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INTRODUÇÃO
A apresentação da atividade municipal foi estruturada de acordo com a codificação do Plano
de Atividades de 2015 e está organizada por função/sub-função/programa/projeto.
O ano de 2015 foi dedicado às Comemorações dos 500 anos do Palácio D. Manuel, tema que
enquadrou a atividade municipal.

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
Realizados atendimentos semanais à população pelos eleitos com pelouro (527) e
atendimentos em reuniões públicas de Câmara com monitorização junto dos serviços
municipais e encaminhamento interno ou externo.
Foram efetuadas reuniões gerais e sectoriais com os trabalhadores da Câmara.
Desenvolvimento da iniciativa de promoção de cidadania ativa “Pelos Caminhos do
Concelho – a Câmara ao encontro das populações” em seis uniões de freguesia/freguesias
do concelho: Bacelo e Srª Saúde (23/04/2015), Canaviais (04/07/2015), S. Vicente do
Pigeiro e S. Manços (24/10/2015), Torre de Coelheiros (31/10/2015), Évora (21/11/2015),
S. Seb. Giesteira e Boa Fé (12/12/2015).
Efectuadas diversas reuniões de auscultação de cidadãos e instituições sobre matérias
específicas.
01 01 02 Estruturas Consultivas Locais de Participação
01 01 02 01 – Educação
Reunião do Conselho Municipal de Educação em 10 de março e em 7 de julho de 2015.
Realização de Encontro Plenário do Projeto Educativo Local (PEL) 2015, em 19 de março,
cujo programa incluiu a realização de Conferência sobre Projetos Educativos Locais,
apresentação de resultados de execução do PEL 2014, dinamização de 3 oficinas de
trabalho sobre as temáticas: visão prospetiva do PEL, Metodologia e Comunicação no PEL,
Conselho de Coordenação Pedagógica do PEL. Contou com a presença de 42 participantes
de 28 instituições e 3 autarquias.
Prestação de Contas | Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2015

2

Município de Évora

01 01 02 03 – Ação Social
Foram realizadas cinco reuniões plenárias ordinárias e três extraordinárias do CLASE
(Conselho Local de Ação Social). Foram dinamizadas duas unidades de Rede (Saúde
Mental e Envelhecimento Populacional). Participação na ECID e Dinamização de 3
Comunidades de Práticas Temporárias (Portugal 2020, Problemas Complexos, Idade +).
Foram realizadas doze reuniões do Núcleo Executivo do CLAS. Foram criados 2 grupos de
trabalho: Carta Social e Fórum de Rede Sociais.
01 01 02 05 - Desporto e Juventude
O Conselho Municipal de Juventude de Évora reuniu seis vezes ao longo do ano,
registando-se sempre uma elevada assiduidade dos membros.
No âmbito da criação do Conselho Municipal de Desporto, foram realizadas reuniões com
todas as Associações Desportivas, estando a respetiva proposta de regulamento de
funcionamento em fase final de preparação.
s/cod. - Comissão Municipal de Economia e Turismo de Évora (CMETE)
Realização de reunião da CMETE em 30/11/2015 e proposta de calendarização de
reuniões do Plenário e Setoriais para o ano de 2016.
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 destacamos a elaboração e
apresentação da informação sobre a atividade do município e sobre a situação económica
e financeira, presente a todas as cinco reuniões ordinárias do referido órgão (27/02/2015,
30/04/2015 e 05/05/2015, 25/06/2015, 25/09/2015, 18/12/2015).
Para além das sessões ordinárias realizaram-se duas sessões extraordinárias (19/08/2015
e 27/11/2015) e duas sessões informais (12/06/2015 - Fim dos Circos com Animais em
Évora e 14/09/2015 - Taxa de Ocupação do Subsolo).
01 01 03 03 – Descentralização/Juntas de Freguesia
Em 14/01/2015 decorreu a cerimónia de assinatura dos Acordos de Execução e Contratos
Interadministrativos de delegação de competências, referentes aos anos de 2014 e 2015
(e 3 freguesias ainda de 2013), pela primeira vez ao abrigo da nova legislação, DL 73/2013
de 12 de setembro.
Acompanhamento dos protocolos de cooperação CME/Juntas de Freguesia.
Preparados os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos para 2016.
No Gabinete de Apoio às Freguesias, criado em 2014, foram rececionados 1166 pedidos
de apoio das 12 Juntas/Uniões de Freguesia, foi efetuado o reencaminhamento para os
serviços da CME para análise e/ou resposta.
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Foram prestados apoios diversos às freguesias no âmbito das suas festas, num total de 21
iniciativas.
Dinamização do projeto conjunto de participação de 8 freguesias do concelho, na Feira S.
João 2015, alusivo ao tema “A Água é um bem público”.
Apoio às Juntas de Freguesias Urbanas, UF da Malagueira e Horta das Figueiras e UF do
Bacelo e Srª Saúde na conceção e requalificação de espaços desportivos de ar livre, tendo
sido instalados um conjunto diversificado de equipamentos para a prática de atividade
física em espaços verdes e ecopista.
01 01 03 04 – Associativismo Intermunicipal
Participação nos órgãos e actividades da CIMAC.
Participação nos órgãos e actividades da ANMP com intervenção do Presidente da CM no
Congresso.
Participação em actividades associativas, formais e informais
No âmbito da participação na Rede Corredor Azul, procedeu-se a análise conjunta com os
parceiros do Conselho Consultivo das possibilidades de candidatura no âmbito do
Portugal 2020.
01 01 06 Reivindicações ao Poder Central/Concelho
01 01 06 02 – Educação, Ação Social e Saúde
Recomendação do Conselho Municipal de Educação sobre a comparticipação do
transporte escolar pelos alunos do ensino secundário; Pareceres sobre as alterações
previstas para a Lei nº 147/99, de 1 de setembro “Lei de Proteção de Crianças e Jovens”,
sobre a proposta de alteração ao DL nº 7/2003 – Conselhos Municipais de Educação,
sobre a proposta de Lei relativa à universalidade da Educação Pré-Escolar para crianças a
partir dos 4 anos de idade, alteração ao DL nº 212/2009 sobre Atividades de
Enriquecimento Curricular.
Resposta a questionário da ANMP sobre Carta Educativa Monitorização e Revisão.
Em resposta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, elaboração de Contributos
sobre projetos de inclusão de cidadãos com deficiência.
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 e comissões permanentes.
Participação nas duas Comissões Sociais de Freguesias (Canaviais e S. Sebastião e Boa Fé).
01 01 07 02 – Regionais
Participação do Presidente da CME na Assembleia Geral do MARÉ
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01 01 07 03 – Nacionais
Participação em todas as reuniões (Azambuja/maio, Lisboa/maio, Torres Vedras/junho,
Braga/julho) da Comissão de Coordenação da Rede Territorial Portuguesa das Cidades
Educadoras. Coordenação do grupo de trabalho para construção do referencial PEL,
participação no grupo de trabalho sobre inclusão social.
Participação nas reuniões da Rede Nacional de Judiarias e da Rede de Cidades Património
Mundial Portuguesas.
01 01 07 04 - Internacionais
Geminações: organização e acompanhamento da visita da Associação dos Amigos de
Chartres (28 a 31 de maio) e deslocação do Presidente da Câmara Municipal a Chartres no
âmbito das atividades da geminação (18 a 20 de setembro).
Redes internacionais: divulgação do projeto da OCPM “Apresentação de cartazes – XIII
Congresso Mundial da OCPM”, organização da Comemoração do Dia da Solidariedade das
Cidades Património Mundial da OCPM e acompanhamento do projeto de geminação
entre escolas da OCPM “Jovens na Pista do Património Mundial”.
Relativamente à rede MECINE destaca-se a elaboração de relatório síntese sobre o
projeto Smart Cities em desenvolvimento em Évora e a participação na reunião de
coordenação da rede, realizada em Ravenna (31/03/2015).
Em relação à rede AVEC, apresentação de candidatura ao Programa Europa dos Cidadãos,
realização do Bureau Eletrónico da rede (17 de abril), participação na Assembleia Geral da
Rede em Arles – França (3 e 4 de julho), participação na reunião do Conselho de
Administração da rede que teve lugar em Arad – Roménia (21 de outubro).
Participação do Presidente da CME no Comité das Regiões da União Europeia e, nesse
âmbito, elaboração dos pareceres “Normas de Remuneração da Atividade Profissional da
UE”, “Cooperação Europeia no Domínio da Juventude 2010-2018” e “A Integração dos
Desempregados de longa duração no mercado de trabalho”.

01 02 REESTRUTURAR A CÂMARA, INOVAR O SERVIÇO PÚBLICO
01 02 01 Organização dos Serviços
01 02 01 01 – Reorganização dos Serviços Municipais
Consolidação da nova Organização de Serviços.
Elaboração/revisão dos seguintes regulamentos municipais: Alteração ao Regulamento
Municipal dos Circuitos Turísticos em Trens com Cavalos na Cidade de Évora, Alteração ao
Regulamento Municipal de Atribuição de Lotes para Instalação de Atividades Económicas,
Alteração ao Regulamento da Comissão Municipal de Economia e Turismo de Évora,
Projeto de Regulamento de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais
e de Prestação de Serviços do Município de Évora, Proposta de Alteração do Regulamento
e Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de Évora, Regulamento Municipal de
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Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, Regulamento de Serviço de Saneamento de Águas
Residuais Urbanas, Regulamento do Serviço Público de Abastecimento Público de Água.
Foram aprovadas as Normas de Utilização do Monte Alentejano.

01 02 01 02 – Modernização dos Serviços Municipais
No âmbito do programa de Modernização Alentejo Central @ 2015:
Avaliação da substituição dos sistemas informáticos municipais de gestão documental e
processual de gestão de processo urbanísticos, em articulação com o Centro Tecnologias
Digitais da CIMAC.
Realização de sessões de trabalho com CIMAC no âmbito da reengenharia de processos,
nomeadamente da área do urbanismo – no âmbito da integração das funcionalidades do
POP no novo sistema de gestão documental.
Desenvolvimento de procedimentos, em articulação com CIMAC, Smartvision e Link
Consulting, para preparação da adoção e entrada em funcionamento do novo software de
gestão documental EdocLink.
Elaboração de formação interna ao universo dos utilizadores da CME: logística,
calendarização, definição e preparação dos conteúdos, acompanhamento e
monitorização.
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 CTDCIMAC.
Criação de plano de divulgação da MEF (nova classificação arquivística para as autarquias
locais) e levantamento da rotina de recolha de documentos em papel pelos serviços do
município para posterior definição de regras para a recolha pelos diversos serviços de
atendimento dos documentos que dão entrada em papel e sua entrega no serviço que irá
gerir o arquivo corrente. Proposta de Manual de Normalização e Controlo Documental,
Construção de catálogo de documentos, catálogo de processos e conceção e
desenvolvimento de modelos diversos. Elaboração, em articulação com Smartvision, do
Plano de Classificação de Documentos (MEF) a adotar– classificação através da MEF dos
processos do município.
Elaboração de proposta de adesão ao serviço de caixa postal eletrónica – Via CTT.
Participação em projetos de modernização da CIMAC: elaborado projeto e
implementação da transmissão áudio-vídeo na internet das sessões da AM Évora e
procedeu-se ao desenvolvimento de testes para a integração dos sistemas de
comunicação municipais de voz fixa, no sistema VOIP CIMAC.
No que se refere à elaboração de manuais de procedimentos setoriais, foi efetuado o
levantamento da tipologia de atendimentos/processos desenvolvidos no âmbito do
Balcão Único.
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01 02 02 Força de Trabalho/Trabalhadores
01 02 02 01 – Melhoria das Condições de Trabalho
Defendeu-se a aplicou-se as 35h/semanais. O Tribunal Administrativo de Beja decidiu a
favor do Município quanto aos ACEEPs e, posteriormente, o Tribunal Constitucional
decidiu no mesmo sentido.
No âmbito do serviço de medicina laboral foram realizados 669 exames médicos
periódicos e 33 exames médicos ocasionais.
O Gabinete de Enfermagem fez atendimentos a trabalhadores. No âmbito da intervenção
ao nível da enfermagem e psicossocial, foram visitados ao longo do ano vários locais de
trabalho.
Verificaram-se 15 acidentes de trabalho, dos quais 9 originaram baixa médica. Em
dezembro de 2015 encontravam-se com baixa médica 87 trabalhadores.
Foram elaborados os folhetos informativos sobre: Stress e Burnout, Gestão e Resolução
de conflitos, Riscos Psicossociais e procedeu-se à Comemoração da Semana Europeia de
Segurança e Saúde no Trabalho (19 a 23 de outubro).
01 02 02 02 – Formação
Foram realizadas 73 ações de formação frequentadas por 507 formandos num total de
4964 horas.
01 02 02 03 – Participação dos Trabalhadores
Foram realizadas reuniões do executivo municipal com os trabalhadores de apresentação
das Opções do Plano e Orçamento de 2015 e preparação para 2016.
Foi elaborado e submetido à DGAL o Balanço Social relativo ao ano de 2014, em março de
2015. Foi apresentada uma versão mais aprofundada do documento em Reunião de
Câmara Municipal de 11/06/2015.
01 02 02 99 – Outras
No final de 2015, o município de Évora contava com 1027 trabalhadores, dos quais 978
com contrato de trabalho em funções públicas celebrado por tempo indeterminado. Em
dezembro de 2015, encontravam-se integrados 133 cidadãos em programas com
financiamento do IEFP. Durante 2015, aposentaram-se 13 trabalhadores. Foram
desenvolvidos 10 procedimentos de concurso, 1 para contrato de trabalho por tempo
indeterminado e 9 relativo a recrutamento de AEC´s através da plataforma do ME. Foram
desenvolvidos 15 procedimentos relativos a comissões de serviço/nomeações.
Relativamente a gestão e acompanhamento dos estágios, foram rececionados pelos
serviços 36 pedidos de estágios profissionais e 43 pedidos de estágios curriculares.
Foram assinados, publicados e divulgados junto dos trabalhadores os quatro Acordos
Coletivos de Empregador Público – STAL, SINTAP, STE e STFPSSRA.
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Avaliação do desempenho dos trabalhadores referente ao biénio 2013-2014. Iniciado o
processo conducente à contratualização dos parâmetros de avaliação, referentes ao
biénio de 2015-2016.
Foi elaborado o Mapa de Pessoal para o ano de 2016, com a participação dos serviços.
Iniciativas de caráter sócio-laboral: Comemoração do Dia Internacional da Mulher, 5º
Magusto dos Trabalhadores do Município, 2º Happening.
Foram organizadas ações de sensibilização em conjunto com entidades parceiras
nomeadamente colheita de sangue em parceria com o Hospital Espirito Santo e rastreio
pulmonar – Espirometria no Parque de Materiais.
Foram produzidos e distribuídos a todos os trabalhadores 8 folhetos informativos sobre
temáticas de interesse.
01 02 03 Instalações Municipais
01 02 03 01 – Reestruturação das Instalações Municipais
No âmbito da Comissão de Instalações do Município de Évora está em elaboração o Plano
de Instalações Municipais e foi elaborado o Estudo Prévio para a instalação de serviços
municipais no edifício da ex-Rodoviária.
01 02 03 02 – Intervenções não estruturais em Instalações Municipais
Tem sido desenvolvido trabalho com o objetivo de conseguir a melhoria das condições de
trabalho e o melhor aproveitamento das instalações existentes.
Foi pavimentada a zona adjacente às oficinas no Parque de Materiais.
01 02 03 99 – Ações Diversas
Atualização da base de dados de instalações municipais, permitindo o conhecimento do
estado e ocupação das mesmas.
Vigilância e segurança das instalações municipais: desenvolvido trabalho no sentido de
racionalizar os meios, integrando gradualmente os vários espaços municipais no serviço
contratado ao exterior, procurando reduzir custos sem descurar a segurança.
Para além da limpeza das instalações municipais foi assegurado apoio de limpeza no
Teatro Garcia de Resende, Escola Básica André de Resende e Feira S. João 2015.
01 02 04 Equipamento
01 02 04 06 – Manutenção e Assistência Técnica
Análises preparatórias e atualização dos sistemas de segurança de suporte aos sistemas
informáticos municipais (anti-malware).
Diagnóstico e desenvolvimento de ações corretivas para anomalias na rede de fibra ótica
intermunicipal no Parque de Materiais da Barbarala.

Prestação de Contas | Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2015

8

Município de Évora

Implementação das instalações/configurações nos equipamentos locais dos serviços das
componentes aplicacionais de ligação entre o novo sistema informático municipal de
gestão documental e processual genérico e o Microsoft Windows/Office, para utilização
mais ágil do sistema.
Apoio especializado aos procedimentos de transição de ano, ao nível dos sistemas
informáticos de gestão municipal e configuração do sistema web de gestão de inscrições
do Bikévora.
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 e desenvolvimento de plataforma colaborativa de suporte
às atividades dos eleitos.
Novas especificações gráficas para o sistema de gestão de filas do Balcão Único
Municipal.
01 02 05 Valorização do Município
01 02 05 01 – Protocolo/Representação
Apoio a Exposições, receções e eventos protocolares e de promoção de Évora.
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 1400
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.
Conceção e edição de várias brochuras/folhetos informativos, nomeadamente os
Folhetos Informativos relativos ao Estacionamento no Centro Histórico e Fatura
Eletrónica e Débito Direto, os folhetos relativos à programação do TGR, “Natal Clássico”,
Programa Jogar+ 2015/2016, Exposição Yábura.
Conceção e edição quinzenal da newsletter “Évora Local” em formato digital (22
newsletters num total de 286 noticias), divulgação online (3600 contactos e-mail), edição
vídeo semanal “Magazine Semanal” (51 edições – 280 reportagens vídeo), reportagens
vídeo de iniciativas promovidas e/ou apoiados pelo município (300), spot institucional
semanal nas rádios locais e edição semanal do Guia da Semana (51 edições) em formato
digital e distribuição em papel.
Nas plataformas de comunicação do Município na web destaca-se o lançamento do novo
site do turismo, do site da Agenda Desportiva, de Rede de mini-mupis digitais.
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Foi assegurada a atualização do sítio oficial da CME, tendo sido introduzidas 300 notícias,
sendo 479.808 o número de páginas visualizadas em 2015.
Gestão de diversos sites e perfis nas redes sociais - Évora Desporto/agenda desportiva,
CLASE, Cidade Educadora - e procedeu-se à gestão dos perfis nas redes sociais - Évora
Notícias FB (introdução de 737 posts), Agenda Cultural FB (inserção de 1600 eventos),
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 à estruturação da página web e ferramentas de suporte à fiscalização foi
efetuado um trabalho de estruturação de documentação base de utilidade à respetiva
atividade.
Foi concluída a edição digital das Atas de Ciclos de Conferências do Convento dos
Remédios e foram realizadas reuniões com o objetivo de delinear uma proposta de
critérios editoriais, funcionamento e periodicidade do Boletim “A Cidade de Évora”.
01 02 05 99 – Outras
Exercício de competências de fiscalização, nomeadamente controlo de ocupação de
espaço público - instalação de esplanadas (65), instalação de publicidade (24), outras
ocupações (3) – venda ambulante (1), ações de vigilância ou desmobilização de
acampamentos ilegais (10), ambiente – poços e fendas (3), resíduos de construção e
demolição (8), resíduos sólios urbanos (6) – fiscalização e estabelecimentos em período
noturno (2), controlo de instalação, modificação e encerramento de estabelecimentos
comerciais/licenciamento zero (137).
Foi ainda efetuada a fiscalização da Feira S. João 2015 e de nove mercados temporários.
Efetuadas 62 notificações pessoais e levantamento de 151 autos de notícia por
contraordenação.
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, 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.
Deu-se sequência aos trabalhos de identificação, registo e resolução e 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.
Lançamento de concursos públicos para fornecimento de combustível e energia elétrica.
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Continuação do trabalho desenvolvido no âmbito da recuperação da receita municipal de
água, saneamento e RSU.
Continuação da revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas e do estudo
do tarifário para a água, para o saneamento e para os resíduos sólidos.
01 03 01 02 – Medidas de Médio e Longo Prazo
No âmbito do Programa de Reequilíbrio de Médio e Longo prazo, e após análise da nova
legislação sobre o Fundo de Apoio Municipal, foi presente à reunião de Câmara de 21 de
janeiro de 2015, a proposta de opção pelo Saneamento Financeiro, mecanismo de
recuperação financeira considerado menos gravoso para o município.
Elaboração e aprovação do Plano de Saneamento Financeiro, reuniões com entidades
bancárias para auscultação de interesse de financiamento e lançamento do concurso com
aprovação pelos Órgãos Municipais e envio de convites às entidades bancárias.
No que se refere à implementação do Programa de Reequilíbrio de Médio e Longo Prazo,
foram definidas medidas essenciais para a resolução do desequilíbrio financeiro
estrutural: a saída do sistema multimunicipal de águas e saneamento, passando a integrar
outro sistema em que se recupere a capacidade de gestão estratégica sobre a gestão e
em que as tarifas debitadas ao município sejam substancialmente reduzidas, sendo que
até ao momento o município tem sido impedido de deixar o sistema e a renegociação
com a Trevo do contrato de Concessão de Transportes Públicos, começando os seus
efeitos a sentir-se no ano de 2015, permitindo reduzir a fatura mensal para metade do
valor cobrado sem redução da qualidade do serviço prestado à população.
01 03 01 03 – Situações Extraordinárias
Através de comunicações enviadas à ANMP e de intervenções do Presidente da Câmara
nas reuniões da ANMP, têm sido efetuadas diversas diligências com vista à renegociação
do PAEL.
Foi efetuada a execução e acompanhamento do Plano de Ajustamento Financeiro do
PAEL, com o reporte à DGAL da informação prevista na legislação em vigor.

01 04 APOIAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO
01 04 01 Relacionamento Institucional
01 04 01 02 – Relacionamento regular entre a CME e as Associações
Realização em 15/06/2015 de reunião com os agentes desportivos de Évora no Salão
Nobre dos Paços do Concelho para avaliação conjunta de instrumentos de trabalho que
deverão constituir-se como apoio à atividade desportiva.
Diversas reuniões, individuais e conjuntas, com associações.
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01 04 02 Apoios Materiais e Financeiros
01 04 02 03 – Apoios Logísticos e Técnicos
Foi concedido apoio logístico a 28 agentes culturais e recreativos, incluindo a impressão
de cartazes, cedência de transporte, montagem de palcos/estrados/cadeiras num valor
total de 38.520,31 €.

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
Apresentada candidatura no âmbito do PEDUS (Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano Sustentável) a qual tem como principais componentes a 1) Requalificação de
edifícios municipais; 2) Requalificação de edifícios de instituições; 3) Requalificação de
espaços públicos; 4) Apoio à recuperação de edifícios privados; 5) Apoio ao comércio de
proximidade. Esta candidatura contou com parcerias com a Universidade de Évora, Santa
Casa da Misericórdia, Associação Comercial e Fundação Eugénio de Almeida;
Trabalhos, em curso, para o plano de gestão e salvaguarda bem como para a definição da
zona especial de protecção, instrumentos fundamentais para um programa de
revalorização e regeneração urbana e ainda para recuperar a credibilidade e prestígio
junto da UNESCO
Na preparação do Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de Évora foi promovido ciclo
de Encontros Técnicos subordinados ao tema “O Planeamento para os Conjuntos
Classificados” que incluiu a realização de 2 sessões em 2015.
Inauguração da Exposição “YABURA, uma cidade do al-Andaluz” em 15 de abril de 2015,
patente ao público até setembro, com cerca de 7000 visitantes e organização de várias
atividades de animação incluindo a iniciativa “Uma noite no Convento” e programa da
RTP 2 (A Fé dos Homens) sobre a exposição.
Proposta para a realização da Carta de Valores Patrimoniais do Centro Histórico de Évora
(CVPCHE): levantamento e revisão das fachadas de valor patrimonial da antiga freguesia
da Sé e S. Pedro. Foi realizado relatório CVP relativo à antiga freguesia de S. Mamede.
Identificação de imóveis e prédios municipais (domínio privado municipal/atualização da
informação/construção e carta temática).
No âmbito do inventário do Fundo Documental Histórico da CME, está em curso a
inventariação da documentação referente à secção de gestão documental.
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Dinamização de preparação do processo de recuperação da Igreja de Santo Antão com
realização de contactos com paróquia e a DRCALEN.
Avaliação Permanente do Espaço Público (APEP): concluiu-se o relatório 3 – “Tipologias e
Estado dos Pavimentos - Centro Histórico de Évora” e encontram-se em elaboração os
relatórios 4 - “ Mobilidade Pedonal no Centro Histórico de Évora” e 5 - “Tipologias e
Estado de Conservação dos Espaços Verdes do Centro Histórico”.
Levantamento e elaboração de relatório sobre o estado de conservação das Casas de
Banho Públicas do Centro Histórico/Jardim Público.
02 01 01 02 – Animação do Centro Histórico
Festival de Verão “Cenas ao Sul” promovido pela CME em colaboração com as juntas de
freguesia e a Entidade Regional de Turismo, mediante assinatura de Acordo de
Colaboração. Realização de 22 espetáculos no Centro Histórico e Bairros da Cidade.
Realização do XVI Festival de Arte Jovem no Palácio D. Manuel e realização de projetos
educativos: 9 ateliers de expressão plástica inspirada no tema do XVI Festival com a
participação de 184 crianças (pré-primária).
Realização de seis conferências no âmbito do ciclo “Outros Patrimónios de Évora”.
Programa Comemorativo dos 500 anos do Palácio D. Manuel, conceção e abertura da
exposição “O Paço e a Cidade” no r/c do Palácio D. Manuel, com 4167 visitantes (junho e
julho) e animação do palácio com Teatro Vicentino em colaboração com CENDREV.
Organização do Congresso Internacional “Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder
e de conhecimento na Europa” de 5 a 7 de novembro, numa parceria com a Universidade
de Évora.
O Congresso reuniu cerca de 150 investigadores oriundos de 29 instituições académicas e
científicas de Portugal e outros países europeus, Brasil e Canadá. Contou com 78
comunicações de 112 autores subordinadas às seguintes temáticas: os palácios e a
polarização, a renovação e a expansão do espaço urbano; o palácio numa leitura
arquitetónica e artística; o palácio, as instituições e os agentes de poder, cultura e ciência
que albergaram ou promoveram, numa perspetiva histórica global de longa duração.
Realização em 25/11/2015 de sessão comemorativa dos 29 anos da Classificação de Évora
como Património da Humanidade.
02 01 01 03 – Requalificação/conservação do edificado
Acordo de Colaboração entre a CME, a Universidade de Évora e proprietários de edifícios
devolutos no Centro Histórico em 13 de maio, que visa a realização do estudo destes
edifícios por alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade de Évora, no âmbito da
unidade curricular de conservação e reabilitação de edifícios.
No que se refere à conservação das muralhas foi efetuado Relatório de Diagnóstico.
Identificação de patologias e mapeamentos e proposta de metodologia de intervenção.
Programa Casa Caiada que registou 14 candidaturas.
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02 01 02 Afirmação Nacional e Internacional
02 01 02 01 – Afirmação Institucional
Participação na missão organizada pela Secretaria de Estado da Administração Local a
Kortrijk e Mons (Bélgica), no âmbito da rede das cidades criativas.
Participação e comunicação do Presidente da Câmara na Conferência Internacional
Cidades Sustentáveis em Brasília, sobre o projeto Évora Carbono Zero, de 5 a 9 de abril.
Organização da visita guiada a grupos de jovens de Badajoz solicitada pelo Ayuntamiento
de Badajoz (25 julho).
02 01 02 02 – Promoção
Comemorações do Dia Mundial do Turismo com a edição do mapa turístico e desdobrável
“Évora Imperdível” e criação do site Évoraturismo.
Reedição do mapa turístico da cidade e conceção de folhetos: Termas Romanas e
promoção turístico-cultural do património rural no âmbito do AGERE – Rural Tour.
Iniciativa conjunta CME – União de Freguesias da Tourega e Guadalupe nas Jornadas
Europeias do Património.
02 02 VALORIZAR O PATRIMÓNIO CONCELHIO, COOPERAR COM A REGIÃO
02 02 01 Valorização Integrada do Património
02 02 01 01 – Estudos e Planeamento
No âmbito do Plano Integrado de Valorização do Património Concelhio foi elaborado o
primeiro relatório do Programa AGERE. Está em curso o levantamento do património
concelhio.
Organização de visitas ao património arqueológico e religiosos da Nª Srª Tourega, S. Brás
do Regedouro e à Igreja paroquial de S. Marcos da Abóboda. Visita à Igreja de S. Miguel
de Machede (Natal Clássico).
02 02 01 02 - Recuperação e Valorização do Património Arqueológico
Património megalítico: limpeza do acesso ao menir dos Almendres, iniciou-se a
remodelação do Centro Interpretativo do Megalitismo – Convento dos Remédios e da
exposição Ebora Megalithica, efetuou-se reunião sobre Zona especial e proteção dos
Almendres e Anta Grande do Zambujeiro e deu-se apoio à realização do Solstício
Megalítico em Guadalupe.
Termas Romanas: procedeu-se à iluminação e pintura, ao início do projeto de
musealização e à definição do programa museológico. Foi adjudicada intervenção de
conservação e consolidação.
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Continuação dos projetos de virtualização do espaço das antigas Termas Romanas e
edição do folheto bilingue sobre as Termas. Concluiu-se o guia interpretativo (bilingue).
Templo Romano: reparação dos projetores e quadro elétrico e montagem dos filtros de
iluminação.
02 02 01 03 – Conservação do Edificado
Fontes, Bicas e Chafarizes: foi realizado o Relatório Periódico de Monitorização e
Propostas de intervenção.
Aprovação da candidatura do Aqueduto de Água de Prata ao World Monument Found e
nesse âmbito elaboração do Plano Estratégico para a Conservação. Procedeu-se a
intervenção no cano sobre o arco do pátio do Grupo Pró-Évora.
Encontra-se em curso a elaboração da edição do Guia de Boas Práticas na Intervenção no
Património Edificado e participação no Programa de World Heritage Volunteer 2015:
workshops de cal, pigmentos e esgrafitos.
Teve continuidade a obra de Limpeza e Recuperação das Arcadas do Centro Histórico de
Évora e elaboração do respetivo balanço.
02 02 01 04 – Preservação e Valorização do Património
Relativamente ao Inventário e Manutenção do Espólio Arqueológico foi efetuada a
receção, conferência e inventariação de 15 contentores de Espólio Arqueológico
resultante da intervenção do sítio “Paço dos Lobos da Gama”.
02 02 01 05 – Oficina de Conservação e Restauro
Acompanhamento da obra de conservação e reabilitação das arcadas de Évora e relatório
prévio de conservação e restauro dos cinco Passos do Senhor Jesus.
Limpeza e conservação de peças para integração na exposição “YABURA”.
Intervenção de limpeza e estabilização das chaves e do Aqueduto e placa de aferição.
Estudo sobre a pintura Santa Francisca Romana, estudo sobre a Igreja de Nª Srª
Remédios.
Registo fotográfico de moedas islâmicas, identificação de patologias e metodologia
intervenção.
02 02 02 Cooperar com a Região
02 02 02 02 – Iniciativas com Outras Entidades Públicas
No âmbito da parceria com a Turismo do Alentejo, ERT , elaboração de contributos para o
Plano Estratégico da ERT – Plano de Ação, eixo Património Mundial e cooperação
institucional no âmbito da candidatura do Montado a Património da Humanidade.
Participação da reunião de apresentação da proposta para o Plano Estratégico para o
Desenvolvimento e Promoção Turística do Enoturismo no Alentejo e Ribatejo, na
apresentação do Guia Técnico de Acessibilidade do Destino Turístico, na apresentação do
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diagnóstico para o “Plano Estratégico para o Touring Cultural e Paisagístico”, no
lançamento do Guia de Restaurantes Certificados do Alentejo, no Congresso Nacional de
Hotelaria e Turismo, em reuniões preparatórias da participação conjunta dos municípios
na BTL 2016 e no encontro anual dos Técnicos de Turismo dos Municípios da área de
atuação a ERT.
02 02 02 03 – Iniciativas com outras entidades não públicas
Apoio à realização do FITA – Fest. Internacional de Teatro do Alentejo, organização por
Lendias d´Encantar.

03 FOMENTAR A ECONOMIA E O EMPREGO, ATRAIR INVESTIMENTO
03 01 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
03 01 01 01 Instrumentos de Intervenção Estratégica
03 01 01 01 - Planos Estratégicos
Elaboração do PEDUS - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável e,
neste âmbito, elaboração do Plano Ação Renovação Urbana (PARU), Plano de Ação
Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) e Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável (PMUSE), integrado no Plano Ação Mobilidade Urbana Sustentável do
Alentejo Central (PAMUS) em elaboração pela CIMAC.
Participação na Sessão de Apresentação da Carta Estratégica de Montemor-o-Novo
realizada em 17/11/2015.
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 na cerimónia de inauguração do PCTA, realizada em 15/09/2015. O PCTA, no
momento da inauguração acolhia 38 empresas com duas centenas de trabalhadores.
Participação do Presidente da CME nas Reuniões do Conselho de Administração do PCTA.
03 02 01 03 – Zonas Empresariais da Cidade
No que se refere ao PIAE foi efetuada visita à obra de construção das instalações da Air
Olesa. Empresa a laborar desde setembro de 2015.
Foram atribuídos os lotes B-I e B-I-B às empresas Mecachrome Aeronáutica, Lda e
EMMAD II – Embalagens Técnicas, Lda., respetivamente, e foi deliberado revogar a
atribuição dos lotes nºs B-I-A, B-I-B, B-i-C do PIAE a empresa do grupo Adler.
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Relativamente ao PITE foi celebrado contrato de arrendamento com a Fundição de Évora
relativo a parcela de terreno para instalação de torre de refrigeração, indispensável para
a sua laboração.
Foi autorizada a venda dos lotes nºs 8 da Rua do Mármore e nºs 48 e 49 da zona de
expansão do PITE.
Foi efetuada a resolução contratual com a empresa Tiago Morgado – Representações e
Comércio de Produtos Químicos, Lda., dos lotes nºs 16 e 17 da zona de expansão do PITE
e em RCM de 14/10/2015 foi deliberado renovar a deliberação no sentido da reversão do
lote nº 10 da Rua do Mármore.
No que se refere à Horta das Figueiras, foi efetuada visita à obra da incubadora da ANJE e
neste âmbito foi aprovado em RCM de 27/05/2015 a alteração do regime de pagamento
do lote da Rua Fernanda Seno nº 6, atribuído à ANJE, substituindo a realização de obras
de infraestruturas pelo pagamento do respetivo custo, passando a mesmas para
responsabilidade da CME.
Em RCM de 19/08/2015 foi aprovado o projeto de infraestruturas da Rua Fernanda Seno
– junto aos lotes da ANJE.
03 02 01 04 – Zonas Empresarias nas Freguesias
Levantamento das empresas do Loteamento Municipal de Zona Industrial da Graça do
Divor e reversão do lote da Rua da Courela nº 22 da Graça do Divor.
Ponto de situação de atribuição de lotes e apuramento da obra por executar
relativamente à Zona Industrial de S. Sebastião Giesteira.
03 02 01 05 – Mercados e Feiras
Mercado Municipal 1º de Maio:execução de obras de conservação (interior e exterior dos
edifícios), incluindo a limpeza e reparação do telhado. Foram solicitados pareceres e
elaborada estratégia a adotar para resolução do ar condicionado. Foi desenvolvido
procedimento de adjudicação por ajuste direto de análises de controlo microbiológico nas
zonas comuns do mercado, no âmbito da aplicação do sistema de HACCP.
No que respeita à gestão direta, foi efetuado o apuramento dos custos anuais de
funcionamento do Mercado Municipal, foi efetuada a receção de candidaturas para
futura atribuição de lojas e foi aprovado o plano de liquidação dos montantes em dívida
relativos a taxas de utilização referentes às lojas nºs 8 e 29. Foram revogados os contratos
de arrendamento relativos às lojas 23 FT e 5 PX e foi deferido o pedido de denúncia do
contrato de cedência de utilização da loja nº 38. Foi aprovado em RCM a minuta de
adenda ao contrato de cedência de utilização de espaços ou lojas, relativo à loja nº 34 no
âmbito da instalação pelo respetivo operador de ar condicionado.
No que respeita ao processo de liquidação e internalização da MME, SA, procedeu-se em
25/08/2015 ao registo do encerramento da liquidação junto da Conservatória do Registo
Comercial de Évora. A empresa MME, SA encontra-se definitivamente encerrada.
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No que se refere ao Mercado Levante S. Brás, foi desenvolvido o procedimento de
contratação de prestação de serviços de vigilância para os anos de 2015 e 2016. Foram
realizados dez mercados durante o ano de 2015 (janeiro a maio, setembro a dezembro).
Venda ambulante: aprovada em RCM a definição dos lugares fixos de venda ambulante e
procedeu-se ao respetivo sorteio para atribuição dos mesmos em 06/10/2015.
Prestado apoio à Junta de Freguesia de S. Bento do Mato no âmbito da definição de novo
layout e ordenamento do respetivo mercado mensal.
03 02 01 06 – Infraestruturas Turísticas
Em RCM de 28/10/2015 foi aprovado o projeto para Parque de Estacionamento para
Autocaravanas (abastecimento de água potável, carregamento de bateias elétricas e
despejo de detritos), com estação de serviço, a instalar na Avenida Sanches de Miranda.
03 02 01 07 – Parque Industrial Aeronáutico
Em RCM de 02/09/2015 foi aprovado o aditamento nº 5 do Loteamento Municipal do
PIAE e em RCM de 11/11/2015 foi aprovado o projeto de execução de infraestruturas do
PIAE (2ª fase).
Monitorização da avaliação do impacto ambiental do PIAE.
03 02 01 08 – Aeródromo Municipal de Évora (AME)
Realização de reunião com empresas com interesse na instalação no Aeródromo
Municipal de Évora.
Acompanhamento de inspeção da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) ao AME
enquanto infraestrutura aeroportuária certificada (09/07/2015) e ao Serviço de
Navegação Interna – AFIS e NDB enquanto serviço certificado (24/09/2015).
Acompanhamento da inspeção da Autoridade Nacional de Meteorologia Aeronáutica
(ANMA) ao AME à estação meteorológica do aeródromo que serve de apoio ao serviço
AFIS e enquanto serviço certificado (19/11/2015).
Apoio à AEvora na iniciativa do Fly-IN da APAU e na cerimónia de Inauguração do
Memorial ao Piloto no AME (27 e 28/06/2015) e na receção de uma das etapas no AME
da XXIV Volta Ibérica 2015 (7 e 08/08/2015). Apoio a empresa que esteve a fazer
gravações publicitárias no AME (15/09/2015).
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
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de asfalto 01/19 e manutenção e limpeza da pista de terra 08/26 e da zona terra, corte de
erva e relva.
Apoio ao tráfego aeroportuário com o serviço AFIS e BSLCI: movimentos aeronaves (8700)
e passageiros (257). Envio de mapas estatísticos mensais com movimentos aeroportuários
à ANAC.
03 02 01 09 – EVORATECH – Incubadora de Base Tecnológica de Évora
A Evoratech recebeu a visita do Ministro Poiares Maduro em Março de 2015, numa visita
organizada pela CCDRA e Univ. Évora que incluiu a visita a outros investimentos do
Sistema Regional de Transferência de Tecnologia em Évora e inauguração do Dialogue
Café, em 04/04/2015, espaço de diálogo aberto que possibilita a troca de experiências,
ideias e projetos.
Visita de vários serviços municipais à Evoratech para conhecimento da infraestrutura,
valências e serviços para melhor aproveitamento das potencialidades.
No final de 2015, estavam instaladas 7 empresas incubadas e 3 empreendedores
encontravam-se a desenvolver ideias de negócio.
03 02 02 Promoção da Economia do Concelho
03 02 02 01 – Promoção e Divulgação do Concelho
Participação nas reuniões realizadas em 09/10/2015 e 05/11/2015 onde se procedeu ao
lançamento e á definição do projeto “Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativo
de Évora, Alentejo Central e Alentejo”, desenvolvido pela CIMAC em parceria com a
CIMAC, com o objetivo de criar um centro de acolhimento e encaminhamento dos
turistas que chegam a Évora, mostrando as potencialidades do concelho e região. Envolve
a requalificação do Palácio D. Manuel, Mercado 1º de Maio e do Celeiro Comum.
Realização da iniciativa “Natal Sustentável” no Largo 1º de Maio e no Mercado Municipal,
de 11 a 22 de dezembro de 2015, numa organização do Centro Unesco Aldeia das
Ciências em parceria com a CME e que, entre outras ações, incluiu a montagem de árvore
de natal de cortiça.
Apoio à realização da Feira da Primavera – Mostra de Artesanato de 24/03/2015 a
04/04/2015 e à Feira de Natal – Mostra de Artesanato, de 17 a 24 de dezembro de 2015,
ambas realizadas pela AARTOÉ, no Largo Joaquim António de Aguiar.
No âmbito do Programa de Ações para Captação de Novos Investimentos, destacamos o
lançamento do projeto Mecachrome Évora em co-organização com AICEP e que contou
com a participação do Vice-Primeiro Ministro em 27/08/2015. Em 18/12/2015 foi
realizada no Salão Nobre a cerimónia de assinatura de contrato de construção da fábrica
da Mecachrome Aeronáutica em Évora com a empresa Lucius e foi apresentada a
maquete das futuras instalações da unidade fabril. Realização de reuniões com as
empresas Emmad, Lauak, Mecachrome e Optimal no âmbito da sua instalação no PIAE.
Acompanhamento de outras empresas interessadas em instalar-se em Évora.
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No âmbito da participação em feiras de interesse relevante, a CME participou com stand
próprio na Feira da Luz, Montemor-o-Novo – de 2 a 7 setembro 2015.
Participação na reunião de 09/10/2015 do projeto da CIMAC “Grande Rota do Montado”.
03 02 03 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico
03 02 02 01 – Programas de Iniciativa Municipal
Realização em 17/12/2015 da 2ª edição das Jornadas de Desenvolvimento Económico do Évora,
na área da União de Freguesias do Bacelo/Srª Saúde, cujo programa contemplou a visita aos
espaços comerciais da Nau, a duas empresas industriais e um encontro com empresários da zona.
Esta iniciativa tem como objetivo central aprofundar o conhecimento sobre a realidade
empresarial do território, visando identificar constrangimentos ao desenvolvimento; dinâmicas e
oportunidades de negócio; por forma a definir ações de âmbito municipal ou supramunicipal que
permitam/contribuam para ultrapassar as dificuldades sentidas pelo tecido empresarial, bem
como ações de âmbito municipal facilitadoras/potenciadoras de dinâmicas de desenvolvimento.

03 02 03 02 - Parcerias
No que se refere ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Alentejo Central
– procedeu-se à integração dos projetos municipais e participação na definição da versão
final da proposta da CIMAC.
Participação na reunião do Conselho de Parceiros do GAL (Grupo de Ação Local) do
Alentejo Central no âmbito da definição da Estratégia de Desenvolvimento Local.
Aprovação em RCM de Acordo de Parceria e acompanhamento da participação da CME
na Rede de Cidades Criativas.
Desenvolvimento de parceria para instrução de candidatura da “Rede Transfronteiriça de
Museus” ao INTERREG.
Análise da proposta de parceira com AHRESP no âmbito da implementação do Balcão
Único Empresarial.
Apoio à organização dos Seminários “Ações Inspetivas da ASAE – Segurança Alimentar e
Económica” promovido pela ASAE em 15/10/2015 e “O Licenciamento da Atividade
Industrial” promovido pelo IAPMEI em 26/11/2015.
Assinatura em 25/09/2015 do Protocolo de Colaboração entre a Universidade de Évora,
ADRAL, Município de Évora e IBM Portugal no âmbito do desenvolvimento de projetos
I&D no domínio da saúde através do uso intensivo de tecnologias de informação bem
como a promoção e apoio ao desenvolvimento de tecnologias e serviços sustentáveis que
incrementem a capacidade de decisão informada e que contribua para um
envelhecimento ativo e saudável no contexto da vida das pessoas.
Análise dos processos em curso do FAME e elaboração de propostas para resolução das
situações de incumprimento.
03 02 04 Dinamização de Atividades
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03 02 04 01 – Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Caça
Constituição de grupo de trabalho com a participação da Direção Regional de Agricultura
do Alentejo sobre Agricultura Urbana e Periurbana e, nesse âmbito, realização de
trabalho de caracterização e diagnóstico de produção e consumo no concelho de Évora.
03 02 04 03 – Comércio e Serviços
Realização do Seminário “Cooperação Empresarial…Évora, um distrito rumo ao futuro” e
Feira de Cooperação Empresarial, nos dias 24 e 25 de setembro de 2015, no Mercado
Municipal de Évora e zona adjacente, numa organização da ACDE com o apoio da CME.
Elaboração de parecer e aprovação das escalas de turno de serviço das farmácias para o
ano de 2016.
03 02 04 05 – Mercados e Feiras
Realização da Feira S. João 2015, sob o tema “500 anos do Palácio D. Manuel” de 19 a 29
de junho de 2015.
A Feira para além dos espaços dedicados à criança, à juventude, ao desporto, ao
artesanato e artes decorativas, à exposição de instituições da área social, à Feira
Tradicional, às Tasquinhas, incluiu o espaço da Mostra Institucional e o espaço da Mostra
de Atividades Económicas, novamente organizado pelo município.
Para além do vasto programa cultural, que incluiu a realização de exposição no Palácio D.
Manuel “O Paço e a Cidade – Cinco Séculos de Memória” e a Feira do Livro, realizou-se
mais uma edição de Marchas Populares e o Grande Prémio de Atletismo Corrida de S.
João 2015.
Destaca-se a remodelação de conservação do Monte Alentejano, a criação de espaços
verdes e de descanso em todo o espaço da Feira S. João. Também o Pavilhão Municipal
foi alterado integrando a exposição das freguesias do concelho.
Foi constituído um grupo de trabalho que integra elementos da CME, NERE, ANJE e ACDE
no âmbito da promoção da área de atividades económicas da Feira S. João 2016 com o
objetivo de definir o modelo de implementação e funcionamento da área económica da
próxima Feira.
Foi efetuada candidatura da Mostra de Artesanato da Feira S. João 2016 ao apoio do IEFP
no âmbito da realização de iniciativas de promoção do artesanato.
03 02 05 Participação em Projetos de Outras Entidades
03 02 05 01 – Participação em projetos de Entidades Locais
Organização, acompanhamento e receção do workshop “Oportunidades de Fornecimento
à Embraer em Portugal” em 02/07/2015, no Palácio D. Manuel, com a participação de 60
empresas locais e do Alentejo, com vista à apresentação de candidaturas no âmbito do
aproveitamento de oportunidades de fornecimento da indústria portuguesa às empresas
da Embraer instaladas no PIAE em Évora”.
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Participação na apresentação pública de Investigação e Ensaios em Solo Demonstrador
Semi-Asa em Material Compósito, realizada em 08/10/2015 no Centro de Ensaios
Aeronáuticos de Castelo Branco, organizado pela Embraer Portugal Estruturas em
Compósitos, SA e ISQ, num projeto desenvolvido em parceria com a Optimal Strutural
Solutions e acompanhado pela AICEP.
03 02 05 02 – Participação em Projetos de entidades regionais
Participação na cerimónia de inauguração do Centro de Negócios do NERE que ocorreu
em 27/11/2015 e na ação de sensibilização promovida pelo NERE sobre “Revitalização e
Transmissão de Empresas” ocorrida em 26/11/2015.
03 02 02 03 - Participação em projetos de entidades nacionais
Foram desenvolvidos procedimentos com vista à criação do cluster AED (Aeronáutica,
Espaço e Defesa), nomeadamente a realização de reunião em 16/07/2015 para a
respetiva constituição numa organização das associações do setor – PEMAS, DANOTEC e
Proespaço – e concretização de candidatura do mesmo, prevendo-se a sua sede em
Évora.
Neste âmbito foi realizada visita em 16/07/2015 ao CEIIA – Centro de Excelência e
Inovação para a Indústria Automóvel, entidade com trabalho na área da aeronáutica,
participação na conferência “Dual Use Technologies and RIS3 Strategies in Europe” que
decorreu no Aeropólis (Parque de Indústria Aeronáutica da Andaluzia), reunião em
13/11/2015 com o CEIIA, no âmbito do acompanhamento da constituição do cluster e da
instalação deste centro de excelência em Évora, participação no Seminário e Encontro de
Negócios subordinado ao tema “A Aeronáutica, Espaço e Defesa em Portugal, Um setor
Rico em Oportunidades” realizado em 19 e 20/11/2015 pela AED Portugal e Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Francesa, reunião do cluster em 02/12/2015 para elaboração e
candidatura ao INTERREG das atividades a desenvolver no âmbito do cluster AED e do
cluster da Andaluzia, visita ao aeródromo de Ponte de Sor em 15/11/2016 e contactos
com empresas ali fixadas.
Organização e acompanhamento da receção a empresas locais, convidadas no âmbito do
“Roadshow Portugal Global” da AICEP, no sentido da internacionalização da economia
portuguesa, através do aumento das exportações, efetuada em 15/06/2015 no Patio das
Romãs.
Receção de jovens portuguesas e luso-descendentes que trabalham na indústria
aeronáutica em Toulouse (França) no Salão Nobre em 29/12/2015 numa visita
proporcionada pela Embraer e apoiada pela AICEP.
Realização da Feira Medieval 2015 – 9 a 12 de Abril numa organização da Associação
Velha Lamparina com apoio da CME.
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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 01 – Iniciativas Municipais
O programa cultural que assinalou os 500 anos do Palácio D. Manuel incluiu exposições,
concertos e teatro vicentino.
No dia da cidade, 29/06/2015, foi realizada uma sessão comemorativa dos 40 anos de
descentralização cultural - Centro Dramático de Évora, no Salão Nobre do Teatro Garcia
de Resende. Foi efetuada candidatura do espólio documental do CENDREV a programa da
Fundação Calouste Gulbenkian.
No que se refere a Évora Imaterial/Território de Encontros deu-se continuidade à
investigação em torno do projeto “Brincas”.
04 01 02 02 – Ciclos Culturais
Realização da Feira do Livro no Jardim Público de 19 a 29 de junho, integrada no
Programa da Feira S. João 2015. Participação de 5 livrarias e de 5 instituições com
atividade relevante na promoção da leitura e edição livreira: CME, Loja dos Sonhos,
Biblioteca Pública de Évora, Arquivo Distrital, Secretariado Regional das Misericórdias de
Évora.
O programa de Animação de Natal 2015 incluiu iluminação de Natal, decoração de
árvores naturais, árvores metálicas e montagem de árvore de Natal na Praça do Giraldo.
Programa Natal Clássico 2015: decorreu de 11/12 a 09/01 e contemplou a realização de
concertos de música, bailado, teatro de marionetas em diversos locais do concelho.
Cantos de Janeiras em 06/01/2015: As ruas do Centro Histórico e dos bairros da cidade
foram visitadas por 11 grupos cantando as janeiras, encontrando-se todos na Praça do
Sertório onde comemoraram o Dia de Reis.
04 01 02 03 – Programas em Parceria com Outras Entidades
Programa de Comemorações dos 41 anos do 25 de abril, com iniciativas que decorreram
de 24 de abril a 1 de maio e que, para além da programação da responsabilidade da CME,
com destaque do concerto que assinalou a noite de 24 de abril na Praça do Giraldo,
incluiu iniciativas promovidas pelas freguesias do concelho e associações culturais.
Participação em reuniões RBEV (Rede Bibliotecas de Évora): assembleia geral e equipa de
coordenação.
04 01 02 05 – Arquivo Fotográfico
Tratamento de coleções de fotografia e gestão do projeto Memória. Conclusão do estudo
e tratamento da coleção Lopes Fragosos (coleção de cartes visite).

Prestação de Contas | Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2015

23

Município de Évora

Colaboração com o projeto de investigação do laboratório Hercules (estudo de
daguerreótipos).
Preparação de exposição para a Sociedade Harmonia Eborense com recurso a ampliações
fotográficas do arquivo.
04 01 02 06 – Centro de Recursos da Tradição Oral e do Património Imaterial
Criação do GRAPIE – Grupo de Amigos do Património Imaterial de Évora em 04/05/2015,
envolvendo um grupo de investigadores e estudiosos na área do património imaterial.
Organização de iniciativas diversas (visitas, colóquios, exposições, estudos) associadas ao
programa AGERE.
Início do processo de colaboração com Universidade Aberta, Museu Nacional de
Etnologia e Direção-Geral do Património Cultural com vista à colocação das Brincas de
Carnaval no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.
Proposta de cooperação entre o Município de Évora, o Projeto MemoriaMedia, o Instituto
de Estudos de Literatura Tradicional e a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Univ.
Nova de Lisboa, tendo em vista a implementação no concelho de Évora de recolhas de
manifestações do Património Cultural Imaterial nomeadamente as Brincas de Carnaval e
Contos Tradicionais.
Participação no grupo de trabalho do projeto SHERITAGE, em que a CME é parceira.
04 01 02 07 – Núcleos Museológicos
Levantamento das patologias dos edifícios do Convento dos Remédios e da Travessa das
Canastras.
04 01 02 08 – Casa da Balança
Exposição permanente “O Mundo do Trabalho e a Oficina de Aferição (1881-1993);
continuidade aos projetos “Cabinet Portátil 1799” e “Se um chapim incomoda muita
gente…!”, associação ao projeto Contanário, Projeto da Associação É neste país.
Biblioteca Suspensa - Novo projeto da Casa da Balança idealizado para o Largo Chão das
Covas e cuja primeira edição integrou o Contanário.
04 01 02 09 – Unidade Museológica CEA
Para além da reorganização da exposição permanente, deu-se continuidade aos projetos
“Visita Orientada à CEA”, “Projeto Agua Contada”, “Aprender com o Aqueduto”.
Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Dia Internacional dos
Museus, Dia Nacional da Água, Dia Mundial da Ciência/Dia Nacional da Cultura Cientifica.
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
Exposição “Castelos, imagens (re) encontradas” e programação associada – até 29
janeiro.
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Exposição Yabura e nesse âmbito desenvolvimento do projeto Herança, atividade
educativa.
Visitas ao Centro Interpretativo “Ebora Megalítica” e à exposição permanente do CI
(Évora Romana).
04 01 02 11 – Novos Projetos Museológicos
Coleção da Tipografia Nova doada à CME por José Luis Louro: diagnósticos de
conservação e normas e práticas de limpeza, inventário e estudos.
Coleção de fotozincografias da CME: inventário e estudo.
04 01 02 12 – Núcleo de Documentação
Organização de coleções/biblioteconomia. Apoio à Feira do Livro da Feira S. João 2015.
Comemoração do Dia Mundial do Livro com iniciativa “leitura em movimento”.
Promoção do livro e da leitura e nesse âmbito realização de encontro com escritores (José
Luis Peixoto e Pilar del Rio) no Palácio D. Manuel no âmbito da iniciativa Viagem Literária
organizada pela Porto Editora e promoção de sessões de apresentação de livros.
Análise a registo fotográfico do Estado de Conservação das espécies guardadas nos
reservados e elaboração e fichas de diagnóstico do estado de conservação e proposta de
tratamento para as espécies guardadas nos reservados.
Monitorização semanal de insetos bibliófagos em todas as salas do Núcleo de
Documentação, deteção e análise lepisma (peixinho de prata) e implementação de
armadilhas apropriadas à captura de lepisma em todas as estantes do depósito.
04 01 02 14 – Núcleo Museológico do Alto de S. Bento
Foram desenvolvidas atividades lúdico-científicas, envolvendo 1509 alunos e 180 idosos.
04 01 03 Turismo
04 01 03 01 – Acolhimento Turístico
Acolhimento e orientação de 182.093 turistas no Posto de Turismo de Évora. Visitas
guiadas, apoio a diversas iniciativas promovidas pela Câmara e por entidades exteriores,
traduções, etc.
Inquérito sobre os meios de transporte turístico na cidade de Évora junto dos visitantes
do Posto de Turismo: inquéritos, tratamento de respostas e elaboração de relatório.
Lançamento de novo guia turístico on-line “Evoraturismo” e respetiva atualização.
Alteração ao Regulamento de Circuitos Turísticos em Trens com Cavalos e proposta de
elaboração de Regulamento Municipal de Transportes de Caracter turístico no Município
de Évora.
Monitorização dos processos de instalação de unidades de alojamento: 2
estabelecimentos hoteleiros (Hotel Vila Galé e Pousada da Juventude), 1 de Turismo Rural
e 5 de alojamento local.
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Reedição do mapa de Évora (50.000 exemplares) com recurso a patrocínio.
04 01 03 02 – Animação Turística
Organização e acompanhamento da iniciativa “Doze Meses de Boa Mesa” e nesse âmbito
apoio à realização dos eventos Tertúlias “A Gastronomia na Fotografia”, “A Gastronomia
e o Cante”, “A alimentação e as Regras de Estar à Mesa (séc. XVI a XVIII)”, iniciativa
“Migas Amigas”, Concurso fotografia realizado no âmbito da “Caminhada com Poejos e
outras Ervas”.
Realização de reunião com a CP no âmbito da renovação da parceria na iniciativa.
Organização da Conferência “A gastronomia tradicional alentejana, o vinho, o cante e o
fado, cruzamentos de patrimónios” no âmbito da “Cidade Europeia do Vinho” e Feira S.
João 2015.
Lançamento da Iniciativa “Doze Meses de Boa Mesa 2016”.
Comemoração do Dia Mundial do Turismo: lançamento do folheto “Évora Imperdível” e
site Evoraturismo.
04 01 03 03 – Promoção Turística
Participação na BTL 2015 e preparação da participação na BTL 2016, sendo que neste
âmbito procedeu-se a reunião com profissionais de hotelaria.
04 01 04 Equipamentos Culturais e de Lazer
04 01 04 01 – Teatro Garcia de Resende
Programação regular do TGR: promoção e/ou apoio à realização de 61 espetáculos.
Preparação de candidatura do edifício do TGR no âmbito do PEDUS e implementação do
programa de segurança.
04 01 04 02 – Arena de Évora
Promoção de várias iniciativas de cariz cultural e desportivo, conjugando produções
externas e da CME, num total de 17 espetáculos.
04 01 04 03 – Palácio D. Manuel
Sala de conferências: colóquios/encontros/seminários: 13 eventos.
Exposições: 5 promovidas pela CME com destaque para O Paço e a Cidade e 5 promovidas
por outras entidades com o apoio da CME com destaque para o Festival de Gravura e Arte
Jovem.
No que respeita ao projeto de requalificação do edifício do Palácio D. Manuel a referida
intervenção está incluída no projeto “Centro de Acolhimento Turísticos e Interpretativo
de Évora, Alentejo Central e Alentejo”, coordenado pela CIMAC.
04 01 04 05 – Igreja S. Vicente
Programação cultural da responsabilidade da Coleção B, PIM Teatro e CME.
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04 02 EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA A CIDADANIA E O DESENVOLVIMENTO
04 02 01 Planeamento
04 02 01 01 – Estudos e Projetos
Foi aprovada em RCM o inico dos trabalhos de elaboração da Carta Educativa de Évora
2017-2027. Foram realizados 8 painéis temáticos sobre assuntos fundamentais de
educação num processo de participação alargada, com publicação das condições.
No âmbito do Planeamento do Projeto Educativo Local, construção de visão e eixos
estratégicos para o PEL em reunião alargada de parceiros em março. Discussão em sede
de C. M. Educação.
04 02 02 Dinamização de Atividades
04 02 02 01 – Iniciativas Municipais
Sob o tema “Grandes Rotas de Pequenos Descobridores”, no âmbito das comemorações
dos 500 anos do Palácio D. Manuel”, o cortejo do Carnaval das Escolas realizou-se no dia
13 de fevereiro, contando com a participação de 20 instituições educativas e sociais do
concelho, num total de 1300 crianças.
Comemoração do Dia Mundial da Criança no dia 1 de Junho, no Parque Infantil, com um
conjunto de atividades lúdico-pedagógicas, algumas inspiradas na temática dos 500 anos
do Palácio D. Manuel com a participação de 8 estabelecimentos de educação e ensino
públicos e 20 IPSS’s e contou com o apoio de 4 freguesias para transporte de crianças,
pessoal docente e não docente. Participação de cerca de 1400 pessoas nas atividades.
Realização de programas que assinalaram o inico e o encerramento do ano letivo com
ampla participação da comunidade escolar (alunos, pais, pessoal docente e não docente).
Espaço criança da Feira S. João subordinado ao tema “500 anos do Palácio D. Manuel”
que registou elevada afluência de público.
04 02 02 03 – Projetos em Parceria
Foi apresentado, para conhecimento, à Câmara Municipal, o trabalho desenvolvido pelos
alunos do agrupamento nº 4 – Escola Secundária André de Gouveia no âmbito do projeto
Nos Propomos – Cidadania e Inovação na Educação Geográfica.
Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular, no ano letivo 2014/2015: foi
proporcionado aos alunos do 1º ciclo das escolas públicas do concelho Atividades Físico
Desportivas, Inglês, Jogos Matemáticos, Oralidades, Hip Hop, Expressão Dramática,
Música, e Ciências Experimentais, envolvendo 2017 alunos tendo sido contratados 54
técnicos. Em setembro de 2015 foram contratados 43 professores neste âmbito.
No ano letivo de 2014/2015 todos os jardins-de-infância da rede pública do concelho
beneficiaram do programa de atividades de animação e apoio à família, abrangendo 533
crianças.
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04 02 02 04 – Projetos Municipais
Neste âmbito foram dinamizados o Projeto de Dinâmica de Leitura Local, com criação de
normas para apoio à circulação de baús de livros entre escolas, distribuição de poemas no
Dia Mundial da Poesia e desenvolvimento da ação “Voar Nos Livros” em pareceria coma
Biblioteca, o Projeto PES – Educação para a Sustentabilidade, com a criação de jardins
aromáticos e hortas pedagógicas em treze escolas e jardins-de-infância e apoio ao
desenvolvimento de oito eco-escolas, o Projeto PEPE – Projeto Educativo do Património
de Évora com 26 iniciativas envolvendo 1068 alunos.
Biblioteca “Loja dos Sonhos”: foram realizadas 154 itinerâncias com 2698 visitantes, 144
sessões de animação do livro e da leitura e o empréstimo de 903 livros.
O projeto de voluntariado – almoços de miúdos com graúdos, contemplou 8
estabelecimentos de Educação e Ensino, com 16 voluntários, abrangendo 1132 crianças.
Foi realizado o Roadshow do Ensino Profissional 2015, em 18 e 19 de março na Arena de
Évora, com a participação de cerca de 1000 estudantes.
04 02 04 Equipamentos de Educação
04 02 04 01 – Construção/Qualificação de Equipamentos
Empreitada de Requalificação da EB2,3 André de Resende. Conclusão das obras no
Pavilhão, execução de obras nos espaços exteriores e demolição dos blocos A e D. Início
das aulas nas novas instalações. Realização de projetos para as várias intervenções.
04 02 04 02 - Conservação/Manutenção
Pequenas intervenções de manutenção nos vários edifícios do Parque Escolar,
requalificação do espaço exterior da escola S. Seb. Giesteira e da Azaruja, em parceria
com as juntas de freguesia, doação pela Delta de recreio coberto para a EB Chafariz d`el
Rei, manutenção de caixas de areia, aquisição de termoventiladores, inspeção e
manutenção infraestruturas gás, elevador, sistemas de aquecimento, sistemas elétricos e
iluminação exterior, infraestruturas águas e esgotos, etc.
Conclusão do processo de encerramento da Escola da Boa Fé.
Foram realizadas vistorias técnicas aos equipamentos desportivos com emissão de
certificado por entidade reguladora. Manutenção dos campos de jogos de relva sintética
das EB Chafariz d`el Rei e Vista Alegre.
04 02 04 03 - Projetos/Estudos
Está em curso a informatização dos projetos dos estabelecimentos escolares, e procedeuse à elaboração de projeto de recreio coberto da Escola de Chafariz d`el Rei, Projeto de
Arranjos Exteriores da EB S. Seb. Giesteira, Projeto de fecho de espaço de apoio a
atividades/biblioteca na Escola Bairro Almeirim e criação de base de dados de gestão do
Parque Escolar para registo de intervenções no parque escolar, monitorização das
medidas de autoproteção, registo da legislação e monitorização e registo de ocorrências
das redes de gás.
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Execução de Projetos de Instalação de Sistemas de Segurança Contra Incêndios em
Escolas.
04 02 04 04 – Gestão de Equipamentos
Prestado apoio a comunicações telefónicas, internet e material de desgaste e foi prestado
apoio logístico e técnico ao funcionamento dos agrupamentos de escolas.
O município assumiu a implementação do Plano HACCP em 12 refeitórios do concelho.
04 02 04 99 – Outros
Foi apoiado o funcionamento da Ludoteca através da colocação de funcionária e apoio ao
funcionamento.
Elaboração os Planos de Segurança para as Escolas do Município.
04 02 05 Ação Social Escolar e Transportes
04 02 05 01/03 - Ação Social Escolar e Transportes
No âmbito da aquisição de livros foram apoiadas 1007 crianças (pré-escolar e 1º ciclo) e
foram servidas 343.221 refeições ao longo do ano letivo.
No que se refere aos transportes escolares, no ano letivo 2015/2016 foi dado apoio de
transporte a 530 alunos e foi cedido apoio de transporte a estabelecimentos de ensino
públicos para a realização de 105 visitas de estudo.
No âmbito do programa Municipal “Conhecer+” deu-se apoio à realização de 120
atividades, foram percorridos 19990 km, envolvendo 4895 participantes.
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, bem como a diversas conferências de índole cultural, nomeadamente Feira S.
João 2015 (sistemas de comunicação e dados e voz), Escola André de Resende (apoio no
domínio da informática e comunicações da obra), stand municipal na Feira da Luz
(montagem e funcionamento de dispositivo multimédia), Tertúlias Gastronómicas (apoio
multimédia) no âmbito da iniciativa “Doze Meses de Boa Mesa”, evento “EDP Distribuição
Meia Maratona de Évora” (apoio às ações promocionais, informática e redes de
comunicação), formação em informática no Centro de Dia da Rua do Fragoso, etc.
s/cod. – Projeto “Missão Ciência e Arte”
Desenvolvimento do projeto “Missão Ciência e Arte” no âmbito da valorização e
promoção da ciência numa parceria com a Universidade de Évora.
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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.
05 01 01 04 – Planos de Pormenor
Avaliação da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da Cidade 1 do PDME: Frente
Urbana Adjacente à Expo Évora/Plano de Pormenor da Área de Desenvolvimento da
Herdade da Caeira.
05 01 01 99 – Outros
Elaboração de Estudos Urbanísticos: Estudo Prévio de Ocupação Urbanística - Páteo do
Bacharel, Projeto de Legalização do Bairro de Bacelo dos Pretos.
05 01 02 Planeamento Urbano
05 01 02 01 – Reabilitação/Reconversão Urbana
Projeto de requalificação de quarteirão na Malagueira (Rua do Rochedo/Rua das Doze
Casas) e área envolvente.
Elaboração de projeto-base para um Cinema a instalar em Évora.
05 01 02 02 – Iluminação Pública
No âmbito da Iluminação Pública foi feito acompanhamento, em parceria com a EDP, do
contrato de concessão, comunicando aquela entidade todas as anomalias registadas e foi
elaborado e enviado o Plano de Obras de Iluminação Pública para o ano de 2015.
Programa para Otimizar a Rede de Iluminação Pública: 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 02 03 – Toponímia
Resolução de questões relacionadas com a toponímia e a numeração de polícia; emissão
de certidões de toponímia (344) e pontos de controlo cartográfico (6).
05 02 APOIAR A RECUPERAÇÃO E ACESSO À HABITAÇÃO
05 02 01 Planeamento/Plano Local de Habitação
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05 02 01 02 – Delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) Integrada
Projeções da população residente 2011-2030, identificação das áreas prioritárias de
intervenção.
Propostas de delimitação da ARU do Centro Histórico de Évora e Estudo Prévio para a
ARU da Zona Envolvente da Estação.
Coorganização, em parceria com a Universidade de Évora, do 1º Encontro Local de
Reabilitação Urbana em 02/12/2015.
05 02 01 03 – Benefícios e Agravamentos Fiscais à Reabilitação
Foi elaborada proposta de aplicação de benefícios e agravamentos fiscais para a
reabilitação urbana.
05 02 02 Promover a Reabilitação e a Valorização do Património
05 02 02 01 – Levantamento dos Obstáculos à Reabilitação
Levantamento dos obstáculos à reabilitação.
05 03 QUALIFICAR A CIDADE, VILAS E ALDEIAS
05 03 01 Gestão e Reabilitação Urbana
05 03 01 01 – Estudos e Projetos
Projeto da rede de esgotos pluviais da Av. Fernando Pessoa (Bacelo), Projeto de
requalificação da Rua de Nª Srª Ajuda em S. Manços, Projeto de ligação da Rua do
Álamo/Rua dos Anjos, nos Canaviais.
Avaliação de solução para a implantação de um Conjunto Comercial junto às Portas de
Avis (estudo de layout do conjunto e ensaio de integração urbana).
Estudo Prévio e Avaliação Técnica de passagem desnivelada sob a Rotunda das Portas de
Avis.
Empreendimento Comercial na Zona das Portas de Avis: lançamento de procedimento
para a venda do direito de propriedade ou de constituição de direito de superfície para
construção de um conjunto comercial em parcela de terreno municipal.
05 03 01 04 – Espaços Públicos
Inventariação e procedimentos administrativos de recolha de carros com sinal de
abandono, procurando resolver a situação com os proprietários e estudo de local
alternativo de colocação de viaturas abandonadas para aumentar a eficácia da recolha.
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
(119) e produção de informações relativas a acompanhamento de intervenção em espaço
público, por parte de operadores de serviços (214).
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No que se refere à definição de qualificação dos espaços públicos, foi efetuado estudo de
requalificação da área verde da Vila Lusitano.
Entre outubro de 2015 e janeiro de 2016 foram plantadas 650 árvores, das quais 223
correspondem a novas plantações.
05 03 01 06 – Obras e Loteamentos Particulares
Produção de resposta a pedidos relacionados com operações urbanísticas.
Emissão de alvarás de construção (190), loteamento (18), autorizações de utilização
(276).
Emissão de certidões diversas (147) e fornecimento de cópias simples e autenticadas.
Atendimento geral (6300), atendimento técnico (1279), atendimento na área económica
com marcação (217).
Foram efetuadas 6 vistorias no âmbito do RJUE e do Código Civil para divisão de prédios
em propriedade horizontal.
Comunicações prévias liquidadas (28), comunicações prévias admitidas (161) e
comunicações prévias rejeitadas (39).
Preparação de projetos/processos tendo em vista a execução e obras inacabadas em
Loteamentos Privados (Sta. Mónica, Frei Aleixo, Casinha e Vilas do Alcaide).
05 03 01 99 – Outros
Atividade de fiscalização de operações urbanísticas, resultantes do regime jurídico da
urbanização e edificação e do RMEUTU: fiscalização de cumprimento de intimações (27),
fiscalização de “telas finais” (138), informações sobre obras em curso (32), outras
verificações em matéria urbanística (132), verificação de pedidos de certidões de
legalidade por antiguidade (44), notificações pessoais em “processos de obra” (14),
vistorias com inclusão de fiscais municipais (109), autos de contraordenação no domínio
do urbanismo (40), embargos de obra (2).
No que se refere à Regularização de utilizações, foi elaborado quadro geral de registo de
informações, investigação e recolha de casos.
Foi desenvolvida a campanha “Melhor Estacionamento” (folheto de divulgação e cartaz)
dirigida aos condutores de veículos circulantes no centro histórico e visando a
sensibilização para a necessidade de cumprimento das regras de estacionamento.
Foi efetuada análise e intervenção fiscalizadora em resposta a exposições, reclamações
ou pedidos de informação de munícipes, sobre matérias diversas (30) e relativas a
estacionamento (220).
Foi efetuado um esforço contínuo de cooperação e troca de informações com outras
entidades fiscalizadoras nomeadamente a PSP, sobretudo no campo da fiscalização de
guardas-noturnos, acampamentos ilegais, estacionamento no centro histórico (ações
conjuntas de fiscalização), ações de desmobilização de acampamentos não licenciados,
encerramento de estabelecimento de funcionamento noturno.
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Fiscalização de empreitadas: Escola André de Resende, Demolição de Armazém do P.
Estacionamento Chalrito e reconstrução de muro de suporte, reconstrução do muro da
Escola Chafariz d´el Rei, Monte Alentejano (cobertura e instalação elétrica), EN 114/Av.
Túlio Espanca (repavimentação e pintura), Limpeza de Bermas e Valetas das Estradas
Municipais, etc. Receção definitiva das obras Arena de Évora, PIAE, Edifício da Rua
Escudeiro da Roda.
05 03 02 Mobilidade, Circulação e Trânsito
05 03 02 01 – Estudos e Projetos
Registo e reencaminhamento para a Trevo das reclamações sobre o funcionamento do
transporte público. Emissão de parecer sobre pedido de alteração de novas instalações de
paragens e abrigos em articulação com as Juntas de Freguesia.
No âmbito da revisão dos Planos de Circulação do CH e Bairros, foi proposta alteração de
circulação nas Vilas do Alcaide.
No âmbito dos Planos de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável foi proposta, com
traçado prévio e estimativa orçamental, a ligação entre a escola do Bacelo e o Centro
Histórico.
Têm sido respondidos todos os 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. No que se
refere à sinalização horizontal iniciou-se a intervenção no terceiro trimestre. Foram
satisfeitos todos os pedidos de criação de lugares de estacionamento destinados a
deficientes.
Foi efetuada a reavaliação da sinalização do Rossio de S. Brás, para adequação da mesma
à realização e funcionamento dos mercados temporários.
05 03 02 03 – Plano de Mobilidade
Foi assinalada a Semana Europeia de Mobilidade, através do reforço de pintura de
passadeiras junto às escolas.
Desenvolvimento dos procedimentos de conclusão do processo de liquidação do SITEE,
EM e internalização: elaboração de documentos de prestação de contas relativos a 2014,
respetiva publicitação e reporte às entidades, resolução de questões relativas à gestão do
Parque Estacionamento Subterrâneo da Praça J. António de Aguiar, contratação e
serviços de contabilidade e revisor oficial de contas (fiscal único), regularização de
processos de execução fiscal interpostos pela Autoridade Tributária, resolução de
questões relacionadas com anteriores fornecedores e prestadores de serviços da
empresa e tomada de providências no sentido da cobrança de créditos detidos pela
empresa, alienação dos veículos em fim de vida, resolução dos assuntos relativos aos
funcionários da empresa.
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Foi efetuada a fiscalização ao estacionamento no centro histórico de Évora e, nesse
âmbito, foram definidos as competências das entidades (CME entidade autuante e
Autoridade Nacional Segurança Rodoviária instrui os processos e trata da aplicação de
coimas) e foi desenvolvida a campanha de divulgação “Melhor Estacionamento” visando a
sensibilização para a necessidade de cumprimentos das regras de estacionamento.
Acesso ao registo automóvel, elemento fundamental para a fiscalização de
estacionamento, desde outubro. Foram emitidos 8354 avisos de pagamento, 5012 avisos
de estacionamento proibido (advertências) e 4969 autuações.
No que se refere ao Plano de Acessibilidades às Escola foi efetuado o da Escola André de
Resende.
Relativamente à definição de intervenção em passadeiras procedeu-se à pintura de várias
passadeiras (EB1 da Cruz da Picada, Escola dos Salesianos, transversais da Estrada das
Piscinas, Av. do Escurinho, Vilas da Cartuxa, Ecopista – Estrada da Igrejinha, Rua Fernanda
Seno, junto ao Hospital da Misericórdia) e foi estabelecida parceria com a União de
Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras para a construção de passadeiras
sobrelevadas.
Participação na elaboração do PAMUS (Plano de Ação para a Mobilidade Urbana
Sustentável) e, nesse âmbito, foi iniciada a discussão estratégica de mobilidade para o
Centro Histórico.
05 03 03 Qualificação da Rede Viária
05 03 03 01 – Arruamentos
A conservação e manutenção de passeios, vias pedonais e arruamentos (faixas de
rodagem), foi desenvolvida ao longo do ano incluindo a execução, conservação,
manutenção e reparação de pavimentos pedonais em materiais pétreos (naturais ou
artificiais).
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 no âmbito da execução das faixas de gestão
de combustível no concelho de Évora (125 km vias).
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 e
massas betuminosas que são aplicadas nos pavimentos flexíveis da rede viária municipal.
05 03 03 99 – Outros
Elaboração do programa e estimativa orçamental para candidatura a financiamento no
âmbito do PEDUS dos Parques de Estacionamento das Portas de Avis e Rossio S. Brás.
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05 03 04 Energia
05 03 04 01 – Estudos e Projetos
No âmbito da climatização dos Estabelecimentos de Ensino, procedeu-se a vistoria
técnica a 35 estabelecimentos escolares sob tutela municipal e procedeu-se a
apresentação de relatório técnico sobre a rede de equipamentos escolares, no Conselho
Municipal de Educação.
No âmbito do concurso efetuado relativo ao fornecimento de energia elétrica, foi
assinado o contrato com a GALP.
05 03 04 02 – Iluminação Pública
Foram implementadas medidas no âmbito da racionalização da iluminação pública,
nomeadamente a adequação desta às reais necessidades de cada espaço, corrigindo as
zonas com excesso de luminárias e adaptando os períodos diários de acendimento das
mesmas.

06 PRESERVAR O AMBIENTE, GARANTIR A SUSTENTABILIDADE
06 01 PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
06 01 01 Eficiência Energética e Energias Limpas
06 01 01 01 – Incentivar a eficiência energética
Projeto “IN SMART” – Acompanhamento das reuniões do consórcio e inquéritos à
população realizados com o apoio de estudantes da Universidade de Évora. Foi
apresentado à Comissão Europeia e aprovado o primeiro relatório orçamental do projeto.
Projeto “Estratégia Para a Energia no Alentejo Central” com ADRAL e CIMAC: concurso
para contratação dos serviços para a realização de auditorias técnicas aos municípios.
Estudo de Micro/Mini Produção de Energia Elétrica Renovável em Edifícios Municipais –
integração no projeto “Estratégia para a Energia no Alentejo Central”.
Monitorização dos consumos energéticos em edifícios municipais: efetuadas visitas aos
edifícios da CME selecionados como mais indicados para acolher a instalação de
equipamentos de monitorização. Agendada a instalação dos equipamentos.
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. Preparação e disponibilização de mais de 1200
vasos de ornamentação para a Feira S. João 2015.
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06 01 02 04 – Educação Ambiental
Apoio às hortas biológicas das escolas.
06 01 02 99 – Outros
No que respeita à limpeza e desobstrução de linhas de água integradas em área urbana,
foi realizada a limpeza das ribeiras de Alpedriche, junto à ecopista, da linha de água que
bordeja o Parque de Estacionamento da Estrada das Piscinas, da linha de água do Bairro
de Almeirim.
No que se refere às Hortas Urbanas procedeu-se à elaboração de proposta alteração do
regulamento municipal com a introdução de dois novos conceitos: hortas de proximidade
e gestão participada, com os utilizadores e juntas de freguesia.
Participação das Hortas Urbanas na Feira S. João 2015 com stand próprio e realização de
ações de animação: Palestra sobre “A Horta do Rei” e despique de poetas populares
“Comeres e Dizeres por poetas populares”.
Realização de ações de limpeza e manutenção na ecopista e Caminho da Missa e ação de
limpeza na Mata de S. Sebastião.
Elaboração da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) e
realização de Workshop CLIMADAPT.LOCAL sobre Opções de Adaptação às Alterações
Climáticas e Envolvimento de Stakeholders do Município de Évora, em 26/11/2015 no
Palácio D. Manuel.

06 02 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
06 02 01 Programas Municipais e Parcerias
06 02 01 03 – Manutenção e Reabertura de Acesso de Caminhos Públicos
Efetuada a manutenção dos percursos ambientais e patrimoniais.
06 02 01 04 – Outros Projetos de Conservação da Natureza
Aprovação do Projeto LIFE “LINES – Linear Infraestructure Networks with Ecological
Solutions” em agosto de 2015 e arranque de desenvolvimento dos trabalhos.
Participação em candidatura ao Programa LIFE, liderada pela GESAMB e que inclui a
Faculdade Ciências da Univ. Nova, de projeto demonstrativo do impacto da recolha
separativa dos resíduos domésticos orgânicos.
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06 03 GARANTIR O SANEAMENTO PÚBLICO
06 03 01 Sistemas Municipais de Saneamento
06 03 01 01 – Estudos e Projetos
Foram realizados trabalhos no sentido da resolução de problemas existentes em áreas
problemáticas, quer no que se refere à drenagem de águas residuais domésticas como
pluviais, destacando-se a remodelação da rede pluvial na Rua da Palmeira nos Canaviais e
o estudo para a implantação da rede de esgotos pluviais em Valverde.
06 03 01 02 – Construção/Beneficiação do Sistema
Foram realizadas 1368 intervenções de manutenção na rede de saneamento que
incidiram em desentupimentos, abatimentos de coletores, substituição de tampas e
grelhas, etc.
06 04 GARANTIR A ÁGUA PÚBLICA
06 04 01 Sistemas Municipais de Água
06 04 01 01 – Estudos e Projetos
Desenvolvimento de
transição/quintinhas.

estudos

no

âmbito

do

abastecimento

a

zonas

de

06 04 01 02 – Construção/Beneficiação de Sistemas de Abastecimento de Água
Esteve em curso a empreitada para impermeabilização de algumas zonas da conduta
aérea da Malagueira que consistiu na colocação de tela na zona das juntas das lajes da
cobertura.
Foram realizadas 190 intervenções relacionadas com roturas na rede de abastecimento.
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.
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.
06 04 01 06 – Programa de Uso Eficiente da Água
No que respeita a este programa e 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,
muito particularmente, na gestão dos abastecimentos domiciliários, através de atuação
para eliminar consumos ilegais e abusivos.
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Foram instaladas válvulas de secionamento no sistema de S. Brás do Regedouro e houve
deteção de uma rotura na rede de distribuição. Reparação de contadores.
Participação em reuniões do projeto “Controlo e redução de perdas de água no Alentejo
Central – Perdas AC” na CIMAC.
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 01 – Estudos e Projetos
Realização de avaliação de circuitos em parceria com a GESAMB e a FCT, integrado no
projeto LIFE|RSU para a implementação de um projeto-piloto de recolha separativa de
resíduos domésticos orgânicos.
06 05 01 04 – Recolha de RSU
Aquisição de nova viatura de recolha de RSU num investimento de 60.000 euros. O
funcionamento a partir de dezembro de 2015 desta viatura, adaptada ao Centro
Histórico, permitirá a recolha de lixo de contentores subterrâneos sitos no Largo Chão das
Covas, Largo dos Mercadores e Rua das Fontes, permitindo a retirada de contentores de
superfície desses locais, obtendo-se mais higiene, melhor gestão do espaço público.
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 1109 solicitações dos munícipes.
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.
Encontra-se em processo de avaliação a necessidade de reforço do número de ecopontos
e do número de recolhas por parte da GESAMB, tendo em consideração o cumprimento
das metas definidas no PERSU 2020.
06 05 03 Limpeza e Higiene Públicas
06 05 03 02 - Canil Municipal
Desenvolvimento do Projeto Fiel contemplando as seguintes atividades: cartaz mensal
adota-me, publicações facebook, Cãominhada Natal, programa de Voluntário Fiel,
campanhas de adoção e angariação de alimentos, comemoração do Dia Mundial do
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Animal e do Dia do Idoso, I passeio canino de voluntários, receção de jovens em trabalho
comunitário DGRSP, participação III Encontro de Bulldogs Franceses, Exposição Fotografia
“Fiel para a Vida”, visita de estudo de alunos da ESA Elvas, receção de caloiros da Univ.
Évora para praxe ativa no canil municipal, estágio curricular na área do ambiente – 4
alunos da Escola Básica Integrada da Malagueira, colaboração com o curso de Engenharia
Zootécnica (aulas praticas no canil) e com o curso medicina veterinária (participação no
projeto final de ano em comportamento animal) da Universidade de Évora e participação
no estudo Leishamania infantum no âmbito de doutoramento do IHMT.
Projeto Pegar e Largar, projeto educativo de gatos assilvestrados recolocados, no âmbito
do qual se promoveu a captura, esterilização e devolução de 58 animais.
Canil: foram realizadas 99 vistorias de vários âmbitos, intervenções pela veterinária
municipal em animais alojados (cirurgias de esterilização-275, desparasitação – 201,
necropsia – 2, teste/despiste de sangue – 82, colocação identificação eletrónica – 202,
tratamento médico - 70, vacinação – 217, eutanásia – 107, exame clinico – 331,
tratamento cirúrgico – 8), intervenções no âmbito do Programa de Enriquecimento
Ambiental PEAnuts – voluntários e tratadores (terapia ocupacional – 18, treino – 107,
parque de recreio – 3400, passeios à trela – 1274), gestão e acompanhamento de
movimentos de animais: receção (75), recolha (409), reclamação (47) e adoção (218).
06 05 03 03 – Ações de Prevenção e Sensibilização
Foi efetuada a monda química na cidade e freguesias em zonas priorizadas, em
articulação com as Juntas de Freguesia.
Campanha de vacinação antirrábica (231 animais), identificação eletrónica – 103.
06 05 03 04 – Limpeza e Higiene Urbanas
Foi efetuada a limpeza e desinfeção de contentores de superfície e subterrâneos nos 10
circuitos (noturnos e diurnos) de utilização coletiva na via pública e foram efetuadas duas
lavagens aos equipamentos de depósito.
Foi efetuada lavagem e limpeza dos parques de contentores de superfície, tampas e
cones de contentores subterrâneos nas freguesias urbanas.
Procedeu-se à reparação de 908 contentores e papeleiras e foram substituídos 41
contentores de 1000 l e 1 subterrâneo.
Foi assegurado o normal funcionamento dos sanitários e garantida a respetiva limpeza.
Efetuadas 2718 intervenções de limpeza de montureiras espontâneas em espaço público.
Foram desenvolvidas ações no centro histórico e bairros extramuros de limpeza e corte
de ervas e varredura de arruamentos.
Manutenção, em articulação com as Juntas, equipas de freguesias de modo a dar uma
resposta rápida e eficaz às populações.
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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
Foi efetuado um levantamento das necessidades junto das associações de caracter social
alojadas em edifícios da CME e listagem de necessidades de melhoria de acessibilidade
das escolas da cidade.
Construção de rampa temporária amovível para acesso a exposição temporária no
Museu, duas rampas de acesso ao Pavilhão Polidesportivo da Conde Vilalva, construção e
divisória na EB/JI Manuel Ferreira Patrício para garantir acesso com cadeira de rodas a
sala de educação especial do 1º ciclo.
No âmbito do funcionamento do Gabinete de Atendimento Psicossocial foram efetuados
47 atendimentos (41 sociais e 6 de contexto escolar) e 35 visitas domiciliárias.
Foi efetuado o ponto de situação relativamente ao Plano Nacional da Igualdade e
nomeação do Conselheiro Municipal para a Igualdade e monitorização da Carta Europeia
para a Igualdade das Mulheres e Homens na vida local.
No âmbito do grupo multidisciplinar de estudo das Comunidades Giganas foi efetuado o
levantamento da situação habitacional em articulação com Habévora e no âmbito da
participação no grupo multidisciplinar de estudo da situação dos sem-abrigo, foi efetuado
o levantamento e caracterização dos sem-abrigo no concelho de Évora.
07 01 01 02 – Cooperação com Entidades Locais, Regionais e Nacionais
Participação em 31 reuniões do Núcleo Local de Inserção do RSI, participação em 8
reuniões da Equipa Concelhia de Intervenção Precoce, participação nos Núcleos da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, quer na Comissão restrita quer na Comissão
Alargada, participação na Rede Regional do Alentejo de Apoio e Proteção a Vitimas de
Tráfico de Seres Humanos e na Rede Integrada de Intervenção de Évora contra a Violência
Doméstica assegurada através da Conselheira para a Igualdade.
No que se refere a Comemorações Temáticas foi assinalado o Mês do Idoso em outubro,
com programa que incluiu a realização de 23 atividades e o envolvimento de 13 parceiros.
Foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência através da realização da
“Exposição Incluarte”, Feira de Mostra de Produtos e debate de rádio “Direitos no ar”.
07 01 02 Renovar a Rede Social Concelhia
07 01 02 01 – Dinamização da Rede Social
Desenvolvimento do programa “Informar para Atuar”, envolvendo a realização de 8 ações
de informação/formação num total de 181 participantes.
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Realização do Fórum Regional das Redes Sociais, no dia 27/11 no Palácio D. Manuel,
subordinado ao tema “Intervir em Rede Rumo à Coesão Social”, com 131 participantes,
37 instituições do terceiro setor e 19 autarquias.
Apresentação de 3 casos de boas práticas no CLAS: Equipa de Intervenção Precoce, CRI,
Intervenção em Saúde e Desporto.
07 01 02 09 – Estudos e Projetos
Encontra-se em elaboração o relatório do estado e Sistema de Informação Local (SIL), a
monitorização do Plano de Desenvolvimento Social aprovada em reunião do CLASE.
Apresentação do Estudo de Caraterização da População com Deficiência no Concelho e
apresentação do mesmo em reunião do CLASE.
Foi aprovada a celebração de protocolo com o Agrupamento de Escolas nº 2 e a APCE no
sentido de enquadrar a integração e alunos com necessidades educativas especiais, com
Plano Individual de Transição, em contexto de trabalho nos serviços municipais, para o
ano letivo de 2015/16.
07 01 03 Plano Integrado de Apoio Social
07 01 03 01 – Apoios a Instituições Locais
Avaliação do CLDS+ e desenvolvimento dos procedimentos para a escolha da entidade
coordenadora local do CLDS 3G.
07 01 03 02 – Apoio a Alunos e suas Famílias
O Programa de Suplementos Alimentares apoiou 13 alunos do 1º ciclo e foi dada
continuidade ao projeto EPIS – Empresários pela Inclusão Social no agrupamento de
escolas nº 4, tendo sido assinado novo protocolo por mais 3 anos.
07 01 03 03 – Cartão Social
Foi efetuada proposta de fusão de cartões (cartão social – CSM - e cartão Évora Solidária CES), encontrando-se em fase de remodelação. O CSM apoia 631 utentes e o CES apoia 66
utentes.
07 01 03 04 – Programas com Incidência Social
Aprovação do projeto “Mais Próximo do Todos” que terá como missão contribuir para a
valorização do papel social dos idosos no concelho de Évora, assente na execução de
ações de animação, sensibilização e prevenção de situações de isolamento social.
Foram apoiadas 15 iniciativas de Combate à Pobreza e à Exclusão Social e, com o apoio da
Associação Coração Delta, foram distribuídos 101 kits com artigos de higiene e 40 cabazes
a idosos carenciados.
Foi assegurado o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.
No âmbito da dinamização do Centro de Convivio da Rua do Fragosos que conta com 190
associados, foram desenvolvidas 25 ofertas de atividades envolvendo 3022 participações.
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07 02 SAÚDE PÚBLICA
07 02 01 Defender o Direito à Saúde, Apoiar as Populações
07 02 01 02 – Cooperação com Entidades Diversas
Realização de ações de acompanhamento junto de associações de idosos e definição do
plano de ementas escolares para utilização, adequação e fornecimento das ementas
destinadas aos alunos de JI e 1º Ciclo. Realização de ação de formação “Gestão de
Compras para Instituições Sociais”.
Adesão ao Protocolo entre a ANMP e a Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito da
implementação do projeto “Não à Diabetes”.
Projeto “Desafio pela Saúde” em parceria com a UE, ARS-UCC, Hospital Évora, IPDJ, DREA,
Município de Mérida e Governo Regional Extremadura, realizado nos dias 10 a 12 de abril.
Comemoração do Dia da Alimentação/Dieta Mediterrânica, incluindo a construção de
pirâmide alimentar na Praça do Giraldo envolvendo 1000 participantes, do Dia Mundial
do Coração (3 do outubro), Dia da Saúde Mental (9 de Outubro).

08 REVALORIZAR O DESPORTO, APOSTAR NA JUVENTUDE
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 parceira com
a ARSAlentejo e a Universidade de Évora, que permite o acompanhamento de crianças no
âmbito do combate à obesidade infantil, do Programa “JOGAR+” em parceria com
Associações Desportivas e do Programa “OKUPA@-TE JOGAR + em Férias”, com o
desenvolvimento de atividades nas férias da Páscoa, Verão e Natal.
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): sessões de atividade física
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semanal e de hidroginástica. No âmbito deste programa organização de almoço convívio
no dia 17/12/2015 na Arena de Évora.
Projeto PapaLéguas 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.
08 01 02 03 – Projetos em Parceria
Realizou-se o torneio interfreguesias infantil durante o mês de junho, envolvendo 7
freguesias e mais de 130 atletas/dirigentes e treinadores.
08 01 02 04 – Projetos Municipais
Escola Municipal de Atividades Aquáticas aumentou-se o número de turmas disponíveis.
Foram criadas duas turmas de natação para adultos (iniciação e aperfeiçoamento) e três
turmas de hidroginástica.
08 01 02 05 – Iniciativas Comemorativas
Comemoração dos 41 anos do 25 de abril com a realização de atividades desportivas na
Praça do Giraldo e dos 51 anos das Piscinas Municipais com o desenvolvimento de
programa específico.
08 01 02 06 – Promoção do Desporto e do Concelho
Realização do BIKÉVORA 2015 nos dias 12 a 17 de setembro, do III Aquatlo Escolar que
contou com a participação de 200 jovens.
Numa promoção da Global Sport em parceria com a CME, realizou-se nos dias 20, 21 e 22
de novembro a Meia Maratona de Évora Monumental, envolvendo 6000 participantes.
08 01 04 – Equipamentos Desportivos
08 01 04 01 – Construção/Qualificação de Equipamentos Desportivos
Complexo Desportivo de Évora (Pista de Atletismo, Campo Relvado, Requalificação do
Circuito de Manutenção e Tratamento da Área Envolvente). Proposta de protocolo e
apoio ao IPDJ, em sede de processo de candidatura. Acompanhamento da empreitada.
Foi criada uma pista técnica para BTT no Circuito de Manutenção da Mata do Escurinho.
Nesse âmbito e numa parceria com o Grupo BTT Malagueira – Amigos do Pedal, cedência
e instalação de contentor que funcionará como sede do Grupo.
Apoio à conceção e requalificação de espaços desportivos de ar livre, tendo daí resultado a
instalação por parte das UF da Malagueira / Horta das Figueiras e UF do Bacelo / Senhora
da Saúde dum conjunto diversificado de equipamentos para a prática de atividade física em
espaços verdes e na ecopista.
08 01 04 02/03 – Conservação e Manutenção e Segurança de Equipamentos Desportivos
Manutenção diária das Piscinas Municipais e do Circuito de Manutenção da Mata do
Escurinho.
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Foi requalificado o tanque coberto de forma a melhorar as condições e reduzir os custos
de manutenção e intervenção parcial do relvado existente nas Piscinas Municipais. Foram
efetuadas pequenas intervenções no piso do Circuito de Manutenção da Mata do
Escurinho.
Acompanhamento técnico das condições de segurança, inspeções de manutenção a todos
os equipamentos desportivos.

08 02 APOSTAR NA JUVENTUDE
08 02 01 Planeamento
08 02 01 01 - Estudos e Projetos
Elaboração do Diagnóstico Juvenil no concelho, nomeadamente o levantamento de
recursos em termos de apoios para a Juventude.
08 02 02 Dinamização de Atividades
08 02 02 02 - Programa de Apoio à Juventude
No âmbito do projeto Banco de Materiais Escolares, foram rececionados 596 pedidos de
alunos eborenses, do 5º ao 12º ano, tendo sido respondidos 550 pedidos.
Continuação da gestão e dinamização do projeto “Laços para a Vida – Casa e Companhia”
e do Projeto “Jovens Embaixadores de Évora no Mundo” no âmbito do qual 92 estudantes
da Universidade de Évora, provenientes de 27 países visitaram o Cromeleque dos
Almendres e foram recebidos pela Srª Vice-Presidente no Salão Nobre dos Paços do
Concelho onde receberam o Diploma de Cidadãos Honorários de Évora.
08 02 02 03 – Voluntariado Jovem
Desenvolvimento do Projeto “VJovem” através do qual foram integrados jovens em
diferentes programas e serviços da autarquia.

08 02 02 04 - Iniciativas
Iniciativa que decorreu em Évora entre os dias 1 e 30 de março, sob o tema “Descobrete”, envolvendo 38 entidades e associações culturais, juvenis e estudantis do concelho
que desenvolvem trabalho com e para jovens, incluindo a realização de mais de 70
iniciativas.
Entrega pela Casa da Juventude de Guimarães, do Prémio “Cidade Amiga da Juventude”
atribuído a Évora no âmbito de uma candidatura ao programa “Juventude em
ação”/Erasmus, pretendendo premiar as ações dos municípios e boas práticas na área da
juventude.
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Concurso “Árvores de Natal Recicladas 2015”, que decorreu entre os dias 17/12/2015 e
03/01/2016 na Praça do Sertório e, que contou com a participação de 22 entidades, num
total de 22 árvores, envolvendo a participação de 1197 pessoas.

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
Foram realizadas duas reuniões anuais quer da Comissão Municipal de Proteção Civil
(CMPC) de Évora quer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
(CMDFCI).
No que se refere à CMPC foi apresentado o Calendário para a Revisão do Plano Municipal
de Emergência de Proteção Civil de Évora. Na CMDFCI foi aprovado o Plano Operacional
Municipal 2015 (POM 2015).
09 01 01 02 - Dinamização de Atividades
Foram emitidos um total de 23 avisos (22 amarelos e 1 laranja) relativos a condições
meteorológicas adversas e consequentes recomendações à população.
No que se refere à execução de exercícios no âmbito do Plano Municipal de Emergência
de Proteção Civil, destacamos a preparação e realização em 06/11/2015 do exercício CPX
e LIVEX de teste ao Plano de Emergência Externo da Embraer.
Foi divulgado junto da população em geral, escolas e instituições da área social o Exercício
Público de Cidadania no âmbito do Risco Sísmico realizado no dia 06/11/2015.
Realização do exercício com envolvimento de meios reais no Hotel B&B e na obra do
PCTA.
Participação como observador no exercício ao Heliporto do Hospital para efeitos de
licenciamento junto da ANAC (12/11/2015), e como observador/avaliador de apoio ao
CDOS de Évora no exercício de teste ao Plano Municipal de Emergência de Proteção de
Proteção Civil de Estremoz (04/12/2015).
No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil foi realizado exercício
em 18/03/2015 com envolvimento de meios dos Bombeiros, SMPC e PSP na Escola
Manuel Ferreira Patrício (Malagueira), que serviu de teste à preparação das medidas de
autoproteção.
Foram
registadas
e
encaminhadas
para
resolução
cerca
de
2149
participações/ocorrências, foi efetuado o acompanhamento de algumas situações mais
graves: incêndios urbanos (2), incêndios em matos/agrícolas/incultos (5), quedas de
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árvores (9), acidentes rodoviários (5), acidente com veículo fora da estrada (1), recolha de
cavalos (7).
No âmbito das responsabilidades/contributos do Município de Évora relativamente à
prevenção/risco de incêndio, no contexto da intervenção da CMFDI e higiene
pública/salubridade, foram detetados 183 prédios carecentes de intervenção. Foram
efetuadas 175 notificações a proprietários de prédios e 40 intimações, das quais resultou
a limpeza de terrenos em 136 situações. Foram instaurados 10 autos de contraordenação.
No âmbito da criação de Equipas Municipais de Apoio Psicossocial em situações de
Emergência realizou-se reunião com a Cruz Vermelha Portuguesa para preparação da
proposta inicial.
09 01 01 03 – Apoio a Instituições
Bombeiros Voluntários: concedidos todos os apoios solicitados para fazer face a
ocorrências mais graves quer ao nível técnico quer ao nível de meios do município para
apoio às operações e foram adquiridos pela Câmara e entregues aos Bombeiros
Voluntários de Évora Equipamentos de Proteção Individual (05/01/2015). Apoio no
transporte com viaturas e máquina de dois contentores que foram oferecidos aos
Bombeiros pelo quartel.
Procedeu-se a vistoria a todos os estabelecimentos escolares sob responsabilidade do
município no âmbito da carta educativa, manutenção dos extintores em edifícios
municipais, escolas e viaturas.
Reunião com empresa sobre apresentação de sistema de ligação direta das Centrais dos
Sistemas Automáticos de Deteção de Incêndios (SADI) aos BVEvora.
Participação na ação de formação realizada pelo CDOS Évora direcionada às forças de
segurança, com a realização de apresentação sobre o tema Proteção Civil de Âmbito
Municipal (05/03/2015), no workshop na CIMAC sobre Riscos Naturais e Tecnológicos
(21/04/2015), em exercício de Posto de Comando no CDOS Évora (22/04/2015), na sessão
técnica no CDOS Évora sobre Transporte de Matérias Perigosas, na apresentação do
PLANOP DECIF 2015 - Plano de Operações Distrital no âmbito do Dispositivo Especial de
Combate a Incêndios Florestais (30/04/2015).
Participação nas reuniões entre os CDOS Évora e os SMPC do distrito e participação na
reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta contra Incêndios (CDDFCI).
Apoio à realização de provas de avaliação aos elementos da Força Especial dos Bombeiros
(FEB).
Visita do Presidente e do Vereador do Pelouro da Proteção Civil ao Centro de Meios
Aéreos (CMA) e Força Especial de Bombeiros (FEB), instalado no Aeródromo Municipal de
Évora no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2015 (DECIF
2015) e que contou com o apoio do município.
Apoio à instalação da base do INEM no Aeródromo Municipal com meio aéreo e VMER
em outubro 2015.
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09 01 01 05 – Planos de Emergência
Participação no grupo de trabalho do Plano de Segurança da Água e reunião com os
responsáveis pela Ludoteca sobre o plano de emergência interno e medidas de
autoproteção a implementar.
Acompanhamento da vistoria do IGAC ao Teatro Garcia de Resende (19/03/2015).
Foi prestado apoio aos eventos promovidos e/ou apoiados pela Câmara Municipal.
Procedeu-se à elaboração do Plano Operacional Municipal 2015, tendo o mesmo sido
aprovado em reunião da CMDFCI.
Iniciada ao Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Évora com o
envio do calendário e tarefas aos membros da Comissão Municipal de Proteção Civil.
09 02 RENOVAR A SEGURANÇA PÚBLICA
09 02 01 Segurança
09 02 01 01 – Conselho Municipal de Segurança
Realização de quatro reuniões do Conselho Municipal de Segurança de Évora (CMS
Évora).
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.
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, controlo burocrático de gestão das
licenças conferidas. Em abril foi realizada reunião geral com os guarda-noturnos do
concelho, para avaliação das dificuldades e perspetivas de intervenção e cimentar as
relações entre o corpo de guarda-noturnos e o município.
Acompanhamento do processo de constituição da ACGNE – Associação do Corpo de
Guarda-Noturnos de Évora e realização de reunião entre a ACGNE e o município.
09 03 01 Cemitérios Municipais
09 03 01 99 – Outros
Efetuado arranjo em espaços exteriores em Cemitérios Municipais.
0998 OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES
09 98 01 01 - Serviços Jurídicos e de Contencioso
Instrução de processos de contra ordenação: em Dezembro de 2015 encontravam-se em
curso 603 processos de contencioso. Rececionadas 252 participações (serviços
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fiscalização, PSP, GNR, outras entidades) dos quais 228 deram origem a processos de
contra-ordenação. Foram elaboradas 63 decisões. Foram arquivados 163 processos
devido a prescrição.
Em 31/12/2015 encontram-se a decorrer em foro judicial 64 processos em que o
município é parte, sendo que 51 processos decorrem no Tribunal Administrativo/Fiscal e
13 processos em Tribunal Judicial. Foram concluídos 10 processos judiciais.
Foram efetuadas reclamações de créditos junto de processos de insolvência e falência em
dois processos.
Elaboradas 20 participações criminais e desenvolvidos 2 processos junto do Tribunal de
Contas.
Encontram-se em curso 95 processos de execução fiscal, embora em 2015 não tenham
sido instaurados novos processos. Foram concluídos 17.
Emissão de pareceres no âmbito do apoio jurídico a eleitos, trabalhadores, serviços e
juntas de freguesia. É prestado apoio jurídico presencial e gratuito aos munícipes sobre as
matérias de competência municipal e informação sobre direitos do consumidor. O total
de pareceres emitidos foi 363 (351 ao nível do apoio jurídico interno e 12 ao nível do
apoio jurídico externo).
Foram elaborados 62 contratos e foi prestado apoio à realização de 6 escrituras realizadas
em notário externo.
Encontram-se por concluir 2 processos de expropriação por utilidade pública: Estada Nª
Srª Machede e Variante Ramo Nascente.
09 98 01 02 – Auditoria e Modernização Organizacional
Foi apresentada proposta de carta de auditoria interna da CME e em relação aos
programa de auditorias foi elaborada proposta de programa de auditorias para o segundo
semestre de 2015 e foi realizada ação de auditoria às disponibilidades – contagens físicas
de numerário de caixas – 1º e 2º semestre de 2015.
Foi elaborado o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de corrupção e
Infrações Conexas da CME reportado ao exercício de 2014 e inicio dos trabalhos de
avaliação e exame do grau de execução do Plano no ano de 2015.
Resposta a diversos Inquéritos: “A Autonomia e Competitividade Tributária dos
Municípios Portugueses”, Potencial Cientifico e Tecnológico Nacional 2014, Índice de
Transparência Municipal 2015, “Auditoria em contexto autárquico”.
0998 01 09 – Outros
No que se refere ao Financiamento Externo, e no que se refere aos projetos
cofinanciados, relativos ao período de programação 2007-2013, foi efetuado o respetivo
acompanhamento da execução física e financeira e/ou a elaboração e submissão dos
relatórios finais.
Acompanhamento do processo de candidatura da “Herdade da Tesoureira” (processo de
transição para o PRODER).
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