP para apresentação do serviço de microcrédito e proposta
de acordo de cooperação com o Município nesse âmbito.
Reunião com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para apresentação do
projeto/plataforma InMotion.
03 02 04 Dinamização de Atividades
03 02 04 03 – Comércio e Serviços
Relativamente ao comércio destacamos a apreciação de pedidos de alargamento de
horários dos estabelecimentos de restauração e/ou bebidas e no que se refere ao turismo
foi elaborada proposta técnica de Regulamento Municipal de Circuitos Turísticos de
Évora.
03 02 04 05 – Mercados e Feiras
Realizou-se de 23/06 a 02/07 a Feira S. João 2017 sob o tema “480 anos de Água Pública –
Património para o Desenvolvimento Futuro”, com os habituais espaços da Feira
Tradicional, da Mostra de Artesanato e Artes Decorativas, da Mostra de Turismo Cultural
no Jardim Público, da Alameda Social, dos espaços Criança, Jovem e Desportivo.
Dinamização da Mostra de Atividades Económicas no Rossio sob organização do NERE e a
exposição agro-pecuária no CDAPEC numa organização da AJASUL.
Programa cultural no palco do Jardim Público e realização do 36º Grande Prémio de
Atletismo S. João 2017 com a participação de 423 atletas.
Efetuada a 1ª fase da intervenção no Chafariz do Rossio S. Brás, visando a sua
conservação e reposição da funcionalidade original.
Organização do Seminário “Artesanato e Economia Local” no dia 27/06 e do Colóquio A
água como fator de desenvolvimento da atividade agrícola e seu contributo para a
soberania alimentar, no dia 01/07, ambos integrados no Programa da Feira S. João 2017.
Relativamente ao projeto Feiras no largo, foi realizada edição mensal da iniciativa.
03 02 05 Participação em Projetos de Outras Entidades
03 02 05 01 – Participação em projetos de Entidades Locais
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Apoio à realização do evento promovido pela empresa IDT Consulting no Palácio D.
Manuel em 14/02 “Desafios do Setor do Turismo, Restauração e Hotelaria”.
03 02 02 03 - Participação em projetos de entidades nacionais
No que se refere à cooperação com a AICEP, foi efetuado o acompanhamento da
instalação e funcionamento de projeto PIN/Mecachrome (follow-up) e da inauguração da
fábrica em 13/10 e foi elaborada resposta ao Inquérito “Captação de Atração de
Investimento” da FDI Magazine, a mais influente Revista IDE a nível mundial.
Realização da Feira Medieval em abril e do Festival do Caneco em julho de 2017, ambas
no Largo 1º de Maio, com o apoio da CME.
04 PROMOVER A CULTURA, A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA COMO PILARES DESENVOLVIMENTO
04 01 CULTURA, VETOR ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
04 01 02 Dinamização de Atividades/Património Cultural
04 01 02 02 – Ciclos Culturais
Realização da iniciativa Livros à Rua, no Largo da Sé, nos dias 22/04 a 01/05, em parceria
com a BPE e ERT. Participaram 6 livrarias, o Atelier Barahona, a Biblioteca Pública de
Évora, a Câmara Municipal, o Arquivo Distrital de Évora e É neste País – Assoc. Cultural.
A iniciativa Natal Clássico decorreu no mês de dezembro e contemplou um conjunto
alargado de iniciativas – música, teatro, marionetas, contos, bailado, etc. – culminando
com a organização da passagem de ano na Praça do Giraldo com a atuação dos Seven
Dixie e fogo-de-artifício.
No dia 13/12 realizou-se no Convento dos Remédios a iniciativa “Natal no Convento
2017” onde se fez reviver as tradições populares ligadas ao Natal, consistiu em Canto
Polifónico, cante alentejano, poesia, literatura de tradição oral, narrações, provas de
doçaria, licores tradicionais, troca de conhecimentos sobre tradições populares.
No período de 01/12 a 06/01 promoveu-se a iluminação das principais ruas do centro
histórico de Évora e respetivas portas (Lagoa, Aviz, Raimundo e Alconchel).
04 01 02 03 – Programas em Parceria com Outras Entidades
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Na noite de 24 para 25 de abril realizou-se na Praça do Giraldo o espetáculo Terra de
Abrigo ! Lugar de Abril com mais de 200 artistas em palco e projeção vídeo de
homenagem ao mestre Joaquim Soares. O espetáculo foi transmitido pela Antena 1. No
dia 25 de abril realizou-se na Praça do Giraldo um conjunto de atividades de desporto e
lazer para a população.
No período de 18 a 23/04, as Vozes de abril inundaram Évora com música de 15 grupos
corais e instrumentais, numa organização da Câmara, juntas de freguesia urbanas e apoio
do Trevo. Foram realizados 30 mini concertos surpresa no centro e periferia da cidade,
nomeadamente paragem de transportes públicos e entradas de escolas e fábricas. No dia
23 de abril realizou-se uma atuação conjunta no Largo Marquês de Marialva, junto à Sé,
na iniciativa Livros à Rua.
Participação em seis reuniões RBEV - Rede Bibliotecas de Évora.
04 01 02 05 – Arquivo Fotográfico
Inventário da Coleção Cavaleiro Ferreira, pré-inventário da Coleção Manuel Neves e da
Coleção arquivo corrente, pré-inventário da Coleção Eduardo Nogueira. Tratamento da
Coleção Mário Gama Freixo.
Acompanhamento de visitantes ao núcleo museológico do Arquivo Fotográfico.
04 01 02 06 – Centro de Recursos da Tradição Oral e do Património Imaterial
Continuação da sistematização de Dossiers Bibliográficos de artigos de natureza
etnológica, histórica, sociológica e antropológica, a disponibilizar no Centro. Organização
de dossiers para eventual consulta interna e externa.
Realização de contactos junto do Museu Nacional de Etnologia no sentido de
consolidação do processo de candidatura das Brincas de Carnaval de Évora, enquanto
manifestações importantes do Património Cultural Imaterial do Concelho de Évora, para a
sua inserção no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.
Enquadramento, durante os dias de Carnaval, de uma equipa do Dr. José
Barbieri/Memória Imaterial, no âmbito do Protocolo firmado para o levantamento,
inventariação e recolha de diversas manifestações do Património Cultural Imaterial no
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Concelho de Évora, nomeadamente as Brincas de Carnaval de Évora: realização de
sessões de filmagens das performances das Brincas de Carnaval no concelho.
Participação com uma comunicação nas II Jornadas para a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial do Alentejo, realizadas em Elvas. Título da comunicação apresentada:
“As Brincas de Carnaval de Évora – Marca Cultural Identitária do Património Cultural
Imaterial Eborense”.
No dia 09/06 decorreu a apresentação inaugural no Convento dos Remédios da
Exposição-Digital resultante da aprovação da Candidatura pela DGARTES, em parceria
com a Memória Imaterial, no projeto “Brincas Digitais”. A edição digital da manifestação
cultural imaterial das Brincas de Carnaval de Évora funciona com suportes audiovisuais.
Foi igualmente programada uma pré-inauguração junto das comunidades detentoras das
Brincas de Carnaval no dia 08/06.
Participação com a apresentação da Exposição BRINCAS DIGITAIS no evento
“CONTAR’17”, organizado pela Câmara Municipal de Beja em 26/08. A apresentação foi
realizada conjuntamente com Memoria Imaterial e foi inserida num vasto programa
cultural à volta dos contos da tradição oral e a outras práticas performativas ligadas à
oralidade e à educação.
Programação das reuniões de trabalho sobre a inventariação em curso das Brincas de
Carnaval de Évora, com antigos elementos dos Grupos de Brincas além de outras pessoas
personalidades ligadas tradicionalmente às Brincas de Carnaval nomeadamente antigos
Mestres, músicos e participantes em geral.
04 01 02 08 – Casa da Balança
Coleções CME e Museu de Évora – Exposição Permanente – O Mundo do Trabalho e a
Oficina de Aferição (1981-1993).
Início da preparação de nova exposição temporária centrada na temática do Património
Hidráulico.
04 01 02 09 – Unidade Museológica CEA

34
Prestação de Contas | Relatório de Atividades do Município Évora | Ano 2017

Município de Évora

Para além da reorganização da exposição permanente, procedeu-se à comemoração do
Dia Mundial da Ciência e Évora Património da Humanidade com a realização da atividade
“Das Nuvens às Fontes”.
Levantamento de artefactos existentes nos serviços da autarquia e inventário de
documentos relativos à história do abastecimento de água à cidade nos últimos 150 anos.
04 01 02 10 – Convento dos Remédios
Realização da Exposição “O CHE e as Artes do Trabalho 1930-1960” e início da preparação
da exposição O Aqueduto da Água de Prata e o Património Hidráulico Concelhio.
No âmbito da animação da exposição fotográfica e documental acima referida, foram
promovidas três sessões de CONVERSAS NO CONVENTO, nos dias 09/06, 14/06, 21/06 –
com apresentações da Exposição Digital sobre as Brincas de Carnaval de Évora, sessões
com contadores de contos tradicionais, visitas temáticas e outras ações.
04 01 02 11 – Novos Projetos Museológicos
Coleção da Tipografia Nova doada à CME por José Luis Louro: visita guiada por José Louro
à coleção da antiga Tipografia Nova, integrada na animação da Exposição Évora e as Artes
do Trabalho no dia 11/03. Continuação do estudo do espólio.
04 01 02 12 – Núcleo de Documentação
Remodelação dos espaços de armazenamento do Núcleo de Documentação, com vista à
otimização do acondicionamento das coleções.
Continuação da inventariação (e acondicionamento provisório) do espólio pertencente ao
Arq. João Raul David e ao Engº Celestino António David doado à Câmara.
Tratamento do Fundo Documental: seleção/aquisição de recursos de informação (por
oferta, permuta ou doação) e encaminhamento para catalogação.
Inventário de conteúdo de dossiers existentes no Núcleo e até hoje não tratados, sobre
vários temas do concelho de Évora e elaboração de fichas para cada uma das pastas.
Preparação da edição do Boletim Cidade de Évora, III Série, nº 2.
04 01 02 14 – Núcleo Museológico do Alto de S. Bento
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Foram desenvolvidas 48 atividades científicas e 35 atividades lúdicas, envolvendo 1212
participantes.
S/ cod. - Arquivo Municipal
Inventariação do Fundo Documental da Câmara Municipal de Évora.
Receção e tratamento das entradas diárias de arquivo corrente, no âmbito da entrada em
funcionamento do sistema do edoclink.
04 01 03 Turismo
04 01 03 01 – Acolhimento Turístico
Acolhimento e orientação de 105.661 turistas no Posto de Turismo de Évora. Organização
de 59 visitas guiadas, apoio a diversas iniciativas promovidas pela Câmara e por entidades
exteriores, traduções, etc.
Acolhimento de 5 estágios curriculares no Posto de Turismo: licenciatura de turismo da
Universidade de Évora, curso profissional de turismo da Escola Severim de Faria e curso
técnico de informação e animação turística do IEFP.
Acompanhamento do desenvolvimento do projeto CIMAC “Centros Interpretativos e de
Acolhimento Turístico (Évora, Alentejo Central e Alentejo).
Reedição de materiais de informação turística: Reedição do Mapa Turístico com recurso a
patrocínios (Moov Hotel, Restaurante Origens, Ervideira).
04 01 03 02 – Animação Turística
Comemoração do Dia Mundial de Turismo em 27/09 com o lançamento do Roteiro Eça de
Queiroz em Évora, visita guiada ao Roteiro Queirosiano de Évora e visita guiada ao Teatro
Garcia de Resende.
Apoio à realização do 1º Iberian Porsche Meeting (08/07); etapa de Évora.
Elaboração de novo percurso pedestre “Caminho do Alto de S. bento” no âmbito do
projeto Transalentejo “Walking” da ERT e empresa SAL.
04 01 03 03 – Promoção Turística
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Participação na BTL 2017, sendo que neste âmbito procedeu-se a reunião com
profissionais de hotelaria.
Organização da Mostra de Turismo Cultural na Feira S. João 2017, realização de balanço
com os participantes e produção de relatório final sobre a mesma.
04 01 04 Equipamentos Culturais e de Lazer
04 01 04 01 – Teatro Garcia de Resende
Programação regular do TGR: dança, música e teatro.
04 01 04 02 – Arena de Évora
Promoção de várias iniciativas de cariz cultural e desportivo, conjugando produções
externas e da CME.
04 01 04 03 – Palácio D. Manuel
Sala de conferências: colóquios/encontros/seminários.
Exposições: Exposição de fotografia “Prémio Estação Imagem 2016”, Fotografia de José
Pinto de Sá “Maputo mon Amour”, Exposição documental fotográfica “Aves de rapina
noturnas em Portugal”, Exposições no âmbito da Feira S. João: 40 Anos de Malagueira:
Siza Vieira no Cartoon Internacional, numa parceria com a Associação do Museu Imprensa
e Praça do Giraldo 1537 – Uma experiência Interativa, Exposição Além/Beyond de Fabio
Miguel Roque e Nick Tauro Jr, e 18º Festival Internacional Arte Jovem, Évora 2017.
04 02 EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA A CIDADANIA E O DESENVOLVIMENTO
04 02 01 Planeamento
04 02 01 01 – Estudos e Projetos
Foi apresentada proposta de documento relativo à Carta Educativa do Concelho.
No âmbito do Planeamento do Projeto Educativo Local, foram realizados 4 percursos
educadores, envolvendo 9 instituições, permitindo que se conheçam e dessa forma
constituem-se como mais-valia global na Cidade Educadora.
04 02 02 Dinamização de Atividades
37
Prestação de Contas | Relatório de Atividades do Município Évora | Ano 2017

Município de Évora

04 02 02 01 – Iniciativas Municipais
Sob o tema “Da Química à Mitologia, a água numa viagem sem fim…” decorreu no dia
24/02 o Carnaval das Escolas, envolvendo a participação de 29 instituições das áreas
educativa e social, num total de 2113 participantes.
A Comemoração do Dia da Criança decorreu nas Piscinas Municipais nos dias 1 e 2 de
junho, sob o tema “Água, uma fórmula mágica”, com a participação de 1500 crianças de
28 instituições educativas. O evento teve a colaboração de 14 parceiros.
Relativamente ao encerramento do ano letivo, a festa das AEC`s, decorreu na Arena de
Évora no dia 17/06, sob o tema “Água, um Bem para Todos”, com a participação de 900
crianças de 16 escolas do 1º ciclo do ensino básico.
O Programa de Início de Ano Letivo contemplou a realização de 9 iniciativas entre 06/09 e
08/11, com o apoio de 15 parceiros externos, incluindo quatro ações de formação e cinco
atividades na área cultural e lúdico-pedagógica. Realizou-se, ainda, uma homenagem
simbólica aos docentes aposentados nos anos transatos.
O espaço criança da Feira S. João decorreu sob o tema “Água, um bem de Todos”, numa
parceria com 8 instituições educativas e outras 5 entidades na conceção e dinamização
das ofertas: 18 atividades diversificadas.
A ação educativa “A Prata do Aqueduto” contou com a participação da EB MF Patrício
(Dep. História) e com 2 turmas da Escola S. Mamede, através da realização de visitas de
estudo ao aqueduto e consequente realização de trabalhos pedagógicos com especial
relevo para a exposição patente no espaço criança da Feira S. João.
04 02 02 03 – Projetos em Parceria
O projeto Nos Propomos – Cidadania e Inovação na Educação Geográfica contou com a
participação de uma turma da EB Severim de Faria, com a realização de 5 trabalhos.
Relativamente ao apoio aos projetos educativos/formativos das instituições educativas,
realizaram-se 10 sessões do Programa de Competências Pessoais e Sociais, desenvolvidas
pela representante da CME na CPCJ, em articulação com o CLDS 3ª G, dirigidas a 20
alunos do 5º ano da Escola André de Resende.
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No âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), no ano letivo
2016/2017 foi proporcionado aos alunos do 1º ciclo das escolas públicas do concelho 8
atividades lúdico-pedagógicas, envolvendo 1957 alunos tendo sido contratados 45
professores.
Usufruíram das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 502 crianças do
concelho.
04 02 02 04 – Projetos Municipais
Relativamente ao Projeto de Dinâmica de Leitura Local, decorreram várias atividades com
a participação de 124 crianças (6 grupos do pré-escolar, 1 turma do 1º ciclo, 1 instituição
de apoio à pessoa com deficiência).
O Projeto PES – Educação para a Sustentabilidade, envolveu o apoio a 10 hortas em
estabelecimentos escolares e o apoio a 14 eco-escolas.
O Projeto Missão Ciência & Arte no ano letivo 2016/17 realizou 20 atividades em
contexto formal e não formal que se enquadram nos blocos “Uma hora com ciência”,
“Oficinas Criativas”, “Conversas com ciência” e “Onde trabalham os cientistas”, com a
participação de 527 crianças/alunos e 34 docentes/não docentes dos vários níveis de
educação e de ensino (do pré-escolar ao ensino secundário).
No que respeita ao funcionamento da Biblioteca “Loja dos Sonhos”, foram realizadas 102
deslocações abrangendo 11 freguesias e 110 sessões de promoção do livro e da leitura
num total de 2278 visitantes. Foram realizados 908 empréstimos.
O projeto de voluntariado – almoços de miúdos com graúdos, com recurso a 18
voluntários, apoiou 11 escolas do concelho.
O programa “GPS – Geografia pelos Sentidos” envolveu 8 turmas do 3º ciclo da EB Conde
de Vilalva num total de 160 alunos.
Conceção da proposta educativa “Do Lado de Cá” testada com uma escola – Fundação
Salesianos, 2 turmas do 2º ano do 1º ciclo (50 alunos).
04 02 04 Equipamentos de Educação
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04 02 04 02 - Conservação/Manutenção
Foram iniciadas e decorreram durante no ano de 2017, as seguintes intervenções mais
significativas:
• Reconstrução de muro interior, assentamento calçada e caleiras/grelhas junto ao edifício
sul/norte e manutenção muro exterior na EB Rossio, execução de passeios na Escola EB1 do
B.º da Câmara.
• Reparação de rebocos e remodelação das canalizações águas frias WC na EB Cruz da Picada,
remodelação das Instalações Sanitárias da escola EB Frei Aleixo, execução de pinturas
exteriores na Escola EB/JI Galopim Carvalho, remodelação da instalação elétrica na escola
básica Heróis Ultramar e na escola básica da Azaruja, execução de pinturas do Jardim de
Infância de St.º António, Escola EB1 do Chafariz D'El Rei, Escola EB1 da Horta das Figueiras,
Escola EB1 do Frei Aleixo e EB Heróis do Ultramar, remodelação dos pisos do hall de entrada
da EB Chafariz D`El Rei e EB Vendinha.
• Intervenção integrada de remoção das coberturas de fibrocimento.
• Requalificação e modernização da Escola de São Mamede e trabalhos complementares da
intervenção no terraço da Univ. Évora.
• Aquisição de mobiliário para a EB Rossio, EB Sra. Glória, EB Bairro Câmara e EB Almeirim.
• Construção de rampa de acessibilidade para a EB Heróis Ultramar e EB Sra. da Glória.

No que se refere aos equipamentos desportivos e lúdicos, foi efetuada a certificação de
108 equipamentos dos 26 estabelecimentos com equipamentos desportivos. Aquisição de
duas novas balizas para a EB/JI da Vendinha. Realizadas intervenções pontuais de
manutenção, como a fixação de equipamentos e pintura de balizas.
04 02 04 03 - Projetos/Estudos
Elaboração de projetos de execução referentes à requalificação de escolas, no âmbito de
candidaturas a apresentar ao Programa de Desenvolvimento das Infraestruturas de
Formação e Ensino/Alentejo2020:
•

Aditamento ao licenciamento e execução de projeto de substituição e execução e
coberturas para o Jardim de Infância de Sto. António;
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•

Projeto de execução para a Requalificação da EB Manuel Ferreira Patrício
(requalificação da cobertura e arranjos exteriores).

Conclusão da base de dados de gestão do Parque Escolar Municipal.
04 02 04 04 – Gestão de Equipamentos
No ano letivo de 2016/2017 os agrupamentos de escolas obtiveram os seguintes apoios
no valor total de 12.477,84 €: comunicações telefónicas e de dados (internet), material
didático e de desgaste para o 1º ciclo do ensino básico e atividades de animação e apoio à
família.
No âmbito do protocolo de gestão da EB Manuel Ferreira Patrício foi transferido o
montante de 28.744,84 € para pagamento de despesas de funcionamento – eletricidade,
água e gás.
O município assumiu a implementação do Plano HACCP em 11 cantinas e 14 copas de
estabelecimentos de educação e ensino (EEE). Controlo microbiológico efetuado por
empresa externa e controlo de óleos alimentares com o apoio da GESAMB.
04 02 04 99 – Outros
Foi apoiado o funcionamento da Ludoteca através da cedência do edifício, funcionária e
apoio ao funcionamento (água, luz e telefone) e divulgação da respetiva atividade.
04 02 05 Ação Social Escolar e Transportes
04 02 05 01/03 - Ação Social Escolar e Transportes
No âmbito da aquisição de livros e material escolar foram apoiados 918 alunos e foram
servidas 330.692 refeições ao longo do ano letivo 2016/2017.
No que se refere aos transportes escolares, no ano letivo 2016/2017 foi dado apoio de
transporte a 520 alunos e, no âmbito do pograma “Conhecer+” foi cedido apoio de
transporte a 92 entidades para a realização de 245 iniciativas (os EEE utilizaram o
autocarro em 152 iniciativas e as entidades de caracter social sem fins lucrativos/ensino
privado e Juntas e Uniões de freguesia em 93 iniciativas), 122 decorrentes de projetos
municipais e 123 resultantes de atividades pedagógicas/passeios culturais.
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04 03 PROMOVER A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO
04 03 01 Programação para a Ciência e a Tecnologia
04 03 01 01 – Iniciativas Municipais – Intervenção MUTIC
Apoio Informático/tenológico/multimédia a eventos promovidos e/ou apoiados pela
autarquia.
05 QUALIFICAR O TERRITÓRIO
05 01 PLANEAR E INOVAR PARA DESENVOLVER
05 01 01 Ordenamento do Território
05 01 01 01 - Plano Diretor Municipal
Sistema de informação geográfica municipal: georreferenciação de processos de obras
particulares e de terrenos municipais e levantamento de estradas e caminhos municipais.
Proposta de delimitação da Reserva Ecológica Municipal.
Alteração por adaptação do PDM aos Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas
Públicas.
05 01 02 Planeamento Urbano
05 01 02 01 – Reabilitação/Reconversão Urbana
Elaboração dos seguintes projetos para candidatura no âmbito do PEDUS/PARU:
•

Projeto de execução para a Recuperação do Edifício da Ex- Rodoviária;

•

Projeto de execução para a Reabilitação física e funcional do Teatro Garcia de Resende/1ª
fase – Espaço de Acolhimento ao Teatro (requalificação do estacionamento);

•

Projeto de execução para a Reabilitação física e funcional do Teatro Garcia de Resende/2ª
fase (compartimentação corta-fogo entre a caixa de palco e os camarins);

•

Anteprojeto de Reabilitação do Salão Central Eborense;

•

Requalificação das instalações sanitárias do Centro Histórico 1ª fase – Projeto de
Remodelação da Instalação Sanitária da Rua Bernardo de Matos/Beco do Chantre.

05 01 02 02 – Iluminação Pública
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No âmbito da Iluminação Pública foi feito acompanhamento, em parceria com a EDP, do
contrato de concessão, comunicando aquela entidade todas as anomalias registadas na
iluminação pública, assim como a análise do reforço de iluminação de algumas zonas do
concelho.
No que se refere ao Programa para Otimizar a Rede de Iluminação Pública, em curso,
estão a ser desenvolvidas ações em conjunto com a EDP e a CIMAC, que visam a
modernização de equipamentos instalados no concelho, nomeadamente as luminárias,
substituindo as lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de sódio e led´s, de maior eficiência
energética.
05 01 03 Planeamento Urbano
05 01 03 03 – Gestão Urbanística
Atividade de fiscalização de operações urbanísticas, resultantes do regime jurídico da
urbanização e edificação e do RMEUTU: ocupação de domínio público por motivos de
obras (70), cumprimento de intimações (12), controlo prévio de utilização do edificado fiscalização de “telas finais” (120), recolha e prestação de informações (149), deteção de
ilegalidades/irregularidades (84), vistorias (188), controlo de obras em curso (12),
notificações em procedimentos urbanísticos (12), procedimentos de embargos (21).
05 02 APOIAR A RECUPERAÇÃO E ACESSO À HABITAÇÃO
05 02 01 Planeamento/Plano Local de Habitação
05 02 01 02 – Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) Integrada
Elaboração da ORU do Centro Histórico de Évora e operacionalização de medidas/ARU do
Centro Histórico; criação de subseparador na página institucional do Município, destinado
a fornecer aos munícipes a informação disponível sobre o IFRRU, procedimentos e
formulários.
Início da elaboração das ARU e ORU da Zona Envolvente da Estação de Caminhos de Ferro
de Évora.
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No que se refere ao Plano Local de Habitação foi efetuado o levantamento, cadastro e
georreferenciação dos edifícios vagos na área urbana de Évora.
Coorganização com a Delegação Regional de Cultura do Alentejo e a Universidade de
Évora da exposição “A Cidade Partilhada” integrado no programa do 2º Encontro de
Reabilitação Urbana: O processo de reabilitação da ilha da Bela Vista no Porto”.
Organização do 3º Encontro de Reabilitação Urbana - Urbanismo Sustentável no dia
06/11 e, nesse âmbito, celebração pelo quarto ano de acordo de colaboração entre a
CME e a Universidade de Évora relativo a Urbanismo Sustentável e lançamento do livro
“Por uma Cidade Sustentável, Expansão urbana planeada, quadro legal e financiamento
autárquico” das Nações Unidades, UN-Habitat.
05 02 01 04 – Instrumentos de Gestão Urbanística
Alteração por adaptação do PDM aos Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas
Públicas.
Alteração ao Loteamento Municipal da Graça do Divor.
Avaliação dos impactos do traçado proposto pelas Infraestruturas de Portugal para a
ligação ferroviária Sines/Caia.
05 03 QUALIFICAR A CIDADE, VILAS E ALDEIAS
05 03 01 Gestão e Reabilitação Urbana
05 03 01 01 – Estudos e Projetos
Elaboração do Projeto de Ampliação da Associação de Idosos de Guadalupe.
Conclusão do processo de regularização do Bairro de Almeirim: em 18/08 no Salão Nobre
da CME foi celebrada a escritura de doação de parcela da Herdade de Almeirim, entre a
autarquia, a Associação de Moradores do Bairro de Almeirim e os representantes da
família proprietária, resolvendo um problema que se arrasta há anos e que afeta cerca de
70 famílias residentes no Bairro de Almeirim.
Em RCM de 30/08 foi aprovado o Projeto de loteamento de Parcela de Terreno Municipal
no Bairro de Almeirim com o objetivo de regularizar os edifícios e infraestruturas públicas
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que a Associação de Moradores do Bairro de Almeirim e o Município de Évora edificaram
no local nos anos 70.
05 03 01 04 – Espaços Públicos
Inventariação e procedimentos administrativo de recolha de viaturas enquadradas nos
critérios legais para serem consideradas abandonadas.
Foi feita a apreciação de pedidos de publicidade e ocupação do espaço público afetos a
estabelecimentos e emissão de alvarás de publicidade e ocupação de espaço público (47),
produção de informações relativas a ocupação e espaço público para apoio a obras (118)
e produção de informações relativas a acompanhamento de intervenção em espaço
público, por parte de operadores de serviços (101).
No que se refere ao programa de requalificação se espaços públicos foram desenvolvidas
as seguintes ações:
•

Conclusão do projeto para requalificação do espaço adjacente à Rua Tomaz de Melo,
Horta das Figueiras.

•

Apoio técnico à UF do Bacelo e Srª da Saúde na elaboração e estudo prévio para
requalificação da Praceta Josete Cardoso Silva na Quinta da Soeira.

•

Estudo prévio para a requalificação do Largo Nª Srª da Conceição no Bairro da Câmara.

•

Estudo Prévio para requalificação do Largo Principal do Bª Srª Saúde.

•

Reformulação do estudo prévio do arranjo exterior da Urbanização das Vilas do Alcaide.

•

Projetos de execução da Requalificação de terreno baldio na Rua General Humberto
Delgado na Horta das Figueiras e acompanhamento da respetiva obra e projeto de
Requalificação de terreno baldio na Rua Soldado Joaquim Luis.

•

Acompanhamento técnico no âmbito da substituição das árvores da Rua Maria
Auxiliadora no Bairro de Almeirim.

•

Inventariação dos espaços públicos que mais necessitam de intervenção.

Relativamente à requalificação da Ribeira da Torregela e espaço verde da Vila Lusitano,
foi realizada uma limpeza profunda ao espaço o que incluiu as margens da ribeira e
árvores e trabalhos de limpeza e podas de formação de árvores e retirada de lancis,
desalinhados pelas raízes das árvores.
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Realização de Projeto geral de Requalificação da Zona Verde da Vila Lusitano, Estudo de
requalificação da Mata de S. Sebastião e Estudo prévio da ligação entre as vilas do Alcaide
e Bairro de Almeirim.
No que se refere à requalificação de espaços de jogo e de recreio, procedeu-se à
requalificação do Parque Infantil Almeida Margiochi e ao apoio técnico à União de
Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras para requalificação dos Espaços de Jogo e
recreio.
05 03 01 06 – Obras e Loteamentos Particulares
Produção de resposta a pedidos relacionados com operações urbanísticas.
Emissão de alvarás de construção (288), loteamento (12), autorizações de utilização
(226).
Emissão de certidões diversas (252), emissão de certidões em regime de propriedade
horizontal (29) e fornecimento de cópias simples (2190) e autenticadas (1456).
Atendimento geral (4145), atendimento técnico (1016), atendimento na área económica
com marcação (160).
Foram efetuadas 7 vistorias no âmbito do RJUE e do Código Civil para divisão de prédios
em propriedade horizontal.
Comunicações prévias liquidadas (96), comunicações prévias admitidas (46) e
comunicações prévias rejeitadas (1). Licenciamentos (357).
05 03 01 99 – Outros
Emissão de licenças especiais de ruido (311) e emissão de licenças de instalação e
funcionamento de recinto improvisado (44).
No que se refere à Regularização de utilizações, foi elaborado quadro geral de registo de
informações, investigação e recolha de casos.
Foi efetuada análise e intervenção fiscalizadora em resposta a exposições, reclamações
ou pedidos de informação de munícipes, sobre matérias diversas (33) e relativas a
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estacionamento (187). Foi efetuado também acompanhamento de 44 queixas, denúncias
ou exposições sobre limpeza de terrenos /gestão de matéria combustível
No que se refere a campanhas de esclarecimento cumpre referir a divulgação de
materiais sobre o serviço de guarda-noturno (concursos para preenchimento de zonas
sem profissional) e campanha sobre sensibilização para o auto-controlo da limpeza e
higiene do Rossio de S. Brás, por ocasião dos mercados temporários, iniciativa incluída na
campanha “Évora limpa, juntos conseguimos”.
Fiscalização de empreitadas: Limpeza do Lago da Malagueira, Aeródromo: reconstrução
de telheiro para proteção da viatura de combate a incêndios e trabalhos na reabilitação
da pista, Construção de passeio na Malagueira (entre o lago e os Moinhos), Construção de
passeio ligando S. José da Ponte ao Bº Chafariz del Rei, Repavimentação da EM 529 e
dispositivos para proteção animal (projeto LIFE – Lines), Remodelação das redes de água
e pluviais de Valverde, Escola André de Resende – requalificação do bloco c/polivalente
(substituição de cobertura de fibrocimento e outros trabalhos), Repavimentação da
Variante ao Parque Industrial (2 lanços), Infraestruturas da urbanização Vilas do Alcaide
(em substituição do loteador), Acesso à Porta da Traição, Obra de arranjo de espaços
exteriores na Horta das Figueiras (requalificação de terreno baldio), J. Infância do B.º Sto
António e coberturas das escolas primárias da Vista Alegre, Frei Aleixo, Cruz da Picada e
Horta das Figueiras (encapsulamento de coberturas de fibrocimento), Parque de
Autocaravanas.
Adjudicação da Ligação da cidade ao PIAE, com introdução de modos suaves de
mobilidade – 1ª fase (PIAE – Rua B).
05 03 02 Mobilidade, Circulação e Trânsito
05 03 02 01 – Estudos e Projetos
Continuação da revisão da sinalização vertical do Centro Histórico de Évora.
Implementação de proposta de trânsito, paragem e estacionamento das viaturas pesadas
de turismo que queiram aceder ao Centro Histórico.
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Projeto de execução para requalificação da Rua Serpa Pinto – acessibilidades e
estacionamento.
Implementação de passagem pedonal na EM 527 entre a Rua Palmira Bastos e a Rua
Mestre José Pegado (corredor de segurança de acesso à paragem de autocarro existente
no local), conforme solicitado pela União de Freguesias de Bacelo e Srª Saúde, de
passagem pedonal na Estrada da Chainha e conclusão do projeto da ligação pedonal e
ciclável entre o Bº do Bacelo e o Centro Histórico.
Elaboração de projeto relativo à ligação pedonal entre a Rua dos 2 Bairros e a Rua Escusa
Sacos e do Estudo Prévio do redesenho da Rotunda do Cruzeiro (intersecção da Em 527
com a Estrada da Chaínha).
Estrada da Igrejinha: melhoramento de acessibilidades junto ao Bairro do Granito.
Verificação de sinalização e apoio às obras na Estrada de Valongo.
Construção de passeio na Estrada que vai para Beja (junto ao Bairro S. José da Ponte).
Apoio às diversas festas nas freguesias relativo ao condicionamento de trânsito e resposta
aos pedidos de apoio das Juntas de Freguesia no âmbito da circulação e trânsito com
prioridade para as situações de maior conflitualidade e perigo.
05 03 02 02 – Segurança Rodoviária
Remodelação, substituição e conservação da sinalização vertical à medida das solicitações
exteriores e da necessidade de substituição devido a degradação da instalada.
Correção da sinalização de cargas e descargas no Centro Histórico.
Alteração de sinalização no Bairro das Pites, na Rua dos Alámos (dois sentidos em toda a
rua), na Av. Gago Coutinho (proteção de peões na passagem estreita).
Alteração de sinalização junto à Escola Manuel Ferreira Patrício, na Rua 31 de Janeiro, no
Bairro da Casinha e melhoria de sinalização no Bairro da Cruz da Picada, da Malagueira e
Torre de Coelheiros.
05 03 02 03 – Plano de Mobilidade
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Registo/reencaminhamento para a Trevo das reclamações sobre o funcionamento do
transporte público. Reforço das carreiras pela empresa durante o período da Feira S.
João.
Efetuada gestão do Parque de Estacionamento da Praça Joaquim António de Aguiar e a
fiscalização ao estacionamento no centro histórico de Évora e, nesse âmbito, foram
emitidos 6360 avisos de pagamento relativos a estacionamento irregular, 4040 avisos de
estacionamento proibido (advertências) e 3472 senhas por infrações (contraordenações).
Relativamente à definição de intervenção em passadeiras procedeu-se à pintura de várias
passadeiras e execução de passadeiras elevadas.
05 03 02 99 – Outros
A extinção efetiva e cancelamento da matrícula da empresa municipal SITEE-EM, Lda.,
ocorreu em 30/03/2017 tendo sido desenvolvida a seguinte atividade neste âmbito:
elaboração de relatório e contas finais com vista ao encerramento da empresa,
elaboração de relatório e contas finais à data de 31/12/2016 com vista ao encerramento
da liquidação da empresa municipal, realização de Assembleia Geral da empresa SITEEEM, Lda. “em liquidação”, registo de encerramento e cancelamento da matrícula,
pagamento da IES relativa ao exercício económico de 2016, apresentação de pedido de
reembolso do pagamento especial por conta – ano de 2016, transferência do acervo
documental da SITEE para o Arquivo Municipal.
05 03 03 Qualificação da Rede Viária
05 03 02 01 – Estudos e Projetos
Foram identificadas as vias em pior estado de conservação. As prioridades de intervenção
foram sendo atualizadas ao longo do ano e excecionalmente alteradas perante situações
de emergência.
05 03 03 01 – Arruamentos
A conservação e manutenção de passeios, vias pedonais e arruamentos (faixas de
rodagem), ocorreu ao longo do ano incluindo a execução, conservação, manutenção e
reparação de pavimentos pedonais em materiais pétreos (naturais ou artificiais).
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05 03 03 02 – Estradas e Caminhos Municipais
A limpeza de bermas e valetas é efetuada durante todo ano recorrendo a meios próprios
(trator com dispositivo de corte), sendo que na primavera esta ação foi apoiada por
prestação de serviços por empresa externa (ECOREDE – Engenharia e Serviços, SA) no
âmbito da execução das faixas de gestão de combustível no concelho de Évora (250 km
vias).
No que se refere à conservação e manutenção de estradas e caminhos municipais, é
realizada durante todo o ano incluindo a execução, conservação, manutenção e
reparação de pavimentos rodoviários em materiais betuminosos ou outros. Este serviço
incluiu ainda a fabricação de massas betuminosas que são aplicadas nos pavimentos
flexíveis da rede viária municipal.
05 03 04 Energia
05 03 04 01 – Estudos e Projetos
Relativamente ao concurso de contratação de serviços efetuado pela CIMAC foram
concluídas as auditorias técnicas aos municípios (edifícios e IP).
No âmbito do concurso efetuado relativo ao fornecimento de energia elétrica com a GALP
ainda há locais de consumo que não passaram para a referida entidade. Tem sido
efetuado um levantamento dos locais onde não é necessário o fornecimento de energia
podendo ser anulados os respetivos contratos, reduzindo custos desnecessários.
05 03 04 02 – Iluminação Pública
No âmbito do Programa de Racionalização de Iluminação Pública – Parceira com CIMAC –
Projeto “EEEF”, foi feito o levantamento exaustivo dos níveis de iluminação pública de
todo o concelho de Évora. Foi lançado pela CIMAC, em 2017, concurso para substituir
toda a Iluminação pública para LED.
06 PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, GARANIR A SUSTENTABILIDADE
06 01 PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
06 01 01 Eficiência Energética e Energias Limpas
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06 01 01 01 – Incentivar a eficiência energética
Projeto “IN SMART” – Projeto Concluído em 2017. O Município de Évora trabalhou em
parceria com entidades universitárias, de investigação e com mais três cidades europeias
(Cesena, Trikala e Nottingham). Foram estudados os fluxos de energia nos meios de
transportes (particulares e públicos), nas habitações (ex.: com um estudo exaustivo a
nível construtivo das habitações, utilização de equipamentos de climatização) e nos
serviços públicos (ex.: recolha e tratamento de resíduos sólidos e águas). Foi também
feito o mapa do potencial da solar do Município de Évora.
No âmbito do Projeto “Estratégia para a Energia no Alentejo Central”, com ADRAL e
CIMAC, procedeu-se à conclusão das auditorias técnicas aos municípios (edifícios e IP) no
âmbito de contratação de serviços, realizado pela CIMAC. Prevê-se que no primeiro
semestre de 2018 se iniciem os trabalhos de substituição de toda a Iluminação Pública
para LED. Aguardamos convocatória da CIMAC para trabalhar as outras vertentes do
projeto: transportes; eficiência dos edifícios; produção de energia fotovoltaica.
Relativamente à monitorização dos consumos energéticos em edifícios municipais, numa
parceria com a CIMAC, foram instalados equipamentos nas piscinas municipais.
06 01 02 Preservação do Meio Ambiente
06 01 02 03 – Viveiro Municipal
Foi assegurado o funcionamento normal do Viveiro com produção de plantas necessária à
manutenção dos espaços verdes públicos.
06 01 02 04 – Educação Ambiental
Campanha “Évora Limpa Juntos Conseguimos”.
06 01 02 99 – Outros
Dinamização das Hortas Urbanas e atualização de conteúdos sobre a temática na página
internet do projeto.
06 02 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
06 02 01 Programas Municipais e Parcerias
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06 02 01 04 – Outros Projetos de Conservação da Natureza
Desenvolvimento do Projeto LIFE “LINES – Linear Infraestructure Networks with Ecological
Solutions” e, nesse âmbito destacamos os trabalhos de erradicação de infestantes na
ecopista, realização de ações de sensibilização com alunos da Escola Conde de Vilalva
através do programa de Voluntariado, acompanhamento do concurso público e inico da
obra de Beneficiação da EM 529.
06 03 GARANTIR O SANEAMENTO PÚBLICO
06 03 01 Sistemas Municipais de Saneamento
06 03 01 01 – Estudos e Projetos
Foram identificadas as obras necessárias para a resolução de problemas existentes em
áreas problemáticas, quer no que se refere à drenagem de águas residuais domésticas
como de pluviais.
06 03 01 02 – Construção/Beneficiação do Sistema
Foram respondidas 1054 participações de avaria relativas ao abastecimento de água: 170
ruturas em condutas públicas, 240 referentes a falta de pressão, água com coloração e
falta de água, 28 ruturas em hidrantes (bocas de incêndio, marcos de incêndio e bocas de
rega), 616 ruturas em redes prediais de abastecimento.
Foram executados 34 novos ramais de ligação de água e efetuados 3945 cortes por falta
de pagamento das faturas de água.
Foram respondidas 38 solicitações de intervenção em edifícios públicos, escolas e serviços
da Câmara Municipal.
Ao

nível

do

saneamento,

as

671

intervenções

incidiram

basicamente

em

desentupimentos, abatimentos de coletores, substituição de tampas e grelhas de caixas
de visita e sumidouros, aplicação de inseticidas e raticidas para controlo de pragas,
execuções de ramais, lavagem de contentores, limpeza de fossas, etc.
Foram ainda efetuadas 15 intervenções em edifícios públicos.
06 04 GARANTIR A ÁGUA PÚBLICA
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06 04 01 Sistemas Municipais de Água
06 04 01 01 – Estudos e Projetos
Desenvolvimento

de

estudos

no

âmbito

do

abastecimento

a

zonas

de

transição/quintinhas, tendo-se concretizado o abastecimento a cinco. Foi realizado o
projeto de abastecimento aos Castelos. Foi elaborado um novo procedimento de
fornecimento de água às quintas fora do perímetro urbano, no âmbito do novo
regulamento municipal e respetiva tabela de taxas.
06 04 01 02 – Construção/Beneficiação de Sistemas de Abastecimento de Água
Realizaram-se intervenções nas redes de abastecimento mais antigas, nomeadamente no
Centro Histórico, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água aos moradores
afetados por redução de caudal, decorrente da perda de secção das condutas.
Destacam-se algumas intervenções na Rua do Calvário, Travessa da Cera, Travessa das
Peras, Rua Amas do Cardeal, Rua Hospital do Conde e Rua da República.
Continuação da impermeabilização de algumas zonas da conduta aérea da Malagueira
que consistiu na colocação de tela na zona das juntas das lajes da cobertura.
06 04 01 04 – Qualidade da Água
Efetuado o Programa de Controlo de Qualidade de Água e o Controlo Operacional, nos
termos definidos por lei em laboratório acreditado. Foram implementados os planos de
controlo de fitoplâncton e legionella. No laboratório municipal do PITE de autocontrolo
foram realizadas 1710 amostras, 11300 análises, 545 boletins de análise e 24 relatórios
mensais.
06 04 01 06 – Programa de Uso Eficiente da Água
Foram realizadas duas campanhas em colaboração com o agrupamento nº4: a 1ª iniciada
no dia mundial da água com 8 sessões e a outra em 09/12 composta por 13 sessões.
No que respeita ao uso eficiente da água, paralelamente à avaliação das perdas (fugas,
furto, perda de eficácia dos medidores, consumo sem contagem, etc.) foram efetuadas
intervenções diretas na rede para eliminação de ruturas que causam perdas de água e,
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muito particularmente, na gestão dos abastecimentos domiciliários, através de atuação
para eliminar consumos ilegais e abusivos.
Foram instaladas válvulas de secionamento no sistema de S. Brás do Regedouro e houve
deteção de uma rotura na rede de distribuição.
Reparação de 1696 contadores correspondentes a 1927 aferições. Foram substituídos
1116 contadores domiciliários e realizados 4 relatórios de aferição, por reclamações
externas e implementados 19 processos para instauração de contraordenações por
danos/violação de contadores.
Participação em reuniões do projeto “Controlo e redução de perdas de água no Alentejo
Central – Perdas AC” na CIMAC, tendo-se concluído a não verificação dos critérios de
elegibilidade por parte da CME.
Foram emitidos todos os pareceres solicitados relativamente ao Licenciamento de
Captações.
06 05 ASSEGURAR A LIMPEZA, RECICLAGEM E HIGIENE PÚBLICAS
06 05 01 Sistema Municipal de Recolha e Tratamento de Resíduos
06 05 01 04 – Recolha de RSU
Foram efetuados melhoramentos do sistema de RSU em colaboração com as Juntas de
Freguesia e no que respeita à recolha de RSU volumosos domésticos, foram respondidas
todas as 1340 solicitações dos munícipes.
06 05 01 05 – Ações de Sensibilização
Continuação da Campanha de sensibilização “Évora Limpa Juntos Conseguimos”, iniciada
em 2016 e dirigida à população em geral, tendo contemplado as seguintes ações:
• Stand informativo na Feira S. João;
• Cartazes autocolantes em contentores promovendo a deposição correta de resíduos;
• Flyer sobre as cinzas, evitando o depósito de material incandescente nos
contentores.
06 05 01 99 – Diversos
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Foi efetuada a gestão de registos internos e foram disponibilizados os dados na
Plataforma da ERSAR referente aos resíduos sólidos urbanos.
06 05 02 Sistema Intermunicipal de Recolha e Tratamento de Resíduos
06 05 02 01 - GESAMB, EIM
Efetuado acompanhamento do sistema de recolha de recicláveis, em colaboração com a
GESAMB e nesse âmbito foi dada continuidade ao estudo de colocação de novos
ecopontos, tendo como objetivo o cumprimento das metas definidas no PERSU 2020,
sendo que até novembro de 2017 foram instalados 28 ecopontos.
Em parceria com a GESAM foi submetida candidatura ao aviso POSEUR-11-2017-22 –
Inovação e Implementação de Novas Sistemas de Recolha Seletiva.
06 05 03 Limpeza e Higiene Públicas
06 05 03 02 - Canil Municipal
Desenvolvimento do Projeto Fiel contemplando as seguintes atividades: publicações
facebook, Cãominhada Natal, comemoração do Dia Mundial do Animal – Piquenicão,
workshops no canil para crianças “cachorro carente”, Campanha de adoção “Patrulha
Pata”.
No que se refere ao projeto Cãovida foram desenvolvidas as seguintes atividades:
participação no desfile de carnaval das escolas com a Escola Básica da Horta das Figueiras,
realização de 11 workshops de treino canino gratuitos à população, participação no dia
“freguesia viva” no Bacelo com jogos lúdico-pedagógicos para crianças das eco-escolas,
projeto “Fiel na Prisão”, “Dr. Valentim” – terapias assistidas por cão no canil, com a
creche Quinta dos Sonhos, Escola Básica Horta das Figueiras, Escola Manuel Patrício,
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz e ARASS, participação no I
Congresso Medicina de Shelter em parceria com a Escola Agrária de Elvas e Reiki no canil.
Projeto Pegar e Largar, projeto educativo de gatos assilvestrados recolocados, no âmbito
do qual se promoveu a captura, esterilização e devolução de 127 animais.
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No que respeita ao funcionamento do canil, foram realizadas 170 vistorias de vários
âmbito, intervenções pela veterinária municipal em animais alojados (cirurgias de
esterilização-325, desparasitação – 153, teste/despiste de sangue – 52, colocação
identificação eletrónica – 197, tratamento médico - 356, vacinação – 326, eutanásia – 51,
exame clinico – 405, tratamento cirúrgico – 20), intervenções no âmbito do Programa de
Enriquecimento Ambiental PEAnuts – voluntários e tratadores (terapia comportamental –
132, treino – 255, parque de recreio – 6005, passeios à trela – 3540), gestão e
acompanhamento de movimentos de animais: receção (39), recolha animais vadios (366),
recolha de cadáveres (88), reclamação (46) e adoção (272).
06 05 03 03 – Ações de Prevenção e Sensibilização
Foi efetuada a monda química nos vários bairros da cidade tendo em consideração
algumas áreas mais sensíveis.
Campanha de vacinação antirrábica (vacinação - 329 animais, identificação eletrónica 125).
06 05 03 04 – Limpeza e Higiene Urbanas
Foram efetuadas duas lavagens aos equipamentos de depósito (1781) nos 10 circuitos
diurnos e noturnos de utilização coletiva na via pública.
Procedeu-se à reparação de 344 contentores e papeleiras e foram substituídos 131
equipamentos de depósito de resíduos (110 contentores - 97 contentores de superfície
de 1000l, 8 contentores de superfície 800l e 5 contentores subterrâneos – e 21
papeleiras). Dos contentores substituídos, 26 (17 contentores de 1000l, 7 de 800l e 2
subterrâneos) arderam devido ao depósito de material incandescente.
Foi assegurado o normal funcionamento dos sanitários públicos e respetiva limpeza.
No âmbito da limpeza dos espaços públicos dentro do perímetro urbano foram realizadas
2350 ações para recolha de resíduos (sacos e big-bag´s).
Foram efetuadas 5199 intervenções de limpeza de montureiras espontâneas em espaço
público.
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Foram desenvolvidas ações no centro histórico e bairros extramuros de limpeza e corte
de ervas e varredura de arruamentos e manutenção, em articulação com as juntas, de
equipas de freguesias de modo a dar uma resposta rápida e eficaz às populações.
07 COMBATER AS DESIGUALDADES, REFORÇAR AS RESPOSTAS SOCIAIS
07 01 INTERVENÇÃO SOCIAL
07 01 01 Defender os Direitos Sociais, Apoiar as Populações
07 01 01 01 – Defesa e Afirmação dos Direitos Sociais
O programa de Eliminação de Barreiras e Melhorias de Acessibilidades contemplou a
construção e rampa na EB Heróis do Ultramar.
No âmbito do funcionamento do Gabinete de Atendimento Psicossocial foram efetuados
93 atendimentos sociais e 46 visitas domiciliárias.
Realização de reuniões de trabalho no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade de
Género.
07 01 01 02 – Cooperação com Entidades Locais, Regionais e Nacionais
Participação em 37 reuniões do Núcleo Local de Inserção do RSI, em 7 reuniões da Equipa
Concelhia de Intervenção Precoce, em 3 reuniões da Rede Regional de Alentejo de Apoio
e proteção a Vitimas de Tráfico de Seres Humanos, nos Núcleos da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens, quer na Comissão restrita (23 reuniões) quer na Comissão Alargada
(12 reuniões).
Participação em reuniões de trabalho no âmbito da rede integrada de intervenção do
distrito de Évora contra a violência e apresentação de comunicação no seminário
realizado pela Univ. Évora em 07/11, sob o tema “Violência Doméstica – A articulação dos
CAFAP (Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento e Aconselhamento Parental) e
outras entidades”.
Foi assinalado o Dia Mundial da Saúde Mental, com a realização de 5 ações concebidas na
Unidade de Rede de Saúde Mental, com a participação e 200 pessoas.
07 01 02 Renovar a Rede Social Concelhia
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07 01 02 01 – Dinamização da Rede Social
Realização de 10 sessões formativas no âmbito do programa “Informar para atuar” e
coorganização, com a EAPN (Rede Europeia Anti Pobreza), do Encontro “Redes – O que as
aproxima e o que as diferencia?” no dia 20/04, tendo sido apresentada a estratégia de
dinamização do CLASE.
07 01 02 09 – Planeamento
Foi elaborado documento técnico relativo à monitorização do Diagnóstico Social que
contribuiu para a execução do PDS 2017-2012 e foram dinamizadas seis oficinas
prospetivas com a consequente redação a proposta do Plano de Desenvolvimento Social.
07 01 03 Plano Integrado de Apoio Social
07 01 03 01 – Apoios a Instituições Locais
Participação nas reuniões de acompanhamento/monitorização do Contrato Local de
Desenvolvimento Social + (CLDS+) e aprovação em sede de CLASE das atividades
desenvolvidas e orçamento aplicado.
Apoiadas 23 instituições e 28 atividades, no valor global de 16.851,58 €.
07 01 03 02 – Apoio a Alunos e suas Famílias
O Programa de Suplementos Alimentares apoiou 19 alunos do 1º ciclo e foi dada
continuidade ao projeto EPIS – Empresários pela Inclusão Social, com a respetiva
implementação na Escola Conde de Vilalva – alunos do 7º ano de escolaridade.
07 01 03 03 – Cartão Social
CSM – Cartão Social: apoio 588 utentes, CES – Cartão Évora Solidária: apoio a 42 utentes.
Foi apresentada proposta técnica de Regulamento do Novo Catão Social
07 01 03 04 – Programas com Incidência Social
O programa “Mais Próximo” tem como missão contribuir para a valorização do papel
social dos idosos no concelho de Évora, assente na execução de ações de animação,
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sensibilização e prevenção de situações de isolamento social. Foi efetuado
acompanhamento de 4 idosos na área de S. Mamede.
Ainda neste âmbito foram realizadas iniciativas: “Arraial Popular” no dia 07/07 no Largo
de Avis, voluntariados das utentes do Centro da Rua do Fragoso no Centro de Atividade
Infantil de Évora e trabalho colaborativo entre idosos e crianças na decoração do “Baile
Maior”.
Elaboração de proposta de regulamento do Programa de Melhoramento das Condições
de Habitação, estando a decorrer a consulta pública.
Foram apoiadas iniciativas de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, para além das
respostas sociais diretas e do trabalho desenvolvido no âmbito do CLASE, presença no
Consórcio do Programa Escolhas “MovimentArte” da CVP e no Consórcio do MUS – EB
Cruz da Picada.
Ativados 8165 passes sociais/jovem (dos 4 níveis) num investimento de 96.162,02 €.
No âmbito da dinamização do Centro de Convívio da Rua do Fragosos que conta com 304
utentes (61 inscrições de 2017), registaram-se 6319 participações nas atividades
semanais (11) e mensais desenvolvidas.
Foi assegurado o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
Acompanhamento pelo representante da CME na CPCJ de 68 processos de proteção ao
longo do ano.
Entre outubro e novembro procedeu-se à Comemoração do Mês do Idoso, tendo sido
desenvolvidas 7 ações envolvendo 12 entidades parceiras e com a participação total de
700 seniores do concelho.
Dinamização do projeto Memória Itinerante com a realização de 5 espetáculos e 2
oficinas envolvendo 904 participantes e realização de 10 sessões do programa de
Promoção de Competências Pessoais e Sociais, dirigidas a 20 alunos do 5º ano da Escola
André de Resende.
07 01 03 99 – Gerir processos de trabalho a favor da comunidade
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Ao longo do ano de 2017, foram integrados 10 cidadãos, nos serviços municipais,
nomeadamente na Divisão de Juventude e Desporto, Serviço Veterinário Municipal,
Divisão de Ambiente, Higiene e Mobilidade e Divisão de Obras Municipais, Águas e
Saneamento.
07 02 SAÚDE PÚBLICA
07 02 01 Defender o Direito à Saúde, Apoiar as Populações
07 02 01 02 – Cooperação com Entidades Diversas
Reuniões de trabalho no âmbito da continuação da preparação do Plano Local de Saúde.
Foram assinalados com iniciativas especificas, o Dia Nacional do Doente com AVC, em
31/05, o Dia Mundial da Alimentação em 23/10, o Dia Mundial do Coração em 24/09 e o
Dia da Diabetes em 14/11, em parceria com diferentes entidades
Projeto “Desafio pela Saúde” em parceria com UE, ARS-UCC, ACES, Hospital Évora, IPDJ,
DREA, Município de Mérida e Governo Regional Extremadura, realizado nos dias 21/04 e
22/04, pretendendo alertar a população para os problemas de saúde relacionados com o
stress, alimentação, tabaco, obesidade e sedentarismo, pugnando pela prática de
exercício físico e alimentação saudável, envolvendo 6800 pessoas em Évora.
Promoção do projeto “Almoços Virtuais”, projeto de edução para a saúde que visa
promover a informação e o espirito crítico das crianças e adolescentes portugueses no
sentido de efetuar escolhas alimentares saudáveis. Associado aos projetos educativos dos
agrupamentos de escolas e ao PESA, decorreu de 16/01 a 27/02, com a participação de 2
escolas - 2º e 3º ciclos: a EB EM Patrício (18 turmas e 335 alunos) e EB Conde de Vilalva
(14 turmas e 286 alunos).
Relativamente ao projeto “Évora com Saúde – Envelhecimento Ativo” foram realizadas 5
sessões sobre os temas “Alimentação”, “Depressão”, “Calor”, “Saúde da Próstata” com o
apoio da Escola Superior de Enfermagem na Casa do Povo dos Canaviais, Centro de
Convívio da Rua do Fragosos, Pavilhão da Associação de Moradores do Bacelo, Piscinas
Municipais e AHRIE, envolvendo um total de 123 participantes.
08 REVALORIZAR O DESPORTO, APOSTAR NA JUVENTUDE
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08 01 REVALORIZAR O DESPORTO
08 01 01 Planeamento
08 01 01 01 – Estudos e Projetos
Encontra-se em curso a revisão da Carta de Instalações Desportivas.
08 01 02 Dinamização de Atividades
08 01 02 01 – Iniciativas Municipais para Crianças em Idade Pré-Escolar e Escolar
Desenvolvimento do PESA – Programa Educativo de Saúde Alimentar, numa parceria com
a ARSAlentejo e a Universidade de Évora, que permite o acompanhamento de 25 crianças
no âmbito do combate à obesidade infantil, incluindo sessões de esclarecimento do
Programa “JOGAR+” em parceria com Associações Desportivas, do Programa “OKUPA@TE JOGAR + em Férias”, com o desenvolvimento de atividades nas férias letivas (Páscoa,
Verão e Natal).
Promoção do projeto Serpente Papa-Léguas no âmbito do qual se promove a mobilidade
sustentável através do incentivo a andar a pé, de bicicleta, transporte público ou viatura
partilhada, promovendo estas alternativas como algo saudável, divertido, benéfico para o
ambiente, com o envolvimento de 25 salas de aulas do 1º e 2º ciclo.
Realização de caminhada de escolas, integrada no evento “Desafio pela Saúde” no dia 21
de abril com a participação de mais de 1000 crianças.
08 01 02 02 – Iniciativas Municipais/Atividade Física, Saúde e Lazer
Desenvolvimento do Programa “Séniores Ativos”, nas várias vertentes associadas, com
envolvimento de 22 grupos (freguesias rurais e urbanas) em sessões de atividade física
semanal e do projeto Aquativos (hidroginástica) com a participação de 600 seniores.
Realização de provas de aptidão física, no Complexo Desportivo, aos utentes do Programa
Seniores Ativos.
Realização do Dia do Desporto Sénior, no dia 07/04 no Complexo Desportivo de Évora e
na Arena d´Évora, com a participação de 400 seniores de Évora, Grândola, Aljustrel,
Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo.
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Realização de festa de encerramento de atividades – Sarau Seniores ativos - em 27/06 e
almoço de Natal em 20/12 com a presença de 150 e 200 seniores respetivamente.
Participação de 50 seniores ativos nas seguintes iniciativas: intercâmbio de atividades
desportivas para seniores – Mérida ! Évora em 05/05, na 9ª Seniorgym organizada pela
Federação Portuguesa de Ginástica, em Vila Real em 06/05 e na Feira de Atividade Sénior
em Grândola no dia 21/05.
Desenvolvimento do projeto Inclusão pelo Movimento numa parceria com Cercidiana,
APPACDM, ARAS, ASCTE e APC, com iniciativas ao longo do ano.
08 01 02 03 – Projetos em Parceria
Realização do 26º torneio interfreguesias infantil no período de 4 a 29 de junho
envolvendo 123 atletas e a participação das Freguesias/Uniões de Freguesias dos
Canaviais, Malagueira e Horta das Figueiras, Bacelo e Srª Saúde, S. Manços e S. Vicente do
Pigeiro, Nª Srª Tourega e Guadalupe, S. Bento do Mato.
Participação na 24º Festa da Malha, promovida pela CIMAC em Arraiolos no dia 21/05.
Dinamização do curso de formação para professores “Ir Para a Escola em Segurança”,
com a duração de 15 h distribuídos por 3 sábados. Participação de 28 professores.
08 01 02 04 – Projetos Municipais
A Escola Municipal de Atividades Aquáticas (EMAA) de Évora desenvolve diversas
atividades desportivas, nomeadamente natação para adultos e hidroginástica, com 170
alunos.
08 01 02 05 – Iniciativas Comemorativas
Comemoração dos 43 anos do 25 de abril com a realização de programa desportivo na
Praça do Giraldo envolvendo 200 participantes.
08 01 02 06 – Promoção do Desporto e do Concelho
Realização em 28/04 na Arena D´Évora da 3º edição do sarau ÉVORAGIMNICA que contou
coma participação de mais de 200 atletas numa organização conjunta com a Fundação
Salesianos, Clube Ginástica de Évora e a 4ª Dimensão.
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De 05/04 a 29/04 realizou-se na Arena o projeto Arena Desportiva no qual consiste em
abrir este espaço à prática desportiva, transformando-o num pavilhão para a prática de
modalidades indoor. Incluiu as seguintes atividades: Torneio Voleibol EPRAL/Torneio
Reitor (Universidade Évora), Desafio pela saúde 24 horas de atividade desportiva, Évora
Gímnica, 24h a patinar, Torneio de Badminton, 2º EVORA CUP Ginástica, Estágio
internacional de Patinagem, Torneio Feminino de Basquetebol
Decorreu mais uma edição da festa da bicicleta – Bikévora 2017, de 9 a 24/09 envolvendo
a participação de mais de 1300 ciclistas. Destacam-se as seguintes iniciativas com o
respetivo nº de participantes: Passeio Cicloturismo – Feira Anual de Azaruja (80), a Rota
dos Cromeleques BTT (150), Circuito de Prevenção Rodoviária | GARE (40), Bicicleta
Triciclo CRONOKIDS (300), Gincana da Bicicleta Infantil (40), Passeio de Família (500), 3º
Volta ao Concelho em Bicicleta (200). Realização da Feira de Atividade Física e Desporto
no Complexo Desportivo de Évora nos dias 23 e 24 de setembro com 7 expositores e 200
participantes.
Realização de Trail Sem pavor, em 17/09 envolvendo 400 participantes.
No que se refere à Volta ao Alentejo em Bicicleta: apresentação oficial da prova (23/02) e
apoio à organização e logística associada à 5ª etapa (20/03) da 34º Volta ao Alentejo
Crédito Agrícola em Bicicleta.
Numa parceria com a empresa Global Sport, teve lugar nos dias 24 a 26/11, a Meia
Maratona “Évora Monumental” envolvendo mais de 8000 participantes diretos. No dia
24/11, na Praça do Sertório, foram promovidas atividades com a participação de mais de
600 crianças das escolas de Évora, programa Seniores Ativos, ginásios e alguns
expositores das marcas patrocinadoras.
No dia principal (26/11) quer as corridas de 10 e 21 Km quer a caminhada de 5 km
tiveram elevado número de participantes, com passagem pelos principais pontos de
interesse turístico e económico e que contou com a animação dos participantes e público
em geral por vários grupos culturais e académicos. O evento conheceu uma grande
divulgação nas redes sociais e cobertura mediática com transmissão televisiva em direto
(TVI24) e várias reportagens nos principais noticiários da TVI (canal aberto).
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Apoio e acompanhamento da prova Grandfondo – Ciclismo realizada pela União de
Ciclismo do Alentejo em 09/04, envolvendo 1000 participantes.
08 01 04 – Equipamentos Desportivos
08 01 04 01 – Gestão e Funcionamento
Dinamização do Complexo Desportivo Évora em parceria com vários agentes desportivos,
registando uma grande frequência por parte dos munícipes – média de 10.000
utilizadores/mês. Aplicação de inquérito de satisfação aos utentes que revelou um
resultado de 4,2 numa escala de 0 a 5.
Aprovação do Regulamento de Funcionamento do Complexo Desportivo de Évora,
Inauguração da Pista de Atletismo de Évora em 15/01, realização de provas físicas dos
árbitros do distrito de Évora (21/01). Pintura da sinalética horizontal.
08 01 04 02/03 – Conservação e Manutenção e Segurança de Equipamentos Desportivos
Manutenção diária das Piscinas Municipais, Circuito de Manutenção da Mata do
Escurinho, Complexo Desportivo de Évora e Polidesportivo Municipal do Bairro do Bacelo.
Nos dias 04 a 06/09 foi assinalado o 53º aniversário das Piscinas Municipais.
Gestão e acompanhamento das condições de segurança e inspeções de manutenção a
todos os equipamentos desportivos, numa parceria com a CIMAC.
08 02 APOSTAR NA JUVENTUDE
08 02 01 Dinamização de Atividades
08 02 01 01 – Estudos e Projetos
No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Juventude de Évora (PMJE), e com a
colaboração com os Departamentos de Sociologia e de Matemática da Universidade de
Évora, encontra-se em elaboração o Diagnóstico Juvenil para jovens entre os 15 e 29
anos. Contemplando numa 1ª fase os alunos do ensino secundário, foram aplicados em
dezembro 875 questionários a alunos aleatoriamente escolhidos das três escolas
secundárias do concelho, EPRAL e do Centro de Formação de Évora.
08 02 02 Dinamização de Atividades
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08 02 02 02 - Programa de Apoio à Juventude
No âmbito do projeto Banco de Materiais Escolares, no ano letivo de 2017/2018 foram
disponibilizados mais de 3000 livros e 2340 manuais a cerca de 600 alunos do concelho a
frequentar do 5º ao 12º ano de escolaridade. Os livros desatualizados foram remetidos ao
Banco Alimentar no âmbito da campanha “Troca de papéis por alimentos”.
Continuação da gestão e dinamização do projeto “Laços para a Vida – Casa e Companhia”,
que atualmente tem 4 jovens universitários a viver com idosos e do Projeto “Jovens
Embaixadores de Évora no Mundo” no âmbito do qual os jovens ERASMUS de diferentes
nacionalidades foram recebidos nos Paços do Concelho.
08 02 02 03 – Voluntariado Jovem
Desenvolvimento do Projeto “VJovem” através do qual foram integrados jovens em
diferentes programas e serviços da autarquia, nomeadamente na Feira S. João e
programa Ocupa_te.
08 02 02 04 – Iniciativas
A Comemoração do Mês da Juventude decorreu de 02/03 a 1/04, com a realização de 83
atividades, maioritariamente resultantes de propostas enviadas por 40 associações e
entidades. O programa incluía, entre outras, as seguintes ações: Évora Metal Fest,
Exposições, Freguesia em Festa, Fórum do Plano Municipal da Juventude, na Pousada da
Juventude no dia 28/03, Dia Mundial da Juventude, sob o tema o abandono escolar em
diferentes níveis de ensino, 2ª Estágio da Orquestra de Sopros, etc.
Concurso “Árvores de Natal Recicladas 2017”, que decorreu entre os dias 15/12/2017 e
04/01/2018 na Praça do Sertório e, que contou com a participação de 17 trabalhos de
diversas entidades, envolvendo mais de 1000 participantes de variadas idades.
09 OUTROS INVESTIMENTOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES
09 01 RENOVAR E REFORÇAR A PROTEÇÃO CIVIL
09 01 01 Proteção Civil
09 01 01 01 - Conselhos Municipais
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Foram realizadas duas reuniões (24/03 e 17/11) quer da Comissão Municipal de Proteção
Civil (CMPC) de Évora quer da Comissão Municipal de defesa da Floresta contra Incêndios
(CMDFCI).
Reunião do grupo técnico de apoio à Comissão Distrital de Defesa da Floresta realizada no
ICNF (10/04), Reunião realizada no CDOS Évora sobre faixas gestão combustível com
SMPC’s do distrito, ICNF, REN, EDP e IP (10/04), Reunião da Comissão Distrital de Defesa
da Floresta (08/06).
Elaboração de candidatura ao Fundo Florestal Permanente no âmbito de funcionamento
do GTF (11/2017).
09 01 01 02 - Dinamização de Atividades
No âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil foram realizadas
varias iniciativas ao longo do mês de março de 2017 nas escolas de 3º ciclo e nos dias 20 e
21/04 realizou-se iniciativa numa escola e na DGEST-DSRAlentejo. Estas iniciativas
contaram com a participação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora, os
Bombeiros Voluntários de Évora, a PSP de Évora e as Infraestruturas de Portugal.
Foram organizadas 3 ações de sensibilização para turmas da escola André de Resende no
âmbito da matéria escolar sobre Sismos (16 e 17/05) e entrou em funcionamento a
página facebook do SMPC Évora para efeitos de divulgação de atividade e campanhas de
sensibilização junto da população.
Foram emitidos ao longo do ano de 2016 um total de 18 avisos (amarelo e laranja)
relativos a condições meteorológicas adversas e consequentes recomendações à
população.
Foram

registadas

e

encaminhadas

para

resolução

cerca

de

2598

participações/ocorrências, foi efetuado o acompanhamento de algumas situações mais
graves: incêndios urbanos (9), incêndio florestal/rural (1), quedas de árvores (7),
derrocada (1), acidentes aeronáuticos (1) e rodoviários (2), explosão de garrafa de gás (1),
fuga de gás (1), suicídio/homicídio (8).
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Foram realizados os seguintes exercícios para equipamentos e/ou áreas especificas:
Emergência à escala Total no Aeródromo Municipal (08/03), Exercício TTX realizado no
CDOS Évora com todos os responsáveis dos SMPC’s do distrito, participação em exercício
TTX realizado no Hospital do Espirito Santo com a participação do CDOS Évora, Hospital,
PSP, Bombeiros (11/10).
No âmbito do apoio ao pessoal envolvido em operações de proteção civil foi fornecido
apoio logístico no incêndio rural na Herdade da Correia (18/06).
No âmbito das responsabilidades/contributos do Município de Évora relativamente à
prevenção/risco de incêndio urbano, no contexto da intervenção da Comissão Municipal
para a Defesa da Floresta contra Incêndios, foi desenvolvida a campanha de gestão de
matéria combustível, ampliando o trabalho efetuado em 2016, abrangendo mais prédios.
O “período crítico de risco de incêndio” iniciou-se mais cedo e findou mais tarde que o
habitual, em razão das condições climatéricas – até 31/10. Resultados: Prédios
identificados e alvo de fiscalização: 317.
No âmbito da criação de Equipas Municipais de Apoio Psicossocial em situações de
Emergência concluiu-se a formação da equipa de intervenção em crise de âmbito
municipal, ministrada na CVP em Lisboa.
Relativamente à formação de equipas de 1ª intervenção destaca-se a ação de formação
para o pessoal auxiliar da Escola das Pites, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de
Évora.
09 01 01 03 – Apoio a Instituições
No que se refere ao apoio aos Bombeiros Voluntários, foram concedidos apoios de
âmbito operacional no decorrer de registo de ocorrências em que é necessária a
intervenção dos serviços municipais.
Relativamente ao apoio a Escolas e Instituições Diversas no Âmbito da Proteção Civil
destacamos a participação em reunião na GESAMB sobre Segurança Contra Incêndios de
toda a área das instalações (12/10), em reunião na escola Manuel Ferreira Patrício, sobre
medidas de autoproteção de todos os edifícios escolares do agrupamento (20/10), em
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reunião na CIMAC com o CDOS Évora sobre a plataforma de apoio ás operações de
proteção civil (26/01), em reunião com a Associação de Radio Amadores de Évora para
início do processo da sua colaboração em ações de Proteção civil, em que posteriormente
foi concedida autorização para instalarem o seu repetidor no Alto S. Bento nas instalações
do município.
Participação em reunião de trabalho no CDOS Évora com os SMPC’s do Distrito (20/01,
29/09, 24/11) e em reuniões Centro de Coordenação Operacional Distrital (CCOD) no
CDOS de Évora (14/06, 20/09, 02/11).
Visita ao Comando Nacional de Operações de Socorro da ANPC e ao Comando
Operacional da REFER (16/02) e participação no Congresso Internacional de RISCOS
realizado na Universidade de Coimbra (23 a 26/05).
Apoio ao ICNF com o Porta Maquinas do município no transporte de 2 máquinas de rasto.
Acompanhamento da Visita de estado a Évora da Presidente do Chile e do Presidente da
Republica Portuguesa (30/03).
Apoio à Escola Nacional de Bombeiros (ENB) na ação de formação de condução defensiva
realizada no aeródromo municipal para os corpos de bombeiros do distrito (01 e 02/07) e
à Iniciativa “Cuidar da Natureza” da CVP – Centro Humanitário de Évora realizada durante
os meses de setembro, outubro e novembro 2017.
Visita ao SMPC do Colégio dos salesianos ao SMPC no âmbito do projeto municipal Do
Lado de Cá, a autarquia das portas para dentro (12/01), de turma CEF da Escola das PITES
(18/10) e duas turmas de 9º ano da escola das PITES (15/11).
.Apoio a diversas solicitações da PSP e GNR no âmbito operacional no decorrer de registo
de ocorrências em que é necessária a intervenção dos serviços municipais.
09 01 01 05 – Planos de Emergência
Preparação da implementação do Plano de Segurança do Complexo Desportivo.
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Foi elaborada a Ordem de Operações para a Feira S. João 2017 e coordenação
operacional de proteção civil e segurança com montagem posto de comando operacional
na III Meia Maratona 2017 (26/11).
Elaboração do Plano Operacional Municipal 2017, aprovado em reunião da CMDFCI de
24/03 e continuação do desenvolvimento do processo de Revisão do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil de Évora.
Elaboração do Plano de Contingência para pessoas sem-abrigo – Tempo Frio e
apresentação do mesmo em reunião da Unidade de Rede dos Sem Abrigo (13/11).
09 02 RENOVAR A SEGURANÇA PÚBLICA
09 02 01 Segurança
09 02 01 01 – Conselho Municipal de Segurança
Realização de três reuniões do Conselho Municipal de Segurança de Évora (CMS Évora)
em abril, junho e setembro.
Apoio a diversas solicitações das forças de segurança de âmbito operacional no decorrer
do registo de ocorrências em que é necessária a intervenção dos serviços municipais.
Apoio na recolha de 30 cavalos que se encontravam abandonados em diversos locais da
cidade.
09 02 01 99 – Outros
No que se refere ao licenciamento e controlo de atividade de guardas-noturnos foi
efetuado o acompanhamento da respetiva atividade em articulação com a PSP. Foram
lançados 6 concursos para novas zonas tendo sido atribuídas 2.
09 03 01 Cemitérios Municipais
09 03 01 99 – Outros
Manutenção de espaços exteriores nos Cemitérios Municipais.
Pintura do edifício do Cemitério do Espinheiro e arranjos e pintura do muro do Cemitério
dos Remédios.
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0998 OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES
09 98 01 01 - Serviços Jurídicos e de Contencioso
Instrução de processos de contra ordenação: em Dezembro de 2017 encontravam-se em
curso 1013 processos de contencioso. Em 2017 foram rececionadas 308 participações
(serviços fiscalização, PSP, GNR, ASAE, outras entidades) dos quais 258 deram origem a
processo de contraordenação. Foram elaboradas 96 decisões. O montante cobrado
ascende a 6215,50 € sendo a taxa de incobrabilidade de 63%.
Em dezembro encontram-se a decorrer em foro judicial 54 processos em que o município
é parte, sendo que 49 processos decorrem no Tribunal Administrativo/Fiscal e 5
processos em Tribunal Judicial. Foram concluídos 7 processos judiciais.
Foram elaboradas 7 participações criminais e 5 tiveram despacho de arquivamento.
No final de 2017, o serviço de execuções fiscais tinha em curso 595 processos de
execução fiscal, tendo sido concluídos 168.
Emissão de pareceres no âmbito do apoio jurídico a eleitos, trabalhadores, serviços e
juntas de freguesia, prestado apoio jurídico presencial e gratuito aos munícipes sobre as
matérias de competência municipal e informação sobre direitos do consumidor:
pareceres emitidos 380 (347 de apoio jurídico interno e 33 de apoio jurídico externo).
Em 2017 decorreram 9 processos disciplinares e 5 processos de inquérito. Foram
decididos 11 processos disciplinares e 3 processos de inquérito.
Foram elaborados 81 contratos e foi prestado apoio na realização de 5 escrituras.
Ao nível da fiscalização preventiva do Tribunal de Contas foram desenvolvidos 13
processos de visto prévio com uma taxa de sucesso de 100%.
No ano de 2017 foram elaborados/revistos 9 regulamentos municipais.
09 98 01 02 – Auditoria e Modernização Organizacional
Ação de auditoria às disponibilidades: contagens físicas de numerário dos fundos fixos de
caixas – encerramento 2016.
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Elaboração de proposta de programa de Auditorias a realizar no 2º semestre de 2017 e
realização das seguintes ações: ação de auditoria aos fundos permanentes (1º trimestre
de 2017) e aos Fundos fixos de caixa (encerramento contabilístico do exercício de 2017).
No que se refere ao Relatório anual de execução do Plano de Prevenção, foram
desenvolvidos trabalhos de avaliação e exame do grau de execução do Plano – ano de
2016, elaboração do relatório anual de execução de 2016, aprovação do documento pela
Câmara e envio do documento para os órgãos de superintendência, tutela e controlo.
Elaboração de relatório anual com informação sobre volume, tipo de reclamações e/ou
sugestões por unidade/serviço, frequência e resultado da decisão relativo aos anos de
2014, 2015 e 2016: recolha de dados sobre as reclamações apresentadas, produção de
relatório.
Análise do fluxo inerente às Reclamações para avaliação do circuito a implementar para
as reclamações registadas fora do Livro Amarelo e fora do âmbito das Reclamações e
Recursos do Ato Administrativo previsto no CPA.
Divulgação de conteúdos de publicitação não obrigatória na página web do município
nomeadamente a criação de subseparador destinada a fornecer aos munícipes
informação sobre o IFFRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e
Revitalização Urbanas e disponibilização do formulário.
Resposta a diversos Inquéritos: Potencial Cientifico e Tecnológico Nacional 2016,
inquérito sobre o Plano e Prevenção de Riscos no âmbito da auditoria ao PAEL efetuada
pela IGF, inquéritos diversos no âmbito de teses de mestrado e recolha de contributos
para resposta ao levantamento nacional sobre práticas de sustentabilidade local.
0998 01 09 – Outros
No que se refere ao Financiamento Externo, foi a seguinte a atividade desenvolvida:
Alentejo2020:
• Remodelação/modernização das infraestruturas educativas – assistência técnica das
candidaturas municipais no âmbito do PDCT do Alentejo Central;
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• Submissão da candidatura intermunicipal “Sistema de Apoio à Modernização e
Capacitação da Administração Pública” no âmbito do PDCT do Alentejo
• Aprovação e contratualização da candidatura “Programa de Intervenção de conservação e
consolidação do Aqueduto de Água de Prata”;
• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDU) – assistência técnica na
submissão e aprovação de candidaturas no âmbito do aviso ALT20-06-2016-18 –
Mobilidade Urbana Sustentável.
• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável – Acesso Público à Porta da
Traição – aprovação e acompanhamento da candidatura;
• Acompanhamento da candidatura PEDU: ações a executar no âmbito do Plano de Ação
Integrada das Comunidades Desfavorecidas;
• Apresentação da candidatura “Rede Museológica” no âmbito do PEDU;
• Preparação das seguintes candidaturas no âmbito do PEDU: “Área de Acolhimento ao
Visitante do Teatro Garcia de Resende”, “Recuperação do Salão Central Eborense”
• PDCT-AC – Assistência técnica na submissão de candidatura para Promoção do Sucesso
Escolar,
• Assistência técnica na submissão e aprovação de candidatura EducArte;

• DLBC Rural – cadeias curtas e mercados locais – elaboração e submissão da candidatura
do projeto “Circuitos Curtos e Mercados Locais – Pegada do Hortelão” que assenta na
aposta do município na dinamização do setor agrícola do concelho e na dinamização da
pequena e média agricultura familiar.

Programação de projetos de investimento 2017-2020, objeto de financiamento
comunitário, acompanhamento do PEDU e Mapeamento de equipamentos sociais.
Apresentação de candidatura do Laboratório de Descarbonização e rede de carregamento
de viaturas elétricas ao Fundo Ambiental.
Projeto LIFE/Lines – elaboração de relatórios intercalares, elaboração de relatório
financeiro no âmbito do financiamento europeu.
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Projeto “LIFE LIMUS” – acompanhamento do projeto com reunião de parceria em
Badajoz. O projeto tem como objetivos a transferência tecnológica para o livre acesso a
museus e espaços arqueológicos na Extremadura e Alentejo, baseado em dispositivos
móveis.
Preparação da candidatura “Alentejo Central Plastic Free” ao “Urban Innovative Actions”.
Participação em Gent, Bélgica, na reunião da Urban Development Network da Comissão
Europeia.
Acompanhamento dos projetos “Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos de
Évora, Alentejo Central e Alentejo”, “Confluências”.
Acompanhamento dos projetos “Valorização, promoção e desenvolvimento do
Património Histórico e Cultural de Évora e Região Envolvente” e “Voz que canta voz que
conta” que integram as candidaturas ao Eixo do Património Cultural e Natural do
Alentejo2020, efetuadas e lideradas pela ERT.
Candidatura ao Turismo de Portugal “Turismo Acessível – Évora – Turismo para todos” e
preparação da candidatura de “Reabilitação das Termas Romanas” ao Programa Valorizar.
Participação no evento anual Jessica 2017 – Balanço e Perspetivas Futuras, na
apresentação do Programa Porta 20 e em sessão na CCDRA sobre o LIFE.
Apoio à Junta de Freguesia de S. Bento do Mato relativamente a informação sobre
candidaturas a financiamentos externos.
Outras atividades:
Preparação da futura disponibilização do “Livro de reclamações on-line”.
Efetuado o procedimento de recebimento e gestão das reclamações/pretensões dos
munícipes face à importância dos mesmos para a melhoria da organização.
Acompanhamento da execução orçamental do ano de 2017, que incluiu o controlo da
execução orçamental, com reportes às diversas entidades, nos termos da lei, assim como
a elaboração de modificações orçamentais (alterações e revisão) necessárias.
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