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INTRODUÇÃO 

A apresentação da atividade municipal foi estruturada de acordo com a codificação do Plano 

de Atividades de 2018 e está organizada por função/sub-função/programa/projeto. 

A atividade municipal no ano de 2018 foi enquadrada pela temática “Évora pela Paz. 100 

Anos de Armistício”. 

01 RENOVAR O MUNICÍPIO 

01 01 GESTÃO PARTICIPADA, DEMOCRÁTICA, ABERTA E TRANSPARENTE 

01 01 01 Auscultação não Institucional 

01 01 01 01 – Gestão Participada 

Durante o ano de 2018 foram realizados 600 atendimentos a munícipes pelos eleitos com 

pelouro no espaço de atendimento semanal reservado a esse efeito. Foram também 

realizados 56 atendimentos por toda a vereação no período reservado ao público nas 

reuniões de Câmara Municipal. Por outro lado, realizaram-se 6 sessões de “Atendimentos 

Descentralizados”, nas quais foram ouvidos 18 munícipes. Estes atendimentos ocorreram 

nas freguesias rurais e foram assegurados diretamente pelos eleitos com pelouros. 

Em 2018 a iniciativa de promoção de cidadania ativa “Pelos Caminhos do Concelho – a 

Câmara ao encontro das populações” decorreu em três uniões de freguesia/freguesias do 

concelho: União de Freguesias de Évora (02/06), União de Freguesias da Malagueira e 

Horta das Figueiras (07/07), e Freguesia de Nossa Senhora de Machede (27/10), 

marcando o arranque desta iniciativa no mandato 2017/2021. Nestas visitas, os eleitos e 

técnicos têm a oportunidade de conhecer as instituições, dificuldades e exemplos de boas 

práticas, potenciando um conhecimento mais informado na resolução de problemas. 

Foram efetuadas reuniões gerais e sectoriais com os trabalhadores da Câmara quer na 

apresentação da Prestação de Contas 2017, quer na preparação das Opções do Plano e 

Orçamento 2019, aos quais acresceram 6 reuniões de coordenação de chefias. A 

participação dos trabalhadores foi extensível às reuniões bimestrais com a Comissão de 

Trabalhadores do Município. 
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Foram além disso realizadas várias reuniões com pessoal não docente, relacionadas com 

a intenção de resolução do Contrato de Execução com o Ministério da Educação, 

incluindo ainda os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular. Estas 

reuniões foram acompanhadas por reuniões com associações de pais e encarregados de 

educação em várias ocasiões.  

Procedimento semelhante foi observado em situações relativas ao troço ferroviário de 

mercadorias Sines-Elvas-Caia, nas quais as associações cívicas e empresariais, partidos 

políticos e associações de moradores, continuaram a ser auscultados tendo sido mesmo 

aprovadas duas moções pela Câmara Municipal, tendo como destinatário o Governo. 

01 01 02 Estruturas Consultivas Locais de Participação 

01 01 02 01 – Educação 

Foi aprovada por deliberação de Câmara de 17/01/2018, a metodologia a seguir no 

âmbito da concretização da constituição do Conselho Municipal de Educação. 

Realização de reunião de tomada de posse em 19/07. 

A Comissão permanente, com funções de núcleo executivo, constituída por grupo 

informal, reuniu em 07/12. 

01 01 02 03 – Ação Social 

Foram realizadas três reuniões plenárias ordinárias e uma extraordinária do conselho 

local de Ação Social. Funcionamento em 4 unidades de rede: Sem Abrigo, Saúde Mental, 

Envelhecimento Positivo e Inclusão e Dialogo Intercultural. Plano de Atividades com 

concretização de 90% com realce para a realização de dois encontros de Rede (áreas para 

a terceira idade e deficiência) e o Encontro Regional de Núcleos Executivos no Salão 

Nobre no dia 22/11 numa organização do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação 

Social de Évora e Câmara, teve como objetivo juntar os núcleos executivos dos diferentes 

conselhos locais da região. Contou com a participação e 20 municípios e 60 técnicos e 

autarcas. 

Foram realizadas reuniões mensais do Núcleo Executivo do CLAS (11 reuniões). 
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Dinamização/Participação nas Unidades de Rede: execução dos planos de atividade 

anuais - Unidade de Rede Saúde Mental (93,8%), Unidade de Rede Envelhecimento 

Positivo (86,7%), Unidade de Rede Sem Abrigo (100%), Unidade de Rede Inclusão e 

Diálogo Intercultural (77,7%). 

01 01 02 05 - Desporto e Juventude 

O Conselho Municipal de Juventude de Évora reuniu quatro vezes ao longo do ano.  

01 01 02 99 – Outras 

Reunião da Comissão Municipal de Economia e Turismo em 29/05. 

01 01 03 Aprofundar a Democracia Política 

01 01 03 01 – Defesa e Reforço do Poder Local Democrático 

No âmbito do reforço do Papel da Assembleia Municipal em matérias específicas sobre as 

quais tem sido chamada a pronunciar-se por iniciativa do município e dos eleitos no órgão 

(transferência de competências do Governo para as autarquias, novo hospital público do 

Alentejo, ensino público de qualidade, troço ferroviário Sines-Évora-Caia, etc.), 

sublinhamos a elaboração e apresentação de informação regular sobre a atividade do 

município e sobre a situação económica e financeira, presente nas reuniões ordinárias do 

referido órgão (23/02, 30/04, 21/06, 14/09 e 07/12). Para além destas sessões ordinárias, 

realizaram-se duas sessões extraordinárias em 06/07 e 28/12. Participação na Audição 

Pública sobre “A Educação no Concelho de Évora” realizada em 06/04. 

Ao longo do ano no âmbito da participação do Presidente da Câmara Municipal no 

Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi colocada de forma 

veemente a necessidade de se fazer cumprir a Lei de Finanças Locais e de os municípios 

serem efetivamente ouvidos no processo de transferência de competências urdido entre 

Conselho Diretivo da ANMP e Governo que, sob a justificação do incontestado princípio 

da subsidiariedade, prevê a redução da despesa do Estado à custa dos recursos das 

autarquias locais e comunidades intermunicipais. 

Em concreto, o Presidente da Câmara remeteu em 22/08 ofício ao Presidente da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no qual se manifesta 
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discordância face à posição do Conselho Diretivo da ANMP relativo à transferência de 

competências para as autarquias e a Câmara na reunião de 29/08 aprovou a proposta de 

não-aceitação da transferência de competências da Administração Central em 2019, por 

desconhecer, no concreto, o que se pretende transferir e quais os valores associados, 

nomeadamente, por não terem sido publicados os decretos-lei regulamentares como 

definido na legislação.  

01 01 03 02 – Defesa da Regionalização 

Participação do Município de Évora na Comissão Promotora do movimento AMAlentejo 

em defesa da criação de regiões administrativas e reforço do Poder Local Democrático, no 

quadro da organização administrativa do Estado. 

01 01 03 03 – Descentralização/Juntas de Freguesia 

Preparação e acompanhamento do processo de celebração de Acordos de Execução e 

Contratos Interadministrativos de delegação de competências, com todas as 

Juntas/Uniões de Freguesias do concelho para o ano de 2019, cuja Cerimónia de 

Assinatura decorreu no dia 30/01 no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Valor previsto: 

Acordos de Execução: 470.431, 41 €; Contratos Interadministrativos: 342.754,40 €.  

Registo, acompanhamento e respostas às freguesias do concelho, de acordo com as 

solicitações feitas à Câmara Municipal. 

Realização de reuniões de trabalho com as Juntas/Uniões de Freguesia e apoio diverso às 

juntas/uniões de freguesias no âmbito da realização de 11 festas populares realizadas em 

freguesias rurais. 

Dinamização do projeto de participação de 5 freguesias/uniões de freguesias do concelho 

(Évora, Bacelo e Srª Saúde, Malagueira e Horta das Figueiras, Graça do Divor e S. Miguel 

Machede), na Feira S. João 2018, tendo as freguesias urbanas optado pela participação 

conjunta e as rurais por exposição individual. 

01 01 03 04 – Associativismo Intermunicipal 

Participação do Município de Évora no Conselho Intermunicipal da CIMAC e no Conselho 

Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Participação em redes informais 
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de cooperação intermunicipal com especial foco na área da cultura, educação e da 

cooperação transfronteiriça. 

01 01 04 Fomento da Dinâmica Popular 

01 01 04 01 – Participação da População no Poder Local 

Envolvimento dos movimentos cívicos e dos partidos políticos no processo de apreciação 

das propostas do Governo e da Infraestruturas de Portugal ao Troço Ferroviário de 

Mercadorias Sines-Évora-Caia. 

Funcionamento das várias comissões e conselhos municipais com representação alargada 

de vários sectores da comunidade e realização de sessões abertas à população para 

debater assuntos específicos nas áreas da educação, cultura, proteção civil, segurança, 

economia, juventude e outros. 

01 01 04 02 – Dinamização do Movimento Associativo 

Ao longo de 2018 foram diversas as reuniões e o trabalho desenvolvido com o 

Movimento Associativo, tendo sido iniciado o Programa de Visitas a Instalações do 

Movimento Associativo com o objetivo de conhecer e apoiar as coletividades do 

concelho. No reconhecimento da importância do movimento associativo no exercício de 

uma cidadania ativa e na formação de cidadãos, a Câmara Municipal deliberou um 

conjunto assinalável de apoios logísticos a eventos e atividades realizados pelas 

associações do concelho de Évora, procurando estimular as coletividades do concelho 

através do envolvimento na vida comunitária e nos projetos municipais. 

01 01 05 Reivindicações ao Poder Central/Região 

01 01 05 01 - Desenvolvimento Económico e Emprego 

Presidente da Câmara Municipal participou ao longo de 2018 em diversos fóruns nos 

quais foi sublinhado o processo de litoralização do país, com fortes repercussões 

negativas no interior e, em particular na Região Alentejo. Esta tendência indesmentível é 

reversível caso sejam adotadas políticas concretas pelo Governo e estratégias de 

desenvolvimento sustentável desenhadas por entidades administrativas regionais 

democraticamente eleitas e com autonomia financeira. 
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01 01 05 02 - Educação, Ação Social e Saúde 

Intervenção do Município de Évora junto do Ministério da Educação com vista a debater o 

Contrato de Execução existente, com conhecido prejuízo para a comunidade escolar. A 

esse propósito foram ouvidos os agrupamentos de escolas e realizadas reuniões com a 

Secretária de Estado Adjunta e da Educação para que o Ministério da Educação resolva 

um problema com graves repercussões na qualidade do ensino público em Évora. 

Em Reunião de Câmara de 20/06 foi efetuada declaração política sobre a situação das 

escolas do concelho e na RCM de 04/07 foi deliberado cessar parcialmente o contrato de 

execução celebrado com o Ministério de Educação, em 2008, em relação às competências 

delegadas de gestão de pessoal não docente e de gestão do Parque Escolar. Através de 

Comunicado o Município informa a população sobre o problema da falta de pessoal não 

docente nas escolas dos 1º, 2º e 3º ciclos. 

Ao longo do ano, o Ministério da Saúde foi várias vezes solicitado pelo Município a pôr 

em prática o funcionamento de um grupo de trabalho sugerido pelo Presidente da 

Câmara, constituído pelo Ministério da Saúde, Câmara Municipal de Évora, ARS e 

Administração do HESE, com vista a contribuir para a estruturação do projeto de 

construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, em Évora. 

01 01 05 04 - Abastecimento de Água e Saneamento 

Aprofundado o conceito da Água como Bem Público tendo sido objeto de reflexão em 

vários sectores de atividade e de sensibilização no âmbito de Évora, Cidade Educadora. 

A partir da realização do 14º Congresso da Água, coorganizado pelo Município de Évora e 

APDA em 07/03 no Teatro Garcia de Resende, foi novamente informado o Ministério do 

Ambiente sobre a importância de não excluir dos fundos comunitários os sistemas em 

baixa que não resultem de sistemas multimunicipais de abastecimento, já que toda a rede 

tem necessidade de grandes investimentos que os municípios não estão em condições de 

suportar. 

01 01 05 05 Património e Cultura  
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Prosseguimento da política de apoio à regeneração urbana através dos trabalhos 

preparatórios para o Plano Local de Habitação, levantamento e georreferenciação dos 

cadastros no Centro Histórico de Évora. A este respeito, foram georreferenciados 299 

quarteirões, 1122 edifícios e 3866 proprietários. No âmbito do Instrumento de 

Financiamento para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) foram emitidos vários 

pareceres vinculativos pelo Município. 

Elaboração de proposta de projeto de reabilitação para todo o conjunto amuralhado da 

cidade, abrangendo a Torre de Alconchel, incluindo a substituição do sistema de 

iluminação cénica, projeto a candidatar à medida 6.3 do Património Natural e Cultural. 

01 01 05 99 - Outras 

A Câmara Municipal de Évora assumiu a defesa e valorização dos serviços públicos em 

diversas ocasiões, chamando a atenção do Governo para o despovoamento sulcado por 

políticas de privatização de serviços públicos essenciais como é o caso dos CTT. A defesa 

do serviço público ferroviário intercidades Évora-Lisboa (voto de protesto e apoio 

aprovado em Reunião de Câmara de 01/08) e a alteração do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo (PROTAL), designadamente ao nível da edificação 

em pequena propriedade foram igualmente alvo de tomada de posição municipal. 

01 01 06 Reivindicações ao Poder Central/Concelho 

01 01 06 02 – Educação, Ação Social e Saúde 

Envio à ANMP de contributos sobre Ação Social Escolar e de recomendações da Unidade 

de Rede de Saúde Mental para a criação de um fórum socio-ocupacional e para o 

aumento de vagas para Centro de Atividade Ocupacional. 

01 01 07 Participações Institucionais 

01 01 07 01 – Concelhias 

O Município de Évora tem assento nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas, 

fazendo-se representar por três representantes aprovados pela Câmara Municipal. 

Participação em 13 reuniões do Agrupamento Manuel Ferreira Patrício, em 12 reuniões 
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do Agrupamento Gabriel Pereira, em 5 reuniões do Agrupamento Severim de Faria e em 5 

reuniões do Agrupamento André de Gouveia. 

01 01 07 02/03/04 – Regionais/Nacionais/Internacionais 

Participação do Município de Évora em várias estruturas de decisão sob responsabilidade 

jurisdicional de entidades parceiras, entre as quais o Conselho Regional da CCDRA, no 

Conselho Geral da ERTA, Plataforma Supra Concelhia da Rede Social, Estrutura Regional 

do Portugal 2020, Conselho de Administração do MARÉ, Conselho de Administração do 

PACT e Conselho Geral da Fundação Alentejo.  

Para além destas estruturas de natureza regional, o Presidente da Câmara Municipal 

assegura ainda participação em representação da Associação Nacional de Municípios no 

Conselho Consultivo da ERSE, Conselho Nacional da Água e Comité das Regiões da União 

Europeia. Em 2018, o Município passou a integrar os órgãos sociais da APDA. 

O Município de Évora tem ainda assento na Comissão de Coordenação da Rede Territorial 

Portuguesa das Cidades Educadoras, Rede Nacional de Judiarias e da Rede de Cidades 

Património Mundial Portuguesas. 

Quanto a participações conjunturais, destaque para a participação do Município na BLT 

2018, na comemoração do centenário das OGMA, participação na tomada de posse da 

Reitora da Universidade de Évora e do Presidente do Tribunal da Relação de Évora.  

Em 2018 foi também o ano em que se comemorou o 30º Aniversário da Geminação com 

Angra do Heroísmo. Nesse sentido, o Município de Évora fez-se representar na cerimónia 

solene a convite da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no dia 10/12, alguns dias 

após a celebração da efeméride em Évora, no dia 25/11. 

No domínio das relações internacionais, somam-se vários destaques. Participação no 

projeto «Sharing Seeds for A-Bombed Threes», da organização com sede em Hiroshima 

Mayors For Peace. A participação neste projeto culminou com a deposição de sementes 

de árvore japonesa no Jardim Público em 29/06. À margem das comemorações do 

centenário do Armistício, a Vereadora Sara Fernandes visitou Chartres e contactou com a 

comunidade portuguesa na região (09/11). No âmbito da Associação Internacional das 
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Cidades Educadoras, participação no XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras 

que decorreu em Cascais de 13 a 15/11. O Vereador Eduardo Luciano esteve presente na 

Conferência Regional do Secretariado da Europa do Sul e Mediterrâneo da OCPM 

(Organização das Cidades Património Mundial) em Córdoba (20/11). O Município de 

Évora esteve ainda envolvido em vários projetos no âmbito das parcerias e redes de 

cooperação que mantém, como são os casos da Rede AVEC (Aliança das Cidades 

Europeias para a Cultura) e Mecine. 

01 02 MODERNIZAR A CÂMARA COM CULTURA DE SERVIÇO PÚBLICO 

01 02 01 Organização dos Serviços 

01 02 01 01 - Reorganização dos Serviços 

Ainda durante este ano foram iniciados os trabalhos e sujeita à deliberação da Câmara 

Municipal uma proposta de reestruturação de serviços municipais de forma a ultrapassar 

os constrangimentos que a publicação do Estatuto do Pessoal Dirigente em 2012 veio 

apresentar aos municípios, forçando-os a um estrangulamento funcional que contribuiu 

para agudizar a incapacidade de resposta dos serviços municipais (debilitada pela 

impossibilidade de regeneração de quadros de pessoal e pela inexistência até 2017 de 

fundos disponíveis positivos).  

Foi elaborada proposta de Regulamento de Horários, tendo sido efetuada a auscultação 

das chefias.  

01 02 01 02 – Modernização dos Serviços Municipais 

    No que se refere à participação nos projetos de modernização da CIMAC:  

• Acompanhamento técnico e procedimental de dinâmicas partilhadas com a 

CIMAC, no domínio da informática/modernização administrativa; 

• Acompanhamento técnico à reengenharia de processos municipais e operação do 

sistema informático municipal de gestão documental e processual genérico, em 

articulação com o Centro de Tecnologias Digitais (CTD) da CIMAC; 

• Funcionamento do Grupo de Trabalho municipal de Modernização Administrativa 

de suporte ao projeto intermunicipal CIMAC Modernização AC2020; 
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• Projeto para a extensão/manutenção da rede de fibra-ótica intermunicipal, com 

vista à integração de outros edifícios/infraestruturas de interesse municipal, em 

articulação com o CTD-CIMAC; trabalhos de planeamento e articulação entre 

pares. 

• Trabalhos de projeto de expansão dos pontos de acesso internet wireless públicos 

abertos CIMAC a outros locais de interesse; acompanhamento/manutenção geral 

e projeto/implementação de novos pontos e melhorias para os pontos de acesso 

já efetivos. 

• Normalização de documentos a utilizar pelos serviços municipais, integrada nas 

dinâmicas da reengenharia de processos internos. 

• Desenvolvimento de procedimentos técnicos com vista ao reforço da integração 

dos sistemas informáticos municipais com o datacentre CIMAC. 

• Participação nos grupos de trabalho intermunicipais CIMAC que visam a 

atualização dos websites municipais, bem como efetuar melhorias nos sistemas de 

gestão documental e serviços on-line. 

Conclusão do Relatório de avaliação e integração e operacionalidade das plataformas 

informáticas da Câmara, avaliação do hardware existente e outras matérias no âmbito da 

modernização administrativa. 

Promoção de sessões de apresentação de software de gestão documental e urbanismo 

para avaliação  

01 02 02 Força de Trabalho/Trabalhadores 

01 02 02 01 – Melhoria das Condições de Trabalho 

Verificaram-se 46 acidentes de trabalho, dos quais 41 originaram baixa médica. Em 

dezembro encontravam-se com baixa médica 119 trabalhadores. 

No que respeita às intervenções para a melhoria das condições de trabalho foram 

efetuadas a avaliação e gestão de riscos profissionais, análise estatística de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais, atendimento diário de trabalhadores (marcação de 

consultas médicas e pedidos de receituário médico), visitas aos locais de trabalho para 
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verificação de condições de trabalho. Foram realizados 103 exames médicos iniciais, 355 

exames médicos periódicos e 19 exames médicos ocasionais. 

01 02 02 02 – Formação 

Procedeu-se ao Levantamento de Necessidades de Formação, em estreita ligação com as 

chefias, para o Biénio 2018/2019 e foi elaborado o Plano de Formação Bienal. 

Foram realizadas 52 ações de formação frequentadas por 224 formandos num total de 

3536 horas. 

No que se refere à aquisição de novas competências, foram direcionados alguns 

trabalhadores para os Centros Qualifica com o objetivo de aumentarem as habilitações 

académicas. Paralelamente foi desenvolvido um programa de formação interna 

direcionada aos trabalhadores, Assistentes Operacionais, que iniciaram funções de 

Assistentes Técnicos e que não tiveram oportunidade de fazer formação específica para o 

posto de trabalho que estão a ocupar. 

Foi planificado o Programa de Formação para Dirigentes cuja implementação aguarda a 

reorganização de serviços. 

01 02 02 03 – Participação dos Trabalhadores 

Foram realizadas reuniões do executivo municipal com os trabalhadores de apresentação 

do Orçamento e Plano de Atividades de 2018 e reuniões bimestrais com a Comissão de 

Trabalhadores do Município. 

Foi elaborado e submetido à DGAL e aos sindicatos em março o Balanço Social relativo ao 

ano de 2017 e foi apresentada uma versão mais aprofundada do documento em Reunião 

de Câmara. 

01 02 02 99 – Outras 

No final de 2018 o município de Évora contava com 1110 trabalhadores, dos quais 978 

com vinculo por tempo indeterminado. Em dezembro de 2018 encontravam-se 

integrados nos serviços 13 cidadãos em programas com financiamento do IEFP. 

Aposentaram-se 22 trabalhadores. Foram desenvolvidos 39 procedimentos de concurso, 
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26 relativos a contrato de trabalho por tempo indeterminado, 3 relativos a contrato de 

trabalho a termo certo e 10 relativo a recrutamento de AEC´s através da plataforma do 

Ministério da Educação.  

Em 31/12 terminou o biénio avaliativo 2017/2018, cujas avaliações decorrem em 2019. 

No que respeita ao desenvolvimento de iniciativas de carater sócio-laboral, foram 

organizados os seguintes eventos, com o objetivo de promover o convívio entre 

trabalhadores e um ambiente de trabalho saudável: 3º passeio domingueiro dos 

trabalhadores do município a Marvão e Castelo de Vide (maio), 3º Arraial de Santo 

António nas Piscinas Municipais (junho), 4º passeio domingueiro dos trabalhadores do 

município às “Terras do Pão, Gentes de Paz” (Vidigueira e Vila de Frades em setembro), 

8º Magusto dos Trabalhadores do Município no Monte Alentejano (novembro), Jantar de 

Natal na Arena de Évora (dezembro). 

Foram organizadas ações de informação e rastreio, pela Equipa de Apoio Psicossocial em 

30 locais de trabalho onde são prestadas informações no âmbito de saúde, são realizados 

rastreios e, são feitos atendimentos individualizados aos trabalhadores que o desejarem. 

Foi assinalado o Dia da Diabetes (14/11) com a realização de rastreio, informação e 

sensibilização nos Paços do Concelho. No mês de Novembro foi elaborado e distribuído 

um flyer de sensibilização sobre o Cancro da próstata. 

No âmbito da Medicina no Trabalho, foram realizadas quinzenalmente consultas de 

Psicologia Clinica. 

Relativamente à gestão das carreiras dos trabalhadores, foram realizados os 

descongelamentos das carreiras e os trabalhadores foram colocados nas posições 

remuneratórias, de acordo com os pontos acumulados por via da aplicação do SIADAP. As 

remunerações pagas no mês de Março de 2018 incluíram o acréscimo determinado por 

Lei.  

Desenvolvimento dos Procedimentos concursais no âmbito do Programa de Regularização 

Extraordinário dos Vínculos Precários, de acordo com a Lei nº 112/2017 e foi realizada 
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alteração ao Mapa de Pessoal 2018 para criar os lugares necessários à inclusão dos 

trabalhadores a recrutar no âmbito do referido Programa. 

Foram efetuadas 12 candidaturas aos diversos programas de apoio ao emprego, à 

formação e à reintegração (7 CEI, 2 CEI+, 3 CEI+DEF) para 89 vagas. O recrutamento 

efetuado destinou-se essencialmente à Feira S. João (20 vagas) e aos 4 Agrupamentos de 

Escolas (62 vagas). 

No que se refere à gestão e acompanhamento dos estágios, foram rececionados pelos 

serviços 13 pedidos de estágios profissionais e 48 pedidos de estágios curriculares. 

Foram produzidos e distribuídos a todos os trabalhadores 4 folhetos informativos – maio, 

junho, outubro e novembro - sobre temáticas de interesse. 

No âmbito do Projeto de Prevenção e Intervenção sobre Comportamentos Aditivos de 

Meio Laboral (PICAML) foram apresentados aos dirigentes os primeiros resultados da 

avaliação dos inquéritos por questionários aplicados aos trabalhadores do município e 

apresentação das fases seguintes do projeto. Foram ainda realizadas sessões formativas 

para dirigentes, encarregados operacionais e coordenadores técnicos, que decorreram 

em junho e julho. 

Organização e realização das 1ªs Jornadas de Prevenção e Promoção da Saúde em Meio 

Laboral no dia 07/09. 

Procedeu-se à revisão do ACEP assinado com o STAL e publicação, em Diário da 

República, a 15/05, possibilitando a recuperação de 3 dias de férias anteriormente 

retirados. 

01 02 03 Instalações Municipais 

01 02 03 01 – Reestruturação das Instalações Municipais 

O Orçamento de 2018 permitiu retomar algum investimento mais significativo em 

instalações e equipamentos municipais com vista a modernizar e melhorar a capacidade 

de resposta dos serviços.  

01 02 03 02 – Intervenções não estruturais em Instalações Municipais 
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Foi assegurada a concretização de pequenas remodelações/reparações solicitadas pelos 

serviços ou detetadas no decorrer das tarefas diárias de limpeza e manutenção das 

instalações municipais. 

01 02 03 99 – Ações Diversas 

No que se refere à vigilância e segurança das instalações municipais, foram asseguradas 

as tarefas inerentes ao acompanhamento e fiscalização do contrato de prestação de 

serviços celebrado com empresa externa e gestão diária da segurança das instalações. 

Relativamente às cedências e concessões de instalações municipais, foi efetuada a 

atualização da informação sobre cedências e concessões de instalações e espaços 

municipais e respetivas condições protocolares. Atribuição definitiva de imóveis 

municipais devolutos para uso não habitacional (2 antigas escolas primárias e 1 antigo 

lavadouro) após análise das propostas fundamentadas recebidas. Levantamento de novos 

casos para início de novo procedimento de atribuição de imóveis devolutos. 

Foi assegurada a limpeza diária das instalações municipais, quer dos edifícios onde 

funcionam os serviços quer de outros espaços municipais, onde se realizaram iniciativas 

municipais: Feira S. João, Palácio D. Manuel, Teatro Garcia Resende, edifício da ex-

Rodoviária, etc. 

01 02 04 Equipamento 

 01 02 04 04 – Equipamento Informático – Manutenção e Assistência Técnica 

Desenvolvimento de estudos e trabalhos para melhoria do desempenho do sistema de 

gestão documental EDOCLINK, bem como da intranet em geral.  

Apoio à edição de conteúdos da Intranet CME. 

Projeto e re-implementação de componentes dos serviços on-line, com vista a aumentar 

os níveis de disponibilidade das mesmas. 

 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. 
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Acompanhamento técnico e procedimental à implementação da desmaterialização das 

reuniões de Câmara Municipal. 

Atualização da estrutura dos serviços on-line municipais aos cidadãos; consolidação da 

nova plataforma. 

Em articulação com a CIMAC participação no projeto de rede de fibra ótica a integrar no 

RCDE, em modelo de condomínio interno no Aeródromo Municipal, para suporte aos 

serviços bem como disponibilização aos operadores externos servidos por essa 

infraestrutura. 

Integrado em dinâmica associada a projeto CIMAC, desenvolvimento de estudos com 

vista à integração do sistema de gestão documental EDOCLINK com o ERP Medidata. 

Apoio e desenvolvimentos técnicos com vista ao início da presença na internet de 

conteúdos alusivos à candidatura «Évora 2027» 

Constituição do corpo de formadores sobre o sistema de gestão documental EDOCLINK 

Projeto e implementação da transmissão áudio-video na internet das sessões ordinárias 

da AMÉvora de abril, junho, setembro e dezembro de 2018 e extraordinárias de julho e 

dezembro de 2018 

Acompanhamento técnico na participação do Município na iniciativa WiFi4EU; submissão 

de candidatura e procedimentos técnicos após aprovação 

Grupo de trabalho municipal das Smart Cities, com trabalhos específicos sobre os 

projetos Laboratório Vivo para a Descarbonização de Évora e H2020 SCC-1 (Smart and 

Connected Cities) e do grupo de trabalho que visa o diagnóstico das condições atuais dos 

sistemas informáticos e redes da CMÉ e a identificação de medidas corretivas para os 

constrangimentos identificados; início da implementação de medidas e início dos 

procedimentos aquisitivos 

Suporte tecnológico ao projeto-piloto de voto eletrónico no distrito de Évora, para as 

próximas eleições europeias (quatro freguesias do Concelho). 

01 02 05 Valorização do Município 



 
Município de Évora 

 
 

 Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2018 17 

 

01 02 05 01 – Protocolo/Representação 

Apoio a Exposições, receções e eventos protocolares e de promoção de Évora. Neste 

âmbito o Município de Évora foi palco de várias receções oficiais a diplomatas acreditados 

em Portugal – embaixadores da China, Costa do Marfim, Coreia do Sul, Presidente do 

Conselho Municipal da Ilha de Moçambique – com vista a estabelecer e aprofundar laços 

de cooperação cultural e económica. Neste domínio, a presença reincidente do 

Presidente da República Portuguesa em Évora constitui certamente um reconhecimento 

da importância estratégica do concelho.  

Se em 2017 Évora foi palco da Visita Oficial da Presidente da República do Chile, em 2018 

foi escolhida para aqui celebrar as comemorações do 66º Aniversário da Força Aérea 

Portuguesa numa organização conjunta cuja complexidade e exigência foram 

superiormente respondidas pelos vários serviços municipais envolvidos (de 28/06 a 

02/07). O extenso programa incluiu a realização de conferências, Festival Aéreo, 

cerimónias militares e prova desportiva que, em simultâneo com a Feira de S. João, muito 

honraram a cidade e o concelho. 

01 02 05 03 – Comunicação  

Foi assegurada a cobertura jornalística, fotográfica e vídeo das diferentes iniciativas 

organizadas e/ou apoiadas pela Câmara, bem como das reuniões públicas de Câmara e da 

Assembleia Municipal, de receções e sessões protocolares com a presença de eleitos e 

outras iniciativas promovidas por outras entidades do concelho, num total de 1700 

textos/notas de imprensa/informação municipal.  

Conceção, impressão e distribuição de cartazes/flyers para diversas iniciativas do 

município e dos diversos agentes e instituições do concelho. Divulgação das iniciativas 

através das plataformas online (Mini-Mupis, agenda cultural online facebook agenda 

cultural, site oficial e outros) e vitrinas municipais, mupis/outdoors, etc. 

No que respeita à publicidade: produção e inserção de spot institucional nas rádios locais, 

produção de publicidade institucional em rádios e jornais locais/regionais/nacionais, 
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publicação de suplemento da Feira S. João em jornal local e nacional e programa de radio 

efetuada a partir das Piscinas Municipais. 

Procedeu-se à renovação a imagem de vários folhetos informativos de turismo e a 

brochura de Candidatura de Évora a Capital Europeia de Cultural. 

Relativamente às plataformas de comunicação do Município na web destaca-se a 

atualização do sítio oficial da CME (650 notícias; 220 informações de 

trânsito/Avisos/Editais) e de todos os subsites incluídos no portal cm-evora.pt, portais de 

turismo em português e inglês, a atualização/gestão da Agenda Cultural online, Agenda 

Desportiva e o site Évora Notícias (1700 posts). Gestão e atualização da aplicação para 

smartphone da “APP Município de Évora”. 

Foram assegurados a gestão de diversos sites e perfis nas redes sociais - site CLASE, 

Cidade Educadora - e procedeu-se à gestão dos perfis nas redes sociais: Évora Notícias FB, 

Agenda Cultural FB, Cidade Educadora FB, Feira S. João FB, Feira do Livro FB, Rede 

Portuguesa das Cidades Património Mundial FB, Évora no Instagram, canal município 

Évora youtube. 

01 02 05 04 – Publicações/Edições 

Conceção e edição quinzenal da newsletter “Évora Local” em formato digital (25 

newsletters, 325 noticias/informações) para divulgação online (9000 contactos de email), 

100 reportagens vídeo de iniciativas promovidas e/ou apoiados pelo município, spot 

institucional semanal nas rádios locais e edição semanal do Guia da Semana (51 edições) 

em formato digital (enviado para 9000 contactos de email) e distribuição em papel (1000 

ex./semana). Edição especial do “Boletim Municipal” mensal, em papel e formato digital. 

Foi assegurada a reedição de folhetos do posto de turismo. Produção de folhetos de 

programação mensal do Teatro Garcia de Resende, reedição de folhetos do programa 

Jogar+2018 e brochuras da exposição patente no Convento dos Remédios. 

01 02 05 99 – Outras 

Exercício de competências de fiscalização: 
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231 Ações no âmbito do controlo de ocupação de espaço público - instalação de 

esplanadas (165), instalação de publicidade (24), outras ocupações (18), acampamentos e 

caravanismo (22), recintos itinerantes e improvisados (2).  

94 ações relativas ao ambiente - segurança em poços e fendas (1), grafitos, afixações e 

picotagem (2), resíduos de construção e demolição (19), resíduos sólios urbanos e higiene 

(49), ruído (10), vegetação pendente na via pública (13). 

49 ações relativamente a atividades comerciais e serviços - foram alvo de fiscalização 21 

feiras, mercados e venda ambulante, 25 ações de controlo de instalação, modificação e 

encerramento de estabelecimentos comerciais, 2 estabelecimentos em funcionamento 

noturno e 1 ação de fiscalização relativa a horário de funcionamento de estabelecimento. 

Foram efetuadas outras 65 ações de fiscalização. 

Em relação às notificações e outras diligências por solicitação registaram-se 55, das quais 

16 foram realizadas com sucesso e 39 sem sucesso. 

Foram emitidos 170 autos de contraordenação: 80 relativos a operações urbanísticas, 25 

relativos ao funcionamento do mercado temporário, 4 a venda ambulante, 8 referentes a 

ocupação de espaço público, 36 a ocupação de espaço público com esplanadas, 4 a 

publicidade não licenciada, 5 relativa a resíduos sólidos urbanos, 8 correspondentes a 

resíduos sólidos urbanos – limpeza de terrenos. 

01 02 06 – Inovação 

01 02 06 03 – Incentivar e Apoiar a Inovação 

Constituição de grupo de trabalho interno responsável pela centralização das iniciativas 

associadas à temática das smart cities e pelo acompanhamento da secção smart cities da 

ANMP. No seio deste grupo foi desenvolvido e aprovado pelo Fundo Ambiental um Plano 

para a Implementação de Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpDÉ), a concretizar 

ao longo de 2018: coordenação geral do projeto e elaboração dos procedimentos para a 

implementação do LVpDÉ. 
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Manutenção do espaço internet dos Passos do Concelho, nomeadamente manutenção 

corrente dos quatro postos de acesso no Edifício EPC, mantendo níveis de disponibilidade 

e desempenho adequados 

01 03 REEQUILIBRAR AS FINANÇAS MUNICIPAIS 

01 03 01 Reequilíbrio Económico e Financeiro 

01 03 01 01 – Medidas de Curto prazo 

A situação económica e financeira do Município exige uma atenção e atualização 

constantes pelo que para além do reporte obrigatório a diversas entidades (DGAL, DGO, 

TC, INE, CCDRA, etc.) tem sido efetuado um acompanhamento permanente da mesma, 

sendo presente a todas as reuniões de Câmara e a todas as reuniões ordinárias da 

Assembleia Municipal informação do Presidente da Câmara sobre a mesma. A atualização 

dos dados é feita mensalmente na página da internet da Câmara Municipal de Évora. 

As medidas desenvolvidas no âmbito do programa de reequilíbrio de curto prazo permitiu 

a redução significativa do Prazo Médio de Pagamento (PMP) a fornecedores bem como 

deixar de ter pagamentos em atraso. 

Continuação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na recuperação da receita 

municipal de água, saneamento e RSU, tal como aconteceu na restante receita municipal 

(POCAL) através de diversas medidas, sendo o último recurso o envio para Execução 

Fiscal. 

No que se refere à atualização do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Évora, e tendo consideração as recomendações da ERSAR, foi atualizado e 

posto em execução o tarifário da água, do saneamento e dos RSU’s.  

01 03 01 02 – Medidas de Médio e Longo Prazo 

O acompanhamento do programa de reequilíbrio financeiro foi uma preocupação 

constante, destacando-se no ano de 2018, duas situações: 

• O acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro (PSF), com reportes à 

DGAL e Assembleia Municipal; 



 
Município de Évora 

 
 

 Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2018 21 

 

• As novas diligências efetuadas junto à DGAL com vista à negociação do PAEL. 

01 03 01 03 – Situações Extraordinárias 

A Câmara tem feito diversas diligências junto da DGAL com vista à renegociação do PAEL. 

Na ausência de qualquer resposta, nem se tendo verificado avanços neste sentido de 

âmbito nacional, nomeadamente através da própria ANMP, em julho voltámos a oficiar a 

DGAL solicitando uma reformulação do Plano de Ajustamento Financeiro do PAEL tendo 

por base o Plano de Saneamento Financeiro.  

Foram feitos reportes semestrais sobre o Plano de Saneamento Financeiro, enviados à 

DGAL e à Assembleia Municipal que permitiram concluir pelo cumprimento deste plano. 

01 04 INCENTIVAR A PARTICIPAÇÂO CÍVICA, APOIAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

01 04 01 Relacionamento Institucional 

01 04 01 02 Relacionamento formal e Informal 

Funcionamento da plataforma de comunicação com os agentes culturais e criadores 

artísticos, tendo como primeira expressão a construção programática do Artes à Rua. 

O Município de Évora participa nos momentos solenes da vida das instituições e em 

outras iniciativas. Por outro lado, as coletividades do concelho são habitualmente 

enquadradas pelos serviços dos respetivos pelouros. 

Realização de visitas de trabalho dos eleitos ao movimento associativo: visitas às 

instalações do Centro Social N.ª Sr.ª Auxiliadora em 05/11, ao Eborae Mvsica e à 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia da Horta das Figueiras em 

23/11. Participação na Sessão do Centenário do Juventude Sport Clube realizada em 

05/12 e na Sessão Solene Comemorativa do 60.º Aniversário do GD Diana realizada em 

07/12. 

01 04 02 Apoios Materiais e Financeiros 

01 04 02 01 – Apoio a Instalações e Equipamentos 

Foram celebrados 50 contratos programa de desenvolvimento desportivo. 

01 04 02 03 – Apoios Logísticos e Técnicos 



 
Município de Évora 

 
 

 Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2018 22 

 

Foi concedido apoio logístico relativo a cedência de instalações, montagem de 

palcos/estrados/cadeiras, transporte a agentes e associações de natureza cultural e 

recreativa e a agentes dedicados às áreas do desporto, juventude e social. 

01 04 03 Parcerias com Associações 

01 04 03 99 – Outras Atividades 

Foi concedido apoio relativo a reprodução de suportes de divulgação e impressão de 

documentos a associações e agentes de natureza cultural e recreativa. 

02 AFIRMAR ÉVORA PELO PATRIMÓNIO, A CULTURA E A CIÊNCIA 

02 01 VALORIZAR ÉVORA COMO PATRIMÒNIO DA HUMANIDADE 

02 01 01 Revitalizar o Centro Histórico 

02 01 01 01 – Revalorização do Centro Histórico 

A Carta de Valores Patrimoniais do Centro Histórico de Évora (CVPCHE), em elaboração, 

caracteriza o edificado intramuros, identificando condicionantes e permitindo a 

atribuição de graus de proteção para os diversos imóveis. A conclusão da CVPCHE 

viabilizará e elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Évora (PPSCHE). 

Em relação à Evolução Urbana do CH de Évora – Évora 3D Séc. XIV/XV, continuação da 

parceria com os centros de pesquisa CHAIA e CHIDEUS (Univ. Évora). Esta fase específica 

procura criar um modelo 3D, através do estudo de documentos medievais antigos que 

descrevem o plano da cidade durante o segundo XIV-XV. A base de dados inicial das 

estruturas dos edifícios foi concluída e serve de sustentáculo para a reconstrução de cada 

elemento arquitetónico da cidade antiga. O mesmo banco de dados também será usado 

para a tradução dos factos de informações históricas para um formato mais atraente para 

o público final.  

Participação no IV Simpósio Internacional de Arqueologia Virtual, realizado em 

Alange/Mérida de 23 a 29/07. 
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No que se refere à Carta de Valores Patrimoniais foi efetuada a avaliação das edificações 

com valor patrimonial, tendo como base o inventário do património arquitetónico do 

conjunto (IPA-SIPA) e o Inventário Artístico do Concelho de Évora (Espanca, 1966). 

Pesquisa documental para caracterização das tipologias arquitetónicas intramuros. 

Apresentação à Comissão Municipal de Arte e Arqueologia e Defesa do Património 

(CMAADP).  

Lojas históricas: reconhecimento de estabelecimentos e entidades com interesse 

histórico e cultural ou social local: início da elaboração do levantamento para inventário 

e pesquisa documental através da consulta dos processos de obras e sistematização da 

informação recolhida. 

Requalificação do espaço público com base nos relatórios APEP, os quais municiam a 

posteriori projetos de intervenção em espaço público no Centro Histórico como é o caso 

do projeto Évora para Todos, aprovado no âmbito da linha de financiamento Turismo 

Acessível.  

Em 2018 ocorreu a finalização do Relatório 06 da APEP – Avaliação da Qualidade dos 

Espaços Verdes no Centro Histórico e o início da elaboração do Relatório 07 – 

Manutenção, Higiene e Limpeza dos Espaços Verdes de Acesso Público – Centro Histórico 

de Évora. 

02 01 01 02 – Animação do Centro Histórico 

Cantos de Janeiras: Iniciativa realizada no dia 06/01, numa organização da Câmara e das 

Uniões de Freguesias Urbanas e dos Canaviais, com a participação 18 grupos corais, 

polifónicos, instrumentais e por uma banda filarmónica do concelho, com atuações em 

vários bairros da cidade a partir das 17h e após as 18h com arruadas pelo Centro 

Histórico. Pelas 20h confluência dos grupos na Praça do Sertório com atuação final. 

Realizou-se a 1ª edição do Festival 20.21 – Évora Musica Contemporânea, entre os dias 6 

e 10/06 no Teatro Garcia de Resende, com direção artística de Amílcar Vasques-Dias. 

Relativamente ao Programa de Exposições realizaram-se as seguintes: ”Aves de rapina 

nocturnas em Portugal”, Jan-Fev, Palácio de D. Manuel; “El Êxodo de la Carretera de 
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Almería”, Abril- Maio, Palácio de D. Manuel; Áureas, Refleçcões de uma Cegonha, de 

Gaëlle Pelachaud, Abril- Maio, Galeria do Inatel; Cartas de Amor, de Andrea Brasch, Abril-

Maio, Galeria do Inatel; Centenário do Armistício, feira de São João 2018; XIX Festival 

Internacional de Arte Jovem, Évora 2018, vários locais, Out-Nov; “Maratona Fotográfica 

FNAC Évora”, Black Box, Dez 2018- Jan 2019. 

Em 15/12 decorreu a 4ª edição das Montras Vivas – Évora Solidária, Cidade Viva, numa 

organização da AlenStage Agency, Diário do Sul e Câmara Évora, com lojas animadas com 

jovens manequins que dão vida às montras e animação nas ruas até às 18h, numa 

iniciativa que promove o comércio tradicional e contribui para a valorização do Centro 

Histórico de Évora.  

No período de 01/12 a 06/01 promoveu-se a iluminação das principais ruas do centro 

histórico de Évora e respetivas portas (Lagoa, Aviz, Raimundo e Alconchel). 

02 01 01 03 – Requalificação/Conservação do edificado 

Relativamente à intervenção de conservação nas arcadas da Praça do Giraldo, destaca-se 

a realização de limpeza e pintura das zonas vandalizadas com grafitis. Foram realizadas 

visitas ao local com empresas especializadas no ramo das argamassas para apuramento 

dos materiais a aplicar. 

02 01 02 Afirmação Nacional e Internacional 

02 01 02 01 – Afirmação Institucional 

Participação do Presidente da Câmara Municipal em programas televisivos e radiofónicos 

relacionados com os temas da ferrovia, interioridade, transferência de competências, 

revitalização do património, incêndios, etc. Os eleitos com pelouros participaram ao 

longo do ano em dezenas de seminários e conferências nacionais e internacionais 

organizados em Évora, a convite das entidades organizadoras. Em ocasiões específicas, a 

participação dos eleitos incluiu a apresentação de comunicações temáticas. 

Coordenação e preparação conjunta com o Gabinete do Chefe de Estado Maior das 

Forças Armadas da Comemoração do 66º Aniversário da Força Aérea Portuguesa em 

Évora, de 28/06 a 02/07. Para além da realização de um conjunto de exposições e 
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conferências no Palácio D. Manuel, decorreu uma exposição estática de aeronaves e 

viaturas especiais no Largo 1º de Maio e Jardim Público, Cerimónia Militar na Praça do 

Giraldo (30/06), concertos pela Banda da Força Aérea (TGR e na Feira S. João), 

Inauguração de Monumento alusivo e Festival Aéreo no Aeródromo Municipal de Évora. 

Ainda no âmbito das forças armadas, realização pela segunda vez consecutiva da Audição 

do Curso de Promoção a Oficial General/CPOG 2017-2018 (21/03) organizada pelo 

Instituto Universitário Militar e com a participação do Presidente da Câmara Municipal de 

Évora. 

Organização da Sessão Pública de Atribuição de Medalhas Municipais ao Juventude Sport 

Clube pelo seu centenário, Henrique Leonor Pina e José Francisco Monteiro, no dia da 

Cidade, 29/06. 

02 01 02 02 – Promoção 

Comemoração do Dia Internacional do Turismo, participação da BTL 2018, integrada no 

stand da Entidade Regional de Turismo (ERT).  

Participação na entrega dos prémios da 3º edição do projeto “Tourism Train Experiences” 

que ocorreu no dia 02/03 no auditório do Centro de Congressos de Lisboa, integrado no 

programa da BTL 2018, com intervenção onde foram realçadas as potencialidades do 

concelho na área do turismo. 

Organização da Mostra de Turismo Cultural na Feira S. João, no Jardim Publico. 

02 01 02 04 - Évora Capital Europeia de Cultura 2027 

A este nível há a salientar os trabalhos de preparação realizados no seio da Comissão 

Executiva que inclui diversos parceiros, quer ao nível do modelo de governação quer ao 

nível do financiamento e comunicação. A salientar a participação do Presidente da 

Câmara Municipal na Cimeira dos Festivais de Arte, da Associação Europeia de Festivais 

em Ljubliana, Eslovénia (14/04) e a participação no Mercat da Musica Viva de Vic (13/09) 

para apresentação da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura. 

Reunião com LAND it – Agência de Desenvolvimento de Identidade Territorial, para 

apresentação de serviços no âmbito da candidatura de Évora a Capital E. Cultura 2027. 
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02 02 VALORIZAR O PATRIMÓNIO CONCELHIO, COOPERAR COM A REGIÃO 

02 02 01 Valorização Integrada do Património 

02 02 01 02 - Recuperação e Valorização do Património Arqueológico 

No âmbito da colaboração para a Preservação do Património Megalítico destacamos o 

acompanhamento do projeto de construção do Centro Interpretativo dos Almendres. 

Relativamente às Termas Romanas, elaboração do projeto museológico e museográfico, 

preparação e apresentação de candidatura ao Programa Valorizar do respetivo projeto de 

conservação e valorização. 

02 02 01 03 – Conservação do Edificado 

No que se refere à conservação das Fontes, Bicas e Chafarizes, foi concluída a empreitada 

de conservação e restauro de 3 chafarizes de Évora (Chafariz do Rossio S. Brás, Chafariz 

de Alconchel e Chafariz do Largo dos Mercadores). Falta concluir o calcetamento da zona 

envolvente ao Chafariz do Rossio e Projeto técnico da envolvente. 

Relativamente ao Aqueduto, conclusão da elaboração do levantamento arquitetónico e 

topográfico dos troços extramuros, inicio da empreitada de execução do projeto de 

iluminação cénica do Aqueduto intramuros e abertura do concurso para a execução do 

diagnóstico do estado de conservação do Aqueduto da Água de Prata. 

02 02 01 04 – Preservação e Valorização do Património 

Sondagens/escavações arqueológicas no Salão Central Eborense e na Escola de S. 

Mamede. Início do tratamento do espólio arqueológico da escavação do ex-Salão Central 

Eborense: levantamento fotográfico e fotogramétrico das escavações e produção de 

modelo tridimensional das mesmas. 

Análise de proposta de recuperação da iluminação da Praça do Giraldo. 

02 02 01 05 – Oficina de Conservação e Restauro 

Proposta de remoção de grafitis no Centro Histórico de Évora.  

Proposta de intervenção/relatório prévio da intervenção nas Arcadas. 
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Peças arqueológicas do Salão Central: lavagem, dessalinização de peças, montagem de 

peças, acondicionamento. 

Preparação e início de intervenção de conservação e restauro em pintura de Dordio 

Gomes. 

02 02 02 Cooperar com a Região 

02 02 02 02 – Iniciativas com outras entidades públicas 

Entre as muitas parcerias desenvolvidas com os municípios associados na CIMAC, 

Universidade de Évora, Entidade Regional de Turismo, o Município de Évora associou-se a 

um conjunto de iniciativas promovidas por outros municípios, designadamente a rede de 

Municípios Pela Paz, candidatura do Vinho de Talha a Património da Humanidade entre 

outros. 

02 03 CONSTRUIR ÉVORA COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

02 03 02 – Dinamização De Atividades/Património Cultural 

      02 03 02 01 – Iniciativas Municipais 

O tema 100 Anos do Armistício/1ª Grande Guerra, enquadrou toda a atividade do 

município no ano de 2018, sendo tema principal de um conjunto de iniciativas realizadas 

ao longo do ano, com destaque para a Feira S. João 2018 com exposição alusiva ao tema. 

Decorreu um espetáculo de teatro musical “Sou do tamanho do que vejo” no dia 06/10 

no Páteo do INATEL que homenageou soldados eborenses envolvidos na I Guerra 

Mundial, numa parceria com a Fundação Obras e foi assinalado o Centenário do 

Armistício em 15/11, no Rossio de S. Brás, junto ao monumento aos Combatentes da 

Grande Guerra, numa organização do Núcleo de Évora da Liga dos Combatentes que 

contou com a participação do Presidente.  

Foi assinalado o Dia da Cidade (29/06) numa cerimónia no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho. O evento incluiu, além da atribuição de medalhas, o lançamento do nº2 da 3ª 

série do Boletim de Cultura da Câmara Municipal de Évora “A Cidade de Évora”. 

02 03 02 02 – Ciclos Culturais 
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Decorreu no período de 25/05 a 03/06 mais uma edição de “Livros à Rua” no Largo da 

Sé, sob o tema da evocação do maio de 68, e o programa cultural contou com concertos 

diários, apresentação de livros, conferências, ateliers, contos e jogos. Esta iniciativa 

resulta do trabalho conjunto com os livreiros da cidade, Biblioteca Pública de Évora e 

Associação “É neste País” e com a colaboração de outras instituições culturais do 

concelho. 

Organização do Natal Clássico 2018 culminado com a passagem de Ano na Praça de 

Giraldo com Groove (em si sem dó), performance com música, vídeo, dança e espetáculo 

pirotécnico. 

No período de 7 a 16/12 realizou-se no Jardim Público o Jardim de Natal, que 

contemplou um conjunto de iniciativas: mercadinho de Natal, jogos tradicionais, ateliers, 

contos, pinturas, teatro, música, etc. A Loja dos Sonhos associou-se à iniciativa com a 

realização de sessão de contos e filmes temáticos. 

De 12/07 a 06/09, o Festival “Artes à Rua” invadiu as ruas da cidade de Évora com uma 

programação de dança, cinema, exposições, música, teatro, performance, vídeo, 

fotografia, escultura, pintura, literatura e várias residências artísticas, pensada e criada 

por mais de 50 criadores e agentes culturais e criativos. Contemplou a realização de 157 

espetáculos em 36 locais da cidade de Évora, 50 novas criações, envolvendo mais de 

1000 artistas e técnicos e um público total de cerca de 50.000 pessoas e forte 

repercussão na imprensa local, nacional e internacional.  

02 03 02 03 – Programas em Parceria com Outras Entidades 

As comemorações do 25 de abril decorreram de 20 a 25/04, com espetáculos de música 

pelo Coro Polifónico “Eborae Musica” e “Rosa Mimosa y sus Mariposa”, nos dias 20 e 23 

de abril e na noite de 25/04 concerto na Praça do Giraldo de “Galandum Galundaina” e 

fogo-de-artifício. 

Nos dias 18 a 25 de abril decorreu a 3ª edição das “Vozes de Abril – Mini-concertos perto 

de si”, organizada pela Câmara Municipal e as juntas de freguesia urbanas, com a 

participação de 18 grupos corais e instrumentais e duas bandas filarmónicas do 
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concelho, tendo sido efetuados mais de 50 mini-concertos em vários espaços da cidade. 

No dia 25/04 realizou-se o Concerto Final das Vozes de Abril na Praça do Giraldo 

reunindo mas de 180 cantores e músicos. 

Participação em três reuniões RBEV - Rede Bibliotecas de Évora. Organização da 2ª Fase 

da 12ª edição do Concurso Nacional de Leitura em 16/04 e organização e divulgação dos 

workshops pedagógicos com Mia Couto e Danuta. 

02 03 02 05 – Arquivo Fotográfico 

Coleção Cavaleiro Ferreira (conclusão do inventário e tratamento); Coleção Eduardo 

Nogueira (início do pré-inventário); Coleção Joaquim da Silva Nogueira (conclusão do 

pré-inventário). Aquisição do acervo de Carlos Tojo. 

Digitalização de imagens para cedência pública. Estudo para a implementação da base de 

dados ATOM. Participação na Rede de Arquivos do Alentejo 

Realização de uma oficina de trabalho de daguerreotipia em colaboração com o 

Laboratório Hércules. 

Atendimento de munícipes e visitas guiadas ao Arquivo. 

02 03 02 06 – Centro de Recursos da Tradição Oral e do Património Imaterial 

As iniciativas desenvolvidas prenderam-se com a recolha e sistematização de 

manifestações e bibliografia ligadas a áreas das Ciências Humanas, nomeadamente a 

Antropologia, a Etnologia, a Etnografia e as Narrações e Histórias Locais. Foram 

privilegiadas as recolhas no terreno tal como aconteceu com as “Brincas” de Carnaval de 

Évora (10 a 13/02), assim como com a ação de formação em Registo de Expressões do 

Património Cultural Imaterial (27 a 29/03), em que se trabalhou com um agente criador 

local – o marionetista Manuel Dias. Outra das áreas prioritárias foram a recolha e 

narração de Contos Tradicionais. 

02 03 02 07 – Núcleos Museológicos 

Em RCM de 14/03 foi aprovada a incorporação de peças doadas em 28/02 por Feliciano 

Caeiro antigo mestre tipógrafo da cidade de Évora, antigo sócio-gerente da desaparecida 
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Tipografia Braulio Fonseca & Caeiro Lda para a Sala de Reserva da Coleção da Tipografia 

Nova no Convento. Doação de objetos do ofício de tipógrafo pertencentes à sua coleção 

particular, para serem incorporados junto aos objetos da antiga coleção da Tipografia 

Nova, doada em 2000 por José Luís Louro.  

02 03 02 08 – Casa da Balança 

Coleções CME e Museu de Évora – Exposição Permanente – O Mundo do Trabalho e a 

Oficina de Aferição (1981-1993). 

02 03 02 09 – Unidade Museológica CEA 

Exposição permanente, atendimento geral (1722 visitantes), projetos educativos – Peddy 

Papper Água Contada, comemoração do Dia Nacional da Água (01/19) e do Dia Mundial 

da Água (22/03) com a realização de visita à ETA do Monte Novo. 

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. 

02 03 02 10 – Convento dos Remédios 

Inauguração em 17/04 da exposição “O Aqueduto da Água de Prata e o Património 

Hidráulico concelhio”, constituída por peças de arqueologia, fotografias, desenhos, 

pinturas, objetos e artefactos diversos ligados à utilização a água, evidenciando a 

imponência monumental do Aqueduto da Água de Prata e o património hidráulico que 

ao longo dos tempos se foi constituindo em função da necessidade de captação e 

administração de água para o abastecimento público. 

Visitas comentadas às Exposições “O Aqueduto de Água de Prata e o Património 

Hidráulico de Évora” e ao “Núcleo Interpretativo do Megalitismo de Évora (NIME)”. No 

que se refere à NIME desenvolvimento da atividade “A Escola vai ao Museu e o Museu 

vai à Escola” e iniciativa Verão 2018 – Convento dos Remédios. 

No âmbito das Jornadas Europeias do Património foram preparadas visitas guiadas sobre 

o património hidráulico eborense em 29/09. Visita guiada ao sistema hidráulico do 

cenóbio carmelita e uma visita à memória de algumas estruturas e engenhos hidráulicos. 
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Numa parceria entre a CME e a EBORAEMUSICA: visitas esporádicas de estudiosos ao 

Conv. Remédios. 

02 03 02 11 – Novos Projetos Museológicos 

Em 19/12, a casa-atelier e 750 obras de arte do espólio do escultor João Cutileiro foram 

doadas ao estado através de protocolo de cedência junta a Câmara Municipal, o 

Ministério da Cultura e a Univ. Évora. A casa-atelier será utilizada para fins 

culturais/académicos relacionados com a produção artística do escultor, nomeadamente 

o estudo e formação na área da escultura em pedra, incluindo exposições, residências 

artísticas, visita e fruição pública.   

02 03 02 12 – Núcleo de Documentação 

Atividade geral do Núcleo de Documentação: receção, tratamento e arrumação de várias 

espécies documentais (monografias, publicações em série, etc.) no Fundo Documental 

do Núcleo; atendimento e apoio à pesquisa documental (presencial e on-line) aos 

utilizadores; venda de publicações existentes na Livraria Municipal; projeto Gira-Livros 

(troca de livros); catalogação das coleções das escolas do Rossio e Bairro da Câmara 

(pertencentes ao agrupamento da Escola Gabriel Pereira).  

Receção e tratamento de Coleções/Espólios: organização e inventariação dos Processos 

de licenciamento de atividades económicas do Concelho de Évora provenientes do 

Ministério da Economia e organização e inventariação (em curso) do Espólio da Família 

David, constante de trabalhos, processos, plantas e desenhos de arquitetura e 

engenharia da autoria de João Raúl David e Celestino António David. 

Coordenação técnica do trabalho editorial e publicação do Boletim A Cidade de Évora, IIIª 

Série, nº 2, 2018; Realização de apresentações públicas de livros. 

02 03 02 14 – Núcleo Museológico do Alto de S. Bento 

Reestruturação do programa de atividades recorrendo a parcerias externas e internas. 

No ano letivo 2017/2018 o Núcleo recebeu 200 alunos de Santiago do Cacém para uma 

prova de orientação e noções de geologia, 9 turmas da EB Conde Vilalva no âmbito do 
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programa Eco Escolas para sessões de geologia, 3 sessões de plantação de árvores com a 

comunidade educativa, idosos e alunos do Ensino Superior e escuteiros. 

S/ cod. - Arquivo Municipal 

Organização de formação sobre Aplicação da Portaria de Gestão de Documentos. 

Organização na CIMAC de documentação da Assembleia Distrital para posterior envio ao 

Arquivo Distrital. Inventário dos Fundos da SRU, do Governo Civil e da empresa Mercado 

Municipal, SA. 

Organização de Fundo de Livro Antigo para disponibilização na Sala de Leitura e on-line. 

Receção de visita da Câmara Municipal de Loures e visita ao Arquivo Municipal de 

Albergaria-a-Velha para formação sobre ATOM. Inicio dos trabalhos na Plataforma 

ATOM. 

Pesquisa de documentação e criação das exposições virtuais: “Património Documental 

de Évora” e “Serviços Urbanos – Recolha de Lixo em Évora”. Exposição “Feira S. João – 

Mostra Documental” patente na Mostra de Turismo Cultural da Feira S. João 2018. 

Organização de “Guia de Fontes para o Estudo da Feira S. João” e de “Guia de Fontes 

para o Estudo do Abastecimento de Água a Évora”. Catálogo de coleção de cartazes – 

1960-2016. Catálogo de Recortes de Imprensa 1974-2001. 

O Dia Internacional dos Arquivos (09/06) foi assinalado através do lançamento do 

Inventário do Arquivo, disponível on line. Apresentação do livro “A História do Vinho” 

com mostra documental em 15/11 na Sala dos Leões. 

Higienização de 103 livros de correspondência. 

02 03 03 Turismo 

02 03 03 01 – Acolhimento Turístico 

Acolhimento e orientação de 142.587 turistas no Posto de Turismo de Évora. Organização 

de 58 visitas guiadas, apoio a diversas iniciativas promovidas pela Câmara e por entidades 

exteriores, traduções, etc. 
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Acolhimento de 4 estágios curriculares no Posto de Turismo: licenciatura de turismo da 

Universidade de Évora e curso profissional de turismo da Escola Severim de Faria. 

Acompanhamento do desenvolvimento do projeto CIMAC “Centros Interpretativos e de 

Acolhimento Turístico (Évora, Alentejo Central e Alentejo).  

Reedição de materiais de informação turística: Reedição do Mapa Turístico com recurso a 

patrocínios (Moov Hotel, Ervideira e SPIRA). 

02 03 03 02 – Animação Turística 

O Dia Mundial do Turismo foi assinalado em 27/09 com a realização de Mostra de 

Artesanato ao vivo, degustação de gastronomia e vinhos na Praça 1º de Maio e visitas 

guiadas à Exposição Aqueduto de Água de Prata no Convento dos Remédios. 

Elaboração de novo percurso pedestre “Caminho do Alto de São Bento”, no âmbito do 

projeto Transalentejo “Walking” da ERT Alentejo e empresa SAL.  

02 03 03 03 – Promoção Turística 

Participação na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) 2018, de 28/02 a 04/03, integrado no 

Pavilhão da ERT, com o objetivo de promover os valores culturais e patrimoniais do 

concelho e a divulgação da candidatura de Évora a Cidade Capital Europeia da Cultura 

2017. 

Organização da Mostra de Turismo Cultural na Feira S. João 2018, realização de balanço 

com os participantes e produção de relatório final sobre a mesma. 

02 03 04 Equipamentos Culturais e de Lazer 

02 03 04 01 – Teatro Garcia de Resende 

Programação regular do TGR: dança, música e teatro. 

02 03 04 02 – Arena de Évora 

Promoção de várias iniciativas de cariz cultural e desportivo, conjugando produções 

externas e da CME. 

02 03 04 03 – Palácio D. Manuel 
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Início da Requalificação do Palácio D. Manuel: dotar o edifício de condições de segurança 

e funcionalidade, beneficiando de obras de conservação e consolidação estrutural que 

incluem trabalhos de estabilidade na cobertura. A acessibilidade vai ser alterada: 

instalação de um elevador adaptado a visitantes com mobilidade reduzida e um novo 

acesso a partir da Praça 1º de Maio. As instalações sanitárias serão adaptadas e as 

condições térmicas e acústicas serão objeto de renovação.  

Esta obra integra-se no âmbito do projeto “Centro de Acolhimento Turístico e 

Interpretativo de Évora e Alentejo Central” e o projeto da referida remodelação e 

adaptação a Centro Interpretativo de Évora foi apresentado publicamente em 03/07 no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho.  

02 04 APOSTAR NA CIÊNCIA, NA TECNOLOGIA E NA INOVAÇÃO 

02 04 01 – Programação para a Ciência e Tecnologia 

02 04 01 01 – Iniciativas Municipais: Intervenção MUTIC 

Apoio Informático/tenológico/multimédia a eventos promovidos e/ou apoiados pela 

autarquia. 

02 04 01 02 – Parcerias com Entidades Públicas 

Parceria com a universidade de Évora, dinamização do PACT (apoio a candidatura para 

expansão do parque ao nível do licenciamento de obras; complementaridade da 

incubadora municipal de base tecnológica; articulação e partilha ao nível dos 

investimentos a integrar no Sistema Regional de Transferência de Tecnologia) e 

dinamização da incubadora de base tecnológica Evoratech através da participação no 

Conselho Estratégico e apoio à Maker Faire coorganizada pelo Município e ADRAL. 

No âmbito do apoio ao desenvolvimento económico diferenciado e inovador, 

preferencialmente integrado no Sistema Regional de Transferência Tecnológica, 

destacam-se as ações de articulação com as principais associações empresariais, Parque 

do Alentejo de Ciência e Tecnologia e Centro de Formação do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. 
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Importante a articulação com a AICEP em matéria de atração de investimento 

estrangeiro, tendo o Município de Évora trabalhado com esta entidade na sistematização 

de procedimentos e métodos de trabalho em auditoria desenvolvida especificamente 

para esse fim. 

Participação do Município em feiras e eventos vocacionados para a promoção da 

indústria aeronáutica: Feira Internacional de Farnborough (Inglaterra) no âmbito da 

parceria Portugal Looks Up (15 a 18/07). No decurso das Comemorações do 66º 

Aniversário da Força Aérea, o Município coorganizou uma Mostra do Cluster AED no 

Festival Aéreo organizado pela Força Aérea Portuguesa e uma conferência dedicada à 

indústria aeronáutica, empregabilidade e desafios futuros. 

Por fim, o Município apoiou ao longo de 2018 a realização de dezenas de conferências, 

seminários e outros eventos de cariz científico realizados em Évora, com projeção 

nacional e internacional. 

03 FOMENTAR A ECONOMIA E O EMPREGO, ATRAIR INVESTIMENTO 

03 02 DINAMIZAR, DIVERSIFICAR E EXPANDIR A BASE ECONÓMICA 

03 02 01 Infraestruturas de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

03 02 01 01/03 – Parque Industrial e Tecnológico de Évora/Zonas Empresariais Cidade 

Conclusão da obra de requalificação da ligação da cidade ao PIAE (Parque Ind. 

Aeronáutica de Évora). 

Reuniões com empresas investidoras PITE (Parque Industrial e Tecnológico de Évora) e 

PIAE – acompanhamento de visita de investidores/acompanhamento de processos. 

Realização de hasta Pública em 19/02 para venda de lotes do PITE, tendo sido vendido o 

lote nº 10 da Rua do Mármore no PITE. 

Procedimento de atribuição de lotes na zona de expansão do PITE através de oferta 

pública, publicitada através de órgãos de comunicação social, meios de comunicação da 

autarquia e correio enviado a interessados constituídos previamente. Apresentação de 

propostas para submissão á apreciação da Câmara de atribuição de lotes. 
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Conclusão do processo de reversão de lote para o Município (lote na posse do património 

do estado) e desenvolvimento de procedimentos para resolução de incumprimentos 

regulamentares vários. 

Desenvolvimento de contatos com investidores com vista à instalação de empresas nas 

áreas de acolhimento empresarial do município. Reuniões com empresas instaladas para 

análise da respetiva possibilidade de expansão. 

Análise e encaminhamento de propostas para aquisição de lotes (Rua Fernanda Seno e 

Urbanização do Moinho) por parte de duas IPSS. 

Identificação de áreas prioritárias de expansão do PITE e PIAE, identificação dos 

proprietários dos terrenos com vista a futura negociação. 

03 02 01 04 – Zonas Empresarias nas Freguesias 

Loteamento de Nª Srª Machede – análise de formas possíveis de cooperação e meios para 

as obras de infraestruturação, nomeadamente pesquisa de possibilidades de 

financiamento. 

Loteamento de S. Sebastião Giesteira – procedimentos com vista ao lançamento do 

concurso para obras de reparação e conservação e início da reformulação do projeto de 

forma a superar o problema dos acessos à EN. 

Loteamento Azaruja (ex-NIA) – desbloqueamento da situação associada à não autorização 

de venda de lote por parte de proprietário que o havia requerido. 

03 02 01 05 – Mercados e Feiras  

Elaboração de proposta de Regulamento para o Mercado Municipal e do Regulamento 

Municipal para a atividade do comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes e 

vendedores ambulantes.  

Ação de despejo do operador da Loja nº 39 do Mercado Municipal de Évora por 

incumprimento regulamentar. 

Renovação das concessões do mercado temporário, do mercado de levante do Bacelo e 

do mercado de produtores e realização dos sorteios dos lugares de venda ambulante. 
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03 02 01 08 – Aeródromo Municipal de Évora (AME) 

Envio de mapas estatísticos mensais sobre movimentos aeroportuários à ANAC - 

Autoridade Nacional de Aviação Civil e apoio ao tráfego aeroportuário com o serviço AFIS 

e BSLCI: movimentos aeronaves (10057) e passageiros (160). 

Vistoria da ANAC ao Serviço de Informação de Voo (AFIS) do AME e renovação de licença 

(05/03), Vistoria da ANAC ao Fornecimento de Sinal do NDB do AME (06/03).Vistoria da 

ANACOM às frequências radio do serviço AFIS e NDB (22/10). 

Participação em reuniões na ANAC (09/11) e em reunião de Diretores de Aeródromo 

(26/05). Reunião com AEvora sobre questões da sua operação no AME (22/10). 

Visitas ao AME de turmas dos cursos do IEFP de montagem de estruturas aeronáuticas. 

Apoio à realização do Festival Aéreo integrado nas Comemorações do 66º Aniversário da 

Força Aérea Portuguesa, realizado no AME em 30/06 e 01/07. 

Realização de reunião com Federação Portuguesa de Paraquedismo sobre intenção de 

acolher em Évora Provas Internacionais da modalidade. 

Realização e exercício prático diário pela equipa da Brigada de Salvamento e Luta contra 

Incêndios do aeródromo, checklist diária à viatura e a todos os sistemas de combate a 

incêndios. 

Manutenção preventiva por empresa especializada do NDB e estação meteorológica e 

reparação por empresa especializada de regulador do sistema de iluminação. 

Manutenção e segurança operacional no AME: vistorias de limpeza diárias à pista e 

caminhos de acesso e do sistema de iluminação e PAPIS, vistorias semanais aos sistemas 

de iluminação e gerador de emergência de iluminação da pista e caminhos de acesso, 

vistorias semanais de segurança aeroportuária contra intrusão da vedação exterior do 

perímetro do aeródromo, limpezas de pista e placa de estacionamento da pista principal 

de asfalto 01/19 e manutenção e limpeza da pista de terra 08/26 e da zona terra, corte de 

erva e relva. 
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Relativamente à dinamização económica do Aeródromo Municipal de Évora (AME), 

destaca-se a preparação dos procedimentos por concurso público para construção e 

licenciamento das atividades de Serviços de Manutenção de Aeronaves, Escola de 

Formação de Pilotos e Serviços de Hangaragem. Análise das manifestações de intenções 

de investimento. 

03 02 01 09 – EVORATECH – Incubadora de Base Tecnológica de Évora 

Acompanhamento da manutenção do edifício. 

03 02 02 Promoção da Economia do Concelho 

03 02 02 01 – Promoção e Divulgação do Concelho 

Realização da 5ª edição do Evorawine na Praça do Giraldo de 2 e 3/06 sendo o município 

entidade co-organizadora. 

Apoio à realização em 25/02 na Arena d`Évora da cerimónia de abertura do 43º 

Campeonato Nacional das Profissionais, o SkillPortugal, Beja – Alentejo 2018, com a 

participação do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Neste 

campeonato participaram 400 jovens altamente qualificados entre os 17 e os 25 anos.  

No âmbito do Programa de Ações para Captação de Novos Investimentos, destaca-se, 

entre outras, a atribuição em RCM de 19/12 do lote B – VI do PIAE à empresa Armor 

Meca Portugal Unipessoal, Lda. para instalação de unidade industrial de maquinação de 

componentes para a indústria aeronáutica e fresamento em titânio com automação de 

meios para 4.0 e cedência de lote na Zona Industrial de Almeirim Sul em RCM de 24/10 à 

empresa Pleasant Racing, Lda., para instalação de unidade industrial para conceção e 

fabricação de carroçarias e peças em carbono especialmente para a indústria automóvel, 

aeronáutica, naval e eólica. 

Relativamente à participação em feiras de interesse relevante, destacamos a participação 

do Presidente da Câmara na Farnborough International Airshow em Inglaterra, uma das 

maiores feiras de aeronáutica da Europa que se realizou de 16 a 22/07, onde foi 

apresentado o cluster AED com sede em Évora e divulgadas as potencialidades de Évora e 

Alentejo para o setor aeronáutico e a presença na AEROMART – Feira Aeronáutica de 
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Toulouse, em 5 e 06/12, com um stand vocacionado para a atracão de investimento, 

reafirmando a aposta na promoção do Parque de Indústria Aeronáutica de Évora (PIAE) e 

de Évora e Alentejo enquanto locais com condições para atração de investimento. 

Para além da promoção do PIAE, o Município entende como fator de diferenciação a 

promoção das várias potencialidades do Alentejo pelo que, integrado na parceria Alentejo 

Global Invest, tem procurado apresentar o Alentejo nas suas múltiplas dimensões que vão 

das infraestruturas de acolhimento industrial e aeroportuário à existência de outras 

condições que colocam o Alentejo na rota da indústria e da inovação tecnológica. 

Participação na Feira da Luz 2018, com stand próprio. 

No âmbito da participação no Projeto da CIMAC “Grande Rota do Montado” assinala -se 

que a Ecopista de Évora, fará parte da Grande Rota do Montado, cuja gestão será 

assegurada pela CIMAC, possibilitando a realização das obras previstas financiadas por 

fundos comunitários. Em 2018 realizou-se trabalho de estudo de percursos, reuniões 

contactos com os proprietários dos terrenos, com Associações, etc. 

03 02 03 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

03 02 03 01 – Programas de Iniciativa Municipal 

Promoção de Circuitos Curtos de Comercialização tendo como objetivos: a revisão das 

ementas escolares, procurando ir ao encontro da sazonalidade, regionalidade e 

diminuição da distância entre o produtor e a cantina escolar, garantindo uma melhor 

qualidade alimentar às crianças; a formação do pessoal não docente afeto às cantinas; 

estimular a pequena e a média produção e a economia local, incentivando a utilização de 

produtos de base local; a redução de custos, com a redução de distâncias, de 

necessidades de armazenamento e a eliminação de intermediários e o pagamento justo 

ao produtor. Neste âmbito, em 07/09, as cozinheiras e funcionárias afetas às cantinas das 

escolas do Concelho participaram numa visita a produtores locais, dando a conhecer a 

origem de alguns dos produtos que recebem semanalmente para confeção das refeições 

escolares.  

03 02 03 02 – Parcerias 
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Apoio à realização do workshop sobre o Projeto Porta 20 da CPPME – dia 08/05 e à 

realização da Maker Faire, realizada na Arena d´Évora nos dias 11 e 12/05. 

Articulação com a Associação Monte e Federação A Minha Terra para apoio à realização 

da Conferência Internacional – Leader Reloaded – 26 a 28/09. 

Relativamente à implementação do cluster Aeronáutica, Espaço e Defesa (AED) destaca-

se a realização em 02/07 no Palácio D. Manuel no âmbito das comemorações do 66º 

aniversário da Força Aérea Portuguesa (FAP), a conferência “Aeronáutica, Espaço, Defesa 

e Segurança: um projeto de futuro” organizada pela CME, FAP e Portugal Lokks Up e a 

participação do Presidente da Câmara na Farnborough International Airshow em 

Inglaterra, de 16 a 22/07, onde foi apresentado o cluster AED com sede em Évora.  

03 02 04 Dinamização de Atividades 

03 02 04 03 – Comércio e Serviços 

Participação em estudo sobre o impacto dos serviços na atração de não residentes. 

Análise e proposta de decisão sobre pedidos de alteração do horário de funcionamento 

de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. 

03 02 04 05 – Mercados e Feiras 

Realizou-se de 22/06 a 02/07 Feira S. João 2018 sob o tema “Évora pela Paz – 100 anos de 

Armistício” com os habituais espaços da Feira Tradicional, Mostra Institucional, Mostra de 

Artesanato, Mostra de Artes Decorativas, Mostra de Turismo Cultural no Jardim Público, 

Alameda Social, espaço Criança, Tasquinhas, espaço Jovem e espaço Desportivo. No dia 

24/06 realizou-se mais uma edição do Grande Prémio São João que contou com os 

seguintes participantes: corrida (200), caminhada (180), corrida jovem (400). 

No que se refere à Mostra de Atividades Económicas, o Pavilhão de Atividades 

Económicas e o espaço de exposição de viaturas automóveis foi organizado pela ANJE no 

âmbito do protocolo celebrado para o efeito com as associações empresariais e a 

Exposição Agropecuária foi realizada no espaço do CDAPEC pela AJASUL. 
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Dado que as Comemorações do 66º aniversário da Força Aérea decorreram em paralelo 

com o período de realização da Feira, a exposição alusiva ao tema “Évora pela Paz. 100 

anos do armistício” contou com a exposição de avião Tiger, as exposições do Palácio da 

responsabilidade da Força Aérea e as exposições estáticas de aviões e outros veículos 

quer no Largo 1º de Maio quer no Jardim Público, constituíram-se como elementos de 

atração que criaram sinergias entra as duas iniciativas, beneficiando a Feira. 

Relativamente ao projeto Feiras no largo, foi realizada edição mensal da iniciativa. 

03 02 05 Participação em Projetos de Outras Entidades 

03 02 05 01 – Participação em projetos de Entidades Locais 

Projeto KM 0 Alentejo: Aprovação em RCM de 05/12 de minuta de Protocolo de Parceria 

do projeto (Município, Turismo do Alentejo e outras entidades) para operacionalização e 

promoção da iniciativa que visa dinamizar a produção local de produtos agroalimentares 

através do seu consumo em estabelecimentos de restauração, lojas, assegurando que as 

atividades de venda e transformação ao consumidor são realizadas num raio de 50 

quilómetros do seu local de origem. 

03 02 05 03 - Participação em projetos de entidades nacionais 

Desenvolvimento de contactos com investidores externos, enquadrados pela AICEP, com 

vista à instalação de empresas no PIAE, nomeadamente o acompanhamento de visitas de 

empresas francesa e brasileira no âmbito da eventual instalação no PIAE. 

Participação na sessão de informação da AICEP sobre internacionalização e captação de 

investimento. 

Realização da Feira Medieval na Horta das Laranjeiras de 03 a 06/05, numa organização 

da Associação Velha Lamparina. 

04 ÉVORA SOLIDÁRIA 

04 02 EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA A CIDADANIA E O DESENVOLVIMENTO 

04 02 01 Planeamento 

04 02 01 01 – Estudos e Projetos 
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Foi apresentada proposta de documento relativo à Carta Educativa do Concelho, para 

revisão e discussão. 

No âmbito do Projeto Educativo Local (PEL), participação no Grupo de Trabalho do PEL na 

rede territorial portuguesa das Cidades Educadoras. 

04 02 02 Dinamização de Atividades 

04 02 02 01 – Iniciativas Municipais 

Sob o tema “Évora Pela Paz” decorreu no dia 09/02 o Carnaval das Escolas, envolvendo a 

participação de 12 instituições das áreas educativa e social, num total de 1015 

participantes. 

A Comemoração do Dia da Criança decorreu nas Piscinas Municipais no dia 01/06. A 

iniciativa contemplou diversas atividades lúdico pedagógicas e contou com a participação 

de 1507 crianças de 27 instituições educativas (56 turmas) do concelho.  

Para assinalar o encerramento do ano letivo decorreu no dia 02/06 na Arena d`Évora a 

festa de apresentação do trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos professores das 

Atividades de Enriquecimento Escolar (AEC) com os alunos das escolas do 1º ciclo do 

ensino básico do concelho, subordinada ao tema “Évora pela Paz - Sonhos para um 

mundo melhor”. Participaram 700 crianças de 19 escolas. 

O início do ano escolar 2018/2019 foi assinalado por programa de iniciativas, focado na 

comunidade escolar, com o envolvimento das famílias, pessoal docente e não docente e 

parceiros sociais culturais e educativos. As atividades desenvolvidas foram, entre outras, 

visita dos funcionários das cantinas escolares aos agricultores de S. Manços (07/09), 

apresentação dos projetos educativos municipais com entrega de agenda escolar, 

homenagem aos professores aposentados no Salão Nobre (13/09), Feira de Saberes e 

Fazeres/Encontro Intergeracional entre escolas e associações da área da terceira idade na 

Praça do Sertório (20/09), Caminhada das Escolas para a Família (23/09), homenagem à 

Professora Maria Isabel Fialho na Escola Básica da Vendinha (novembro). 

Sob o tema “Évora pela Paz”, o espaço criança da FSJ 2018 contou com a coorganização 

de 7 instituições educativas e 9 parceiros estratégicos. Contou com 17 atividades lúdico 
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pedagógicas, 31 atuações no palco, e 4 momentos de animação: espetáculo de abertura 

com a participação da comunidade educativa (360 pessoas), marchas populares (850 

pessoas), workshop de DJ (30 crianças) e o espetáculo de DJ.  

O Programa Municipal “Ser a Brincar” decorreu no período de 09/07 a 31/08, tendo 

funcionado com 2 salas na EB do Rossio, contando com 66 participantes. Para além do 

fornecimento de refeições, foram realizadas atividades lúdico-pedagógicas, físico-

desportivas, passeios, etc.  

04 02 02 03 – Projetos em Parceria com Outras Entidades 

No âmbito do apoio a projetos educativos/formativos das instituições educativas, 

salienta-se a cedência da Arena de Évora (isenção do pagamento de taxas) à Fundação 

Alentejo para a festa de entrega dos diplomas em janeiro e em Junho autorização para 

ocupação da Praça do Giraldo e cedência de material sem custos, à Escola Secundária 

Gabriel Pereira para exposição de Arte (iniciativa solidária). 

No âmbito do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), no ano letivo 

2017/2018 foi disponibilizado aos alunos do 1º ciclo das escolas públicas do concelho a 

frequência de atividades lúdico-pedagógicas, envolvendo 1800 alunos e a alocação de 58 

recursos humanos. 

No âmbito da preparação do início do ano letivo, em 2018/19 promoveu-se reunião no 

Salão Nobre com os docentes das AEC onde foi defendida a necessidade de um novo 

formato das AECs que tenha em conta os direitos dos docentes e, por outro lado, a 

necessidade de existir mais inserção entre as atividades de enriquecimento curricular e os 

agentes culturais e desportivos. Aumentar a componente cultural através do projeto 

Artes à Escola é um dos objetivos, assim como um melhor conhecimento do concelho. O 

início das aulas envolveu um total de 28 professores afetos ao Programa. 

Em 05/12 realização da iniciativa “Encontro à lareira” no Monte Alentejano onde se 

promoveu a articulação informal entre os professores da AEC e os professores das turmas 

do 1º ciclo do Ensino Básico, com a participação de 90 professores. 
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Usufruíram das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 460 crianças do 

concelho.  

No âmbito da participação no Projeto CIMAC “Programa Intermunicipal de Combate ao 

Abandono Escolar” foi constituída a equipa técnica, foi efetuada a divulgação do projeto e 

foram definidos os 6 grupos que serão acompanhados e foram realizadas reuniões de 

apresentação do projeto por agrupamento. 

04 02 02 04 – Projetos Municipais 

Relativamente ao Projeto de Dinâmica de Leitura Local, “Voar na Asa dos Livros” no ano 

letivo de 2017/2018 contou com a participação de 225 crianças de 10 estabelecimentos 

de educação e ensino do concelho de Évora, 4 da rede pública e 6 privados. Foram 

promovidas 131 sessões de animação de leitura. O projeto contemplou ainda uma 

exposição “Animais Fantásticos” da ANACED, oficina de dança com a coreógrafa Ana 

Martins, 3 visitas ao salão de chá/Livraria Hipopómatos na Lua em Sintra e 3 visitas à 

exposição “ESCHER” no Museu de Arte Popular. 

O Projeto PES – Educação para a Sustentabilidade, envolveu o apoio à 

criação/manutenção de jardins aromáticos e hortas pedagógicas em 6 em 

estabelecimentos escolares. Participação em mais de 30 reuniões dos conselhos Eco 

Escolas durante o ano letivo 2017/2018. 

Das 21 Eco Escolas do concelho de Évora, 20 viram reconhecido seu trabalho durante o 

ano letivo 2017/18 e receberam em outubro o respetivo certificado e galardão por parte 

da Associação Bandeira Azul da Europa – ABAE. A Câmara Municipal de Évora recebeu um 

certificado como reconhecimento do investimento na inscrição de 21 Eco Escolas e no 

respetivo apoio técnico ao longo do ano letivo. 

Em outubro esteve patente na escadaria do Paços do Concelho a Exposição 

“Sustentabilidade, Alimentação e Atividade Física”, com o objetivo de ajudar as pessoas a 

terem melhores hábitos e a sustentabilidade do Planeta, resultante do trabalho dos 

alunos do 5º e 6º ano de Évora, ano 2017-2018.  
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O Projeto Missão Ciência & Arte no ano letivo 2017/18 realizou 6 “Conversas com 

ciência” sobre temáticas diversas, para a comunidade em geral, com a participação de 70 

pessoas. Foi ainda realizada uma atividade de química na Escola Gabriel pereira com uma 

turma do 11º ano. 

No que respeita ao funcionamento da Biblioteca “Loja dos Sonhos”, foram realizadas 70 

deslocações e dinamizadas 63 sessões de promoção do livro e da leitura. Foram 

realizados 377 empréstimos. 

O projeto de voluntariado – almoços de miúdos com graúdos, com recurso a 13 

voluntários ao longo de 2018, abrangendo 11 escolas do concelho, tendo beneficiado 

cerca de 2000 alunos. 

No que se refere à ação educativa “Do Lado de Cá” foi recebida no Aeródromo Municipal 

e Serviço Municipal de Proteção Civil uma turma da Escola EB Srª Gloria. 

04 02 04 Equipamentos de Educação 

04 02 04 02 - Conservação/Manutenção 

Foram realizadas manutenções em 28 escolas, adquiridos equipamentos de 

aquecimento/arrefecimento de ar para 9 estabelecimentos, aquisição de novo mobiliário 

para 6 escolas. Foram intervencionadas 4 coberturas contendo amianto de escolas 

básicas e foi executada nova cobertura em substituição de existente com amianto num 

jardim-de-infância (JI). Foi ampliada uma sala de atividades do JI do Bairro de Sto António. 

Foram inspecionados e certificados 110 equipamentos desportivos nas escolas básicas e 

colocada tabela de basquete na EB Cruz da Picada e colocados 50 cestos de basquetebol. 

Foi, ainda, efetuado pelos serviços municipais o Levantamento das Necessidades de 

Conservação e Manutenção dos Estabelecimentos de Ensino de Gestão Municipal. 

04 02 04 03 - Projetos/Estudos 

Elaboração de pequenos projetos em função das necessidades identificadas pela Divisão 

de Educação e Intervenção Social:  

• Adaptação de fraldário – EB Heróis do Ultramar; 
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• Proteção patamar das escadas – EB Horta das Figueiras; 

• Novas Portas de Entrada – EB/JI Vendinha; 

• Projeto para requalificação das paredes exteriores dos refeitórios da EB Heróis 

Ultramar, EB Comenda, EB Chafariz d´el Rei; 

• EB Manuel Ferreira Patrício – derrube de parede e criação de armários; 

• Projeto de Requalificação do Recreio Exterior do Jardim Infantil da Escola Básica 

Manuel Ferreira Patrício; 

• Estudo prévio para a requalificação da Ludoteca/Museu do Brinquedo. 

04 02 04 04 – Gestão de Equipamentos 

No ano letivo de 2017/2018 os agrupamentos de escolas obtiveram os seguintes apoios: 

comunicações telefónicas e de dados (internet), material didático e de desgaste para o 1º 

ciclo do ensino básico e atividades de animação e apoio à família. 

Gestão do Protocolo de Funcionamento do Agrupamento Manuel Ferreira Patrício. 

O município assumiu a implementação do Plano HACCP em 11 cantinas e 14 copas de 

estabelecimentos de educação e ensino (EEE).  

04 02 04 99 – Outros – Renovação do Projeto da Ludoteca 

Arranjo do comboio elétrico com a colaboração do Curso de Eng.ª Mecatrónica da Univ. 

Évora, ficando o mesmo disponível para visita do público. 

Em RCM 19/12 foi aprovado o processo de doação do acervo da Ludoteca e coleção do 

brinquedo para o Município pela Assoc. Amigos da Ludoteca. Assinatura do contrato. 

Afetação de um assistente operacional e constituição de equipa interna para elaboração 

do projeto de requalificação da Ludoteca. 

04 02 05 Apoios Socioeducativos 

04 02 05 01/03 - Ação Social Escolar e Transportes 

No âmbito da aquisição de material escolar e visitas de estudo foram apoiados 725 alunos 

e foram servidas 334.115 refeições e seis suplementos alimentares ao longo do ano letivo 

2017/2018. 
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Apesar do Despacho nº 5296/2017 não considerar as crianças que frequentam o ensino 

pré-escolar, foram ainda apoiadas 183 crianças deste nível de ensino para aquisição de 

material escolar. 

No que se refere aos transportes escolares, no ano letivo 2017/2018 foi dado apoio de 

transporte a 488 alunos e, no âmbito do pograma “Conhecer+” foram cedidos 200 apoios 

de transporte. 

04 03 COMBATER AS DESIGUALDADES, REFORÇAR AS RESPOSTAS SOCIAIS 

04 03 01 Defender os Direitos Sociais, Apoiar as Populações 

04 03 01 01 – Defesa e Afirmação dos Direitos Sociais 

O programa de Eliminação de Barreiras e Melhorias de Acessibilidades contemplou a 

criação do Balcão para a Inclusão nos Paços do Concelho e foi efetuado o levantamento 

das condições de acessibilidade em seis instituições de apoio à terceira idade a funcionar 

em instalações cedidas pela Câmara Municipal. 

No âmbito do funcionamento do Gabinete de Atendimento Psicossocial foram efetuados 

38 atendimentos sociais. 

De 03/03 a 11/03 decorreram as Comemorações do Dia Internacional da Mulher em 

parceria com várias entidades, destacando-se a realização da sessão evocativa “A Luta e 

os Direitos da Mulher” em 08/03. 

Em 24/10 foi assinalado o Dia Municipal para a Igualdade com a parceria do Agrupamento 

André de Gouveia, cujos alunos dinamizaram um conjunto de atividades de dança, leitura 

expressiva, música e desfile dramático numa iniciativa dedicada à temática: Igualdade de 

Género - Desconstruindo preconceitos.   

Realização de Encontro Final em Évora do projeto Igualanima no qual o município 

participou em dois fóruns de discussão (igualdade entre homens e mulheres e Planos 

Municipais para a Igualdade). 

04 03 01 02 – Cooperação com Entidades Locais, Regionais e Nacionais 
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Participação nas reuniões do Núcleo Local de Inserção do RSI e realização de 451 

contratos de RSI, em 3 reuniões da Equipa Concelhia de Intervenção Precoce, em 2 

reuniões da Rede Regional de Alentejo de Apoio e proteção a Vitimas de Tráfico de Seres 

Humanos, em reunião da Rede Integrada de Intervenção do Distrito de Évora contra a 

Violência Doméstica. Participação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens: 

presidência e gestão corrente. 

Realizadas 9 ações no âmbito das comemorações do Mês Maior, de 9 a 26/10, 

envolvendo 15 parcerias e 650 participantes, destacando-se: a Rede de Encontros com as 

entidades e organizações de apoio a seniores do concelho, com a participação de 21 

técnicos/dirigentes de 15 entidades/organizações, numa organização do Conselho Local 

de Ação Social de Évora, onde foi apresentado o PMEP - Projeto Municipal de 

Envelhecimento Positivo (18/10), o Baile Maior no Monte Alentejano contou com a 

participação de 214 idosos, 3ª edição do Seminário “Cuidar do Eu, do Outro e do Tempo” 

no Évora Hotel subordinado ao tema – O Património somos nós, numa organização em 

parceria com a ARS Alentejo, ACES Alentejo Central, Unidade de Cuidados de Évora 

(25/10). 

Realizadas as Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental (10/10), no âmbito do 

funcionamento da Unidade de Rede de Saúde Mental, com a realização de 6 ações no 

período de 4 a 31/10, destacando-se as sessões de promoção da saúde mental nas 

freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras e Bacelo e Srª da Saúde e a tertúlia 

realizada com o Dr. João Albuquerque em 24/10. 

Foi assinalado de 03 a 18/12 o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e 

Incapacidade (03/12) através de um conjunto de iniciativas culturais, sociais e no domínio 

da formação, incluindo a realização de Feira de Produtos das instituições de apoio à 

deficiência (03/12), o "I Fórum Inclusivo: participação e cidadania" (04/12), a exposição 

"Olhar(res) pelos Direitos/Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência"  (de 

4 a 18/12), a  palestra "Parentalidade positiva - Um projeto, uma vida" (07/12) e sessão 

pública que assinalou os 20 anos da Associação de Surdos de Évora (08/12). 

04 03 02 Renovar a Rede Social Concelhia 
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04 03 02 01 – Dinamização da Rede Social 

Realização de 9 sessões formativas no âmbito do programa “Informar para atuar”. Nível 

de satisfação: 87,8%. 

04 03 02 09 – Planeamento 

Foi elaborado documento técnico – Relatório de Estado - relativo à monitorização do 

Diagnóstico Social que serviu para a discussão em grupos de trabalho que contribuíram 

para os eixos e ações no âmbito do Plano de Desenvolvimento Social cujo documento foi 

aprovado em reunião do CLASE. 

Relativamente à Carta Social decorreu a fase de discussão pública em novembro tendo 

sido apresentada e aprovada em CLASE e publicada em dezembro.  

04 03 03 Plano Integrado de Apoio Social 

04 03 03 01 – Apoios a Instituições Locais 

Participação nas reuniões de acompanhamento/monitorização do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social + (CLDS+) e aprovação em sede de CLASE das atividades 

desenvolvidas e orçamento aplicado e alterações ao inicialmente projetado. 

Apoiadas 26 instituições ao abrigo do regulamento, no valor global de 11.919,68 €. Ao 

abrigo do RTTORME a Santa Casa de Misericórdia da Azaruja beneficiou de isenção de 

taxas no valor de 12.319,94 € (obras). 

04 03 03 02 – Apoio a Alunos e suas Famílias 

O Programa de Suplementos Alimentares apoiou 6 alunos no ano de 2017/2018 e foi 

dada continuidade ao projeto EPIS – Empresários pela Inclusão Social, com a respetiva 

implementação na Escola Conde de Vilalva – 52 alunos. 

04 03 03 03 – Cartão Social 

Foi apresentada proposta técnica de Regulamento do Novo Cartão Social. 

Atual cartão permitiu o apoio de 483 utentes, num investimento global de 69.544,27 €. 

Realização de 2584 atendimentos. 
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04 03 03 04 – Programas com Incidência Social 

O programa “Mais Próximo” tem como missão contribuir para a valorização do papel 

social dos idosos no concelho de Évora, assente na execução de ações de animação, 

sensibilização e prevenção de situações de isolamento social. Em colaboração com a Univ. 

Évora foi efetuada a aplicação da 2º fase dos questionários de identificação de situações 

de isolamento social no Centro Histórico e foram desenvolvidas ações intergeracionais 

entre três estabelecimentos de educação e ensino e o Centro de Convívio Municipal. 

Ainda neste âmbito foram realizadas iniciativas: Arraial Maior realizado em 06/07 no 

Largo de Avis, com música, baile, cantigas e petiscos com a participação de 200 idosos e o 

“Baile da Amêndoa”, em 17/04 com a participação de 200 seniores. Ambas contaram com 

a participação das crianças da Coopeberço e do Centro de Atividade infantil de Évora 

promovendo-se o convívio intergeracional.  

Elaboração de proposta de regulamento do Programa de Melhoramento das Condições 

de Habitação, estando a decorrer a consulta pública. 

As iniciativas de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, foram enquadradas nas respostas 

sociais diretas da Câmara Municipal e no trabalho das diversas unidades de rede. 

Ativados 8253 passes sociais/jovem (dos 4 níveis) num investimento de 126.140,60 €. 

No âmbito da dinamização do Centro de Convívio da Rua do Fragosos que conta com 336 

utentes (41 novas inscrições), foram desenvolvidas 74 atividades com 11.419 

participações.  

Foi assegurado o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

Acompanhamento de 323 processos de proteção ao longo do ano. 

Após apresentação e discussão na Unidade de Rede de Envelhecimento Positivo, o 

Programa Municipal de Envelhecimento Positivo (PMEP) foi aprovado em Reunião de 

Câmara de 07/11 e foi elaborada a proposta de plano de ação 2019 do PMEP em 18/10.  

04 03 03 99 – Diversos - Gerir processos de trabalho a favor da comunidade 
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A Câmara Municipal colabora com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, na 

integração de cidadãos que substituem as penas por horas de trabalho a favor da 

comunidade. Em 2018, vários cidadãos cumpriram este tipo de trabalho nas Oficinas, 

Brigada de Cargas e Descargas, Ponto Jovem, Jardinagem, Circuito de Manutenção, 

Serralharia, Canil e Piscinas. 

04 04 SAÚDE PÚBLICA 

04 04 01 Defender o Direito à Saúde, Apoiar as Populações 

04 04 01 02 – Cooperação com Entidades Diversas 

Foram assinalados, com iniciativas especificas, o Dia Mundial do Alzheimer (16/09), Dia 

Mundial do Coração (26/09), Luta contra o Cancro da Mama (13/10), Dia Mundial da 

Alimentação com a ação #Fomezero até 2030 (16/10 e 31/10, 1000 participantes). Foi 

desenvolvida a ação “Com o sol não se brinca” numa parceira com a Liga Portuguesa 

contra o Cancro (29/07). Foi assinalado o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo” 

(02/04) iluminando de azul o Templo Romano durante duas noites e o Dia Internacional 

da Prematuridade (17/11) através da iluminação com a cor roxo do edifico dos Paços do 

Concelho.   

No âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Saúde, a Câmara Municipal de Évora, a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Unidade de Cuidados na Comunidade – 

Agrupamentos dos Centros de Saúde do Alentejo Central (UCC), o Hospital Espirito Santo 

de Évora, a Universidade de Évora, o Instituto Português do Desporto e Juventude e a 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região Alentejo, 

decidiram replicar nos dias  13, 14 e 15 de abril, a iniciativa “Desafio pela Saúde “, 

pretendendo assinalar a referida efeméride e chamar a atenção da população para os 

problemas de saúde relacionados com os fatores de risco como stress, alimentação, 

álcool, tabaco, obesidade e sedentarismo, informando simultaneamente sobre fatores de 

proteção, nomeadamente a pratica de exercício físico e a alimentação saudável, 

envolvendo 2500 participantes.  
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Foram colocados em 10 entradas da cidade placards informativos a título experimental e 

esporádico desafiando os cidadãos a fazerem os percursos a pé, por, pelo menos 60 

minutos. 

Relativamente ao projeto “Évora com Saúde – Envelhecimento Ativo” foram realizadas 8 

sessões de sensibilização e de formação sobre o processo de envelhecimento e foram 

realizadas consultas de enfermagem em 4 dias, em parceria com a Esc. Sup. Enfermagem, 

no Centro de Convívio Municipal, envolvendo um total de 144 participantes. 

04 05 PROMOVER O DESPORTO, GENERALIZAR A ATIVIDADE FISICA 

04 05 01 Planeamento 

04 05 01 01 – Estudos e Projetos 

Encontra-se em curso a elaboração da Carta Desportiva. 

04 05 02 Dinamização de Atividades 

04 05 02 01 – Iniciativas Municipais para Crianças em Idade Pré-Escolar e Escolar 

Desenvolvimento do PESA – Programa Educativo de Saúde Alimentar, numa parceria com 

a ARSAlentejo e a Universidade de Évora, que permite o acompanhamento de 21 crianças 

no âmbito do combate à obesidade infantil. 

Dinamização do Programa JOGAR + no ano letivo 2017/18 cujo objetivo é desenvolver o 

gosto pela prática da Atividade Física e Desporto junto das crianças em idade pré-escolar 

e escolar, numa parceria com as Associações Desportivas de Évora (clubes), com 200 

participantes. 

Programa “OKUPA@-TE JOGAR + em Férias”, com o desenvolvimento de atividades nas 

férias letivas (Páscoa – 19 a 29/03, 95 participantes, Verão – 25/06 a 14/09, 521 

participantes e Natal 17 a 28/12, 57 participantes). 

O projeto Ética pelo Desporto é uma iniciativa educativa promovida pelo Município em 

parceria com a Univ. Évora e os 4 agrupamentos de escolas, envolvendo 620 alunos e 29 

professores. 
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Promoção do projeto Serpente Papa-Léguas no âmbito do qual se promove a mobilidade 

sustentável através do incentivo a andar a pé, de bicicleta, transporte público ou viatura 

partilhada, promovendo estas alternativas como algo saudável, divertido, benéfico para o 

ambiente, com o envolvimento de 800 alunos do 1º e 2º ciclo e respetivas famílias. 

04 05 02 02 – Iniciativas Municipais/Atividade Física, Saúde e Lazer 

Desenvolvimento do Programa “Séniores Ativos”, nas várias vertentes associadas, com 

envolvimento de 22 grupos (freguesias rurais e urbanas) em sessões de atividade física 

semanal. 

Almoço de Natal Seniores Ativos no dia 20/12 no Pateo Alentejano, com a participação de 

mais de 200 pessoas. A tarde foi de muita animação com dança, música e baile. Foram 

oferecidas sweatshirts a todos os seniores participantes, tendo-se ainda sorteado um 

cabaz com produtos desportivos.  

O programa “Inclusão em Movimento”, em parceria com a APPACDM, CERCIDIANA, APCE 

e ARAAS, tem como objetivo promover a inclusão e a igualdade de oportunidades no 

acesso a atividades de carater desportivo, social e cultural, com 50 participantes. 

04 05 02 03 – Projetos em Parceria 

Realização do 27º torneio Infantil Interfreguesias, cuja fase final ocorreu em 29/06 com a 

participação de seis freguesias/uniões de freguesias do concelho. 

Numa organização da CIMAC com o apoio do Município, realizou-se no Rossio S. Brás em 

16/09 a 24ª Festa da Malha, com 460 participantes. 

04 05 02 04 – Projetos Municipais 

A Escola Municipal de Atividades Aquáticas (EMAA) de Évora desenvolve diversas 

atividades desportivas, nomeadamente natação para adultos e hidroginástica, com 160 

alunos. 

04 05 02 05 – Iniciativas Comemorativas 

Comemoração dos 44 anos do 25 de abril com a realização de programa de atividades 

desportivas na Praça do Giraldo, no dia 25 de abril. 
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04 05 02 06 – Promoção do Desporto e do Concelho 

Realização em 24/06 no espaço desportivo da Feira S. João 2018, da 4º edição do sarau 

ÉVORAGIMNICA que contou com a participação de mais de 200 atletas numa organização 

conjunta com a Fundação Salesianos, E-GYM, Associação Ginástica de Évora.   

De 07/04 a 29/04 realizou-se na Arena o projeto Arena Desportiva no qual consiste em 

abrir este espaço à prática desportiva, transformando-o num pavilhão para a prática de 

modalidades indoor, numa parceria com clubes desportivos e com 1213 participantes.  

Decorreu mais uma edição da festa da bicicleta – Bikévora 2018, de 5 a 7/10 

compreendendo as iniciativas: Run and Bike numa organização da Fundação Inatel, Feira 

de Atividade Física e Desporto na Praça do Giraldo no dia 06/10, BIKIDS – Triciclo - 

Bicicleta e CRONOKIDS no dia 06/10 numa organização da Escola de Triatlo do GD Santo 

António e CME, Aulas de Grupo na Praça do Giraldo e Cycling Bikévora pelos ginásios 

Beinshape, Kaloria Évora, Physicalwarkout, Circuito de Prevenção Rodoviária, numa 

colaboração entre a PSP e CME, Passeio Noturno promovido pelo BTT Malagueira no dia 

06/10 e Passeio de Família (12 Km) realizado no dia 07/10 numa organização do Para e 

Bebes (seção BTT da Casa do Povo Nª Srª Machede) com partida e chegada na Praça do 

Giraldo, envolvendo no total mais de 500 participantes. 

No que se refere à Volta ao Alentejo em Bicicleta, terminou em Évora em 18/03 a etapa 

final da 36ª Volta ao Alentejo em Bicicleta com a meta na Praça do Giraldo. 

Numa parceria com a empresa Global Sport, teve lugar nos dias 23 e 25/11 a Meia 

Maratona, com o envolvimento de milhares participantes, tendo início as atividades na 

sexta-feira, dia 23/11, com a participação de mais de 300 crianças das escolas de Évora. 

No dia 25 quer as corridas, de 10 e 21 Km,  quer a caminhada de 5 km tiveram elevado 

número de participantes  que encheram as ruas da cidade com passagem pelos principais 

pontos de interesse turístico e económico e cobertura em direto pela TVI24.  

Realizou-se na Arena d´Évora no dia 03/02 o Campeonato Nacional de Dança Desportiva, 

numa co-organização da Associação de Setúbal de Dança Desportiva e da Câmara 
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Municipal de Évora, juntando 500 atletas que disputaram os títulos de campeões 

nacionais em Latinas e Standard. 

Decorreu em Évora o início da iniciativa Portugal “O” Meeting, evento incluído nos 

rankings das Federação Internacional de orientação e Federação Portuguesa de 

Orientação, numa organização da Associação dos Deficientes das Forças Armadas – Évora, 

Clube de Orientação e apoios dos municípios de Évora e Portel. A prova urbana decorreu 

no dia 10/02 no Centro Histórico de Évora envolvendo a participação de 2300 atletas. 

Realização do 3º Trail Sem pavor, em parceria com a União das Freguesias de Nª Srª 

Tourega e Nª Srª Guadalupe no dia 30/09, contou com a presença de mais de 400 

participantes divididos pelas seguintes provas realizadas em Valverde: Trail longo (35 km), 

Trail curto (15 Km) e Caminhada (8 km). 

IV Corrida São Silvestre Cidade de Évora que decorreu em 27/12 com a participação de 

mais de 300 atletas, numa organização de Correr em Évora, em coorganização com a 

Câmara Municipal 

Realização no dia 15/07, nas Piscinas Municipais, da Final do Campeonato Nacional Triatlo 

Jovem de Évora e apoio à realização da 3º prova do Troféu Yamaha 2018 que decorreu 

junto ao Parque Industrial e Tecnológico de Évora no dia 13/05.  

04 05 04 – Equipamentos Desportivos 

04 05 04 01 – Construção/Qualificação de Equipamentos  

Dinamização do Complexo Desportivo Évora em parceria com vários agentes desportivos, 

registando uma frequência de 89278 munícipes ao longo do ano. 

No que se refere às Piscinais municipais (75076 utentes), a época balnear decorreu de 

02/06 a 16/09, procedeu-se à requalificação dos chapinheiros e de 4 a 6/09 assinalaram-

se os 54 anos das Piscinas com atividades de animação.  

Em 21/12 foi assinado o contrato-programa no âmbito do Programa de Beneficiação de 

Equipamentos Municipais (BEM), através do qual o Município irá beneficiar de um apoio 

de cerca de 94 mil euros para beneficiação das suas Piscinas Municipais, nomeadamente 

a beneficiação das piscinas olímpica e aprendizagem e a requalificação da Casa da Mata.  
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Em curso a elaboração de Projeto Base para Requalificação da Casa da Mata localizada 

nas Piscinas Municipais. 

04 05 04 02/03 – Conservação e Manutenção e Segurança de Equipamentos Desportivos 

Manutenção diária das Piscinas Municipais, Circuito de Manutenção da Mata do 

Escurinho, Complexo Desportivo de Évora e Polidesportivo Municipal do Bairro do Bacelo. 

Gestão e acompanhamento das condições de segurança e inspeções de manutenção a 

todos os equipamentos desportivos, numa parceria com a CIMAC. 

Seis funcionários receberam formação sobre Suporte básico de Vida com Desfibrilhação 

Automática Externa com vista a uma eventual utilização de desfibrilhadores nas Piscinas 

Municipais ou Complexo Desportivo. 

04 06 APOSTAR NA JUVENTUDE 

04 06 01 Planeamento 

04 06 01 01 – Estudos e Projetos 

No âmbito da elaboração do Plano Municipal da Juventude de Évora (PMJE), e com a 

colaboração com os Departamentos de Sociologia e de Matemática da Universidade de 

Évora, concluiu-se a Elaboração do Diagnóstico Juvenil Eborense. 

04 06 02 Dinamização de Atividades 

04 06 02 02 - Programa de Apoio à Juventude 

No âmbito do projeto Banco de Materiais Escolares, foram distribuídos no início do ano 

letivo 2018/2019 mais de 4000 livros e manuais escolares. 

Continuação da gestão e dinamização do projeto “Laços para a Vida – Casa e Companhia”, 

que atualmente tem 3 jovens universitários a viver com idosos e do Projeto “Jovens 

Embaixadores de Évora no Mundo” no âmbito do qual os jovens integrados em projetos 

de mobilidade estudantil participaram em diversas atividades e receberam os certificados 

de cidadãos honorários. 

04 06 02 03 – Voluntariado Jovem 
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Desenvolvimento do Projeto “VJovem” através do qual foram integrados 102 jovens em 

17 iniciativas da autarquia, nomeadamente na Feira S. João e programa Ocupa_te. 

04 06 02 04 – Iniciativas 

A Comemoração do Mês da Juventude decorreu no mês de Março e a sua programação 

incluiu a realização de 85 iniciativas, destacando-se: exposições de Arte Jovem, a iniciativa 

Freguesia em Festa … na Azaruja, Graça do Divor, S. Miguel de Machede e Nª. Srª de 

Machede, palestras, Concerto do Mês da Juventude na Arena de Évora, III Estágio da 

Orquestra de Sopros, que terminou dia 31/03 com a realização de um grande concerto na 

Praça do Giraldo. 

O Espaço Jovem da Feira S. João 2018 ficou inserido no centro do Rossio de S. Brás, teve 

como objetivo divulgar as atividades realizadas por jovens para jovens e beneficiou de 

aquisição de palco e da utilização do Monte Alentejano para exposições de jovens alunos 

de artes da Universidade de Évora. 

A iniciativa Arvores de Natal Recicladas decorreu em dezembro, com a exposição na Praça 

de Sertório, com a participação de 22 trabalhos de diferentes entidades do concelho, 

envolvendo mais de 1000 participantes. 

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 01 02 – Plano de Urbanização da Cidade de Évora (PUE) 

Início da elaboração do Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT). 

05 01 02 Planeamento Urbano 

05 01 02 01 – Reabilitação/Reconversão Urbana 



 
Município de Évora 

 
 

 Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2018 58 

 

Elaboração dos seguintes projetos para candidatura no âmbito do PEDUS/PARU: 

• Projeto de execução da Reabilitação do Salão Central Eborense (PARU); 

• Projeto de requalificação do Teatro Garcia de Resende/2ª fase (compartimentação 

corta-fogo entre a caixa de palco e os camarins);  

• Projeto de execução das Instalações Sanitárias Públicas da Rua Bernardo de 

Matos; 

• Projeto de execução das Instalações Sanitárias do Parque Infantil. 

Investimentos na área dos equipamentos sociais: 

• Projeto de execução da requalificação do edifício da Associação de Reformados e 

Idosos da Freguesia da Malagueira; 

• Projeto de Execução da Requalificação do Centro de Convívio de S. Miguel de 

Machede; 

• Projeto de execução da Requalificação do Centro de Convívio de Sto. António. 

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 na 

iluminação pública, assim como a análise do reforço de iluminação de algumas zonas do 

concelho. 

No que se refere ao Programa para Otimizar a Rede de Iluminação Pública, em curso, 

estão a ser desenvolvidas ações em conjunto com a EDP e a CIMAC, que visam a 

modernização de equipamentos instalados no concelho, nomeadamente as luminárias, 

substituindo as lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de sódio e led´s, de maior eficiência 

energética.  

05 01 03 Gestão Urbanística 

05 01 03 03 – Fiscalização 

Atividade de fiscalização de operações urbanísticas, resultantes do regime jurídico da 

urbanização e edificação e do RMEUTU: ocupação de domínio público por motivos de 
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obras (91), cumprimento de intimações (15), controlo prévio de utilização do edificado - 

fiscalização de “telas finais” (135), recolha e prestação de informações (162), deteção de 

ilegalidades/irregularidades (99), vistorias (157), controlo de obras em curso (44), 

notificações em procedimentos urbanísticos (1), procedimentos de embargos (9). 

05 02 APOIAR A RECUPERAÇÃO E ACESSO À HABITAÇÃO 

05 02 01 Planeamento/Plano Local de Habitação 

05 02 01 01 – Atlas da Habitação e Reabilitação Urbana 

No que se refere ao Plano Local de Habitação foi efetuado o levantamento, cadastro e 

georreferenciação dos cadastros no Centro Histórico de Évora. A este respeito, foram 

georreferenciados 299 quarteirões, 1122 edifícios e 3866 proprietários. 

05 02 01 05 – Planeamento Participado 

Avaliação dos Loteamentos do PITE. 

Elaboração do Loteamento correspondente à 2ª expansão do PITE e via de ligação entre o 

Parque Industrial e a Rotunda da Estrada de Almeirim. 

Avaliação dos impactos do traçado proposto pelas Infraestruturas de Portugal para a 

ligação ferroviária Évora/Évora Norte do traçado Sines/Caia (elaboração de relatório). 

05 02 02 Promover a Reabilitação e a Valorização do Património 

     05 02 02 03 – Outros – Respostas Integradas para outras necessidades habitacionais 

Em 18/12 foi assinado o contrato de adjudicação para construção e exploração de 

residência universitária destinada a estudantes da Univ. Évora - projeto Évora I Campus 

Residence, fruto do esforço coordenado de várias entidades. Será desenvolvido pela 

sociedade imobiliária SkyCity, que venceu respetivo concurso público internacional. O 

complexo residencial será construído num terreno com 27.599m2, próximo das piscinas 

municipais de Évora. O Município participa com a colaboração ao nível do 

enquadramento urbanístico e posterior licenciamento. 

05 02 04 Promover a Reabilitação como Fator de Desenvolvimento 

05 02 04 02 – Colaboração com Entidades Económicas 
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No âmbito da divulgação dos programas de apoio à reabilitação realizou-se no dia 29/05 

no Salão Nobre da Associação Comercial do Distrito de Évora (ACDE) uma sessão de 

esclarecimento sobre o instrumento financeiro IFRRU 2020 numa organização da Câmara 

Municipal de Évora e ACDE. 

05 03 QUALIFICAR A CIDADE, VILAS E ALDEIAS 

05 03 01 Gestão e Reabilitação Urbana 

05 03 01 01 – Estudos e Projetos 

Elaboração do Projeto de Ampliação da Associação de Idosos de Guadalupe. 

No âmbito das ações de reposição da legalidade urbanística destaca-se a conclusão do 

processo de regularização do Bairro de Almeirim. 

05 03 01 02 – Património Edificado Municipal 

No âmbito da conservação da conduta aérea da Malagueira foram lançadas duas 

empreitadas: “Reparação da conduta aérea na Rua António Aleixo” e “Impermeabilização 

do interior e exterior de condutas da Malagueira”. 

Caracterização Geométrica da Estrutura da Claraboia do Edifico dos Paços do Concelho. 

Diagnóstico estrutural dos ex-Celeiros da EPAC. 

05 03 01 04 – Espaços Públicos 

Recolha de viaturas enquadradas nos critérios legais para serem consideradas 

abandonadas: deteção de 94 viaturas, movimento de processos (123), viaturas removidas 

pelos proprietários após intervenção municipal (57). Elaboração de perguntas e respostas 

frequentes relativas a viaturas abandonadas. 

Apreciação de pedidos de publicidade e ocupação do espaço público afetos a 

estabelecimentos e emissão de alvarás de publicidade e ocupação de espaço público (87), 

produção de informações relativas a ocupação e espaço público para apoio a obras (164) 

e produção de informações relativas a acompanhamento de intervenção em espaço 

público, por parte de operadores de serviços (83). 
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No que se refere ao programa de requalificação de espaços públicos foram desenvolvidas 

as seguintes ações: 

• Reformulação dos espaços exteriores da Urbanização das Vilas do Alcaide 

(acompanhamento da obra); 

• Requalificação de Terreno Baldio na Rua General Humberto Delgado 

(Acompanhamento da obra); 

• Preparação de solução técnica a adotar para placas informativas dos Espaços de 

Jogo e Recreio; 

• Estudo prévio de requalificação do Largo D. Miguel de Portugal; 

• Jardim de São Manços – Plano de Plantação; 

• Desenho técnico de suporte de bicicletas (a generalizar a toda a cidade); 

• Reperfilamento de troço da Rua do Menino Jesus (instalação de passadeira) 

• Requalificação da Rua Rui de Sousa – Plano de Plantação e Mobiliário Urbano. 

Relativamente à requalificação da Ribeira da Torregela e espaço verde da Vila Lusitano, 

foi efetuado o levantamento topográfico e trabalhos de preparação com vista à 

integração dos parâmetros das ações de candidatura ao LIFE – Água de Prata no projeto 

de requalificação.  

Relativamente à manutenção dos espaços públicos foram efetuados trabalhos de poda, 

abate e plantações. Preparação de perguntas e respostas frequentes relativas aos 

espaços verdes. 

No que se refere à requalificação de espaços de jogo e de recreio (EJR), foram 

desenvolvidos trabalhos de Inspeção e manutenção. Trabalhos realizados nos EJR: 

Cartuxa, S. Brás do Regedouro, B.º Câmara, EB1 Heróis de Ultramar, Fontanas, Almeida 

Margiochi, Escola de São Mamede, parque infantil sul em São Sebastião da Giesteira, 

Jardim de Infância Penedo de Ouro, Parque infantil de Santa Luzia, Parque infantil da 

Azaruja, Escola Heróis do Ultramar. Foram efetuados trabalhos de 
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remoção/encerramento temporário nos EJR: Parque infantil de Nossa Senhora de 

Machede, Parque infantil do Bairro da Câmara; Escola da Comenda. 

05 03 01 06 – Obras e Loteamentos Particulares 

Produção de resposta a pedidos relacionados com operações urbanísticas. 

Emissão de alvarás de construção (392 no total, 171 área do Centro Histórico e 221 

correspondentes à área extra muros), loteamento (15), autorizações de utilização (238). 

Emissão de certidões diversas (323), emissão de certidões em regime de propriedade 

horizontal (17) e fornecimento de cópias simples (1515) e autenticadas (933). 

Atendimento geral (6200), atendimento técnico (1556), atendimento na área económica 

com marcação (295). 

Foram efetuadas 5 vistorias no âmbito do RJUE e do Código Civil para divisão de prédios 

em propriedade horizontal.  

Comunicações prévias liquidadas (94), comunicações prévias admitidas (54) e 

comunicações prévias rejeitadas (2). Licenciamentos (495). 

05 03 01 99 – Outros 

Emissão de licenças especiais de ruido (301) e emissão de licenças de instalação e 

funcionamento de recinto improvisado (47). 

No que se refere à Regularização de utilização de edificações, foi elaborado quadro geral 

de registo de informações, investigação e recolha de casos. 

Foi efetuada análise e intervenção fiscalizadora em resposta a exposições, reclamações 

ou pedidos de informação de munícipes, sobre matérias diversas (34) e relativas a 

estacionamento (168). Foi efetuado também acompanhamento de 70 queixas, denúncias 

ou exposições sobre limpeza de terrenos /gestão de matéria combustível. 

No que se refere a campanhas de esclarecimento cumpre referir a campanha sobre 

sensibilização para o autocontrolo da limpeza e higiene do Rossio de S. Brás, por ocasião 

dos mercados temporários, iniciativa incluída na campanha “Évora limpa, juntos 

conseguimos”. 
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Fiscalização de empreitadas: Beneficiação da Estrada da Valeira - EM 529 e execução e 

trabalhos nas micro reservas (projeto LIFE – Lines), início do projeto LIFE Água de Prata, 

Requalificação da Escola S. Mamede (suspensa), Requalificação e Ampliação da Escola de 

Almeirim, Coberturas das escolas primárias da Vista Alegre, Frei Aleixo, Cruz da Picada e 

Horta das Figueiras (encapsulamento de coberturas de fibrocimento), Parque de 

Acolhimento de Autocaravanas na Avenida Sanches de Miranda, Infraestruturas da 

urbanização Vilas do Alcaide (em substituição do loteador), Infraestruturas do 

Loteamento da Quinta da Azinheira ao Bairro de Almeirim (em substituição do loteador), 

Loteamento Municipal na Srª da Saúde (conclusão dos arranjos exteriores), Acesso à 

Porta da Traição (esteve suspensa durante grande parte do ano de 2018), Iluminação 

Cénica do Aqueduto de Água da Prata, Execução da Conservação de 3 chafarizes, 

Conservação do edifício da CEAI, obra de arranjo de espaços exteriores na Horta das 

Figueiras (requalificação de terreno baldio), Abertura de acesso entre as ruas dos 2 

bairros e a Rua da Pesquisa. 

Início da obra de requalificação do Palácio D. Manuel e conclusão da Ligação da cidade ao 

PIAE, com introdução de modos suaves de mobilidade – 1ª fase (PIAE – Rua B). 

05 03 02 Mobilidade, Circulação e Trânsito 

05 03 02 01 – Estudos e Projetos 

Relativamente à definição de prioridades de intervenção na rede viária municipal, foram 

identificadas as vias em pior estado de conservação e foram sendo definidas ao longo do 

ano as prioridades de intervenção, excecionalmente alteradas perante situações de 

emergência. 

Procedimento de consulta pública para a execução da empreitada de Ligação Pedonal e 

Ciclável entre a Zona Norte e o Centro Histórico. 

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.  
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Cortes de Trânsito/proibições de estacionamento/desvios de trânsito para apoio a 

serviços da Câmara (Calceteiros, serviço de águas, serviço de esgotos, serviço de 

jardineiros Proteção Civil, desporto, Cultura, etc) – 188. 

Cortes de Trânsito/proibições de estacionamento/desvios de trânsito para apoio a obras 

particulares (andaimes, Ramais, estaleiros, mudanças etc,) – 152. 

05 03 02 03 – Plano de Mobilidade 

Implementação de medidas no âmbito da Semana Europeia de Mobilidade, SEM2018, 

que decorreu de 16 a 22/09 subordinada ao tema “Combina e Move-te” onde se destaca 

a libertação para circulação pedonal da área envolvente às muralhas através da instalação 

de pilaretes ao longo dos passeios a sul da envolvente às muralhas, com início na Rua da 

República, ao longo da Av. General Humberto Delgado até à Av. Calouste Gulbenkian. 

Efetuada a gestão do Parque de Estacionamento da Praça Joaquim António de Aguiar e a 

fiscalização ao estacionamento no centro histórico de Évora e, nesse âmbito, foram 

emitidos 5429 avisos de pagamento relativos a estacionamento irregular, 3465 avisos de 

estacionamento proibido e 3469 senhas por infrações (contraordenações). 

Manutenção dos equipamentos de cobrança do estacionamento e atribuição e renovação 

de 1206 selos de residente. 

Inicio do processo de desmaterialização de atribuição de selos de residente, efetivação da 

melhoria de procedimentos para atribuição (uso digital do cartão de cidadão). Elaboração 

de perguntas e respostas frequentes sobre selos de residente.  

No âmbito do programa de municipal de melhoramentos com vista a facilitar a circulação 

automóvel, ciclável e pedonal, e constituindo as imediações dos estabelecimentos 

escolares áreas de particular sensibilidade, foi efetuado um levantamento de 

necessidades de intervenção de forma a melhorar as condições de circulação automóvel, 

ciclável e pedonal nas áreas envolventes às escolas. 

05 03 03 Qualificação da Rede Viária 

05 03 03 01 – Arruamentos 
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A conservação e manutenção de passeios, vias pedonais e arruamentos (faixas de 

rodagem), ocorreu ao longo do ano incluindo a execução, conservação, manutenção e 

reparação de pavimentos pedonais em materiais pétreos (naturais ou artificiais). 

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, assegurando assim o compromisso do 

município no âmbito da execução das faixas de gestão de combustível no concelho. A 

empresa contratada é responsável pela limpeza de 250 km de bermas. 

No que se refere à conservação e manutenção de estradas e caminhos municipais, é 

realizada durante todo o ano incluindo a execução, conservação, manutenção e 

reparação de pavimentos rodoviários em materiais betuminosos ou outros. Este serviço 

incluiu ainda a fabricação de massas betuminosas que são aplicadas nos pavimentos 

flexíveis da rede viária municipal. Foi utilizado o recurso a empresa externa para 

possibilitar a resposta a variadas situações nomeadamente na reposição de pavimentos 

após reparações na rede de abastecimento. 

05 03 04 Energia 

05 03 04 02 – Iluminação Pública 

No âmbito do Programa de Racionalização de Iluminação Pública – Parceira com CIMAC – 

Projeto “EEEF”, foi feito o levantamento exaustivo dos níveis de iluminação pública de 

todo o concelho de Évora. Foi lançado pela CIMAC, em 2017, concurso para substituir 

toda a Iluminação pública para LED, aguardando-se o visto do tribunal de contas. 

06 PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, GARANIR A SUSTENTABILIDADE 

06 01 PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

06 01 02 Preservação do Meio Ambiente 

06 01 02 01 – Estudos e Projetos 
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No âmbito da avaliação dos sistemas de regas e uso de fontes alternativas de água foram 

desenvolvidos projetos de engenharia hidráulica para o reaproveitamento da água 

proveniente do Aqueduto com vista à alimentação dos sistemas de rega municipais (LIFE). 

06 01 02 03 – Viveiro Municipal 

Foi assegurado o funcionamento normal do Viveiro com produção de plantas necessária à 

manutenção dos espaços verdes públicos: Plantações (446 árvores, 33 arbustos e 588 

herbáceas), Vendas (42 árvores, 165 arbustos, 267 herbáceas, 2 pavões), Cedências 

Internas (80 Árvores, 50 Arbustos e 185 Herbáceas), Cedências Externas (17 Árvores, 10 

Arbustos), Empréstimos (64 Árvores, 1280 Arbustos). 

06 01 02 04 – Educação Ambiental – Apoio a Atividades de Educação Ambiental 

Plantações de árvores no Alto de São Bento: plantação de 200 árvores e arbustos de 

espécies nativas. Realização de atividades pedagógicas sobre geologia (4 visitas escolares) 

no âmbito da atividade do Núcleo Museológico do Alto de S. Bento. 

Procedimento de consulta prévia para obras de requalificação do edifício do Espaço 

Ambiente na Mata Municipal. 

06 01 02 99 – Outros 

Limpeza e desobstrução das seguintes linhas de água: Ribeira da Torregela, Ribeira de 

Almeirim, Ribeira das Pites, Ribeira junto ao Aminata e Dique da Malagueira. 

Dinamização das Hortas Urbanas e atualização de conteúdos sobre a temática na página 

internet do projeto. 

06 02 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

06 02 01 Programas Municipais e Parcerias 

06 02 01 04 – Outros Projetos de Conservação da Natureza 

Desenvolvimento do Projeto LIFE “LINES – Linear Infraestructure Networks with Ecological 

Solutions” e, nesse âmbito destacamos a beneficiação da Estrada da Valeira - EM 529 e 

execução e trabalhos nas micro reservas. 
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No que respeita à participação em projetos e candidaturas na área ambiental assinalamos 

a participação no processo de candidatura ao Horizonte 2020 – SCC – 1 POCITYF – 

“Positive Energy Blocks” – Évora cidade “Lanterna” para introdução de medidas 

inovadoras na área da energia sustentável, a colaboração em candidatura Interreg 

Espanha – Portugal, para implementação do Território Eurobird 2019 a 2021, com vista à 

conservação, proteção, fomento e promoção do Património Cultural e Natural em áreas 

da Extremadura e Alentejo que realizem ações para o avistamento de aves e a 

participação no processo de candidatura ao Horizonte 2020 – COOL – Soluções Baseadas 

na Natureza.    

Hora do Planeta: o Município associou-se à iniciativa da organização global de 

conservação de natureza WWF: além da divulgação do evento pelos canais de informação 

do município, procedeu ao corte de energia no dia 24/03, das 20h30 às 21h30 em 

espaços emblemáticos da cidade.   

06 03 GARANTIR O SANEAMENTO PÚBLICO 

06 03 01 Sistemas Municipais de Saneamento 

06 03 01 01 – Estudos e Projetos 

Desenvolvimento de estudos no âmbito da recolha de águas residuais nas zonas de 

transição/quintinhas. 

Apoio à Aguas de Vale do Tejo relativo ao emissário dos Canaviais. 

Foram identificadas as obras necessárias para a resolução de problemas existentes em 

áreas problemáticas, tendo sido efetuadas pequenas intervenções urgentes. 

06 03 01 02 – Construção/Beneficiação do Sistema 

Ao nível do saneamento, foram realizadas 533 intervenções que incidiram basicamente 

em desentupimentos, reparação de coletores e ramais devido a abatimentos, substituição 

de tampas e grelhas de caixas de visita e sumidouros, aplicação de inseticidas e raticidas 

para controlo de pragas, execuções de ramais, lavagem de contentores, limpeza de 

fossas, etc.  
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Foram ainda efetuadas 56 intervenções em edifícios públicos. 

06 04 GARANTIR A ÁGUA PÚBLICA 

06 04 01 Sistemas Municipais de Água 

06 04 01 01 – Estudos e Projetos 

Desenvolvimento de estudos no âmbito do abastecimento a zonas de 

transição/quintinhas. 

Apoio à Aguas de Vale do Tejo relativo ao emissário dos Canaviais. 

06 04 01 02 – Construção/Beneficiação de Sistemas de Abastecimento de Água 

Foram respondidas 820 participações de avaria relativas ao abastecimento de água: 244 

ruturas em condutas públicas, 180 referentes a falta de pressão, água com coloração e 

falta de água, 45 ruturas em hidrantes (bocas de incêndio, marcos de incêndio e bocas de 

rega), 341 ruturas em redes prediais de abastecimento, 10 inundações devido a ruturas. 

Foram executados 75 novos ramais de ligação de água destacando-se a remodelação da 

Rua do Eborim. Foram respondidas 66 solicitações de intervenção em edifícios públicos, 

escolas e serviços da Câmara Municipal. 

Foram efetuados 1926 cortes por falta de pagamento das faturas de água, 351 revisões 

de corte, 988 religações, 39 verificações técnicas e reparação de 118 avarias em redes 

prediais. 

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. 

Destaca-se a remodelação da Rua do Fradique, Bairro de Almeirim, Pites e Condes de 

Monsaraz. 

06 04 01 04 – Qualidade da Água 

Efetuado o Programa de Controlo de Qualidade de Água e o Controlo Operacional, nos 

termos definidos por lei em laboratório acreditado, num total de 1432 determinações. 

Foram implementados os planos de controlo de fitoplâncton, durante os meses mais 
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críticos, e legionella. No laboratório municipal do PITE de autocontrolo foram realizadas 

1612 amostras, 10557 análises, 498 boletins de análise e 24 relatórios mensais. 

06 04 01 06 – Programa para Uso Eficiente da Água 

Foi realizada uma ação da campanha para a poupança de água no Dia Mundial da Água. 

No que respeita ao uso eficiente da água, paralelamente à avaliação das perdas (fugas, 

furto, perda de eficácia dos medidores, consumo sem contagem, etc.) foram efetuadas 

intervenções diretas na rede para eliminação de ruturas que causam perdas de água e, 

muito particularmente, na gestão dos abastecimentos domiciliários, através de atuação 

para eliminar consumos ilegais e abusivos. 

Procedeu-se à aferição de 1200 contadores e à reparação de 1080 contadores na oficina 

municipal. Foram elaborados 19 processos de contadores danificados. Foram substituídos 

923 contadores, montados 935, retirados 740 e foram substituídas 99 torneiras de 

segurança. 

Relativamente ao aproveitamento de origens alternativas de água para uso público está 

em curso o projeto LIFE – Reabilitação do Aqueduto da Água de Prata, com o 

desenvolvimento das seguintes ações: participação na ação de lançamento dos projetos 

LIFE 2017, em Bruxelas, com apresentação do projeto de Évora, disseminação do projeto 

em conferências e jornais, estudos técnicos para a construção do sistema de rega com 

água do aqueduto, elaboração de projetos de engenharia hidráulica para implementação 

do sistema de distribuição de água a partir do aqueduto, elaboração do inventário para 

determinação das fontes de água para adução ao aqueduto e verificação do estado de 

conservação da estrutura, consulta prévia para aquisição de serviços de apoio técnico à 

gestão do projeto. 

Foi contratada empresa exterior para efetuar os cortes de água por falta de pagamento. 

Relativamente ao Licenciamento de Captações, as mesmas são licenciadas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 

06 05 ASSEGURAR A LIMPEZA, RECICLAGEM E HIGIENE PÚBLICAS 

06 05 01 Sistema Municipal de Recolha e Tratamento de Resíduos 
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06 05 01 04 – Recolha de RSU 

Implementação de 10 circuitos de recolha coletiva de resíduos (5 diurnos e 5 noturnos), 

um circuito de recolha consignada (Parques Industriais) e um circuito de se realiza apenas 

à segunda-feira no Centro Histórico.  

No que respeita à recolha de RSU volumosos domésticos, foram respondidas todas as 

1347 solicitações dos munícipes. 

06 05 01 05 – Ações de Sensibilização 

Continuação da Campanha de sensibilização “Évora Limpa Juntos Conseguimos”, iniciada 

em 2016 e dirigida à população em geral, tendo contemplado as seguintes ações: 

• Stand informativo na Feira S. João; 

• Informação sobre as “cinzas”, evitando o depósito de material incandescente nos 

contentores. 

06 05 01 99 – Diversos 

Foi efetuada a gestão de registos internos e foram disponibilizados os dados na 

Plataforma da ERSAR referente aos resíduos sólidos urbanos. 

06 05 02 Sistema Intermunicipal de Recolha e Tratamento de Resíduos 

06 05 02 01 - GESAMB, EIM 

Efetuado acompanhamento do sistema de recolha de recicláveis, em colaboração com a 

GESAMB e nesse âmbito foi dada continuidade ao estudo de colocação de novos 

ecopontos, tendo como objetivo o cumprimento das metas definidas no PERSU 2020, 

sendo que até final de 2018 foram instalados 59 dos 70 ecopontos previstos. 

Em parceria com a GESAM foi submetida candidatura ao aviso POSEUR-11-2017-22 – 

Inovação e Implementação de Novas Sistemas de Recolha Seletiva. 

Recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis: implementação de um circuito 

específico. 

06 05 03 Limpeza e Higiene Públicas 
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06 05 03 02 - Canil Municipal 

Desenvolvimento do Projeto Fiel contemplando as seguintes atividades: publicações 

diárias no facebook, Calendário FIEL solidário – uma manta, um calendário, EvoraZânia – 

participação com VetZânia, Participação na Feira S. João com stand e jogos pedagógicos, 

parque ADOTA-ME!, workshop e demonstração canina, Carnaval – Atividades assistidas 

com animais na Escoal do Rossio, Dia Mundial do Animal: Cãominhada com Hospital 

Veterinário da Univ. Évora, Workshop no Hospital Veterinário Muralha de Évora, Chá 

Dançante Canino com Assoc. Pé de Chumbo, Dia Mundial da Esterilização: Spay day no 

canil, Praxe Ativa: cãominhada com caloiros e passeios à trela no canil, Workshop 

brinquedos caninos - atividades assistidas com animais na Escola Manuel Ferreira Patrício, 

atividades com animais com idosos da Santa Casa da Misericórdia no canil municipal, 

projeto “Fiel na Prisão” – sessões de treino canino com reclusos do Estabelecimento 

Prisional de Évora, “Dr. Valentim” – terapias assistidas por cão no canil, em parceria com 

associação terapêutica Fusion Tao, Feira de Natal – Parque Adota-me e exposição 

fotográfica. 

No que se refere ao projeto Cãovida foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

esterilizar solidário (Campanha de esterilização de animais de munícipes carenciados em 

parceria com a Universidade de Évora) abrangendo 150 animais, realização de workshops 

mensais de treino canino gratuitos à população e Reiki no canil – sessões semanais. 

Projeto Pegar e Largar, projeto educativo de gatos assilvestrados recolocados, no âmbito 

do qual se promoveu a captura, esterilização e devolução de 353 animais. 

No que respeita ao funcionamento do canil, foram realizadas 152 vistorias de vários 

âmbito, intervenções pela veterinária municipal em animais alojados (cirurgias de 

esterilização - 839, desparasitação – 183, teste/despiste de sangue – 117, colocação 

identificação eletrónica – 753, tratamento médico - 1508, vacinação – 666, eutanásia – 

61, exame clinico –598, tratamento cirúrgico – 18), intervenções no âmbito do Programa 

de Enriquecimento Ambiental PEAnuts – voluntários e tratadores (terapia 

comportamental – 250, treino – 356, parque de recreio – 4441, passeios à trela – 3621), 

gestão e acompanhamento de movimentos de animais: receção de animais com doença 
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irrecuperável para eutanásia (39), receção de animais para adoção (8), recolha animais 

vadios (366), recolha de cadáveres (88), reclamação de animais (46) e adoção (272).  

06 05 03 03 – Ações de Prevenção e Sensibilização 

Foi efetuada a monda química nos vários bairros da cidade tendo em consideração 

algumas áreas mais sensíveis. 

Campanha de vacinação antirrábica (vacinação: 250 animais, identificação eletrónica: 98). 

06 05 03 04 – Limpeza e Higiene Urbanas 

Foi efetuada uma lavagem aos equipamentos de depósito (1760) nos 10 circuitos diurnos 

e noturnos de utilização coletiva na via pública. 

Procedeu-se à reparação de 644 contentores e papeleiras e foram substituídos 62 

equipamentos de depósito de resíduos (57 contentores - 41 contentores de superfície de 

1000l, 14 contentores de superfície 800l e 2 contentores subterrâneos – e 5 papeleiras). 

Dos contentores substituídos, 14 (10 contentores de 1000l, 2 de 800l e 2 subterrâneos) 

arderam devido ao depósito de material incandescente. 

Foi assegurado o normal funcionamento dos sanitários públicos e respetiva limpeza. 

No âmbito da limpeza dos espaços públicos dentro do perímetro urbano foram realizadas 

3573 ações para recolha de resíduos (sacos e big-bag´s). 

No âmbito da limpeza de montureiras espontâneas em espaços públicos, foram efetuadas 

4207 recolhas. 

Foram desenvolvidas ações no centro histórico e bairros extramuros de limpeza e corte 

de ervas e varredura de arruamentos e manutenção, em articulação com as juntas, de 

equipas de freguesias de modo a dar uma resposta rápida e eficaz às populações. 

09 OUTROS INVESTIMENTOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES 

09 01 REFORÇAR A PROTEÇÃO CIVIL 

09 01 01 Proteção Civil Municipal 

09 01 01 01 - Comissões Municipais 



 
Município de Évora 

 
 

 Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2018 73 

 

Foram realizadas duas reuniões (23/03 e 05/11) quer da Comissão Municipal de Proteção 

Civil (CMPC) de Évora quer da Comissão Municipal de defesa da Floresta contra Incêndios 

(CMDFCI). 

09 01 01 02 - Dinamização de Atividades/Atividade Operacional 

No âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil foram realizadas 

varias ações enquadradas na iniciativa Março: Mês da Proteção Civil. Das 30 ações 

realizadas destacam-se as seguintes: workshop/debate sobre Desafios Estratégicos da 

Proteção Civil a nível intermunicipal/municipal, ações de sensibilização junto de vários 

tipos de públicos, participação na Feira de Profissões realizada pela Escola de Salesianos 

de Évora. 

Foram realizadas as seguintes ações de sensibilização e medidas de autoproteção 

dirigidas a vários tipos de público a saber:  

• Escola Manuel Ferreira Patrício, tema Plano Familiar de Emergência, (p/ Professores 

e encarregados de educação), Escola das Pites, tema Incêndios Florestais e Urbanos 

( p/ alunos), Junta de Freguesia da Malagueira e Horta das Figueiras, tema Sismo e 

Incêndios (população Idosa do Concelho), Escola Salesianos de Évora, tema Os Sons 

da Proteção Civil (Creche),  Creche Nª Senhora da Visitação, tema Sismos 

(trabalhadores da instituição). 

• “Proteja a sua casa dos incêndios florestais” e “Faça uma queima de sobrantes 

amontoados em segurança”, no âmbito da Defesa da Floresta contra Incêndios na 

Herdade da Tesoureira destinado aos trabalhadores do município. 

• SBV - Suporte Básico de Vida em parceria com Bombeiros Voluntário Évora, na 

Escola Básica Conde Vilalva, turmas de 9º ano. 

• Apresentação do Serviço Municipal de Proteção Civil em visita da Escola Básica da 

Sr.ª da Glória ao SMPC e Aeródromo. 

• Informação e Sensibilização ao Serviço da Comunidade Local/População Ativa - OS 

AGENTES, na Junta de Freguesia de Horta das Figueiras, sobre Plano Familiar de 

Emergência em Proteção Civil – Família Preparada, Proteção Assegurada. 



 
Município de Évora 

 
 

 Relatório de Atividades do Município de Évora | Ano 2018 74 

 

Foram organizadas 40 ações de sensibilização no âmbito do Programa Municipal de 

Proteção Civil Preventiva, abrangendo a formação para equipas de primeira intervenção.  

Foram emitidos ao longo do ano de 2018 um total de 19 avisos (amarelo, laranja e 

vermelhos) relativos a condições meteorológicas adversas e consequentes 

recomendações à população. 

Foram registadas e encaminhadas para resolução cerca de 2710 

participações/ocorrências, foi efetuado o acompanhamento de algumas situações mais 

graves: incêndios urbanos (3), incêndios em transporte (3), incêndio rural (1), acidentes 

rodoviários (5), acidente ferroviário (2), fuga de gás (6), suicídio/homicídio (7). 

Acompanhamento do evento sísmico de 15/01 e visita a vários estabelecimentos de 

ensino e a outras entidades para avaliação das situações reportadas. 

Apoio à ocorrência da derrocada da EM255 em Borba, junto às pedreiras, com recursos 

humanos e materiais (novembro). 

Foram realizados os seguintes exercícios para equipamentos e/ou áreas especificas: 

Exercício TTX realizado no CDOS Évora com todos os responsáveis dos SMPC’s do distrito, 

participação no exercício de âmbito distrital na Serra D´Ossa (6 e 7/04), participação 

como observador no exercício de evacuação da Escola Santa Clara (18/10). 

No âmbito das responsabilidades/contributos do Município de Évora relativamente à 

prevenção/risco de incêndio urbano, no contexto da intervenção da Comissão Municipal 

para a Defesa da Floresta contra Incêndios, foi desenvolvida a campanha de gestão de 

matéria combustível, ampliando o trabalho efetuado em 2017, abrangendo mais prédios. 

A janela de tempo da atividade coincidiu com o período de risco de incêndio mais 

elevado, decretado a nível nacional, de 15/05 a 15/10. Prédios identificados e alvo de 

fiscalização: 332 (317 em 2017). 

No âmbito da criação de Equipas Municipais de Apoio Psicossocial em situações de 

Emergência foi realizada reunião de trabalho e operacionalização com a equipa atual (3 

elementos) e inscrição de mais 3 trabalhadores do município para formação no âmbito da 

equipa, ficando com 6 trabalhadores formados. 
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O Dia Internacional para a Redução de Catástrofes (13/10) foi assinalado com a iniciativa 

a Terra Treme realizada em 05/11. 

Conclusão da elaboração do Programa Local de Proteção Civil Preventiva 2018/2019, “DE 

TODOS PARA TODOS” e elaboração do Guia para o Cidadão Agente de Proteção Civil, 

“PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS”. 

Ativação do Plano de Contingência para Pessoas Sem Abrigo, Tempo Frio entre os dias 

05/02 a 09/02. 

09 01 01 03 – Apoio a Instituições 

No que se refere ao apoio aos Bombeiros Voluntários, foram concedidos apoios de 

âmbito operacional no decorrer de registo de ocorrências em que é necessária a 

intervenção dos serviços municipais. 

Relativamente ao apoio a Escolas e Instituições Diversas no Âmbito da Proteção Civil 

destacamos a participação no 1º Encontro Nacional das Cidades Resilientes (15 e 16/02), 

na CDDF (23/07), na reunião dos GTF´s (Gabinetes Técnicos Florestais) do distrito com o 

GTF intermunicipal da CIMAC (12/06 e 20/09), participação na Comissão Distrital Defesa 

da Floresta (23/07), acompanhamento das medições mensais do Instituto Ricardo Jorge 

na Escola EB1 de S. Manços, reunião na Escola dos Canaviais sobre alarmes (10/09), 

vistoria sobre segurança parque infantil da Escola da Comenda (18/10). Participação em 

reuniões de trabalho no CDOS Évora com os SMPC’s do Distrito (26/01, 25/05, 13/07, 

28/09). 

Reunião com os Presidentes das Uniões de Freguesias de Valverde e Guadalupe e S. 

Sebastião e Boa Fé, para apresentação e proposta de implementação do programa 

“Aldeias Seguras Pessoas Seguras”, na qualidade de freguesias piloto por serem as de 

maior risco de incêndio florestal (20/07). 

Apoio a diversas solicitações da PSP e GNR no âmbito operacional no decorrer de registo 

de ocorrências em que é necessária a intervenção dos serviços municipais. 
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Participação na preparação (12/09) e desenvolvimento do exercício CPX “MERCI” da Cruz 

Vermelha Portuguesa para testar a sua estrutura de emergência em cenário multieventos 

e interligação com outras entidades de proteção civil. 

09 01 01 05 – Planos de Emergência 

Apoio no apoio às escolas na elaboração das medidas de autoproteção, execução das de 

responsabilidade do município, e contratação de técnico em algumas situações. 

Relativamente à elaboração de Ordens de Operações/Planos e Coordenação para 

Grandes Eventos Municipais destacamos: Festival aéreo da FAP, Feira de S. João 2018, IV 

EDP Meia Maratona de Évora 

Elaboração e aprovação do Plano Operacional Municipal, POM2018 na reunião da CMDF 

em 23/03 e continuação do processo de revisão/elaboração do novo Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil, PMEPC Évora. 

Continuação da elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDCI) e, nesse âmbito, realização de reuniões parcelares durante o mês de Julho, com 

vista à apresentação da nossa proposta no âmbito do novo PMDFCI 2019-2028 às 

empresas que tem faixas de gestão de combustível para executar no âmbito do plano: 

REN, BRISA, EDP, Estradas da Planície e Infraestruturas de Portugal e realização de 

reunião de trabalho com o ICNF e recolha de dados operacionais junto das entidades 

CDOS EVORA, GNR, PSP. 

09 02 DEFENDER O REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

09 02 01 Segurança 

09 02 01 01 – Conselho Municipal de Segurança 

Constituição do novo Conselho Municipal de Segurança para o período 2018/2021 e 

tomada de posse dos respetivos membros em Assembleia Municipal de Évora. 

Realização de reuniões do Conselho Municipal de Segurança de Évora (CMS Évora) em 

03/04, 12/06, 18/09, 11/12. 
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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 em articulação com a PSP. Foram 

lançados 6 concursos para 6 novas zonas tendo sido atribuídas 2.  

09 98 OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES 

09 98 01 01 - Serviços Jurídicos e de Contencioso 

Instrução de processos de contra ordenação: em dezembro de 2018 encontravam-se em 

curso 1160 processos de contraordenação. Em 2018 foram rececionadas 345 

participações (serviços fiscalização, PSP, GNR, ASAE, outras entidades) dos quais 290 

deram origem a processo de contraordenação. Foram elaboradas 121 decisões. O 

montante cobrado ascendeu a 17.059,15 € € sendo a taxa de incobrabilidade de 29%. 

Em dezembro encontram-se a decorrer em foro judicial 53 processos em que o município 

é parte, sendo que 46 processos decorrem no Tribunal Administrativo/Fiscal e 7 

processos em Tribunal Judicial. Foram concluídos 17 processos judiciais. Decorreu um 

processo de reclamação de Créditos. 

Em 2018 estavam a decorrer em Tribunal 51 processos de contraordenação e 3 de 

execução fiscal. Foram arquivados 4 processos de contraordenação, 3 por pagamento e 1 

por falta de bens. 

Foram elaboradas 6 participações criminais. 

No final de 2018, o serviço de execuções fiscais tinha em curso 845 processos de 

execução fiscal, tendo sido concluídos 362. O montante total cobrado foi de 22.576,96 € 

que corresponde a uma taxa de cobrabilidade de 58%. 

Emissão de pareceres no âmbito do apoio jurídico a eleitos, trabalhadores, serviços e 

juntas de freguesia, prestado apoio jurídico presencial e gratuito aos munícipes sobre as 
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matérias de competência municipal e informação sobre direitos do consumidor: 453 (375 

de apoio jurídico interno e 51 de apoio jurídico externo). 

No ano de 2018 foram elaborados/revistos 6 regulamentos municipais.  

Em 2018 correram termos na Divisão Jurídica 24 processos disciplinares e 3 processos de 

inquérito. Foram decididos 9 processos disciplinares e 1 processo de inquérito. 

Encontram-se por concluir 15 processos disciplinares e 2 processos de inquérito. 

Foram elaborados 103 contratos e foi prestado apoio/trabalho de solicitadoria à 

realização de 64 escrituras em notário externo. 

Ao nível da fiscalização preventiva do Tribunal de Contas foi desenvolvido um processo de 

visto prévio. 

Acompanhamento de dois processos de reconhecimento de dominialidade pública de 

caminhos municipais. 

09 98 01 02 – Auditoria e Modernização Organizacional 

Elaboração de nova Norma de Controlo Interno: aprovação em reunião de Câmara de 

12/09, entrada em vigor em 01/10. 

Elaboração do Relatório anual de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os de corrupção e infrações conexas, relativo ao ano de 2017. 

No âmbito do programa de auditorias internas: realização do relatório de ação de 

auditoria aos fundos permanentes – 1º trimestre 2017 e elaboração do relatório da ação 

de auditoria aos Fundos Fixos de Caixa - encerramento contabilístico exercício de 2017. 

Resposta a Inquéritos: A auditoria nos Municípios Portugueses, Índice Potencial Cientifico 

e Tecnológico Nacional (IPCTN17)/ESPON 2020 – prog. de cooperação territorial europeia. 

Grupo de trabalho no âmbito das Smart Cities – acompanhamento de trabalhos atinentes 

à preparação de candidatura H2020 – Évora Smart City – Évora Lighthouse City em 

colaboração com a EDP NEW. 

09 98 01 09 – Outros 

No que se refere ao Financiamento Externo, foi a seguinte a atividade desenvolvida:  
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Alentejo2020: 

• Remodelação/modernização das infraestruturas educativas – assistência técnica 

das candidaturas municipais no âmbito do PDCT do Alentejo Central; 

• Reprogramação da candidatura “Programa de Intervenção de conservação e 

consolidação do Aqueduto de Água de Prata”; 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável (PEDU) – assistência 

técnica na submissão e aprovação de candidaturas no âmbito do aviso ALT20-06-

2016-18 – Mobilidade Urbana Sustentável. 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável – Acesso Público à 

Porta da Traição - acompanhamento da candidatura; 

• Parque Industrial e Tecnológico – 2ª expansão do Loteamento Municipal – Assist. 

Técnica. 

• Submissão das candidaturas PEDU: Rede Museológica Polinucleada (27/12), 

Requalificação Física e Funcional do Teatro Garcia de Resende: 1ª fase – Espaço de 

Acolhimento + 2ª fase – Adaptação às Exigências de Segurança (26/12) e 

“Reabilitação do Salão Central Eborense” (26/12) 

• Investimentos na área dos equipamentos sociais – Pactos – Apresentação de 

Candidaturas para Construção ou Requalificação dos Centros de Convívio Horta 

das Figueiras, Malagueira, Santo António e S. M. Machede. 

• Acompanhamento da execução financeira do projeto “Valorização, promoção e 

desenvolvimento do Património Histórico e Cultural de Évora e Região 

Envolvente” – reprogramação física e financeira em 28/11. 

• DLBC Rural – cadeias curtas e mercados locais – gestão da candidatura do projeto 

“Circuitos Curtos e Mercados Locais – Pegada do Hortelão”. 

Projeto LIFE/Lines – elaboração de relatório financeiro e Projeto INTERREG Espanha-

Portugal/0246 LIMUS –Proposta de reprogramação física e financeira enviada em 28/11. 






