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INTRODUÇÃO 

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

Atividades de 2020 e está organizada por função/sub-função/programa/projeto. 

A atividade municipal no ano de 2020 foi enquadrada pela temática “Agir pelo Ambiente. 

Construir um Concelho Sustentável” e foi condicionada pela pandemia - COVID-19. 

01 RENOVAR O MUNICÍPIO 

01 01 GESTÃO PARTICIPADA, DEMOCRÁTICA, ABERTA E TRANSPARENTE 

01 01 01 Auscultação não Institucional 

01 01 01 01 – Gestão Participada 

• Realizados 237 atendimentos a munícipes pelos eleitos com pelouro no espaço de 

atendimento semanal reservado a esse efeito; 

• Realizados 25 atendimentos por toda a vereação nas reuniões de Câmara Municipal; 

• Realizaram-se reuniões do Conselho Coordenador de Chefias e reuniões bimestrais 

com a Comissão de Trabalhadores do Município e sindicatos mais representativos. 

01 01 02 Estruturas Consultivas Locais de Participação 

01 01 02 01 – Educação 

• O Conselho Municipal de Educação reuniu 2 vezes, em fevereiro e junho: balanço 

referente às aulas não presenciais síncronas e assíncronas durante o período de 

confinamento e o regresso às aulas de alunos do ensino secundário, necessidades 

para o ano letivo e apresentação de proposta de Projeto Educativo Local.  

• Realização de 3 reuniões da Comissão Permanente. 

01 01 02 03 – Ação Social 

• Realizadas 3 reuniões plenárias do CLASE. Das 21 ações que integravam o Plano de 

ação do CLASE 2020, 6 foram objeto de revisão e reajustamento face à situação de 

pandemia por COVID-19. O Plano de Ação teve uma execução de 66,7%. 

• Coordenação e dinamização do Núcleo Executivo do CLAS: realização de 10 reuniões. 

• Dinamização/Participação nas 4 unidades de rede: 
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• Sem Abrigo (NPISA/URSA): Percorridos os itinerários das pessoas em situação de 

sem-abrigo no âmbito no plano de contingência COVID com a distribuição de bens 

essenciais, quinzenalmente, pelas várias entidades de apoio social. Participação 

em 9 reuniões de NPISA. 

• Saúde Mental (URSM): 5 reuniões de trabalho, Plano Ação executado em 50%. 

Apoio logístico de 2 ações de formação para PND + formação web- APCE. 

Divulgação de informação, através dos meios audiovisuais - Vídeo informativo 

prevenção de doença mental (5,7 mil visualizações); apoio de ligação para a 

produção do vídeo do CRI-APPACDM, sobre saúde mental durante isolamento (2,6 

mil visualizações).  

• Envelhecimento Positivo (UREP): realização de convites a 5 centros de convívio do 

Concelho para integrar a UREP; constituição de grupos de trabalho para a 

elaboração do Atlas do Idoso e do Guia dos Bailes Tradicionais; Oferta de postais 

de natal a 477 idosos institucionalizados em ERPI ilustrados pelos alunos do 1º 

ciclo das atividades de Enriquecimento Curricular. 

• Dialogo Intercultural (URIDI) – Dinamizadas 3 reuniões de trabalho. PA executado 

em 55%. 

01 01 02 04 – Cultura 

• Realização de reuniões da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia (CMAADP) em 

02/07, com continuação em 16/07, e em 29/12: Projeto Intervenção Termas 

Romanas, Projeto de Requalificação das Muralhas e Sistema Defensivo de Évora, 

Plano de Gestão do Cromeleque dos Almendres, Projeto de Plataforma Intermodal 

para o Rossio S. Brás, balanço das principais candidaturas e obras a decorrer no 

Centro Histórico.  

• Proposta de criação de base de dados para sistematização e pesquisa das atas da 

CMAADP. 

01 01 02 05 - Desporto e Juventude 

• O Conselho Municipal de Juventude de Évora (40 membros) reuniu 3 vezes ao longo 

do ano: em 20/02, em 12/11 (plataforma eletrónica) – apresentação de resultados 

do Questionário sobre o impacto da pandemia nas Associações/Entidades Juvenis e 

em 15/12 (plataforma eletrónica) – emissão de parecer sobre as Opções do Plano e 

apreciação de nova imagem do Município. 
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• Reunião da Comissão Permanente do Conselho Municipal de Juventude de Évora em 

23/07: avaliar o impacto da pandemia SARS-Cov-2 sobre as entidades/associações 

juvenis e os jovens em geral.   

01 01 02 99 – Outras 

• CMETE (Comissão Municipal de Economia e Turismo de Évora): 

• 9ª Reunião plenária da CMETE em 06/03: Grandes Opções do Plano 2020, a Feira 

de S. João (discussão do futuro do certame) e a Taxa Municipal Turística.    

• 10ª Reunião Plenária da CMETE, em 23/10, por videoconferência: necessidade de 

medidas urgentes que atenuem os efeitos negativos da pandemia COVID19 na 

economia do concelho, apresentação do Plano Estratégico para o Aeródromo 

Municipal, etc. 

01 01 03 Aprofundar a Democracia Política 

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

• A Assembleia Municipal tem sido chamada a pronunciar-se, por iniciativa do 

município e dos eleitos no órgão, em matérias específicas, como a transferência de 

competências do Governo para as autarquias, o novo Hospital Central público do 

Alentejo, o ensino público de qualidade, o troço ferroviário Sines-Évora-Caia;  

• Apresentação de informação regular sobre a atividade do município e sobre a 

situação económica e financeira, nas reuniões ordinárias do referido órgão: 28/02, 

26/06, 25/09, 18/12. Para além destas sessões ordinárias, realizou-se uma sessão 

extraordinária em 31/07 e audição sobre “Educação no Concelho de Évora – Impacto, 

Adaptação e Resposta a COVID-19”. 

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. 

01 01 03 03 – Descentralização/Juntas de Freguesia 

• Funcionamento do Gabinete de Apoio às Freguesias. Registo, acompanhamento e 

respostas às freguesias do concelho, de acordo com as solicitações feitas à Câmara 

Municipal. 
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• Em 17/02 realização da cerimónia de assinatura com as Juntas/Uniões de Freguesia 

(JF/UF) dos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos (CIA) entre a CME 

e as JF e UF para o ano de 2020, no valor total de 769.365,17 € (Acordos Execução 

470.431,41 € e CIAs 298.933,76 €). 

• Aprovação em reunião de Câmara de 09/09 de Adenda aos Acordos de Execução de 

2020, que contempla um adicional de 9,72% baseado no valor transferido do 

orçamento de Estado para a CME, em 2020. Valor total para as freguesias 45.725,93 

€. 

• Aprovação em reunião de Câmara de 18/11 da Proposta de submissão à Assembleia 

Municipal da celebração de Contratos Interadministrativos com todas as JF/UF para o 

ano 2021.Envio às JF e UF para deliberação dos seus órgãos. Proposta aprovada em 

Reunião da Assembleia Municipal de 18/12. 

• Grupo de trabalho criado para analisar a aplicação do Dec.-Lei 34/2019 relativo às 

Novas Competências a delegar nas freguesias no âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de 

agosto. Reuniões com as JF/UF para esse fim. Aprovação em reunião de Câmara de 

02/12 da Proposta de submissão à Assembleia Municipal da Transferência de 

Competências para as JF/UF, ao abrigo da Lei 50/2018 de 16 de Agosto. Aprovação 

em Assembleia Municipal de 18/12 da proposta que visa manter as competências até 

então delegadas.  

01 01 03 04 – Associativismo Intermunicipal 

• Participação do Município de Évora no Conselho Intermunicipal da CIMAC. 

• Participação no Conselho geral da ANMP. 

• Participação noutras Associações e em redes informais de cooperação intermunicipal 

com especial foco na área da cultura, educação e da cooperação transfronteiriça. 

01 01 05 Reivindicações ao Poder Central/Região 

01 01 05 01 - Desenvolvimento Económico e Emprego 

• Em RCM de 22/04 foi aprovado o Protocolo de Cooperação entre o Município e as 

Infraestruturas de Portugal referente ao Estudo de Implementação de Terminal de 

Mercadorias em Évora. 

01 01 05 02 - Educação, Ação Social e Saúde 

• Defesa da Escola Pública Universal e de Qualidade 
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• A Câmara Municipal, em reunião de 29/01 tomou posição sobre a situação do 

Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício relativamente à falta de pessoal 

não docente, que levou à determinação de encerramento de alguns serviços. A 

Câmara manifestou solidariedade com a comunidade educativa e exigiu ao 

Ministério da Educação a regularização da situação; 

• Aprovação em Conselho Municipal de Educação de 18/02 de duas recomendações 

ao Ministério da Educação: 1) "Recomenda ao Ministério da Educação que 

conclua o projeto de execução da obra de requalificação da Escola Secundária 

André de Gouveia de forma a aferir os valores da empreitada e avançar com uma 

candidatura a financiamento" e 2) “Recomenda ao Ministério da educação que 

assegure o número de funcionários necessários ao funcionamento de todos os 

serviços da Escola Básica Integrada Manuel Ferreira Patrício”; 

• Aprovação em reunião de Câmara de 23/09 dos Acordos de Colaboração com o 

Ministério da Educação tendo em vista a remoção de amianto nas escolas do 

Concelho de Évora sob tutela do Ministério da Educação; 

• Reuniões de trabalho em 07/07 com assessor da Secretaria de Estado da 

Educação e em 09/11 com a Secretária de Estado da Educação. 

• Defesa do Serviço Nacional de Saúde Universal, Gratuito e de Qualidade 

• Em reunião de 03/06, a Câmara aprovou uma tomada de posição, onde se apela 

às entidades competentes, a reabertura das Extensões de Saúde das Freguesias 

Rurais do Concelho, encerradas em março. Em reunião de 29/07, a Câmara 

aprovou uma moção onde se apela à urgente reabertura de todas as Extensões de 

Saúde das Freguesias Rurais do Concelho. Em reunião de 21/10, a Câmara 

aprovou as moções "Reabertura Imediata das Extensões de Saúde das Freguesias 

Rurais do Concelho de Évora". 

• Em reunião de 21/10, a Câmara aprovou a moção "Pelo Reforço e Não 

Desmantelamento do Serviço de Pediatria do Hospital do Espírito Santo". 

• Defesa do Novo Hospital Central Público do Alentejo em Évora: 

• Em reunião pública de 26/02, a Câmara de Évora fez ponto da situação da 

construção do Hospital Central e apresentou os estudos sobre as infraestruturas 

feitos pela Autarquia.  
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• Em reunião de Câmara de 17/06, foi decidido solicitar informação à Administração 

Regional de Saúde do Alentejo sobre a adjudicação do concurso de construção do 

Hospital Central do Alentejo, nomeadamente qual a data prevista para a referida 

adjudicação.  

• Participação do Presidente da Câmara na cerimónia de adjudicação da construção 

do Hospital Central do Alentejo em 09/11 na sede da CCDRA. A conclusão do novo 

hospital está prevista para 2023 e representa um investimento de cerca de 200 

milhões de euros. Agendada reunião de trabalho com a Ministra da Saúde para 

tratar de questões ligadas às infraestruturas e ligação do novo hospital com a 

futura Escola de Saúde. 

01 01 05 99 – Outras – Defesa e Valorização dos Serviços Públicos 

• Em reunião pública de 06/05, a Câmara solicitou ao Governo a regulamentação e 

aplicação do Suplemento de Insalubridade e Risco aos trabalhadores das autarquias, 

no valor previsto do Decreto-Lei nº 53-A/98.  

• Em reunião de 03/06, a Câmara aprovou uma tomada de posição, sobre a escassez 

de transportes públicos nas freguesias rurais do Concelho e do Alentejo Central. 

01 01 07 Participações Institucionais 

01 01 07 01 – Concelhias 

• O Município tem assento nos Conselhos Gerais (CG) dos Agrupamentos de Escolas 

(AE) - participação em 11 reuniões (5 do CG e 6 da Comissão Permanente (CP)) do AE 

Gabriel Pereira, em 8 reuniões (6 do CG e 2 da CP) do AE Manuel Ferreira Patrício, 

em 2 reuniões do CG do AE Severim de Faria e em 2 reuniões do CG do AE André de 

Gouveia. 

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

• Participação do Município de Évora em várias estruturas de decisão, 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.  

• O Presidente da Câmara Municipal assegura ainda participação em representação da 

ANMP no Conselho Consultivo da ERSE, Conselho Nacional da Água. 
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• No que se refere à Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), 

destaca-se a partilha de boas práticas em 3 edições do Boletim da RTPCE, a 

participação em iniciativas organizadas pela RTPCE, nomeadamente a participação 

nos primeiros encontros Regional e Nacional da Rede Territorial Portuguesa das 

Cidades Educadoras do ano 2020 (27 e 28/02), em Lagoa (Açores), integração e 

colaboração em 3 grupos temáticos da RTPCE (“Cidades Inclusivas”, “Brincar” e 

“Democracia”), conceção de vídeo Évora, Cidade Educadora e divulgação do vídeo 30 

anos da AICE no Dia Internacional da Cidade Educadora e da Carta de Princípios 

(nova versão), criação e publicação da newsletter Évora, Cidade Educadora (4 

edições, 3 publicadas em 2020), atualização de informação sobre Évora, Cidade 

Educadora no site da CME. 

• No âmbito das geminações destaca-se a receção de uma delegação de Chartres (22 a 

24/10) e a colaboração com a Associação das Geminações para organização de uma 

exposição sobre Évora em Chartres. 

• Relativamente às relações transfronteiriças, salientamos a participação virtual no III 

Fórum Global de Cidades Locais, promovido por Sevilha, e a participação no projeto 

transfronteiriço EUROBIRD com vários parceiros da Extremadura. 

• O Município de Évora tem ainda assento na Rede Nacional de Judiarias e na Rede de 

Cidades Património Mundial Portuguesas. 

• Relativamente à participação na Rede Nacional de Arquivos foi concluído o processo 

de avaliação da candidatura para a adesão à Rede Portuguesa de Arquivos com 

autorização por parte da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. 

• No âmbito da participação na Associação Internacional das Cidades Educadoras, 

participação em iniciativas/eventos organizados pela AICE e colaboração em 

documentos produzidos pela AICE:  Contributos para uma reflexão coletiva sobre 

as aprendizagens, mudanças e impactos que o trabalho baseado no olhar de Cidade 

Educadora tem gerado nos municípios. Pedido integrado na comemoração dos 30 

anos da proclamação da Carta de Cidades Educadoras, que se assinala em 2020, 

publicação especial congresso Katowice – Artes à Rua e Núcleo Museológico do Alto 

de S. Bento e Proposta de princípios para a Nova Carta das Cidades Educadoras. 

• No que se refere à participação na OCPM (Organização das Cidades Património 

Mundial), assinala-se a coordenação do projeto “Artes e Ofícios das Cidades 

Património Mundial” promovido pela Secretaria Regional, a participação no projeto 
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“Jovens na Pista do Património Mundial” que contou com a participação de uma 

turma da Escola Secundária Gabriel Pereira, a participação no webinar "Qualidade de 

Vida nos Centros Históricos" que decorreu em 26/06 e a organização de uma visita 

guiada ao Jardim Público de Évora de forma a assinalar o Dia das Cidades património 

Mundial (08/09) subordinado ao tema “O Património e o Ambiente”. 

• Participação em redes de cooperação internacionais: assinala-se a participação de 

Évora na Assembleia-Geral da rede AVEC (Alliance de Villes Euro-Mediterranée  pour 

la Culture), que decorreu em Birgu (Malta) de 26 a 28/02 e a participação no projeto 

da rede Mayors for Peace, promovida por Hiroshima e Nagasaki, com a participação 

no concurso de arte infantil "Cidades Pacificas 2020”, em colaboração com algumas 

escolas do primeiro ciclo. 

• No que diz respeito a projetos de cooperação, participação no projeto POCITYF, em 

particular, a criação de um grupo de trabalho de cidades históricas smart cities e a 

organização de vários webinares. 

• Colaboração com a World for Travel na preparação do Fórum Mundial de Turismo, 

previsto para novembro 2020 em Évora, tendo sido adiado para 2021. 

01 02 MODERNIZAR A CÂMARA COM CULTURA DE SERVIÇO PÚBLICO 

01 02 01 Organização dos Serviços 

01 02 01 01 - Reorganização dos Serviços 

• Foi aprovado o Regulamento de Horários de Trabalho, com os contributos dos 

Sindicatos. Divulgação junto dos trabalhadores e procedeu-se e adequação dos 

horários pelas Unidades Orgânicas. 

• Em reunião de Câmara de 15/07 foi aprovada a Alteração da Estrutura dos Serviços 

do Município de Évora, com a criação da Unidade de Habitação e Reabilitação 

Urbana. 

• Relatório de Avaliação regular da implementação da atual estrutura orgânica do 

Município. 

• Elaboração do Código de Conduta do Município de Évora aprovado em RCM de 

02/12. 

 01 02 01 02 – Modernização dos Serviços Municipais 

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



11 

 Prestação de Contas | Relatório de Atividades | Ano 2020 |       

• 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; 

• 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: atualização dos 

websites municipais, app para serviços móveis e o melhoramento dos sistemas de 

gestão documental e serviços on-line. 

• Acompanhamento técnico à implementação do projeto BOL – Bilhete Único; 

• Integração do grupo de trabalho do Município no âmbito do projeto 

Implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e do Regime 

Jurídico de Segurança no Ciberespaço (RJSC). 

• Candidatura ModernizaçãoAC2020 - acompanhamento da execução física e 

financeira do projeto, com especial enfoque nas seguintes atividades:  

• Atividade 1.2.1.1 – Plataforma Atendimento e Gestão Documental –

Implementação da nova versão da Plataforma de Gestão Documental - EDOCLINK 

7.1. Reunião com a Link consulting e CIMAC para resolução de questões técnicas 

pendentes, decorrentes do upgrade realizado, elaboração de novo Plano de 

Classificação de Documentos da CME;  

• Atividade 1.2.1.2 - Plataforma para gestão de ocorrências: implementação da 

ferramenta - definição de tipologias de ocorrência, recolha de informações 

necessárias à parametrização da solução e avaliação da possibilidade de 

integração da plataforma para gestão de ocorrências e o sistema Edoclink;  

• Atividade 1.2.3.1 - Serviços online – Definição dos fluxos de trabalho, criação de 

modelos de requerimentos, acompanhamento da produção de formulários web; 

• Atividade 1.2.3.4 - Fatura Eletrónica: acompanhamento da implementação da 

fatura eletrónica do Município nas vertentes inbound (receção e gestão de 

faturas) e outbound (emissão de faturas); 
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• Atividade 2.1.1 – Interoperabilidade com autenticação.gov.pt: acompanhamento 

de implementação do Protocolo com a formalização da disponibilização do serviço 

da Chave Móvel Digital – CMD. Em fase de testes;  

• Atividade 2.1.3 – Aplicação mobile para municípios: acompanhamento das ações 

desenvolvidas em parceria com a CIMAC, Edubox, com vista à atualização da App 

do Município – teste às novas funcionalidades;  

• Atividade 2.3 - Evolução Sites Municipais: acompanhamento do projeto em 

articulação com a CIMAC, entrada em produção do novo portal em 2021.  

• Atividade 3.1.2.2 - Modernização dos Balcões de Atendimento: apoio aos 

utilizadores do Balcão Único, na utilização dos equipamentos de atendimento 

digital assistido;  

• Atividade 4.1.1 – Promoção e divulgação – Évora: início dos trabalhos de 

promoção e divulgação dos serviços online. Distribuição de merchandising;  

• Reengenharia e desmaterialização de processos da área administrativa e financeira: 

proposta relativa à denúncia, por mútuo acordo, do contrato de prestação de 

serviços celebrado com consultora; 

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

dinâmicas da reengenharia de processos internos: atualização contínua do catálogo 

de Documentos do Município e continuação da normalização de requerimentos com 

eficácia externa. Inicio dos trabalhos de adaptação dos requerimentos à nova 

identidade gráfica do Município; 

• Manuais de Procedimento Setoriais: criação de manuais específicos ou guias de 

apoio.  

01 02 02 Força de Trabalho/Trabalhadores 

01 02 02 01 – Melhoria das Condições de Trabalho 

• Elaboração do Plano de Contingência do Município de Évora para o COVID-19, em 

09/03 e divulgação por todos os trabalhadores. Atualizado em 23/03 e 07/05. Foi 

preparada a sala de isolamento no Gabinete Médico, no âmbito do Plano de 

Contingência. 

• Esclarecimento de dúvidas sobre a pandemia a todos os trabalhadores pelo Gabinete 

Médico. 
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• Elaborados Planos de Contingência: Arena de Évora, Monte Alentejano, Complexo 

Desportivo de Évora, Biblioteca, Complexo Desportivo (1º aditamento), cemitérios do 

Concelho (13 infraestruturas), Évora 2027-Capital Europeia da Cultura, Orquestra 

juvenil, Mercado dos Canaviais. 

• Foram também elaborados documentos técnicos de apoio à decisão e aos serviços 

técnicos: Encontro de Bandas Filarmónicas, Canhão de ozono 

(formação/informação), Medição da temperatura corporal (enquadramento legal, 

proteção de dados, vantagens/inconvenientes), Mês Maior (bandas filarmónicas), 

"Contact tracing" rastreio de contactos (investigação epidemiológica). 

• Foram desenvolvidos esforços para apetrechar os jardins-de-infância das condições 

necessárias ao seu funcionamento. 

• Após interrupção, a meio do ano foram retomadas as consultas de Medicina no 

Trabalho 

• Ajustamento dos horários de trabalho de forma a haver distância social entre os 

trabalhadores. 

• Verificaram-se 25 acidentes de trabalho, dos quais 21 originaram baixa médica. Em 

dezembro encontravam-se com baixa médica 66 trabalhadores. 

• Realizadas 56 consultas de Medicina Ocupacional e 19 consultas de Medicina 

Familiar (incluindo pedidos de receituário). 

• Projeto de Prevenção de Consumo de Substâncias Psicoativas: visita de trabalho à 

CM Loures, pela equipa de projeto, com o objetivo de contactar com a realidade no 

âmbito da Saúde e Segurança no Trabalho, enquanto boa prática a nível nacional. 

• Continuação do Projeto-Piloto de Saúde e Bem-estar – SaudavelMente, desenvolvido 

na Brigada do jardinagem do jardim Público. Em março foi suspenso. 

01 02 02 02 – Formação 

• Divulgação junto dos trabalhadores do Plano de Formação 2020/2021 e do respetivo 

link para consulta. 

• Aprovação em RCM de 12/08 do Regulamento interno para a Promoção de Ações de 

Formação Profissional no Município de Évora e divulgação do mesmo junto dos 

trabalhadores. 
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• Realizadas 41 ações de formação (presenciais e por plataforma eletrónica) 

frequentadas por 213 formandos num total de 3711 horas. 

• Aquisição de novas competências: levantamento de todos os trabalhadores com 

escolaridade inferior ao 12º ano e elaboração do respetivo relatório – planeamento 

de intervenção junto dos trabalhadores com habilitações literárias mais baixas. 

• Programa de formação para dirigentes: 9 dirigentes frequentaram o curso PEPAL – 3ª 

edição com 212 horas (formação especializada). 

01 02 02 03 – Participação dos Trabalhadores 

• Reuniões com representantes dos Trabalhadores do Município. 

• Elaboração do Balanço Social de 2019, aprovação pela Câmara em Maio e divulgação 

junto dos trabalhadores. 

01 02 02 99 – Outras 

• No dezembro de 2020, o Município de Évora contava com 992 trabalhadores, dos 

quais 844 com vínculo por tempo indeterminado; encontravam-se integrados nos 

serviços 5 cidadãos em programas do IEFP. Em 2020 aposentaram-se 71 

trabalhadores. Entraram em mobilidade entre serviços 10 trabalhadores. 

• Eleição da Comissão Paritária 2021-2024. 

• Iniciativas de carater sócio-laboral: Preparação do 10º Passeio Domingueiro a Lisboa 

em 22/03 (adiado devido ao COVID 19) e, na impossibilidade de realizar a Festa de 

Natal, oferta de Cabaz de Natal com produtos regionais a todos os trabalhadores 

municipais. 

• Ações de informação, sensibilização e rastreio: ações de sensibilização para o uso 

obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) no Parque de Materiais, 

Monte de Santo António, Limpeza Pública e outras brigadas. Rastreios a 346 

trabalhadores, dos quais 35 relativo a diabetes (14/11), deslocações pelo Técnico de 

Segurança e Enfermeiro a cerca de 40 locais de trabalho para 

informação/sensibilização no âmbito do Plano de Contingência para o covid-19. 

• Apoio psicossocial aos trabalhadores: em abril foram suspensas as consultas de 

Psicologia Clinica aos trabalhadores mas mantiveram-se apoios via e-mail e 

telemóvel. Foram efetuados 125 atendimentos presenciais e telefónicos. 
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• Avaliação dos trabalhadores integrados na Câmara Municipal no âmbito do PREVPAP 

(Programa de integração de trabalhadores com vinculo precário), que manifestaram 

interesse, para efeitos de reconstituição da carreira. 

• Elaboração do Mapa de Pessoal de 2021. 

• Efetuadas 2 candidaturas a programas de apoio ao emprego, à formação e à 

reintegração (1 CEI, 1 CEI+) para 10 vagas, para Feira S. João. Efetuados contratos 

para 7 trabalhadores para a Divisão de Obras Municipais, Aguas e Saneamento. 

• Gestão e acompanhamento dos estágios: 25 pedidos de estágios profissionais e 23 

pedidos de estágios curriculares.  

• Aprovação da candidatura de 11 Estágios PEPAL (Programa de Estágios Profissionais 

na Administração Local) – ALT20-05-3118-FSE-000030 – financiamento do FSE no 

valor de 85.594,83 €.  

• Afixação de cartazes com informação relativa ao covid-19, nos vários locais de 

trabalho. 

• Elaboração e distribuição de Folhetos, pelos trabalhadores - Conversando 

sobre…COVID 19: Saúde e Higiene Oral, Dar Sangue - um bocadinho de nós, 

Envelhecimento ativo e saudável, A diabetes e DPO - Doença Pulmonar Obstruída, 

Tríptico – prevenção COVID-19. 

• Foram elaboradas e distribuídas aos trabalhadores a Informação “PessoalCME nº 25” 

e 19 Folhas Informativas sobre COVID 19. 

01 02 03 Instalações Municipais 

01 02 03 02 – Intervenções não estruturais em Instalações Municipais 

• 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. 

• Projeto de Execução para Instalações de apoio ao Parque Infantil Almeida Margiochi 

no Jardim Público e Projeto de Execução para Estaleiro para Jardineiros nas Piscinas 

Municipais. 

• Obras de reparação no Mercado 1º Maio, nos balneários do Parque de Materiais, no 

edifício da Rua do Fragoso – Centro de Convívio, na Central Elevatória de Água (CEA) 

na Rua Menino Jesus, no edifício da Rua da República, reparação de beiral do telhado 
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do edifício da Travessa da Palmeira, montagem de portão para armazém da Brigada 

de Estradas, Impermeabilização de coberturas em instalações do Circuito de 

Manutenção, melhoramento da drenagem das águas pluviais e substituição de 

pavimentos no Edifício dos Paços do Concelho, verificação e melhoramento da 

iluminação em edifícios municipais.  

01 02 03 99 – Ações Diversas 

• Vigilância e segurança das instalações municipais: acompanhamento e fiscalização do 

contrato de prestação de serviços celebrado com empresa externa e gestão diária da 

segurança nas diversas instalações municipais, com especial relevância na 

implementação de medidas de prevenção e contenção da pandemia por COVID-19. 

Lançamento de novo procedimento por concurso público para vigilância e segurança 

de instalações municipais. 

• Cedências e concessões de instalações municipais: efetuada atualização da 

informação sobre cedências e concessões e respetivas condições protocolares. Em 

2020 foram desenvolvidas várias ações relacionadas com imóveis municipais 

devolutos, nomeadamente antigas escolas primárias. Atribuição das antigas escolas 

primárias de São Matias, Santo Antonico e Boa-Fé, na sequência de procedimentos 

com publicação de Edital e alienação de dois imóveis devolutos (antigas escolas 

primárias de São Jordão e de S. Marcos da Abóboda), localizadas na freguesia de 

Torre de Coelheiros, na sequência de procedimento por hasta pública. 

• Assegurada a limpeza diária das instalações municipais, com reforço e desinfeção das 

instalações, no âmbito das medidas de prevenção e Contenção da pandemia por 

COVID-19. 

• Assegurada a logística necessária à realização das reuniões dos órgãos municipais, de 

serviços e entidades externas. 

01 02 04 Equipamento 

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

• Apoio à edição de conteúdos da Intranet CME. 

• Manutenção das plataformas internas de gestão urbanística interna POP, de gestão 

de recursos escolares e ação social GREES e apoio aos serviços na utilização das 

mesmas. 
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• Apoio técnico especializado aos procedimentos contabilísticos e orçamentais de 

transição do ano 2019 para 2020, à plataforma de gestão dos contratos das águas e à 

operacionalização do teletrabalho na CME. 

• Apoio técnico à desmaterialização das reuniões públicas de câmara. 

• Monitorização constante da infraestrutura física e lógica da CME. 

• Acompanhamento técnico à empresa Meo/Altice para disponibilização da rede sem 

fios em São Brás do Regedouro. 

 01 02 04 99 – Modernização e Integração de Sistemas Informáticos 

• Análise à implementação do novo portal para a intranet. 

• Atualização da estrutura dos serviços on-line municipais aos cidadãos. 

• Acompanhamento técnico na participação do Município na iniciativa WiFi4EU que 

permitirá complementar a cobertura wifi em diversos pontos do Centro Histórico: 

estudos técnicos, análise de locais a abranger, equipamentos a adquirir e respetiva 

instalação. 

• Planeamento e execução das sessões de esclarecimento acerca da nova versão do 

sistema de gestão documental e processual genérico. 

• Acompanhamento e apoio técnico necessários às integrações existentes entre as 

várias aplicações e o ERP Medidata. 

• Acompanhamento e apoio técnico necessários ao arquivo municipal e arquivo 

fotográfico na operacionalização e manutenção da plataforma AtoM. Continuação 

dos procedimentos de migração da informação existente em bases de dados antigas 

e dispersas para a plataforma AtoM. 

• Acompanhamento e apoio técnico necessários ao núcleo de documentação na 

operacionalização e manutenção da plataforma Khoa. Continuação dos processos 

para migração dos conteúdos da antiga plataforma Prisma para a plataforma Khoa. 

• Disponibilização, ainda em fase de testes, de uma plataforma desenvolvida 

internamente, para apoio à Unidade de Rede dos Sem Abrigo (URSA).  

• Apoio técnico especializado à utilização das plataformas de trabalho colaborativo e 

gestão de projeto ONLYOFFICE e de gestão de newsletters OPENEMM, 

disponibilizados pela CIMAC. 
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• Acompanhamento técnico à implementação das plataformas de suporte à área de 

cliente para as águas e do associativismo do município; 

• Apoio necessário à transição da solução de gestão de estacionamento online do 

município MeoParking para a nova solução IParque; 

• Apoio técnico especializado à utilização de ferramentas de comunicação síncronas de 

áudio e vídeo para realização de reuniões à distância ou videoconferências. 

• Análise e início dos trabalhos para integração entre a plataforma interna de gestão 

de atas e normas e a plataforma de gestão documental EDOC. 

01 02 05 Valorização do Município 

01 02 05 01 – Protocolo/Representação 

• Apoio a eventos e exposições: Palestra "Esterilização veterinária inteligente" (18/01), 

Concurso Nacional de Leitura-Fase Municipal (22/01), Reunião no âmbito do projeto 

Pocityf (23/01), Noite de Fados (12/02), Seminário "Das Estratégias Locais de 

Habitação à Lei de Bases da Habitação" (12/02), Campeonato de Boccia (15/02), 

Cerimónia de Assinatura dos Contratos Interadministrativos (17/02), Inauguração da 

Exposição “Brincas de Carnaval de Évora – Uma Manifestação do Património Cultural 

Imaterial do Concelho de Évora” (20/02), Apresentação do Mês da Juventude e 

entrega do prémio do Concurso da Linha Gráfica (02/03), Cerimónia Comemorativa 

do Dia da Cidade (29/06), Assinatura do Acordo de Colaboração entre a CME (e a 

Habévora) e o IHRU (17/07), Reunião preparatória de “A World for Travel – Évora 

Forum” (18/08), Visita guiada ao Jardim Público no âmbito do Dia da Solidariedade 

das Cidades Património Mundial (08/09), Sessão de apresentação dos projetos 

Évora+Verde e Re-Planta III (11/09), Seminário "Escolhe como te moves, Évora 2020", 

no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (21/09), Fórum participativo – Plano 

de Mobilidade Urbana Sustentável para Évora (21/09), Cerimónia de apresentação 

do novo projeto aeronáutico - ATL-100 (25/09). 

• Receções: Receção a um grupo de alunos e professores de um projeto Erasmus +, no 

âmbito da temática da Igualdade de Género (27/01), Homenagem aos atletas da 

Seleção de Seniores Masculinos da Associação de Futebol de Évora/12th UEFA 

Region’s Cup (05/02), Visita de cortesia do Senhor Brigadeiro General Carlos Matos 

Alves (03/09), Visita do Governador Rotary Clube do Distrito 1960 (08/09), Visita a 

Évora do Embaixador da Suíça em Portugal (21/09), Visita de uma delegação da 
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Câmara Municipal de Chartres (22 a 24/10), Visita de cortesia do Embaixador dos 

EUA em Portugal, por ocasião do término do seu mandato (26/10). 

01 02 05 02 – Promoção do Município 

• Apresentação Pública da nova Imagem do Município em 17/12. 

• Adoção de nova imagem gráfica – diagnóstico de possibilidades de aplicação da nova 

imagem. 

01 02 05 03 – Comunicação  

• 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.  

• Envio de 400 notícias e/ou referência à CME em órgãos de comunicação social local e 

nacional. 

• 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, vitrinas municipais (120 cartazes de 20 

entidades), mupis/outdoors, etc. 

• Produção de publicidade institucional em rádios (Telefonia, Diana e Nova Antena) e 

500 inserções em jornais locais/regionais/nacionais. 

• Plataformas de comunicação do Município na web: destaca-se a atualização do sítio 

oficial da CME (300 notícias) e de todos os subsites incluídos no portal cm-evora.pt, 

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

online (400 inserções), Évora Desporto, CLASE e Cidade Educadora. Gestão e 

atualização da aplicação para smartphone da “APP Município de Évora” (ocorrências: 

147, alertas de serviços: 17, nº de leituras: 533, novos utilizadores: 198, nº 

notificações: 75). 

• Assegurada a gestão dos perfis nas redes sociais: Évora Notícias FB (970 publicações), 

Agenda Cultural FB (440 publicações), Évora Desporto FB (133 inserções), Cidade 

Educadora FB (232 publicações), Évora no Instagram (99 publicações, 4029 

seguidores), canal município Évora youtube (717 subscritores). 

01 02 05 04 – Publicações/Edições 
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• Edição do Boletim “A Cidade de Évora” – nº 3, 3ª série, em 24/11 com uma tiragem 

de 500 exemplares. 

• Conceção e edição quinzenal da newsletter “Évora Local” em formato digital para 

divulgação online (3000 contactos de email), 121 reportagens vídeo de iniciativas 

promovidas e/ou apoiados pelo município, spot institucional semanal nas rádios 

locais (Telefonia, Diana e Nova Antena) e edição semanal do Guia da Semana em 

formato digital (enviado para 3000 contactos de email) e distribuição em papel (1000 

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

digital. 

• Para além das publicações regulares, informações e campanhas relacionadas com a 

COVID-19, comunicados sobre trânsito, etc. 

01 02 05 99 – Outras 

• Exercício de competências de fiscalização: 

• 260 ações no âmbito do controlo de ocupação de espaço público - instalação de 

esplanadas (181), instalação de publicidade (8), outras ocupações (33), 

acampamentos e caravanismo (36), recintos itinerantes e improvisados (1), 

vigilância animal (1); 

• 163 ações relativas ao ambiente - segurança poços e fendas (3), grafitos, afixações 

e picotagem (2), resíduos  construção e demolição (20), resíduos sólidos urbanos e 

higiene (94), ruído (23), vegetação pendente na via pública (21); 

• 28 ações relativamente a atividades comerciais e serviços - foram alvo de 

fiscalização 22 feiras, mercados e venda ambulante, 5 ações de controlo de 

instalação, modificação e encerramento de estabelecimentos comerciais, 1 

estabelecimento de funcionamento noturno; 

• Foram efetuadas outras 113 ações de fiscalização; 

• Notificações e outras diligências por solicitação:91; 

• Emitidos 93 autos de contraordenação: 43 referentes a operações urbanísticas – 

urbanização e edificação, 7 relativos ao funcionamento do mercado temporário, 9 

a venda ambulante, 8 relativos a acampamentos ocasionais, 6 referentes a 

ocupação de espaço público, 3 a ocupação de espaço público com esplanadas, 2 
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relativas a poços e fendas, 3 relativas a resíduos sólidos urbanos, 12 

correspondentes a resíduos sólidos urbanos – limpeza de terrenos. 

01 02 06 – Inovação 

01 02 06 03 – Incentivar e Apoiar a Inovação 

• Espaço internet dos Paços do Concelho: operação e manutenção preventiva e 

corretiva. 

• Funcionamento do grupo de trabalho municipal das Smart Cities: projetos 

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

Connected Cities) POCITYF.  

• Celebração em 20/02 do contrato de consórcio do projeto Laboratório Vivo para a 

Descarbonização de Évora (LVpDE) que visa a criação de um ecossistema laboratorial 

para o desenvolvimento integrado de soluções (de mobilidade sustentável e uso 

eficiente do espaço público) que contribuam para a descarbonização do Centro 

Histórico de Évora.  

• Arranque da fase de Implementação do LVpDE – Elaboração de relatórios dos 

parceiros de projeto relativos à fase 0 da Implementação (preparação para 

intervenções no terreno). 

01 03 REEQUILIBRAR AS FINANÇAS MUNICIPAIS 

01 03 01 Reequilíbrio Económico e Financeiro 

01 03 01 01 – Medidas de Curto prazo 

• Acompanhamento permanente da situação económica e financeira do Município 

com reporte obrigatório a diversas entidades (DGAL, DGO, ERSAR, TC, INE, CCDRA, 

etc) e informação escrita do Presidente da CM em todas as reuniões ordinárias de 

Câmara e da Assembleia Municipal. O efeito da pandemia nas receitas municipais, 

implicou uma frequência maior dos reportes. Em 2020, com a entrada em vigor do 

SNC-AP, o reporte através do SISAL (Sistema Informação para o Subsetor da 

Administração Local) foi efetuado tendo como base o novo normativo contabilístico 

das Autarquias Locais. 

• Atualização mensal dos dados na página da internet da Câmara Municipal de Évora. 

• Apresentação, em todas as reuniões de Câmara, de informação sobre a atividade 

económica e financeira do Município, com informação sobre fundos disponíveis, 
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alterações orçamentais e todos os pagamentos efetuados entre reuniões, assim 

como informação detalhada e documentada de novos processos, sentenças judiciais 

ou outros casos que venham agravar a dívida do Município ou que sejam de relevo 

para o conhecimento do órgão executivo e deliberativo.  

• Nos termos da Lei, para envio às reuniões ordinárias da Assembleia Municipal, foram 

elaboradas informações económicas e financeiras e sobre as principais atividades 

desenvolvidas pela Câmara Municipal.  

• Em Reunião de Câmara de 09/09 foi aprovada a atualização de valores para 2021 do 

Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento de Águas Residuais e 

Gestão de Resíduos Sólidos, de acordo com a taxa de inflação no valor de 0,8% e não 

a que estava contida no Plano de Saneamento Financeiro, indicada como 

recomendação pela entidade reguladora (ERSAR), de valor mais elevado. 

• Em reunião da Assembleia Municipal de 18/12, foi aprovada a deliberação de Câmara 

de 02/12 de manter os valores das taxas de 2020, para o ano 2021, considerando que 

a taxa de variação média dos últimos 12 meses do IHPC, a aplicar, foi nula.  

• Ao longo do ano foram promovidas alterações pontuais, propostas pelos serviços, à 

Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, e foi dada continuidade ao trabalho 

de revisão geral ao RTTORME, que dará origem a dois documentos: Tabela de Taxas e 

Tabela de Preços. 

01 03 01 02 – Medidas de Médio e Longo Prazo 

• Acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro (PSF), com reportes à Câmara 

Municipal, à Assembleia Municipal e à DGAL. 

01 03 01 03 – Situações Extraordinárias 

• Fundo de Emergência Municipal (FEM): No âmbito das medidas tomadas pela 

Câmara Municipal, em consequência da pandemia da doença por COVID-19, na 

reunião do Executivo de 08/04, foi criado o FEM, com uma dotação de 500.000 €, 

para fazer face aos efeitos da pandemia. O Fundo foi sofrendo alterações, à medida 

das necessidades, contando a 31/12 com uma dotação de  831.850 €, com a seguinte 

distribuição:  

• Despesas correntes (PAM) – Plano de Emergência Municipal - COVID-19 (2020 A 

2), com uma dotação de 738.850 €;  
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• Despesas de capital (PPI) – Plano de Emergência Municipal - COVID-19 (2020 I 4), 

com uma dotação de 93.000 €. 

• No final do ano 2020, os cabimentos relativos ao combate à pandemia 

totalizavam 785.682,32 €, distribuídos da seguinte forma: 

o Despesas correntes (PAM) – Plano Emergência Municipal - COVID-19 (2020 A 

2): 694.219,98 €; 

o Despesas de capital (PPI) – Plano Emergência Municipal - COVID-19 (2020 I 4): 

91.462,34€. 

• Acrescem despesas de outros planos (realizadas antes da criação do FEM) no valor 

de 25.158,61 €, dos quais 13.975,61 € referentes a despesas de capital 

(computadores/escolas) e 11.183,00 € referentes a despesas correntes (Artes em 

Casa). 

• Acompanhamento de legislação específica no âmbito das medidas de combate à 

pandemia do COVID-19, com impacto na gestão e finanças municipais, merecendo 

destaque: 

• A Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, que 

permitiu beneficiar de uma moratória de 12 meses das prestações do capital do 

Fundo de Apoio Municipal a realizar em 2020, bem como a dedução nessas 

prestações do montante da remuneração do capital social; 

• O Decreto-Lei n.º 14-B/2020, de 7 de abril, que permitiu beneficiar de um 

diferimento para data posterior a 30/09 da obrigação de pagamento das 

prestações trimestrais de junho e setembro de 2020, estabelecidas no Acordo de 

Regularização de Dívida celebrado com a empresa “Águas do Vale do Tejo, SA”; 

• A Lei n.º 11/2020, de 7 de maio, que permitiu beneficiar de uma moratória, até 

final do ano, no valor de 50% dos encargos de abastecimento de água e 

saneamento dos meses de abril a junho de 2020, mediante acordo celebrado com 

a empresa “Águas do Vale do Tejo, SA”. 

Estas medidas permitiram diferir pagamentos, aliviando a tesouraria para acorrer a 

pagamentos a fornecedores, nomeadamente às pequenas e médias empresas que 

atravessam um período muito difícil devido à crise pandémica. 

01 04 INCENTIVAR A PARTICIPAÇÂO CÍVICA, APOIAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
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01 04 01 Relacionamento Institucional 

01 04 01 02 - Relacionamento formal e informal 

• Reuniões regulares institucionais e operacionais com as associações. 

• Continuação do Programa de Visitas ao Movimento Associativo. Inicio em 21/12 e 

22/12 de ronda de visitas pelas Associações de Reformados e Idosos do Concelho 

com o objetivo de conversar com os membros das suas direções e ouvir as 

dificuldades que estas instituições presentemente enfrentam. Primeiras Associações 

visitadas: ARPIFSS, AIRB e ARIFM. 

• Funcionamento de grupo de trabalho interno para implementação de plataforma de 

gestão de associações, do seu registo, documentos, eventos e pedidos de apoio. 

01 04 02 Apoios Materiais e Financeiros 

01 04 02 02 – Apoios Financeiros 

• Aprovação em RCM de 20/05 de Apoio financeiro aos clubes e associações 

desportivas sem fins lucrativos do Concelho de Évora no âmbito do artigo 13º e 

seguintes do Regulamento às Associações Desportivas do Concelho de Évora: apoio a 

33 associações desportivas num valor total de 89.500 €. 

• Aprovação em RCM de 02/12 de Apoio financeiro às Associações Juvenis sem fins 

lucrativos do Concelho de Évora no âmbito do artigo 5º e artigo 7º - medida 3 do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo Social e Juvenil do Concelho de Évora: 

apoio a 9 associações num valor total de 5.760 €. 

• Aprovação em RCM de 02/12 de Apoio financeiro extraordinário aos clubes e 

associações desportivas sem fins lucrativos do Concelho de Évora no âmbito do 

artigo 13º e seguintes do Regulamento às Associações Desportivas do Concelho de 

Évora: apoio a 43 associações desportivas num valor total de 72.100 €. 

01 04 02 03 – Apoios Logísticos e Técnicos 

• Celebração de 50 contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 

• No ano letivo 2019-2020, parceria com os Agrupamentos de Escolas para cedência 

dos pavilhões das escolas Manuel Ferreira Patrício, Conde de Vilalva, André de 

Resende e Gabriel pereira aos agentes desportivos para treinos/jogos. Devido à 

pandemia foram encerrados a partir de 14/03. 
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• No ano letivo 2020-2021 e na sequência de reuniões com os Agrupamentos de 

Escolas, os pavilhões das escolas foram cedidos para a prática das modalidades de 

Andebol Sénior, Badminton, Patinagem, Futsal,  Ginástica, Basquetebol Sénior, 

Capoeira, funcionando de acordo com o Plano de Contingência e regras da DGS. 

• Cedência de transportes municipais aos agentes/clubes, de acordo com as normas 

estabelecidas pela DGS referentes ao COVID-19 (apoio suspenso em 14/03 e 

retomado em agosto). 

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 (CH) 

02 01 01 01 – Revalorização do Centro Histórico 

• Plano de Salvaguarda do CH: lançamento do procedimento para aquisição de serviços 

de coordenação do Plano em 13/11. Definição de equipa multidisciplinar interna para 

acompanhamento do processo. 

• O Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico está a ser realizado no 

âmbito da avaliação do Plano de Urbanização de Évora. 

• Carta de Valores Patrimoniais do Centro Histórico de Évora (CVPCHE): elaboração de 

relatório e revisão final conducente à fase final do documento. 

• Avaliação do Plano de Gestão do Centro Histórico: em curso no âmbito da avaliação 

do Plano de Urbanização de Évora. 

02 01 01 02 – Animação do Centro Histórico 

• Programa de Exposições: Exposição “ BIG FOOD” - fotografia de George Steinmetz, 

até 31/01, na Igreja S. Vicente, Exposição “One More Day in Neverland” - fotografia 

de Paulo Velosa, até 18/02 na Black Box, exposição de fotografia de António 

Carrapato “27 x 27”, em fevereiro no âmbito do Artes à Rua 2019, na Loja W52 - 

Praça do Giraldo, Exposição Maratona Fotográfica FNAC – Gente e Tradição, no 

Mercado Municipal 1º de Maio, numa organização da FNAC com o apoio do 

Município, Exposição “A Mulher no Arquivo Municipal de Évora”, na Black Box de 

10/03 até 31/03, Exposição “A Mulher na Revolução Cubana" no átrio do Edifício dos 

Paços do Concelho desde 03/03, numa organização da Associação de Amizade 

Portugal Cuba, Núcleo de Évora/MDM e apoio do município, Exposição 
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“Desassossegos” de Elisabete Barradas, Yuco e Luis Marino na Igreja S. Vicente, 

Exposição “Translucidez”, desde 12/12, na Igreja S. Vicente. 

• Prolongou-se até 18/01 a Exposição Genesis de Sebastião Salgado no Largo Conde 

Vila Flor, na zona envolvente do Templo Romano, numa organização da Fundação "la 

Caixa" e do BPI, em colaboração com a Câmara Municipal de Évora.  

• Para fazer face à pandemia foram produzidas e realizadas diversas emissões via radio 

e on-line, com o objetivo de minimizar o impacto da pandemia junto do setor cultural 

local: Programa Cultural Artes em Casa (15 a 29/04), Comemorações do 25 de Abril, 

Novo Magazine Cultural Matéria, Cinema em Casa e Comemoração do Dia da Cidade. 

• No dia 06/01 (dia de Reis) realizou-se a iniciativa Cantar as Janeiras. 17 Grupos corais, 

polifónicos e instrumentais do concelho e Banda Filarmónica “Liberalitas Julia” 

cantaram as janeiras nas ruas, largos e praças partir das 18 h, culminando as 

atuações, no espetáculo final na Praça do Sertório, pelas 20 h. Organização da CME, 

Uniões Freguesias urbanas e JF dos Canaviais.  

• Iluminação de Natal nas principais ruas do Centro Histórico. 

02 01 01 03 – Requalificação/Conservação do edificado 

• Programa Casa Caiada: foi rececionada uma candidatura com atribuição de apoio. 

• Intervenção de conservação nas arcadas da Praça do Giraldo: limpeza e pintura das 

zonas vandalizadas com grafitis. Realização de medições e orçamentos para 

intervenções futuras. 

• Conclusão do projeto para a requalificação das Arcadas de Évora, com divisão da 

intervenção em dois troços (1º - Rua da República – Rua João de Deus e 2º - Rua Elias 

Garcia/Largo Luís de Camões). Lançamento da empreitada para o 2ª troço em 2021. 

• Projeto de Reabilitação da Igreja de S. Vicente: conclusão do projeto para a inclusão 

de instalações sanitárias amovíveis. Foram realizadas limpezas de manutenção ao 

telhado, limpeza aos espaços interiores no sentido de melhorar a sua utilização 

(antiga sala da sacristia e sala de apoio lateral), melhoramento da iluminação dos 

espaços expositivos e cénica e o trust para a realização de espetáculos. Aquisição de 

WC químico de apoio à atividade. 

• Análise e discussão de uso de espaços municipais:  
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• Realizada limpeza de duas salas do edifício dos antigos Celeiros da EPAC e 

respetiva intervenção para adaptação a espaços multiusos (exposições, pequenas 

intervenções artísticas, conversas, debates, ensaios, …). Esta adaptação dará 

melhor resposta às necessidades resultantes da Call para novas chamadas 

artísticas. 

• Análise e discussão da adaptação do edifício do Armazém da Palmeira a edifício 

municipal com valências culturais e educativas, com a possível criação de reserva 

visitável do património imaterial à guarda do Município, melhoramento do 

depósito arqueológico, criação da casa do boneco de Santo Aleixo, criação de 

espaço de biblioteca/livraria. Foi realizado anteprojeto com indicação de 

programa de trabalho. 

• No âmbito do Programa de Conservação e Valorização das Muralhas e do Sistema 

Defensivo de Évora, iniciaram-se em 29/05 trabalhos de limpeza e manutenção da 

fachada (revestimento da muralha) do edifício demolido situado na Porta da Lagoa. 

Esta fachada corresponde a um troço da Muralha (Cerca Nova) classificado como 

Monumento Nacional.  

• Continuação da elaboração do diagnóstico das Muralhas e sistema defensivo de 

Évora. Reavaliação da requalificação das Portas de Alconchel. 

• Requalificação do edifício ex-celeiros da EPAC: candidatura aprovada, no âmbito do 

PEDU. Em preparação procedimento de lançamento de empreitada, após a 

assinatura do termo de aceitação. 

02 01 02 Afirmação Nacional e Internacional 

02 01 02 01 – Afirmação Institucional 

• Organização da visita a Évora de participantes do Programa ERASMUS+ e da Câmara 

de Comércio Italiana em 27/01. 

• Participação do Presidente da Câmara Municipal em programas televisivos e 

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

competências, património, situação face à pandemia, etc.  

• Os eleitos com pelouros participaram ao longo do ano em seminários e conferências 

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

específicas, a participação dos eleitos incluiu a apresentação de comunicações 

temáticas. 
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02 01 02 04 - Évora Capital Europeia de Cultura 2027 

• Candidatura a Capital Europeia de Cultura em 2027, corporizado num Compromisso 

Político entre oito entidades relevantes no Alentejo que compõem a Comissão 

Executiva Évora 2027 (CME, DRCA, UE, CCDRA, CIMAC, ERTA, FEA, ARPTA), 

assumindo o Município a liderança, conforme estipulado pelo Regulamento Europeu 

de enquadramento. Realização das seguintes tarefas: 

• Coordenação do Secretariado Técnico: relação com o Programa e formalização do 

processo de Candidatura, Suporte às reuniões e Monitorização; 

• Alocação de Recursos Humanos (1 técnico Superior); 

• Gestão da Plataforma Colaborativa de comunicação interna Comissão Executiva; 

• Contratação de Serviços (equipa de comunicação, evento de apresentação 

pública). 

• Para além da atividade regular desenvolvida pela Comissão Executiva, destaca-se: 

• O estabelecimento de Protocolo entre a Câmara Municipal de Évora, a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo e o Cabido da Sé para cedência da Torre do 

Salvador com vista ao acolhimento da sede de Candidatura Évora2027. Após a 

realização dos trabalhos de recuperação do espaço cedido a sede de Candidatura 

abriu as portas ao público em 31/10. 

• A constituição da Equipa de Missão Évora 2027, coordenada por Paula Garcia e 

respetivo plano de trabalhos para o ano de 2020 (incluindo a respetiva estratégia 

de comunicação); 

• Sessão de apresentação pública da candidatura de Évora a capital europeia de 

cultura em 31/10 no Edifício da Antiga Rodoviária. O evento, que foi precedido de 

conferência de imprensa pela Comissão Executiva e Equipa de Missão Évora 2027, 

contou, para além dos discursos de apresentação formal da candidatura com a 

apresentação do espetáculo By heart, por Tiago Rodrigues. A sessão reuniu, para 

além de população da cidade, representantes das diferentes entidades públicas, 

forças politicas e agentes do setor privado da cidade e do Alentejo 

Central/Alentejo;  
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• A inscrição do projeto Évora 2027 nos principais documentos de estratégia 

regional: Alentejo 2030; Estratégia Regional de Especialização Inteligente e 

Estratégia Integrada do Alentejo Central; 

• A continuidade dos trabalhos de participação pública tendo-se realizado um vasto 

conjunto de entrevistas exploratórias e encontros com diferentes entidades e 

seus representantes (eleitos e agentes nos domínios da economia, cultura e 3º 

sector) do Alentejo Central;  

• Acompanhamento da publicação do convite à submissão de candidaturas para a 

ação da UE “Capital europeia da cultura” para o ano 2027 em Portugal, sob 

responsabilidade do Gabinete Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 

(GEPAC) - tutela Ministra da Cultura.  

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 

• Colaboração para a Preservação do Património Megalítico:  

• Pesquisa sobre anta destruída em Vale de Moura (anta 1) devido a trabalhos de 

plantio de amendoal e conceção de estratégia em coordenação com DRCA; 

intervenção da DRCA e da PJ relativa à Herdade de Vale de Moura na sequência 

da queixa-crime apresentada; 

• Ponto de situação do plano de gestão e manutenção dos monumentos 

megalíticos, Cromeleque dos Almendres, Anta Grande do Zambujeiro e ruínas da 

Vila Romana da Tourega. 

• Reunião com a União de Freguesias de Tourega/Guadalupe no sentido de 

preparar Planos de Gestão e Manutenção dos monumentos megalíticos aí 

localizados: Cromeleque dos Almendres, Anta Grande do Zambujeiro e ruína da 

Vila Romana da Tourega. Clarificação de responsabilidades e discussão de 

enquadramento de trabalho comum; 

• Envio de informação à DRCA sobre a Anta do Monte da Vinha (Torre de 

Coelheiros) na sequência de denúncia de destruição. 

• Programa de Preservação e Valorização Patrimonial e Turística do Cromeleque dos 

Almendres: apresentação da proposta aberta para discussão “Bases para um 
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Programa de Proteção e Gestão do Cromeleque e Menir dos Almendres” na Reunião 

da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia e Defesa do Património realizada no 

dia 02/07; execução de proposta de minuta para protocolo com Grupo Pró Évora 

relativo à elaboração do projeto de arquitetura paisagística, constituição de grupo de 

trabalho composto por: CME, Grupo Pro-Évora; DRCA, União de Freguesias de Nª Sª 

de Tourega e Guadalupe. 

• Termas Romanas: A candidatura a financiamento não foi aprovada, por se considerar 

não responder aos principais critérios do programa (comunicação/divulgação): O 

projeto candidatado foi discutido internamente como anteprojeto museológico que 

dará forma a projeto final a entregar em 2021, consultas ao mercado para a 

conservação e consolidação dos achados arqueológicos (Laconicum e Praefurnium). 

02 02 01 03 – Conservação do Edificado 

• Conservação das Fontes, Bicas e Chafarizes: monitorização do estado de conservação 

da fonte da Praça do Giraldo, Fonte das Portas de Moura, Chafariz de Alconchel e 

Fonte dos Mercadores. 

• Projeto de Reabilitação da Rede Museológica Polinucleada: Lançamento de 2ª 

consulta prévia para a empreitada de requalificação das coberturas da sala de 

investigação do Convento dos Remédios e do Arquivo Fotográfico, no âmbito do 

PEDU – Procedimento ficou deserto; Revisão de valores para lançamento de novo 

procedimento. 

02 02 01 04 – Preservação e Valorização do Património 

• Inventário e Manutenção do Espólio Arqueológico: processo em curso, avaliação da 

possibilidade de criação de bases de dados digital acessível ao público. 

• Em curso a finalização do inventário da intervenção no Salão Central Eborense e 

Termas Romanas. 

• Classificação de Bens Patrimoniais: Proposta de classificação do Acervo Histórico da 

CME como tesouro nacional, com o apoio do Arquivo Distrital, da DGLAB e do 

CIDEHUS. 

02 02 01 05 – Oficina de Conservação e Restauro 

• Conservação e restauro de duas esculturas em madeira (concluído) e de uma tela 

(conclusão prevista para 2021). 
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• Monitorização do espólio artístico do Município: avaliação do estado de conservação 

das pinturas em tela localizadas no átrio da entrada e bambolina régia do Teatro 

Garcia de Resende e consultas ao mercado para respetivo processo de conservação e 

restauro; preparação de consulta prévia para aquisição de serviços especializados de 

desinfestação para controlo de pragas nos altares, púlpito e órgão da Igreja de Nª Srª 

Remédios. 

• Acompanhamento das intervenções arqueológicas nas Termas Romanas.  

02 02 02 – Cooperar com a Região 

      02 02 02 02 – Iniciativas com Entidades - Parceria com o Parque Alentejo Ciência e 

Tecnologia (PACT) 

• Em reunião de Câmara de 15/07 o Presidente Executivo do PACT deu a conhecer, os 

avanços referentes a este centro de inovação, conhecimento e tecnologia do 

Alentejo que está em expansão e a afirmar-se a nível internacional. O PACT quer que 

a expansão conte com o envolvimento direto da autarquia.  

02 03 CONSTRUIR ÉVORA COMO REFERÊNCIA CULTURAL 

02 03 01 – Planeamento 

      02 03 01 01 – Estudos e Projetos 

• Projeto para a criação de uma rede pública de equipamentos culturais: definição do 

modelo de organização da rede de equipamentos, subdividida em três áreas 

funcionais - Espetáculos e Acolhimentos, Criação e Produção Cultural e Artística, 

Educação Patrimonial e Cultural - que contempla as seguintes intervenções: a) 

criação de modelo de serviço educativo para a rede de equipamento culturais, b) 

criação de plataforma de comunicação para toda a Divisão de Cultura e património, 

incluindo a rede de equipamentos culturais. 

• Call para a criação e Produção Artística - entre agosto e dezembro foram 

desenvolvidos 27 atividades culturais (grafitti/pintura mural, teatro, música, dança, 

instalação, escultura, performance, etc.) da chamada a novas criações do Artes à Rua 

2020. Devido à pandemia algumas atividades transitaram para 2021. 

02 03 02 – Dinamização De Atividades/Património Cultural 

      02 03 02 01 – Iniciativas Municipais 
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• Programa de Dinamização à Criação e Atividades de Agentes Culturais: Call Artes à 

Rua, implementação do programa Artes à Escola e apoio ao Festival Desdobra-te – 

Pés de Xumbo. 

• Assinalado o Dia da Cidade, 29/06, através da realização de uma sessão 

comemorativa restrita, na Praça de Sertório, no exterior do Edifício, com 

homenagem ao conjunto de profissionais e sectores que se distinguiu no combate à 

pandemia provocada pelo COVID-19. A sessão foi transmitida em direto através da 

página de Facebook Évora Noticias e rádio Diana FM. 

• A celebração do Dia da Cidade (29/06) incluiu ainda a realização de 4 emissões de 

rádio e vídeo na rádio DianaFm e na página Évora Notícias no Facebook, em 4 dias, 1 

h por dia. Participação de mais de 70 artistas de Évora nesta festa da cidade (artistas 

e técnicos de som, luz, logística, rádio, vídeo e comunicação do concelho) e foram 

emitidos 4 mini-Concertos festivos gravados no Teatro Garcia de Resende e 3 

espetáculos na Igreja de São Vicente onde se destacou o Fado e o Cante Alentejano.  

• Os 34 anos da classificação como Património Mundial foram assinalados com cinco 

novas emissões do “Matéria, Magazine Cultural” de 15 minutos a emitidas de 25/11 

(data da classificação) até 29/11, com transmissão em direto nas redes sociais e nas 

rádios Diana FM e Telefonia do Alentejo. Nestas emissões o protagonista foi o 

Património de Évora. 

02 03 02 02 – Ciclos Culturais 

• “Matéria – Magazine Cultural de Évora”: 21 emissões em streaming e em 

simultâneo na Diana FM, às quartas e aos sábados, com uma hora de duração, 

envolvendo artistas, técnicos de várias áreas. As Associações Culturais e a Univ. de 

Évora – Escola de Artes acolheram este magazine que deu a conhecer agentes, 

artistas e espaços culturais eborenses com o objetivo de apoiar o setor cultural e 

artístico, disponibilizar arte aos cidadãos e divulgar a candidatura de Évora a Capital 

Europeia da Cultura em 2027. 

• “Artes em Casa”: Iniciativa realizada de 15 a 29/04 que abrangeu mais de duas 

dezenas de criadores e foi disponibilizada via internet, englobando música, teatro, 

poesia, artes plásticas, entre outras atividades. Esta programação cultural também 

pretendeu minimizar os prejuízos causados pela atual suspensão da atividade 

cultural de artistas e criadores locais (artistas e criadores locais cuja única fonte de 

rendimento seja a sua atividade artística) teve como parceiros o Armazém 8 - Évora, 
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a associação É Neste País e alguns criadores locais, e o apoio da Direção Regional de 

Cultura do Alentejo (DRCA).   

• Em Maio o Artes em Casa continuou com Cinema em casa às quartas e sextas-feiras. 

Exibição de filmes realizados em Évora ao longo dos últimos anos. Uma produção da 

Câmara, FIKE - festival Internacional de Curtas Metragens de Évora e GMT 

Produções. 

• Bandas à Rua: Projeto desenvolvido entre 12/09 e 17/10, contemplou a atuação das 

4 bancas eborenses (Assoc. Filarmónica 24 de Junho de S. Miguel de Machede, 

Assoc. Filarmónica Liberalitas Julia, Casa do Povo de Nª Srª Machede e Grupo União 

e Recreio Azarujense) em vários locais do concelho. 

• Outros Ciclos: 

• 2ª edição do Festival SERIAL, na Igreja de São Vicente, dias 28 e 29/02,  2ª edição 

de “Artística” de 04 a 08/03, Festival 5ª MÚSICA – 23/07 a 24/09 às quintas-feiras 

na Casa de Burgos numa organização da UF Évora em parceria e com o apoio da 

Câmara e da Direção Regional de Cultura, ZÊZEREARTS 2020,  entre 25/07 e 

01/08, numa organização de Musicamera em parceria com a Câmara M. Évora.  

• FIDANC – Festival Internacional de Dança, decorreu de 27/09 a 10/10, numa 

organização da Companhia de Dança Contemporânea de Évora e apoio da CME. 

Espetáculos na Igreja S. Vicente, Jardim da Palmeira e Black Box. 

• 4ª edição do Festival “Soam as Guitarras”, em 3 e 04/10, no Auditório Mateus 

D`Aranda. Em 03/10 o projeto “Raia – Planeta Campaniça” com António José 

Bexiga e amigos. Em 04/10 concerto com Pedro Caldeira Cabral e “A Nova Cítara 

Portuguesa”. 

02 03 02 03 – Programas em Parceria com Outras Entidades 

• Comemoração do 25 Abril: devido à quarentena, o espetáculo tradicional do 25 de 

Abril, na Praça de Giraldo, foi substituído por transmissão de um programa através 

das rádios Diana e Telefonia do Alentejo. As emissões de rádio "Nem em Casa a 

Liberdade se Confina | “RÁDIO 25 DE ABRIL - SINTONIZE A LIBERDADE” decorreram 

no dia 24/4 entre as 22h e as 0h e no dia 25/04 das 9h às 12h. 

• Eleitos da Câmara Municipal de Évora e representantes das forças políticas com 

assento na Assembleia Municipal cantaram no dia 25/04, pelas 15h00, à porta dos 

Paços do Concelho, a "Grândola, Vila Morena". 
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• O Arquivo Fotográfico, disponibilizou na sua página do flickr um conjunto de 

fotografias do 25 de Abril de 1974 em Évora, bem como de alguns dos 

acontecimentos mais marcantes que se desenvolveram na semana subsequente até 

à celebração do primeiro 1.º de Maio (fotografias de Carlos Tojo). 

• O edifício dos Paços do Concelho, foi iluminado em tons de vermelho na noite de 

30/09 com o objetivo de consciencializar e alertar para a falta de apoios 

governamentais no suporte da indústria dos eventos. Esta ação inseriu-se num 

movimento global para apoio aos profissionais da indústria dos eventos, "Red Alert 

– Stand as ONE", que decorreu em simultâneo em 25 países a nível mundial, sendo 

em Portugal organizado pela APORFEST - Associação Portuguesa de Festivais de 

Música. 

• No âmbito da Rede de Museus de Évora foi implementado o Évora Ticket, um 

bilhete único que permite visitar 12 espaços museológicos da cidade geridos por 

diversas entidades - numa parceria que envolve a Câmara, DRCA, FEA, Univ. Évora, 

Museu do Relógio, Palácio Duques de Cadaval e Museu Nacional Frei Manuel do 

Cenáculo sob coordenação da ERT. 

•  Participação em 4 reuniões RBEV - Rede Bibliotecas de Évora. Participação em 2 

reuniões de preparação do Concurso Nacional de Leitura – Fase Municipal. 

02 03 02 05 – Arquivo Fotográfico 

• 2693 espécies fotográficas limpas e acondicionadas no âmbito do tratamento das 

seguintes coleções: Eduardo Nogueira, CME, David Freitas, Sociedade Harmonia 

Eborense, Provas Originais, Provas Originais, Inácio Martinho, Família David, 

Arqueologia, Arquivo corrente.  

• Digitalização de 1840 imagens. 

• Disponibilização pública de coleções: atendimento a 26 utilizadores, 102 Imagens 

cedidas. Atualização e monitorização da página Flickr do Arquivo Fotográfico. 

Disponibilização das coleções na base de dados AtoM: 2565 registos introduzidos, 

841 registos revistos e validados, 1222 imagens introduzidas, revistas e validadas. 

• Implementação da Nova Base de Dados Online: Introdução de taxonomias/Estudo 

para a elaboração de um tesauro para indexação de fotografia (inserção e revisão de 

200 termos). Migração de dados: 37722 registos introduzidos (registos novos e 

importados), 6140 registos revistos e validados, 3157 imagens introduzidas. 
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02 03 02 06 – Laboratório do Património Cultural Imaterial 

• Inauguração em 20/02 da Exposição “Brincas de Carnaval de Évora – Uma 

Manifestação do Património Imaterial” no Convento dos Remédios em 20/02, 

prolongada até fevereiro de 2021. Preparação de Catálogo (on-line e em papel). 

• Incorporação, inventariação, preservação e contextualizações de coleções do 

município: digitalização de cassetes áudio, suporte físico das entrevistas do 

programa de Rádio “Ebura Monumental”, datadas de 1994-1995 e transmitidas na 

Rádio Meridional, no âmbito do Protocolo estabelecido com Gisela e Luisa Silva e 

que deu origem ao Projeto “Identidades e Memórias Áudio do Concelho”. 

• Animação à volta do PCI e etnografia: organização de visitas guiadas à Exposição 

“Brincas de Carnaval de Évora” e Palestra na sede da Associação de Solidariedade 

Social dos Professores (ASSP) – Delegação de Évora sobre a temática da Festa do 

Tourinho de S. Marcos. 

• Levantamento e digitalização de materiais relacionados com as Brincas de Carnaval 

de Évora e outras manifestações do Património Cultural Imaterial. 

• Sistematização de elementos bibliográfico relacionados com a Etnografia e o 

Património Cultural Imaterial do concelho em particular e do Alentejo em geral. 

02 03 02 08 – Casa da Balança 

• Exposição sobre medidas relacionadas com o Património: 51 visitas até ao 

encerramento em março de 2020. Redefinição do modelo museográfico a 

implementar em 2021.  

02 03 02 09 – Unidade Museológica CEA 

• Exposição permanente: 254 visitas. Encerramento em 19/03 devido à pandemia, até 

ao final do ano. Preparação de nova imagem museográfica para exposição 

permanente. 

• Continuação do Levantamento do património Hidráulico do concelho e, neste 

âmbito, criação de novo roteiro em parceria com o Museu Nacional Frei Manuel do 

Cenáculo. 

02 03 02 10 – Convento dos Remédios 
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• Visitas Guiadas às Exposições “Brincas de Carnaval de Évora – Uma Manifestação do 

Património Imaterial” e “Núcleo Interpretativo do Megalitismo de Évora (NIME)”: 

390 visitantes. 

• Programa de animação do Convento dos Remédios: “Cinema no Convento” e 

contos. 

• Em Setembro celebraram-se as Jornadas Europeias do Património (25 a 27/09): 4 

visitas guiadas à Anta do Paço das Vinhas (Canaviais) em 09/10, 16/10, 23/10, 

30/10. 

• Vivências e contributos sobre o Património - transcrição de depoimentos orais sobre 

o Património arqueológico, frequência de 3 webinários na área de Museologia, 

pesquisa bibliográfica sobre a problemática da musealização da arqueologia e sobre 

o envolvimento das comunidades locais nos processos museais. 

02 03 02 11 – Novos Projetos Museológicos 

• Projeto LIMUS/INTERREG: conclusão dos trabalhos relativos à criação de conteúdos 

museológicos, aquisição equipamentos apoio – estúdio portátil de arqueologia para 

produção de imagens, participação nas jornadas técnicas do projeto, 

(videoconferência) em 28/11. 

• Centro Interpretativo de Évora (CIDE) – Palácio D. Manuel: lançamento dos 

procedimentos de concurso relacionados com a construção do CIDE. 

02 03 02 12 – Núcleo de Documentação 

• Promoção do Livro e da Leitura: apresentação do Livro “No Rasto dos Duendes 

Elétricos” de Adolfo Luxúria Cabral em 31/01 no Salão Nobre do Teatro e 

apresentação em 08/10 do romance "O Diabo foi meu Padeiro" de Mário Lúcio, no 

Auditório da Univ. Évora.  

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

• Apoio ao programa de atividades das 23 Eco Escolas: 21 galardoadas com a Bandeira 

Verde Eco-Escolas 2020, numa cerimónia realizada no Fórum Lisboa em 30/10 e 2 

premiadas a nível nacional.  

• Celebração do Dia da Ecologia em 14/09 com a colocação de caixas-abrigo para 

morcegos nas Hortas Urbanas do Monte de Stº António (Portas de Avis). A atividade 

incluiu uma oficina artística dinamizada pela Associação PédeXumbo no âmbito do 
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Programa Artes à Escola. Organização da Câmara em parceria com a Univ. de Évora 

e o Movimento “Chão Nosso”. 

• Realização de 41 sessões com a participação de 775 alunos de pré-escolar, 1º ciclo e 

2ºciclo. Foram ainda realizadas sessões que envolveram 100 adultos (idosos, 

professores e auxiliares).  

• Implementação do Território Eurobird: efetuadas 2 reuniões com potenciais 

parceiros para definir o Plano de Ação para 2021, ano de arranque efetivo do 

projeto. 

s/ cod. - Arquivo Municipal de Évora (AME) 

• Criação, avaliação e testes para implementação de Classificador, para entrada e 

saída da correspondência da CME, de acordo com a MEF (Macroestrutura 

Funcional). 

• Disponibilização no Atom: 8600 de documentos. 

• Exposição “A Mulher no Arquivo Municipal de Évora”, na Blackbox da CME, 

inaugurada em 08/03, Dia da Mulher. 

02 03 03 Turismo 

02 03 03 01 – Acolhimento Turístico 

• Acolhimento presencial e orientação de 16.597 turistas no Posto de Turismo de 

Évora. Encerramento do Posto de Turismo em Março, reabertura em 02/07 aos dias 

de semana e a partir de 29/07 aos fins-de-semana. 

• Continuação da obra de adaptação do Palácio D. Manuel a Centro interpretativo de 

Évora. 

• Projeto de Sinalética turística: reunião de trabalho com o objetivo de mapear e 

remover a sinalética obsoleta/desatualizada e redefinir um novo modelo de 

sinalização centrado exclusivamente em elementos patrimoniais/monumentais, com 

exclusão de sinalética para hotelaria, para eliminação do ruído visual. Este projeto 

será realizado em integração com a sinalética do Projeto “Évora – Turismo para 

Todos”. 

• Projeto de Beneficiação do Posto de Turismo a concretizar por administração direta:  

implicará a elaboração de novo mobiliário para atendimento, trabalho técnico e 
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expositivo, deslocação do atendimento para o piso de entrada e adaptação da rede 

de comunicações. 

02 03 03 02 – Animação Turística 

• Apresentação em 03/07 pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, no Cromeleque dos 

Almendres, da Rota do Megalitismo, integrada no projeto “Rotas do Touring Cultural 

do Alentejo e Ribatejo”, tem como objetivos enriquecer a experiência e o 

conhecimento dos visitantes sobre o território e, aumentar o número de dias de 

estadia no Alentejo e Ribatejo.   

• Comemoração do Dia Mundial do Turismo (27/09) este ano sob o tema “Turismo e 

Desenvolvimento Rural”, coincidiu com o último dia das Jornadas Europeias do 

Património (25 a 27/09), este ano sob a temática do património e Educação. Foi 

assinalado com a promoção de 4 visitas guiadas, à Anta do Paço das Vinhas 

(Canaviais). 

• Em 18/10 foi divulgado um novo percurso pedestre circular entre a Porta da Lagoa e 

o Alto de S. Bento, com um percurso de 8 km, integrado no projeto TransAlentejo de 

dinamização do turismo de natureza e de alargamento e consolidação do produto 

“Walking” promovido pela Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e 

Ribatejo.   

02 03 03 03 – Promoção Turística 

• Em RCM de 11/03 foi aprovado o desenvolvimento do projeto WIFI Turismo 

Alentejo@Central, promovido pelo Turismo do Alentejo – ERT, com a participação da 

CIMAC e Município. Visa melhorar e desenvolver acessibilidades digitais para turistas 

e residentes, com acesso a conteúdos integrados e de forma gratuita, através da 

implementação de acessos WIFI no centro histórico de Évora. 

• Acompanhamento do Fórum Mundial de Turismo "“A World for Travel – Évora 

Fórum” previsto para 05 e 06/11 em Évora mas adiado devido à COVID-19. Destaca-

se a realização de uma sessão de divulgação com associações empresariais e de 

artesanato do Concelho. 

02 03 04 Equipamentos Culturais e de Lazer 

02 03 04 01 – Teatro Garcia de Resende 
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• Programação: Concerto de Ano Novo das Orquestras de Cordas e de Sopros Eborae 

Mvsica (04 e 05/01), Mão Morta “No Fim era o Frio” (31/01). Apresentação do Livro 

“No Rasto dos Duendes Elétricos” de Adolfo Luxúria Cabral em 31/01 no Salão Nobre 

do Teatro. 

• Início da obra de requalificação funcional do Teatro Garcia de Resende. A obra 

Reabilitação Física e Funcional do Teatro Garcia de Resende - 2ª fase (adequação do 

edifício à legislação de Segurança contra Risco de Incêndio e eliminação barreiras 

arquitetónicas) foi iniciada em 20/04 (prazo: 450 dias) e a obra Reabilitação Física e 

Funcional do Teatro Garcia de Resende - 1ª fase - Espaço de Acolhimento do Teatro 

(estacionamento) teve inicio em 25/05 (prazo: 180 dias). 

02 03 04 02 – Arena de Évora 

• Concerto de Solidariedade promovido por União Audiovisual (apoio a profissionais 

do ramo audiovisual) e SOIR e apoio da CME: em 18/09 – Duarte e Dead Combo e em 

19/09 – Omiri e The Legendary Tigerman, com a participação dos Cantares de Évora. 

Apresentação: humorista Vasco Correia. 

• Cedência da Arena de Évora para instalação de Centro de Vacinação COVID-19. 

02 03 04 03 – Palácio D. Manuel 

• Continuação da obra de Requalificação do Palácio D. Manuel no âmbito da sua 

adaptação a Centro Interpretativo de Évora. 

• Conceção do Projeto de Centro Interpretativo. 

• Início da obra de restauro do Coreto do Jardim Público. 

02 03 04 05 – Igreja de S. Vicente 

• Programação: Concerto Notas à Conversa pela Orquestra Clássica do Sul (17/01), 

concertos de Jorge Rocha (21/01), de Norberto Lobo (24/01), Festival Serial (28 e 

29/02), 2ª edição de “Artística” (04 a 08/03), Exposição de Pintura de Filipa 

Figueiredo e Videoarte de Gustavo Santos (23/07 a 23/08), Exposição coletiva 

“Desassossegos” de Elisabete Barradas, Yuco e Luis Marino (05 a 20/09), Abalar 

(teatro) de Carlos Marques (17/09), Concerto de Tiago Bettencourt (21/10), Giríssimo 

e Reciclável (atividade infantil) de Elieta Santos (31/10), Paz de Constança Silva 

França - Call (09/11 e 10/11), Romance (teatro) de Lígia Soares (20 e 21/11), Chico 
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(dança) – CDCE – call (28/11), Exposição “Translucidez” de Pinto de Sá (12/12 a 

10/01), “No Geral” de Maria Vilalobos (12/12). 

s/ cod. – Salão Central Eborense 

• A obra de remodelação do edifício do Salão Central Eborense Integrada no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano para a cidade de Évora, iniciou-se em 23/03. 

Empreitada a cargo de TPS - Teixeira, Pinto e Soares SA: investimento de 2,5 milhões 

de euros; duração: 540 dias.  

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 às EB e Jardins de Infância do concelho e suporte técnico, 

informático e multimédia à Biblioteca Itinerante Loja dos Sonhos.  

• Preparação de 60 computadores fixos e 60 portáteis provenientes de 2 

procedimentos concursais internos e do Projeto EDUCARTE. 

• Manutenção do SITE da 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. 

• 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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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 

• Contributo para a elaboração de proposta de loteamento (PITE) devido à 

impossibilidade legal de se poder proceder a mais destaques. 

• Desenvolvimento do 2º Procedimento Público de Atribuição de Lotes. No final do ano 

a proposta de atribuição encontrava-se em Consulta Prévia de Interessados. 

• Atribuição de 2 lotes para expansão de empresas instaladas. 

• Acompanhamento de diversas situações de incumprimentos de prazos 

regulamentares. 

• Elaboração de proposta para melhoria da sinalética das zonas industriais: pedido de 

parecer a vários serviços municipais. 

03 02 01 04 – Zonas Empresarias nas Freguesias 

• Contributo para a elaboração de proposta de loteamento (Nª Srª de Machede); 

• Conclusão da empreitada para a reabilitação da Zona Industrial de S. Sebastião da 

Giesteira e, contactos com os investidores com os quais já existiam contactos 

anteriores, alguns deles já com Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado. 

03 02 01 05 – Mercados e Feiras  

• Devido à Pandemia por COVID-19, foram cancelados os mercados mensais de Março 

e Abril, tendo sido retomada a realização regular a partir de Maio, de acordo com o 

Plano de Contingência elaborado. Foi aprovado em reunião de Câmara a sua 

realização, em substituição, nos meses de Junho e Julho, por força do cancelamento 

da edição da Feira de São João.  

• Os mercados de produtores junto ao Mercado Municipal e de levante do Bacelo 

mantiveram a sua realização regular, de acordo com os respetivos planos de 

contingência. 

• Realização do procedimento público para atribuição de lojas e bancas vagas no 

Mercado Municipal 1º de Maio. O Mercado Municipal foi encerrado 

preventivamente em 13/11 devido à deteção de um caso positivo de Covid-19 entre 



42 

 Prestação de Contas | Relatório de Atividades | Ano 2020 |       

um dos lojistas mas reabriu em 19/11 após a realização de testes aos funcionários e 

operadores. 

03 02 01 08 – Aeródromo Municipal de Évora (AME) 

• Plano Estratégico para o Aeródromo: Procedimento para a respetiva elaboração. O 

Plano foi concluído e apresentado publicamente em Reunião de Câmara de 15/07. 

Visa afirmar o Aeródromo Municipal à escala nacional e internacional como 

infraestrutura aeronáutica de referência, dotando-o de atividades e serviços com 

valor económico que contribuam para a sua sustentabilidade e posicionamento de 

Évora no sector aeronáutico bem como para a criação de emprego e 

desenvolvimento do concelho.   

• Manutenção das infraestruturas e renovação de licenças: 

• 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 (12828) e passageiros (140). 

• Realização e exercício prático diário pela equipa da Brigada de Salvamento e 

Luta contra Incêndios do aeródromo, checklist diário à viatura e aos 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. 

• Dinamização económica do Aeródromo Municipal de Évora (AME):  

• Em 30/05 foi oficialmente apresentada a nova Escola de Pilotos de Évora, 

explorada pela empresa Air Dream College. A instalação desta escola dota o AME 

de nova valência, significativa no contexto da reestruturação que este 
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equipamento tem vindo a ser alvo no sentido de o tornar mais eficiente, 

moderno, e adaptado às novas exigências tecnológicas. 

• Elaboração de proposta sobre o pagamento de taxas pelo uso de domínio público 

aeroportuário em consequência do COVID-19 e contactos com os operadores. 

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

• Elaboração de pareceres relativos aos pedidos de instalação de empresas e 

acompanhamento da manutenção do edifício. 

03 02 02 Promoção da Economia do Concelho 

03 02 02 01 – Promoção e Divulgação do Concelho 

• Captação de Novos Investimentos: 

• Em RCM de 06/05 foi deliberado atribuir os Lotes L7 e L1 do Loteamento 

Municipal — Parque Industrial e Tecnológico de Évora — Aditamento à 2ª 

Expansão, à empresa DECSIS, Sistemas de Informação, S.A., para expansão do 

Centro de Dados e instalação de um Laboratório Colaborativo de Empresas 

Tecnológicas centrado na disponibilização de serviços tecnológicos críticos 

suportados no Centro de Dados já instalado. 

• Em 25/09 foi apresentado no PACT o projeto de desenvolvimento, fabrico e 

operação de aeronave totalmente produzida, em território Português - ATL-100 - 

numa cerimónia com a presença do Presidente da CME e dos ministros da Coesão 

Territorial e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Esta plataforma tecnológica 

aeronáutica resulta duma parceria entre o CEiiA – Centro de Engenharia e 

Desenvolvimento de Produto e a empresa brasileira DESAER.  

• Acompanhamento de empresas – análise de viabilidade de instalação no concelho 

de Évora. 

03 02 03 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

03 02 03 01 – Programas de Iniciativa Municipal 

• Realizou-se em 07/02, mais uma edição das Jornadas de Desenvolvimento 

Económico sob o tema “Agir pelo Ambiente, Construir um Concelho Sustentável” que 

integrou a visita a alguns estabelecimentos do centro histórico, reunião de trabalho 

com a Associação Comercial do Distrito de Évora (ACDE) e Workshop “Agir pelo 

Ambiente – Investimento municipal no Centro Histórico”, nas instalações da ACDE, 
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onde foram apresentados os projetos e iniciativas municipais de sustentabilidade 

ambiental com incidência no centro histórico. 

03 02 03 02 – Parcerias 

• Em RCM de 29/01 foi aprovada a adesão do Município de Évora à Associação de 

Municípios Portugueses do Vinho. Adesão aprovada em reunião da AME de 28/02. 

• Dinamização do projeto Km0, promovido pela Universidade de Évora e envolvendo 

outras entidades. 

• No âmbito da colaboração entre a CME e o Parque do Alentejo de Ciência e 

Tecnologia (PACT) e das iniciativas de apoio ao comércio local, o PACT criou o 

Matchmaking de Natal, uma iniciativa que juntou jovens voluntários com 

estabelecimentos de comércio local. Foi atribuído a cada jovem um estabelecimento, 

para divulgação do mesmo, dos seus produtos e/ou serviços, nas suas redes sociais 

até dia 24/12, de forma totalmente gratuita. 

03 02 04 Dinamização de Atividades 

03 02 04 03 – Promoção do Comércio e Serviços Locais  

• Informação para autorização administrativa de abertura de estabelecimentos 

comerciais de acordo com o estipulado nas Resolução do Conselho de Ministros, no 

âmbito da pandemia. 

• Campanha "Este Natal ofereça uma prenda a Évora, faça compras no comércio local" 

até 06/01. Foi criado o selo "Eu compro em Évora" e foram colocados à disposição 

dos comerciantes da cidade diversos produtos, tais como papel de embrulho, sacos 

de papel e placas para a porta dos estabelecimentos "Aberto/Fechado". Decorreram 

ações de distribuição de materiais pelo comércio do Centro Histórico e foram os 

mesmos disponibilizados aos comerciantes. 

• Foi suspensa a cobrança do estacionamento tarifado aos sábados entre 05/12 e 

09/01, como medida de estímulo à procura da população pelo comércio tradicional. 

03 02 04 05 – Mercados e Feiras 

• Feira S. João 2020:  

• Aprovação em Reunião de Câmara de 11/03 do Edital e Planta de Ordenamento 

da Feira S. João 2020;  
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• Após ouvir toda a Vereação na RCM de 08/04, cuja opinião unânime foi no sentido 

de não haver condições para a realização da feira na data habitual, foi tomada a 

decisão de cancelar a edição de 2020 da Feira de S. João. Informação do 

cancelamento aos munícipes e às instituições e agentes que colaboram com o 

Município na organização do evento e que participam no mesmo. 

04 ÉVORA SOLIDÁRIA 

04 02 EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA A CIDADANIA E O DESENVOLVIMENTO 

04 02 01 Planeamento 

04 02 01 01 – Estudos e Projetos 

• Atualização da Carta de acordo com novos indicadores da atual legislação. 

• Construção das Fichas por EEE. 

• Projeto Educativo Local: Mapeamento de 55 equipamentos e infraestruturas 

municipais por área PEL; Elaboração do Documento Orientador do PEL, com uma 

parte de diagnóstico, a partir da auscultação de atores (necessidades e propostas de 

ações futuras conjuntas); Auscultação de presidentes de JF e Uniões de Freguesia 

relativamente a projetos/ações de educação não formal que sentem como 

necessários na sua freguesia; Executada a agenda de recursos e projetos educativos 

da CM para a comunidade educativa do concelho, com 45 ofertas educadoras 

promovidas pela CM.   

04 02 02 Dinamização de Atividades 

04 02 02 01 – Iniciativas Municipais 

• Desfile de Carnaval: sob o tema “Agir pelo Ambiente, construir um Concelho 

Sustentável", realizou-se no dia 21/02, tendo contado com 2900 participantes de 31 

instituições das áreas educativa e social do concelho. Colaboração de 11 parceiros. 

• Comemoração do Dia Mundial da Criança com um programa exclusivamente digital. 

Foram realizadas sessões AEC's, uma sessão de contos para os mais novos e, no 

âmbito do projeto municipal Artes à Escola, teve lugar o espetáculo O Marinheiro de 

Sonhos.  

O Dia foi ainda assinalado com a entrega de 30 computadores no Jardim-de Infância 

Manuel Ferreira Patrício, no regresso das crianças, após o confinamento. 
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• Encerramento do ano letivo: Realização de vídeo final das atividades desenvolvidas 

ao longo do ano letivo no Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) - 1380 visualizações. 

• Programa Municipal “Ser a Brincar”: decorreu no período de 13/07 a 28/08, na EB do 

Rossio de São Brás. Participaram 39 crianças, das quais 10 participaram nas 7 

semanas do programa. Das 4 crianças beneficiárias de Escalão A, 2 foram integradas 

através de uma nova medida de integração de crianças referenciadas por Instituições 

Sociais, pela Equipa do Rendimento Social de Inserção da Segurança Social 

(participação gratuita). Investimento: 2.218,40 €. 

04 02 02 03 – Projetos em Parceria com Outras Entidades 

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

salienta-se em março e setembro - apoio à EB Santa Clara na impressão de 2 edições 

do jornal o Bocas, num total de 90 exemplares, com um custo de 1.727€, em abril - 

apoio na impressão de 45 exemplares do livro sobre a história do Convento de Santa 

Clara, com um custo de 635,85€, em julho - apoio à EB Horta das Figueiras na 

impressão de 150 exemplares do jornal Horta das Noticias, com um custo de 2.826€. 

Custo total – impressão e jornais: 5.188,85€. 

• Projeto Europeu myBUILDINGisGREEN “A Minha Escola é Verde” na Escola da Horta 

das Figueiras: aprovação do contrato interadministrativo com CIMAC para 

concretização do projeto. 

• Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC):  

• Ano letivo 2019/2020: Contratação e gestão de 58 técnicos, 12 atividades e 1947 

alunos no programa. Durante o encerramento das escolas, criação regular de 

sessões através de plataformas eletrónicas, sessões vídeo gravadas e/ou diretos 

para grupos fechados ou abertos. 

• Ano letivo 2020/2021: disponibilização de 13 atividades, 9 asseguradas pelos 76 

professores afetos ao Programa e 4 por associações do concelho. 

• Usufruíram das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 429 crianças do 

concelho, envolvendo o apoio de 25 funcionários (pessoal não docente).  

• Projeto CIMAC “Programa Intermunicipal de Combate ao Abandono Escolar”: 

participação no Diagnóstico da situação de referência no Alentejo Central, definição 
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de conteúdos para o Observatório Municipal da Educação que contribuirá para o 

Observatório Intermunicipal. 

04 02 02 04 – Projetos Municipais 

• Projeto de Dinâmica de Leitura Local: realização de 3 sessões de animação do livro e 

da leitura no Jardim de Infância de S. Miguel ( JI participante no projeto), 52 

substituições de AEC – dinamização de 52 sessões de animação do livro e da leitura. 

Organização do 14º Concurso Nacional de Leitura – fase municipal, em 22/01 nos 

Paços do Concelho com a participação de 15 alunos dos 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 

e Ensino Secundário.   

• Projeto Artes à Escola: desenvolvidas 63 ações, com o envolvimento de 29 agentes 

culturais tendo sido abrangidas 747 crianças e jovens. No âmbito deste projeto 

decorreram de 04/07 a 16/08, aos fins-de-semana, no espaço exterior da Ludoteca 

de Évora, as "Oficinas Artes à Escola - Desconfinar com regras", destinadas a crianças 

entre os 6 e os 10 anos.  

• Projeto Missão Ciência & Arte: contemplou a realização de 7 atividades com 140 

participantes. 

• Biblioteca “Loja dos Sonhos”:  

• Realização de 33 sessões de animação do livro e da leitura para crianças do Ensino 

Pré-escolar e Ensino Básico, 460 presenças na Loja dos Sonhos e 170 

empréstimos, 1 sessão de animação em Centro de Dia de freguesia rural, 1 sessão 

decorrida na Ludoteca para o mesmo Centro de Dia juntamente com 1 Jardim de 

Infância de Évora no Dia de Reis, num total de 44 presenças. Em parceria com a 

Ludoteca, houve a apresentação de 2 histórias on-line; 

• Participação da Loja dos Sonhos em Dias Comemorativos: Dia da Alimentação (3 

sessões de promoção do livro e da leitura com 33 participantes), Semana 

Municipal para a Igualdade (1 sessão em Escola de Ensino Básico de freguesia 

rural com 12 participantes), Páscoa (1 sessão, online, na página da rede social da 

Ludoteca, com 459 visualizações, Dia da Mãe (1 sessão online, na página da rede 

social Facebook da ludoteca com 473 visualizações);  

• Criação do Jogo on-line 1,2,3 Gira outra vez - 3 Edições com propostas de 

atividades lúdico-pedagógicas, em parceria com a Ludoteca: 1ª edição.. Em tempo 

de quarentena, 2ª edição.. Férias de Verão, 3ª Edição… Férias de Natal; 
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• Elaboração de um tapete de histórias para assinalar o tema da Igualdade de 

Género 

• Projeto de voluntariado – almoços de miúdos com graúdos: com recurso a 10 

voluntários, abrangendo 4 escolas do concelho, tendo beneficiado cerca de 900 

alunos. Em março o projeto foi interrompido. 

• Ação educativa “Do Lado de Cá”: participação de 156 alunos, 7 turmas, de 2 escolas 

de 1º Ciclo do Ensino Básico (Colégio Salesianos e a Escola Básica Horta das 

Figueiras). Criação versão digital da ação educativa Do Lado de Cá com materiais 

concebidos para ser explorados em sala de aula com os professores e  em casa. 

• Projeto Educarte – Projeto Municipal de Promoção do Sucesso Escolar, de educação 

não formal centrado na promoção da Literacia Emocional, co-financiado pelo 

Alentejo 2020: 

• Laboratório de emoções – realizadas 111 das 140 ações previstas, Emocionarte – 

realizadas 118 das 136 ações previstas, Educarte – realizadas 118 das 136 ações 

previstas, Streetlearning – realizadas 38 ações. 

• Acompanhamentos individuais: Psicologia Educacional – 14 alunos, Psicologia 

Clínica – 10 alunos. Na área de Intervenção social foram acompanhados 2 alunos. 

• Durante o confinamento, os conteúdos foram redefinidos para uma versão à 

distância. Foram enviadas 11 tarefas, por e-mail, com uma periodicidade semanal, 

que englobavam as diversas ações. Foi também enviado uma versão digital, por e-

mail, da ação do Laboratório de emoções. Durante o confinamento, foram 

enviadas, por e-mail, 4 propostas de atividades/jogos para realização em família. 

• Enviadas para as famílias, por e-mail, 10 Newsletters com periodicidade mensal e 

38 mensagens com periodicidade semanal. 

• Projeto 3 PPP - Projeto de Promoção do Património de Évora: participação de 6 

turmas de 4 escolas, num total de 120 alunos. Foi trabalhado a  história local, o 

Monte do Carmo na Azaruja, a lenda do Manuelinho – as Alterações de Évora, as 

muralhas de Évora, as lendas de S. Sebastião da Giesteira. Parte do trabalho foi em 

formato digital. 

04 02 04 Equipamentos de Educação 

04 02 04 02 - Conservação/Manutenção 
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• Destaque para as principais empreitadas: Requalificação e modernização da EB 

Manuel Ferreira Patrício (continuação), reinicio das obras de Requalificação e 

modernização da Escola de São Mamede, construção de telheiro coberto na EB da 

Comenda e Requalificação do campo polidesportivo da EB Bairro da Câmara.  

• Aquisição de janelas para as salas de atividades e cozinha do JI Penedo do Ouro e de 

Aparelhos de Ar Condicionado para a EB Vista Alegre e EB Valverde. Pintura e 

reparação dos muros da EB Graça do Divor e pintura do JI da Graça do Divor. 

Remodelação das divisórias e pintura das instalações sanitárias da EB Horta das 

Figueiras, EB cruz da Picada e EB Vista Alegre. Aquisição de equipamentos - COVID19 

(estufa, carros tabuleiros, máquina loiça e wc portáteis) e material para sinalética. 

• Manutenção dos equipamentos desportivos e lúdicos: inspeção de todos os 

equipamentos desportivos para efeitos de certificação. Reparações e melhoramento 

dos sistemas de segurança contra incêndios em diversos estabelecimentos. 

04 02 04 03 - Projetos/Estudos 

• Elaboração de projetos em função das necessidades identificadas pela Divisão de 

Educação e Intervenção Social:  

• Projeto MyBuildingisGreen, elaboração de anteprojeto e aprovação do mesmo em 

RCM. 

• Projeto de Demolição de Cobertura em fibrocimento (Escola Sta. Clara). 

• Projeto de Substituição da Cobertura em Fibrocimento (Ginásio da Escola André 

de Gouveia).  

• Projetos de Requalificação de Logradouros de estabelecimentos escolares. 

• Projeto de Novo Bar da Escola Sta. Clara (aprovado em RCM de 16/12): visa 

resolver as insuficiências do serviço de cafetaria no edifício escolar, adaptando 

uma antiga sala de aulas. 

• Estudo de medidas para a fixação de Crianças em Escolas Rurais: Realização de 7 

reuniões nos EEE das freguesias de: Tourega (JI +EB) e Guadalupe (JI), S. Sebastião 

(JI+EB) e Boa-Fé, S. Manços (EB) e Vendinha (JI e EB). Não se realizaram nas restantes 

devido à pandemia. 

04 02 04 04 – Gestão de Equipamentos 
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• No ano letivo 2019/2020 foi concedido apoio financeiro aos 4 AG no valor de 

21.607,84 €  para apoio ao funcionamento (internet JI, material didático e de 

desgaste e comunicações telefónicas). 

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

estabelecimentos de educação e ensino (EEE).  

• Garantidas as competências do município em termos de pessoal não docente (PND) 

em funções nos jardim-de-infância (apoio à ação educativa) e nas 

cantinas/refeitórios do 1º ciclo e jardim-de-infância: 46 assistentes operacionais e 

uma média de 20 tarefeiros. 

• Após revogação parcial do Contrato de Execução, manteve-se o pessoal para apoio às 

AEC e o previsto em Acordo de Colaboração para a Educação Pré-Escolar – afetação 

de PND nos jardins-de-infância para apoio à ação educativa (25) e AAAF (25). 

Desenvolvimento de 4 ações de formação, uma delas no âmbito dos procedimentos 

COVID-19 e 1 encontro informal com pessoal afeto aos JI.  

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

• Elaboração Projeto de Execução da Renovação da Ludoteca.  

• No dia de Reis, a Ludoteca, em parceria com a Loja dos Sonhos, comemorou o Dia de 

Reis, com a presença de uma sala de JI de Nossa Senhora da Piedade e alguns idosos 

do Centro de Dia de Torre dos Coelheiros. 

• Usufruíram da Ludoteca, 1983 pessoas.  Oficinas Artes à Escola na Ludoteca – 

Desconfinar com regras: realização de 21 oficinas desenvolvidas por 12 agentes com 

a presença de 44 crianças, num total de 99 participações. 

04 02 05 Apoios Socioeducativos 

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

• Aquisição de material escolar: no ano letivo 2019/2020 beneficiaram da atribuição 

de auxílios económicos no âmbito da Ação Social Escolar 750 crianças (429 

beneficiárias de Escalão A e 321 beneficiárias de escalão B de ASE), das quais 147 

frequentavam a Educação Pré-Escolar (84 beneficiárias de Escalão A e 63 

beneficiárias de Escalão B de ASE) e 603 o 1.º CEB (345 beneficiárias de Escalão A e 

258 beneficiárias de Escalão B de ASE). Valor total de 6.139,78€. 
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• No Programa de Refeições Escolares, foram abrangidas 26 Cantinas Escolares.                                                                                      

Total de refeições ano 2019/20 - 230.209 com valor de 108.474,48€ (valor 

transferido pela CM para aquisição de bens alimentares). Efetuadas 4 ações 

pedagógicas com 49 alunos. 

• Transportes escolares: no ano letivo 2019/2020 beneficiaram do apoio através do 

transporte escolar 431 alunos, o que correspondeu um investimento de 219.972,88€, 

valor abaixo de esperado em sede de Reajustamento ao PTE 2019/2020 

(338.162,36€) devido à suspensão de aulas presenciais nos meses de março, abril e 

maio para a grande maioria dos alunos. 

• Programa Municipal “Conhecer+”: disponibilizados 44 transportes - 1305 

participantes. 

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 

• Programa de Eliminação de Barreiras e Melhorias de Acessibilidades: colocação de 

rampa na EB do Rossio e reparação de rampa na EB Cruz da Picada. 

• Gabinete de Atendimento Psicossocial: Intervenção social continua com 15 famílias, 

61 atendimentos sociais, 36 visitas domiciliárias decorrentes do acompanhamento de 

situações sociais, acompanhamento e monitorização/registo mensal pelos 

acampamentos de famílias de etnia cigana com a Proteção Civil - 3 visitas 

(agosto/setembro/outubro), elaboração e distribuição de guia com as respostas 

sociais a nível municipal - Plano Integrado de Apoio Social. 

• Plano Municipal para a Igualdade de Género (IG): realização de 3 reuniões da equipa 

interna para a igualdade, definição com a Univ. de Évora de  indicadores de género 

para elaboração de  diagnóstico  local da  igualdade, submissão e aprovação de  

candidatura  “Plano Municipal para a  Igualdade - Tecer Redes pela Igualdade”, no 

âmbito do aviso n.º POISE-22-2020-03.  

• Semana Municipal para a Igualdade (24/10 a 27/10): Todos Podemos Fazer Tudo – 

em parceria com 3 agrupamentos de escolas. Sessões de informação e reflexão sobre 

a temática da Igualdade dirigidas aos alunos de 5 turmas. ESTENDAL DA IGUALDADE 

– Exposição de T- Shirts com frases e/ou imagens alusivas à temática ilustradas por 

alunos dos AE Escolas Gabriel Pereira e Manuel Ferreira Patrício, em 27/10 na Praça 
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do Giraldo. Animação da História de Maruxa e Zézinho, pela Biblioteca Itinerante Loja 

dos Sonhos, Vamos Ser Arqueólogos na EB Nª Srª Machede - teatro de Fantoches 

pelo NMASB, em formato digital. Animação com teatro de Fantoches "As Pedrinhas 

da Calçada"- exclusivamente digital (505 visualizações); Sessão de Contos "Azul ou 

Rosa" com a contadora Bru Junça (17 participantes). 

• Comemoração do Dia da Mulher (08/03) num programa com 27 iniciativas (15 

organizadas pelo município, 2 organizadas em parceria e 10 apoiadas pelo  

município, envolvendo 8 entidades locais) ao longo do mês de março. Incluiu a 

organização a iniciativa “De Catínia a Josefa – uma história no feminino”, visitas 

guiadas ao Museu de Évora em 06/03 para trabalhadores do Município. Outras 

atividades do programa foram canceladas devido ao COVID-19. 

• Dia da Mulher” (08/03) - inserido nas Comemorações do Mês da Juventude: 11h00| 

Performance “Um violador no teu caminho “, 10h00|Exposição de Cartazes “ Ser 

Mulher não me obriga a ….”, 11h30| Roda de Conversa, org: Núcleo Feminista de 

Évora; apoio: CME, 17h00| Serenata do Dia da Mulher na praça do Giraldo, numa 

org: AAUE; apoio: CME. 

• Foi assinalado o Dia Internacional para a eliminação da violência contra as mulheres  

com um  Programa que incluiu a iluminação do edifício da Câmara com a cor laranja 

e o Projeto Expositivo "Sapatos  que contam...E se o Próximo sapato for o teu?" na 

Praça do Giraldo (27/11 a 02/12). Conceção e  divulgação de mensagens junto dos 

trabalhadores/as do  município alusivas à temática. 

04 03 01 02 – Cooperação com Entidades Locais, Regionais e Nacionais 

• Participação em 18 reuniões do Núcleo Local de Inserção do RSI. Elaboração da 

Caracterização das famílias de etnia cigana beneficiárias de RSI em 2019. 

• Participação em 5 reuniões da Equipa Concelhia de Intervenção Precoce. 

• Participação em numa reunião da Rede Regional de Alentejo de Apoio e proteção a 

Vitimas de Tráfico de Seres Humanos. 

• Participação em 2 reuniões da Rede Integrada de Intervenção do Distrito de Évora 

contra a Violência Doméstica e constituição de grupo de trabalho para elaboração do 

Plano de Ação para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à 

Violência Doméstica (PAVMVD). Elaboração do Retrato das vitimas de violência 

doméstica no Concelho de Évora pelo grupo de trabalho (4 reuniões)". 
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• Participação na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ): o município 

assumiu a Presidência. 2 reuniões da Comissão Alargada (mais 4 pontos de situação 

via e-mail) e 51 reuniões da Comissão Restrita. 

• Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental (10/10): Produção e divulgação de 

vídeos de sensibilização da comunidade para a temática da saúde mental com 

parceria da APPACDM, Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HESE e 

Unidade de Cuidados da Comunidade – ACES. Exposição “O Manicómio” de Anabela 

Soares, patente até 20/12, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo numa 

organização da Câmara Municipal de Évora.  

• Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com deficiência (03/12), com várias 

atividades em 03 e 04/12, com destaque para a exposição “Inclusão para Todos, 

Todos na Inclusão”, na Praça do Sertório, patente de 03/12 até 03/02 e o III Fórum 

inclusivo (videoconferência) “Os Direitos das Pessoas com Deficiência versus 

Pandemia” realizado pela APPACDM. 

• Realizado Mês Maior com mini concertos ao ar livre da Orquestra Juvenil de Sopros 

para os ERPIS da rede solidária. Realizado programa de rádio (Diana FM) sobre a 

temática e com entrevistas à Vereadora do Pelouro e entidades locais cujo objeto de 

intervenção se centra no apoio à pessoa idosa. 

• Assinalou-se o Dia Mundial de Erradicação da Pobreza - participação CLDS 4G e o Dia 

Internacional de Brincar com sugestões de atividades lúdicas na página internet da 

Ludoteca. 

04 03 02 Renovar a Rede Social Concelhia 

04 03 02 01 – Dinamização da Rede Social 

• Realização de 6 sessões formativas no âmbito do programa “Informar para atuar”.  

04 03 02 09 – Planeamento 

• Implementação do Plano de Desenvolvimento Social: das 44 medidas que integram o 

plano e, após articulação com as entidades responsáveis, foram alteradas/transitadas 

21 medidas (48%). Até início de dezembro foram executadas 21 medidas o que se 

traduz numa percentagem de execução de aproximadamente 50%.  

• Carta Social: documento atualizado e disponibilizado na página da rede social. 

04 03 03 Plano Integrado de Apoio Social 
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04 03 03 01 – Apoios a Instituições Locais 

• Acompanhamento/monitorização do Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G: 

participação em 3 reuniões da equipa técnica. 

• Apoio às Instituições Sociais: acompanhamento técnico às Associações de Associação 

de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo António (ARISA) e Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos  da Freguesia da Horta das Figueiras -  4 reuniões  

presenciais  e contactos telefónicos. 

• Abertura de Procedimentos de Contratação Pública para a construção de 3 Centros 

de Convívio: H. Figueiras, Stº António, S. Miguel Machede (empreitada iniciada e em 

curso) e Malagueira. 

04 03 03 02 – Apoio a Alunos e suas Famílias 

• Programa de Suplementos Alimentares: atribuição de 18 suplementos alimentares.  

• 4 Alterações do escalão do abono de famílias ao abrigo do artigo de exceção aplicado 

as famílias de nacionalidade estrangeira que aguardam processo de autorização no 

SEF, participação de 7 crianças com carência económicas no Programa OKUP@-te 

férias de verão. 

04 03 03 03 – Cartão Social 

• Regulamento do Novo Cartão Social: em desenvolvimento a redação do novo 

regulamento. 

• Atual cartão permitiu o apoio de 337 benificiários num investimento global de 

44.337,39 €.  

04 03 03 04 – Programas com Incidência Social 

• Regulamento do Programa de Melhoramento das Condições de Habitabilidade: 

proposta de alteração  do Regulamento. Análise dos processos de candidatura  ao 

Programa - 3 processos indeferidos, 1 processo em avaliação, 7 atendimentos - 

informação sobre o programa. 3 Visitas domiciliárias realizadas no âmbito do 

programa. 

• Foram ativados 779 passes sociais, 624 passes jovem II e 24 passes jovemIII num 

investimento de 13.919,80 €. 
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• Centro de Convívio da Rua do Fragoso (10 novos associados em 2020) - dinamização 

de atividades com o seguinte número de participações: Serviço de Proximidade (700 

- via telefone e ZOOM), Oficina do Grupo de Cante/ Cavaquinho - 3 apresentações 

públicas (51), Oficina do  Grupo de Percussão (46), Alelier de Informática (45), Ateliê 

de Expressão Plástica/"Ponto com Nós" (15),  Ginástica - Séniores Ativos (7), Beleza 

no Centro (18), Almoços Partilhados e Temáticos (23), Visitas Culturais (10), 

Comemoração de Dias Temáticos (Cante das Janeiras, Dia da Mulher, Dia 

Internacional do Idoso e Natal), Ações de formação na área da saúde (35). Pintura e 

desinfeção no interior do Centro.  

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens: acompanhamento de 45 processos de 

proteção e apoio, e assumindo a Presidência, de todos os restantes processos de 

promoção e proteção. 

• Programa Municipal de Envelhecimento Positivo (PMEP): englobou a realização de 6 

das 11 ações previstas no programa, o que corresponde a uma taxa de execução de 

54,5%. Noite de fados  (12 e 13/02) com 261 participantes de 15 entidades de apoio 

social. Criação da versão digital do Projeto Municipal Mais Próximo de Todos – 

componente intergeracional com um conjunto de atividades para crianças entre os 4 

e os 10 anos fazerem individualmente e em família, com a participação do Jardim 

Infantil Nª Sra. da Piedade e 3º ano da EB Almeirim, num total de 48 crianças/alunos 

e de 2 instituições de apoio à terceira idade: Associação de Reformados, Pensionistas 

e Idosos da Torre de Coelheiros e Centro de Convívio da CME, num total de 19 

utentes/seniores. Realizaram-se 2 encontros/ações (janeiro e fevereiro). 

04 03 03 99 – Diversos - Gerir processos de trabalho a favor da comunidade 

• Colaboração com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais: em 09/11 foi 

integrado um cidadão nas Piscinas num programa de 100 horas. 

04 04 SAÚDE PÚBLICA 

04 04 01 Defender o Direito à Saúde, Apoiar as Populações 

04 04 01 02 – Cooperação com Entidades Diversas 

• Évora com Saúde/Envelhecimento Ativo no Concelho: Ações de sensibilização e de 

formação sobre o processo de envelhecimento e de consultas de enfermagem no 

Centro Convívio Municipal. Em 13/02 sessão “Prevenção de quedas” na Assoc. “Os 

Amigos de S. Manços” com participação do Centro de Dia da Torre de Coelheiros, 
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com a presença de 20 cuidadoras das duas instituições, 60 participantes. Em 18/02 

sessão “O sono e o repouso” no Centro de Convívio da CME com a participação de 20 

utentes. Sessões suspensas devido à COVID-19. 

• Participação no Projeto de Prevenção e Intervenção sobre Comportamentos Aditivos 

em Meio Laboral (PICAML) e partilha com os estabelecimentos de educação e ensino 

de materiais do projeto “Eu e os Outros”. 

• Projeto “Alimentação Saudável”, que contou com uma participação total de 100 

pessoas:  

• Realização da iniciativa “Cultivar, Semear e Preservar Juntos o Planeta – As nossas 

ações são o nosso futuro”, para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, em 

16/10, na Praça do Giraldo, dinamizado de acordo com Plano de contingência 

aprovado. Presentes produtores locais, a UF da Malagueira e Horta das Figueiras, 

com o projeto Ervilha e Horta comunitária da Horta da Nora e o IEFP que ofereceu 

alguns menus saudáveis. 

• Na cantina da Escola Básica de S. Sebastião da Giesteira foram dinamizadas  

atividades com os alunos, chamando a atenção para a alimentação saudável e 

sustentável e no Moinho do Alto de S. Bento esteve presente uma turma da EB do 

Bairro de S. António que, em grupos de 5 alunos, semearam e colheram legumes e 

ouviram uma história alusiva ao tema. 

• Em 25/10 realizou-se uma Caminhada “Preservar Juntos o Planeta” entre S. 

Bartolomeu do Outeiro e Torre de Coelheiros, onde estiveram presentes 16 

pessoas. 

• Cuidadores informais: elaboração de caderno de encargos para adjudicação do 

diagnóstico do concelho, através do CLDS 4G. Curso de Capacitação para cuidadores 

numa organização CME e ACES-UCC de 18/01 a 07/03. 

04 04 01 03 – Acompanhamento da Resposta da Área da Saúde nas Freguesias Rurais 

• Após levantamento pormenorizado das condições dos equipamentos realizado em 

2019, foi realizada a gestão corrente de apoio técnico. 

04 05 PROMOVER O DESPORTO, GENERALIZAR A ATIVIDADE FISICA 

04 05 02 Dinamização de Atividades 

04 05 02 01 – Iniciativas Municipais para Crianças em Idade Pré-Escolar e Escolar 
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• Desenvolvimento do PES – Programa Educativo de Saúde Alimentar, numa parceria 

com a ARSAlentejo, Unidade Cuidados na Comunidade Évora e a Univ. Évora. Com a 

pandemia foram suspensas as aulas presenciais mantendo-se as aulas online todas as 

semanas. Em outubro recomeçaram as aulas, no Complexo Desportivo de Évora. 

Participação de 2 crianças. 

• Dinamização do Programa JOGAR + 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 21 Associações Desportivas de Évora (clubes), com 300 

participantes.  Projeto cancelado entre março e setembro devido à pandemia. 

• Programa Municipal Okup@te em Férias Desportivas: Okup@-te Férias Desportivas 

Verão 2020 decorreu de 30/06 a 04/09 nas Piscinas Municipais com 240 

participantes (participação a título gratuito de 7 crianças, cujas famílias estão em 

situação de carência económica ou encontram-se institucionalizadas), distribuídas 

pelos vários blocos. OKUP@-te Férias de Natal, decorreu de 21 a 23/12 e de 28 a 

30/12 com um total de 16 inscrições. A ocupação de tempos livres incluiu atividades 

desportivas, culturais e lúdicas. 

• Projeto Serpente Papa-Léguas: entre setembro e dezembro, promoção da 

mobilidade sustentável com o envolvimento de alunos do 1º e 2º ciclo e respetivas 

famílias.  

04 05 02 02 – Iniciativas Municipais/Atividade Física, Saúde e Lazer 

• Programa “Séniores Ativos”: desenvolvimento de sessões em 22 grupos (freguesias 

rurais e urbanas), aplicação de questionários de satisfação utentes. Realização de 

testes de aptidão física e funcional aos idosos em 20/02. As aulas foram canceladas 

em 14/03 devido à COVID-19. 

• Programa “Inclusão em Movimento” dinamizado pela CME em parceria com as 5 

instituições parceiras: ARAAS, APPACDM, ASCTE, Cercidiana e APCE. Realização do 7º 

Encontro Desportivo na ATKRS – Associação Taekondo, em 06/02 com a participação 

de 36 utentes das Instituições parceiras. Realização do 8º Encontro Desportivo no 

CDE – Complexo Desportivo de Évora, em 20/02 com a aplicação dos testes de 

aplicação física e funcional pelos técnicos municipais, com a participação de 32 

utentes dos parceiros. Foi posteriormente cancelado devido à pandemia. 

04 05 02 04 – Projetos Municipais 
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• Escola Municipal de Atividades Aquáticas (EMAA) de Évora - desenvolvimento de 

atividades desportivas, nomeadamente natação para adultos e hidroginástica. 

Cancelamento das aulas em 13/03 e reinício em 06/10. Em dezembro estavam 

inscritos 145 alunos. 

04 05 02 06 – Promoção do Desporto e do Concelho 

• III Encontro Internacional de Rugby - Jogo Portugal X Espanha | Rugby | 22/02 - A 

Câmara foi co-organizadora deste jogo internacional – seleções nacionais de Portugal 

e Espanha no escalão sub-18), que ocorreu no Complexo Desportivo de Évora no dia 

22/02. A seleção de Espanha efetuou estágio nos dias 19 a 22/02. 

• Em 07/03, no Complexo Desportivo de Évora realizou-se o XXIII Campeonato do 

Alentejo de Corta-Mato, organizado pela Associação de Atletismo de Évora e pelo 

Município, em colaboração com a Associação de Atletismo de Beja e com a 

Federação Portuguesa de Atletismo, com a participação de 446 atletas de vários 

escalões.   

• Decorreu em Évora a Semana Europeia do Desporto (SED) entre os dias 23 e 30/09, 

numa iniciativa da Comissão Europeia destinada a promover o Desporto e atividade 

física na Europa.  

• 22ª edição do "Portugal de Lés-a-Lés": acontecimento anual moto turístico que 

concilia a resistência física e aventura à vertente turística com o objetivo de cruzar 

Portugal de extremo a extremo  - etapa em Évora (02/10), numa organização da Fed. 

de Motociclismo de Portugal.  

• Open Teqball : Evento realizado em 17/10 com a presença de 48 atletas oriundos de 

diferentes clubes/locais do país. Esta nova modalidade, no qual o Juventude Sport 

Clube criou uma secção, realizou uma etapa no campo Sanches Miranda, tendo a 

Federação Portuguesa de TEQBALL, oferecido à autarquia uma mesa de TEQBALL. 

•  “48 Horas Alentejo 2020”: competição destinada a automóveis antigos, organizada 

pelo Road 21 – Portugal Classic Association, com o apoio da Câmara: 1ª etapa em 

Évora - 87 automóveis antigos  parquearam em 17/10, junto ao Templo Romano. 

• Realização do 13º Torneio Luso Espanhol de Badminton, em 08/12, uma co-

organização da CME com o Clube de Badminton de Évora, com a participação de 40 

atletas. Este torneio realiza-se habitualmente em Julho mas foi transferido devido à 

COVID-19. 
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• Etapa de Évora do 12º Critério Paulo Guerra, em 21/12. Realizado no circuito de 

manutenção do Complexo Desportivo de Évora, com a presença de mais de 150 

atletas, numa parceria com CIMAC e Associação de Atletismo do Alentejo. 

04 05 04 – Equipamentos Desportivos 

04 05 04 01 – Construção/Qualificação de Equipamentos  

• Dinamização do Complexo Desportivo Évora, em parceria com vários agentes 

desportivos. Encerramento das instalações de 14/03 a 16/08. Em 27/03 o CDE foi 

cedido para Centro de Realização de Testes – COVID-19. Em 09/05 ocorreu a 

reabertura parcial do circuito de manutenção ao público. Reformulação e aplicação 

do Plano de Contingência em 15/10. A partir de outubro decorreu utilização regular, 

treinos e jogos oficiais, por parte dos vários agentes desportivos, de acordo com as 

normas da DGS. 

• Piscinais municipais, no âmbito do Programa BEM (Beneficiação de Equipamentos 

Municipais): decorreu a obra de Requalificação da Casa da Mata e do Sistema de 

Recuperação das Águas de Transbordo, para permitir o reaproveitamento da água 

utilizada nos tanques de natação. O Parque das Piscinas Municipais reabriu em 06/10 

com o funcionamento da piscina interior. 

04 05 04 02/03 – Conservação e Manutenção e Segurança de Equipamentos Desportivos 

• Manutenção das Piscinas Municipais, Circuito de Manutenção da Mata do Escurinho 

e Polidesportivo Municipal do Bairro do Bacelo. 

• Manutenção do Complexo Desportivo de Évora:  colocação de barras divisórias entre 

o espaço do circuito manutenção e a zona rodoviária, reparação das Torres de 

iluminação, aparelhos de ar condicionado na receção e gabinete técnico, reposição 

chuveiros nos balneários dos árbitros, pintura de todos os edifícios, colocação de 

dispensadores de gel em todos os balneários. 

• Gestão e acompanhamento das condições de segurança e inspeções de manutenção 

a todos os equipamentos desportivos. 

s/cod – Construção de Estádio Desportivo 

• Em reunião pública de 15/01 a Câmara de Évora aprovou a proposta de início de 

procedimento por oferta pública destinado à constituição de Direito de Superfície 
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para Construção e Manutenção de um Estádio Desportivo com utilização parcial pelo 

Município. 

04 06 APOSTAR NA JUVENTUDE 

04 06 01 Planeamento 

04 06 01 01 – Estudos e Projetos 

• Na continuação do trabalho realizaram-se dois Encontros de Jovens nas Freguesias 

Rurais: no dia 01/02 em São Sebastião da Giesteira, com jovens da freguesia, de 

Valverde, Guadalupe e Boa-fé e no dia 29/02 em Nª Srª de Machede, com jovens da 

freguesia, de S. Bento do Mato - Azaruja e de S. Miguel de Machede, não tendo sido 

possível, devido à pandemia, dar continuidade aos encontros. 

• Foi entregue em junho de 2020 uma primeira proposta técnica. 

04 06 02 Dinamização de Atividades 

04 06 02 02 - Programa de Apoio à Juventude 

• Banco de Materiais Escolares: até outubro foram disponibilizados 2000 manuais a 

alunos, entre o 5º e o 12º ano, a estudar numa escola do concelho. 

• Projeto “Laços para a Vida – Casa e Companhia”: realização de reuniões de 

divulgação junto de entidades ligadas à 3ª idade. Integrou 2 jovens no inicio do ano 

mas devido ao encerramento das aulas na Universidade em março, o programa foi 

suspenso. 

• Projeto “Jovens Embaixadores de Évora no Mundo”: no ano letivo 2020/2021 foi 

colocada uma jovem mas apesar do Plano de Contingência não foi possível a sua 

manutenção devido à falta de segurança. Suspenso por acordo com os parceiros. 

04 06 02 03 – Voluntariado Jovem 

• Projeto “VJovem”: integração de jovens para apoio a iniciativas municipais, 

nomeadamente na Candidatura Évora Capital Europeia da Cultura, Semana da 

Mobilidade, divulgação da nova identidade visual. Participação no projeto do IPDJ 

“Jovens contra o fogo 2020”. 

04 06 02 04 – Iniciativas 

• O concurso da imagem gráfica do Mês da Juventude 2020 foi participado por 47  

jovens e a eleição do melhor cartaz decorreu em 20/02 (membros votantes do 
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CMJE). Em 02/03 foi inaugurada uma exposição  no átrio da Câmara com todos os 

trabalhos do concurso. 

• Mês da Juventude: realizado em Março sob o tema “Agir pelo Ambiente, Construir 

um Concelho Sustentável”. Incluía  112 propostas de iniciativas, incluindo o V Capote 

Fest realizado entre 5 e 7/03 e o contributo de 44 entidades. Só se realizaram as 

iniciativas até dia 13/03, sendo que as restantes foram canceladas ou adiadas devido 

ao COVID-19. 

• Concurso Arvores de Natal Recicladas: decorreu entre os dias 18/12 e 06/01 com a 

participação de 16 trabalhos (em exposição na Praça do Sertório) enviados por várias 

entidades: associações, escolas e outras organizações do concelho. 

• Orquestra Juvenil de Sopros: realização de 69 Sessões regulares nas sedes das 

bandas parceiras do projeto - Grupo União e Recreio Azarujense; Casa do Povo de N.ª 

Sr.ª de Machede; Associação Filarmónica 24 de Junho; Associação Filarmónica 

Liberalitas Julia - participação do ensemble de formadores da OJSE no aniversário do 

Coral Évora (02/02), participação nas Comemorações do Dia da Europa (09/05), 

sessões à distância a partir de abril através de plataformas online, gravação de 

apresentações de final de ano letivo, divulgação das mesmas nas redes sociais. 

Reinicio da atividade em outubro com sessões nas sedes das bandas filarmónicas 

parceiras, aplicando um plano de contingência construído para o efeito, que tem as 

referidas bandas como corresponsáveis pela sua aplicação. 

04 06 02 05 – Projetos em Parceria com Outras Entidades 

• 21º Encontro Internacional de Arte Jovem: decorreu de 12/10 a 15/11 e contemplou 

a realização de exposições (Igrejas S. Vicente e Salvador, FEA, Museu, Teoartis, etc.) 

dos trabalhos apresentados a concurso nesta edição, de alunos premiados e ainda de 

trabalhos executados em atelier aberto no encontro anterior. Apresentação de obras 

da 6ª Exposição Internacional de Pintura de Artistas e Professores de Arte.  

05 QUALIFICAR O TERRITÓRIO 

05 01 PLANEAR E INOVAR PARA DESENVOLVER 

05 01 01 Ordenamento do Território 

05 01 01 01 - Plano Diretor Municipal 

• Elaboração do Relatório do Estado do Ordenamento do Território (REOT). 
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05 01 01 02 - Plano Urbanização de Évora (PUE) 

• Elaboração do Relatório de Análise Critica do Plano de Urbanização de Évora 

(RACPUE). Elaboração do Sumário Executivo do RACPUE. 

05 01 01 99 – Outros– Reavaliação PMOT, Estudos Ocupação Urbanística, Projetos 

Estruturantes 

• Elaboração de Parecer Técnico no âmbito da Participação Pública referente ao 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Ligação 

ferroviária entre Évora e Évora Norte – Variante de Évora. 

05 01 01 99 – Outros – Atualização do Cadastro dos Prédios Rústicos e Integração no POP 

• Sistema de informação geográfica municipal: georreferenciação de processos de 

obras particulares e de terrenos municipais e levantamento de estradas e caminhos 

municipais. 

05 01 02 Planeamento Urbano 

05 01 02 01 – Reabilitação/Reconversão Urbana 

• Projetos de Recuperação de Áreas Urbanas de Génese Ilegal: Loteamento Municipal 

do Bairro de Sto. António. 

• Elaboração dos seguintes projetos para candidatura no âmbito do PEDUS/PARU e 

PDCT: 

• Edifício da Rua da República – Centro de Investigação e Documentação de Évora 

(CIDE) – projetos de especialidade; 

• Projeto de Execução da Reabilitação Estrutural dos ex-Celeiros da EPAC; 

• Projeto de Execução da Recuperação da Cobertura dos Paços do Concelho e das 

suas fachadas;  

• Projetos de Execução – Remodelação da instalação sanitário pública localizada no 

Jardim infantil Almeida Margiochi e das Instalações Sanitárias localizadas na Praça 

1º Maio; 

• Projeto de Requalificação do interface Modal no Rossio S. Brás; 

• Aditamento ao Projeto de Execução da Requalificação do Centro de Convívio de S. 

Miguel de Machede. 

05 01 02 02 – Iluminação Pública 
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• Iluminação Pública: feito o 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. 

• Acompanhamento da substituição das luminárias existentes, por sistema LED no 

âmbito da empreitada de remodelação da Iluminação Pública de Évora em 

articulação com a CIMAC. 

05 01 03 Gestão Urbanística 

05 01 03 03 – Fiscalização 

• Fiscalização de operações urbanísticas, resultantes do regime jurídico da urbanização 

e edificação e do RMEUTU: ocupação de domínio público por motivos de obras (97), 

cumprimento de intimações (8), controlo prévio de utilização do edificado - 

fiscalização de telas finais (162), recolha e prestação de informações (154), deteção 

de ilegalidades/irregularidades (101), vistorias (76), controlo de obras em curso 

(105), notificações em procedimentos urbanísticos (7), procedimentos de embargos 

(12). 

05 02 APOIAR A RECUPERAÇÃO E ACESSO À HABITAÇÃO 

05 02 02 Promover a Reabilitação e a Valorização do Património 

05 02 02 01 – Promoção da Reabilitação do Parque Habitacional 

• Gestão do instrumento financeiro/IFFRU2020: efetuados 8 atendimentos (nov-dez). 

• Plano Local de Habitação: Submissão e aprovação da Estratégia local de habitação de 

Évora 2020 l 2026 – graves carências habitacionais – no IHRU e aprovada a 

candidatura ao 1º Direito (Janeiro e Março). Negociação com o IHRU das verbas do 

1º Direito para a Estratégia Local de Habitação de Évora 2020 l 2026 (Abril). 

Assinatura em 17/07 dos acordos de colaboração e de financiamento do Município e 

da Habévora EM 2020 l 2026 com o IHRU, no âmbito da Estratégia Local de 

Habitação de Évora 2020 l 2026. Investimento previsional de 63.706.912 €. 

• Submissão de candidatura para contrato de financiamento de 14 habitações da 

Habévora EM ao 1º Direito (submetida em Maio e aprovada em Outubro). 

• Parceria em 11 candidaturas no âmbito do programa Bairros Saudáveis. 
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• Submissão de candidatura para apoio técnico para equipa a constituir para 1º Direito 

(submissão em Março, aprovação em Outubro).  

• Seminário “Das Estratégias Locais de Habitação à Lei de Bases da Habitação: 

Vantagens e Constrangimentos”, em 14/02 nos Paços do Concelho, numa 

organização da Associação Portuguesa de Habitação Municipal e Município de Évora. 

• Preparação dos acordos de financiamento com a Santa Casa da Misericórdia de Évora 

e Associação Ser Mulher no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Évora – 1º 

Direito.  

• Realização de 38 atendimentos com beneficiários diretos (apoios às famílias) no 

âmbito do 1º Direito (Junho a dezembro).  

• Elaboração de conteúdos – Plano Comunicação Plano Local Habitação: site da CME, 

desdobráveis (1º direito, IFRRU 2020, arrendamento acessível, benefícios/incentivos 

fiscais, etc.)   

• Organização do cadastro e ponto de situação de acordo com as áreas intervenção 

integrada e prioritária para o plano de ação da Estratégia Local de Habitação de 

Évora 2020 l 2026. 

• Contratação pública para equipa no âmbito do contrato de financiamento do 1º 

Direito para a Estratégia local de habitação de Évora.  

05 03 QUALIFICAR A CIDADE, VILAS E ALDEIAS 

05 03 01 Gestão e Reabilitação Urbana 

05 03 01 02 – Património Edificado Municipal 

• Conservação da conduta aérea da Malagueira: ao longo do ano foram efetuadas 

diversas intervenções de impermeabilização da conduta junto às habitações onde se 

confirmaram infiltrações com origem nesta infraestrutura. Reparação/conservação 

dos elementos estruturais da conduta. 

05 03 01 03 – Património Edificado Não Municipal 

• Operação de Reabilitação Urbana Simples – Centro Histórico de Évora:  emissão de 

11 certidões de edifícios ou frações autónomas localizados em área de reabilitação 

urbana, instrução de 6 requerimentos para emissão de certidão, realização de 1 

vistoria e instrução de 6 requerimentos de edifícios ou frações autónomas para 

candidatura a benefícios fiscais. 



65 

 Prestação de Contas | Relatório de Atividades | Ano 2020 |       

05 03 01 04 – Espaços Públicos 

• Recolha de viaturas enquadradas nos critérios legais para serem consideradas 

abandonadas: deteção de 109 viaturas, viaturas removidas pelos proprietários após 

intervenção municipal (95), viaturas recolhidas (10), viaturas entregues para abate a 

empresa certificada (38). 

• Apreciação de pedidos de publicidade e ocupação do espaço público afetos a 

estabelecimentos e emissão de alvarás de publicidade e ocupação de espaço público 

(3), produção de informações relativas a ocupação de espaço público para apoio a 

obras (174) e produção de informações relativas a acompanhamento de intervenção 

em espaço público, por parte de operadores de serviços (145). 

• No que se refere ao programa de qualificação de espaços públicos foram 

desenvolvidas as seguintes ações: 

• Melhoria das Condições de Mobilidade pedonal na Praça Joaquim António de 

Aguiar – instalação de pilaretes; 

• Elaboração de projeto do novo parque Canino de Évora – preparação para 

intervenção, trabalhos preparatórios e nivelamento de terreno, preparação da 

obra; 

• Requalificação do acesso às garagens – Praceta de Santa Catarina – Plano de 

Plantação e Rede de Rega; 

• Porta da Traição - Espaços Exteriores; 

• Planos de plantação – Rua de Machede/Rua Soldado Joaquim Luis/Loteamento 

dos Clérigos; 

• Levantamento de situação: bebedouros públicos nas freguesias urbanas e estado 

de funcionamento e manutenção dos lagos, fontes e chafarizes. 

• Manutenção dos espaços públicos: efetuados trabalhos de poda, abate e plantações. 

• Requalificação de espaços de jogo e de recreio (EJR):  

• Trabalhos de manutenção, inspeção e limpeza dos EJR’s: EB S. Mamede, EBJI 

Galopim de Carvalho, Graça do Divor, EB Azaruja, Giesteira sul, Giesteira norte, 

Vendinha,Valverde, JI Penedo do Ouro, Vista Alegre, Almeida Margiochi; 
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• Preparação dos procedimentos para remodelação e manutenção do EJR: J. I. 

Azaruja, Nª Srª Guadalupe, S. Seb. Giesteira, Nª Srª Machede, Vilas da Cartuxa; 

• Colocação de avisos em todos os EJR públicos: encerramento temporário devido 

ao Covid-19. 

• Turismo Acessível: em execução desde 23/11: criação de percurso inclusivo desde a 

Rua Cândido dos Reis até às Portas de Moura, com eliminação de barreiras que 

dificultam a circulação de peões. Em preparação: sinalética, guia turismo acessível, 

workshop, aplicações web. 

05 03 01 06 – Obras e Loteamentos Particulares 

• Produção de resposta a pedidos relacionados com operações urbanísticas. 

• Emissão de alvarás de construção (294: 137 área do Centro Histórico e 157 

correspondentes à área extra muros), alvarás de loteamento (8), autorizações de 

utilização (256). 

• Emissão de certidões diversas (149), emissão de certidões em regime de propriedade 

horizontal (19) e fornecimento de cópias simples (158), autenticadas (217), digitais 

(1835). 

• Atendimento geral (400), atendimento técnico presencial (258).  

• Foram efetuadas 6 vistorias no âmbito do RJUE e do Código Civil para divisão de 

prédios em propriedade horizontal.  

• Comunicações prévias liquidadas (3). Licenciamentos (357). 

05 03 01 99 – Outros 

• Emissão de licenças especiais de ruido (46) e emissão de licenças de instalação e 

funcionamento de recinto improvisado (4). 

• Regularização de utilização de edificações: elaborado quadro geral de registo de 

informações, investigação e recolha de casos. 

• Análise e intervenção fiscalizadora em resposta a exposições, reclamações ou 

pedidos de informação de munícipes, sobre matérias diversas (41) e relativas a 

estacionamento (202).  

• Fiscalização de empreitadas (as assinaladas com * iniciaram-se em 2020): Obra de 

Adaptação do Palácio D. Manuel a Centro interpretativo de Évora (conclusão); 
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Iluminação Cénica do Palácio D. Manuel*; Reabilitação do Coreto do jardim Público*; 

Requalificação da Escola S. Mamede (2ª projeto)*; Requalificação e Modernização da 

EB1 Manuel Ferreira Patrício; Campo de Jogos da Escola do Bairro da Câmara*, 

Instalações Sanitárias do Jardim Almeida Margiochi* e da Rua Bernardo de 

matos/Beco do Chantre*; Palácio dos Coguminhos – Reparação de Cobertura*, Salão 

Central Eborense*, Teatro Garcia de Resende 1* fase – estacionamento* e 2ª fase – 

edifício*, Remodelação do Largo do Bairro Srª da Saúde, Loteamento Barbarala na 

Casinha – Contentores Subterrâneos e Ecoponto*; Via de Ligação Rotunda Plaza – 

PITE*, Turismo para Todos*, Centro de Convívio de S. Miguel de Machede*; 

Conclusão das obras de infraestruturas da Zona Industrial de S. Seb. Giesteira; 

Ligação Pedonal e Ciclável Bacelo – Portas de Avis; Acesso à Porta da Traição – 

Arranjo Paisagístico; Piscinas: Casa da Mata e Remodelação do sistema de 

Reutilização de água de transbordo dos tanques de Ar Livre; Montagem de Engenho 

e Trabalhos de Construção Civil no Moinho do Alto de S. bento. 

05 03 02 Mobilidade, Circulação e Trânsito 

05 03 02 01 – Estudos e Projetos 

• Procedimento de aquisição de serviços para a elaboração do Plano de Mobilidade 

Urbana Sustentável de Évora (PMUSÉ) e respetiva adjudicação. Apresentação pública 

da Fase 1 do PMUSÉ (Caracterização e Diagnóstico) em 10/12 no auditório do PACT 

com transmissão online. Acompanhamento da Fase 2 – definição de objetivos e 

propostas técnicas de solução. 

• Elaboração de documento com proposta de alteração ao Regulamento Municipal das 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada – Tarifado – (fase final); 

• Elaboração de sorteio de escala de táxis das freguesias rurais para o ano de 2020; 

• Acessos Pedonais/Cicláveis entre os Bairros e o Centro Histórico: Ligação pedonal 

ciclável entre o Centro Histórico e a zona norte da cidade e Ligação pedonal entre a 

Av. Cartaxo Júnior e a Rua Mirante do Hotel. 

• Em RCM de 16/12 foi aprovada a 1ª fase da requalificação do Largo de Avis (Estudo 

Prévio) que prevê o alargamento e nivelamento dos passeios de modo a torná-los 

contínuos, a execução de passadeiras niveladas com os mesmos, a reorganização do 

estacionamento e, no caso do Largo de Avis, a criação de uma plataforma que une a 
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fonte às fachadas, com o intuito de tornar a circulação e permanência pedonal mais 

confortável (em parceria com a UF de Évora). 

• Reformulação da solução viária relativa à circulação de trânsito no interior da 

Azaruja, de acordo com as sugestões da Junta de Freguesia de S. Bento do Mato e da 

GNR. A solução viária foi aprovada pela Junta de Freguesia, aguardando-se os 

pareceres das restantes entidades. 

05 03 02 02 – Segurança Rodoviária 

• 70 intervenções de renovação de sinalização horizontal; 

• Pareceres relativos a cortes de trânsito/proibições de estacionamento/desvios de 

trânsito: Câmara - calceteiros, serviço de águas, serviço de esgotos, serviço de 

jardineiros Proteção Civil, desporto, cultura, etc. (124), obras exteriores (166), 

andaimes e outras ocupações da via pública (131), entradas de viaturas pesadas no 

CH (92). 

05 03 02 03 – Plano de Mobilidade 

• 19ª Semana Europeia da Mobilidade (SEM): decorreu entre 16 e 22/09, sob o tema 

"Emissões Zero, Mobilidade para Todos", e culminou com o "Dia Europeu Sem 

Carros", contemplando as iniciativas: passeio/caminhada de inauguração do Percurso 

Pedonal e Ciclável de Ligação do Centro Histórico aos Bairros da Zona Norte da 

cidade (19/09), caminhada entre Nª Srª Machede e Évora (20/09) e 

seminário/webinar subordinado ao tema "Escolhe como te Moves" (21/09). 

Efetuadas as alterações ao trânsito no CHE (Rua de Avis, Rua do Raimundo entre 

outras). 

• Trevo- Acompanhamento do Funcionamento do Transporte Público: 

• Parecer Prévio Vinculativo favorável da Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes ao procedimento de Modificação Objetiva de Contrato de 

Concessão dos Transportes Urbanos coletivos de Évora – Prorrogação; 

• Reportes à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, no âmbito da 

competência da CME como autoridade de transporte; 

• Elaboração do Relatório atividades da Autoridade de Transportes para 

publicação a página Web da CME; 
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• Avaliação das condições para a atribuição do apoio do Município de Évora à TRE 

– Transportes Rodoviários de Évora, SA de verba proveniente do PART no 

âmbito do estado do Estado de Emergência;    

• Produção de esclarecimentos ao Tribunal de Contas no âmbito da modificação 

objetiva do contrato de concessão de gestão do serviço público de transporte de 

passageiros no município de Évora; 

• Retificação da minuta do contrato ente o Município de Évora e a TRE – 

Transportes Rodoviários de Évora, SA para a atribuição de compensações 

adicionais com recurso a verbas provenientes do Programa de Apoio à 

Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP) 

• 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 4098 avisos de pagamento relativos a estacionamento irregular, 4748 avisos 

de estacionamento proibido e 2851 senhas por infrações (contraordenações). A 

declaração do Estado de Emergência e as medidas de contingência aprovados pelo 

Município no âmbito do combate à COVID-19 determinou a suspensão do 

pagamento tarifado e a suspensão da fiscalização repressiva (apenas de caracter 

pedagógico) de 20/03 a 18/05. A partir de 05/12 foi suspensa a cobrança do 

estacionamento tarifado aos sábados – medida de apoio ao comércio tradicional. 

• Manutenção dos equipamentos de cobrança do estacionamento e atribuição e 

renovação de 1417 selos de residente, substituição de 13 e emissão de 70 novos 

selos de residente. 

• Concurso de concessão de Transportes Públicos: obtenção de Parecer Prévio 

Vinculativo favorável da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes ao 

procedimento da futura Concessão dos Transportes Urbanos coletivos de Évora. 

05 03 03 Qualificação da Rede Viária 

05 03 03 01 – Arruamentos 

• A conservação e manutenção de passeios, vias pedonais e arruamentos (faixas de 

rodagem), ocorreu ao longo do ano incluindo a execução, conservação, manutenção 

e reparação de pavimentos pedonais em materiais pétreos ou pré-fabricados. 

Recorreu-se a prestação e serviços por empresa externa para dar resposta a muitas 

intervenções necessárias. 
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• Repavimentação de arruamentos em Nª Srª Machede em 12/03: intervenções em 

parte da Rua Engº Sebastião José Perdigão, Largo da Casa do Povo e Rua 25 de Abril, 

num total de cerca de 1.200 m2. A obra foi realizada pela empresa Nivelvias num 

investimento de 3.337,00€.  

• Requalificação das guardas laterais da Ponte da Nau (Srª da Saúde). 

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, em 

caminhos municipais e espaço público. 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. 

• Elaboração de Projeto de Execução da Requalificação da Variante à Zona Industrial 

entre as rotundas da Horta das Figueiras e do PITE. 

05 03 04 Energia 

05 03 04 01 – Energia – Estudos e Projetos 

• Preparação dos elementos para a realização de concurso para fornecimento de 

energia elétrica. 

05 03 04 02 – Iluminação Pública 

• Projeto de Promoção da Eficiência Energética na Iluminação Pública no Município de 

Évora – Parceria com CIMAC – Projeto “EEEF – Racionalização da Iluminação Pública”: 

conclusão do projeto de remodelação da rede de iluminação pública, através da 

instalação de luminárias com tecnologia LED, o que permitirá uma poupança de cerca 

de 9 milhões de euros. 
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06 PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, GARANTIR A SUSTENTABILIDADE 

06 01 PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

06 01 01 Eficiência Energética e Energias Limpas 

06 01 01 01 – Incentivar a Eficiência Energética 

• Elaboração de Projeto de Execução – Requalificação de edifícios no Bairro das 

Corunheiras – Eficiência energética (em articulação com a Habévora). 

06 01 02 Preservação do Meio Ambiente 

06 01 02 03 – Viveiro Municipal 

• Funcionamento normal do Viveiro - produção de plantas necessária à manutenção 

dos espaços verdes públicos: Plantações - 197 árvores, 11 arbustos e 444 herbáceas, 

Cedências - JF S. Manços/2 árvores, JF S. Miguel Machede/3 árvores, UF Bacelo e 

Senhora da Saúde/70 Trepadeiras; EB1’s do Concelho/126 arbustos, Hospital 

Militar/28 Arbustos, e Empréstimos - HESE/28 arbustos e Dia da Mulher/1 arbusto. 

06 01 02 06 – Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

• POCITYF – Positive Energy City Transformation Framework - acompanhamento geral 

dos trabalhos a desenvolver em Évora: 

• Escolha das soluções e locais de implementação – soluções BIPV (Building 

Integrated Photovoltaics): trabalho relativos à primeira revisão ao Grant 

Agreement – alteração de edifícios e redesenho de soluções finais; 

• Acompanhamento do primeiro webinar POCITYF com a participação das duas 

Cidades Lanterna do Projeto – Évora e Alkmaar realizado em 01/07 sob o tema 

“Medieval Castles used to have no sockets either”; 

• Participação na criação do Grupo de Trabalho sobre “Comunidades Inteligentes 

Conectadas para Blocos de Energia Positiva em Áreas de Património Cultural”. 1ª 

reunião grupo: 24/11; 

• Acompanhamento das reuniões com as cidades seguidoras que irão replicar as 

soluções implementadas em Évora; 

• Lançamento do questionário que pretende dar a conhecer as soluções do projeto, 

e sobretudo, perceber se estas vão ao encontro das necessidades dos cidadãos; 
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• Reuniões das 4 Faixas de Transição Energética: Soluções inovadoras para edifícios 

e distritos de energia positiva; Soluções de gestão e armazenamento de energia 

peer to peer para flexibilidade da rede; Integração de Mobilidade Elétrica nas 

soluções de planeamento da cidade; Inovação social na co-criação de soluções 

para smart cities; 

• Atribuição de bolsa de criação artística em parceria com a Ci.CLO - POCITYF - 

Positive Energy Blocks | Construir uma cidade autossustentável e amiga do 

ambiente; 

• Campnha promovida pela POCITYF: Desafio #CityFromMyWindow – mostrar o que 

se vê da janela (durante o confinamento). 

06 01 02 04 – Educação Ambiental – Apoio a Atividades de Educação Ambiental 

• Plantações de árvores no Alto São Bento: plantação de árvores e arbustos de 

espécies nativas. 

06 01 02 99 – Outros 

• Dinamização das Hortas Urbanas - renovação dos Acordos de Utilização dos 238 

talhões, fiscalização do cumprimento das regras de utilização tendo sido emitida e 

divulgada junto dos utentes uma recordatória das regras de funcionamento e da 

necessidade do seu cumprimento, averiguação de queixa relativa ao uso indevido de 

fito fármacos e dado que se tratou de reincidência, foi indeferido o pedido de 

renovação, abertura de dois períodos de inscrições para atribuição dos talhões vagos 

(fevereiro e novembro) tendo sido realizadas 13 novas atribuições. Atualização de 

conteúdos na página internet do projeto. 

• Limpeza da Linhas de água em área Urbana: 

• Ribeira da Trugela – entre Rua Armando Antunes da Silva e Variante ao PITE – 

Desassoreamento do leito junto à ponte, para garantir o escoamento da água, e 

reforço das margens com pedra, para sustentação dos taludes instáveis no 

meandro; 

• Ribeira nos Canaviais – junto à Rua 4 de Outubro – corte de canas do leito e 

margens, para garantir o escoamento da água e limpeza do espaço 

06 03 GARANTIR O SANEAMENTO PÚBLICO 

06 03 01 Sistemas Municipais de Saneamento 



73 

 Prestação de Contas | Relatório de Atividades | Ano 2020 |       

06 03 01 01 – Estudos e Projetos 

• Estudo de viabilidade para instalação de colector público de águas residuais na 

Azinhaga das 5 Cepas (B. dos Canaviais); 

• Estudo para substituição do colector do descarregador de tempestade DT5 localizado 

na Quinta do Saragoça; 

• Projeto para execução de bacia de retenção de águas pluviais para minimização de 

efeitos de períodos de chuva intensa na Rua da Cooperativa (B. Sra. Da Glória); 

• Análise das condicionantes relacionadas com as infraestruturas de drenagem de 

águas residuais no âmbito da revisão do PUE (Plano de Urbanização de Évora); 

• Avaliação dos serviços afetados no âmbito do projeto da ligação ferroviária entre 

Évora e Évora Norte; 

• Projeto de Substituição da Conduta de Água e Saneamento dos Canaviais: Apoio à 

Aguas de Vale do Tejo no fornecimento de elementos solicitados pela empresa sobre 

as infraestruturas existentes como base para o dimensionamento do novo coletor e 

acompanhamento das sondagens para desenvolvimento dos estudos geológicos e 

geotécnicos. 

06 03 01 02 – Construção/Beneficiação do Sistema – Manutenção da Rede Municipal 

• Ao nível do saneamento, para além das limpezas de coletores, foram realizadas 

intervenções de reparação de abatimento do coletor em 21 avenidas/ruas/travessas. 

• Foram colocados produtos na rede de saneamento para eliminar a presença de 

roedores e rastejantes sempre que se detetam zonas onde estas pragas se 

manifestam. 

• Foi dada resposta a 770 participações de avarias, nomeadamente 67 inundações 

ocorridas em dois períodos de elevada precipitação; 

• Foram emitidas 4 declarações de descarga de águas residuais industriais na rede 

pública. 

06 04 GARANTIR A ÁGUA PÚBLICA 

06 04 01 Sistemas Municipais de Água 

06 04 01 01 – Estudos e Projetos 
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• Estudo para remodelação da conduta adutora da zona baixa no âmbito do Projeto de 

Execução da Requalificação do Interface Modal do Rossio de S. Brás; 

• Estudo para interligação da rede de abastecimento de água das Quintas das 

Corunheiras com o Bairro dos Canaviais; 

• Projeto para instalação de conduta adutora entre o reservatório de São Manços e a 

Rua Gouveia; 

• Análise das condicionantes relacionadas com as infraestruturas de abastecimento de 

água no âmbito da revisão do PUE (Plano de Urbanização de Évora); 

• Avaliação dos serviços afetados no âmbito do projeto da ligação ferroviária entre 

Évora e Évora Norte. 

06 04 01 02 – Construção/Beneficiação de Sistemas de Abastecimento de Água 

• Intervenção na zona das Quintas do Evaristo  - instalação de uma nova conduta de 

água que permite a interligação desta área de abastecimento com a rede de 

distribuição de água do Bairro de Santo António. Este obra permitirá que sempre que 

surgir algum constrangimento ao fornecimento de água na zona não haja a 

necessidade de proceder a um corte geral do abastecimento, sendo possível 

seccionar a zona de intervenção. 

• Foram respondidas as 983 participações de avaria relativas ao abastecimento de 

água: 335 ruturas na rede pública de abastecimento, 412 anomalias em redes 

prediais, 116 participações de falta de água, 75 referentes a falta de pressão na rede, 

45 avarias em hidrantes (bocas de incêndio, marcos de incêndio e bocas de rega). 

• Foram efetuados 714 cortes de água devido à falta de pagamento das faturas, 85 

revisões de corte, 358 religações de água, 3 aferições solicitadas por munícipes, 692 

ligações de contadores, 569 retiradas de contadores e 841 substituições de 

contadores. 

• Realizaram-se intervenções nas redes de água em baixa, nomeadamente: 

• Remodelação do nó nas condutas dos Canaviais junto à curva da Estrada das 

Salvadas, entre a Rua Soldado Joaquim Luis e a Rua José Régio, entre a Rua Jaime 

Cortesão e a Rua Padre António Vieira, entre a Avenida Batalha do Salado e a Rua 

Padre Manuel Fialho, entre a Rua Duques de Cadaval e o Largo Dr. Evaristo 

Cutileiro, entre a Rua da Fundição e a Rua Intermédia do Parque Industrial, entre 
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Rua Distrito de Évora e a Rua Crónica Eborense, entre a Rua de Alvito e a Rua de 

Ourique; 

• Remodelação da conduta adutora de S. S. da Giesteira desde o Reservatório até á 

rede de distribuição, da conduta adutora do Bacelo na Estrada da Chaínha, na EN 

114;  

• Ligação entre as condutas do Bairro de Santo António e das Quintas do Evaristo; 

• Remodelação/reparação das condutas de abastecimento no Largo dos Colegiais, 

na Travessa das Doroteias e na Rua da Horta das Figueiras, a Avenida Dona Leonor 

Fernandes, na Rua Professor Alberto Reis, na Rua do Trabalho, na EN 114, na 

Travessa das Doroteias e na Rua da Horta das Figueiras, na Rua de Stº António de 

Lisboa; 

• Substituição das condutas de abastecimento na Rua da Boa Vista (Torre de 

Coelheiros), na Rua Henrique Pousão. 

06 04 01 04 – Qualidade da Água 

• Monitorização conjunta, com a AdVT, de cloro residual em todos os sistemas do 

concelho e Leitura conjunta, com a AdVT, dos caudalímetros dos pontos de entrega; 

• PCQA – Plano de Controlo de Qualidade de Água e Controlo interno de qualidade: 

recolha de 1755 amostras para análise no laboratório do PITE, 11534 análises da 

água para consumo humano, 528 boletins de água para consumo humano, 24 

relatórios sobre a qualidade da água para consumo humano, Publicação dos boletins 

trimestrais de qualidade da água para consumo humano, Higienização de 12 

reservatórios das freguesias rurais; 

• Elaboração do Plano de controlo e qualidade da água para 2021 e do Plano de 

Controlo Analítico da Qualidade da Água das Piscinas Municipais para 2021. 

• Piscinas Municipais: Controlo analítico da Qualidade da Água, Instalação de sistema 

de desinfeção por Ultra Violetas no circuito de AQS. 

• Intervenção para regularizar a Qualidade da Água em S. Manços: 

• Reuniões técnicas com a AdVT: definição de novos procedimentos de tratamento 

da água; 

• Descargas periódicas da rede de distribuição para eliminar água com coloração; 
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• Alteração do tratamento da água, nos parâmetros pH e Cloro, para reduzir a 

agressividade da água; 

• Projeto para instalação de conduta adutora entre o reservatório de São Manços e 

a Rua Gouveia. 

 06 04 01 06 – Programa para Uso Eficiente da Água 

• Campanha de Poupança de Água: 

• Algumas atividades previstas a realizar com a comunidade escolar, foram 

canceladas devido às medidas preventivas do COVID-19 que implicaram o fecho 

das escolas; 

• Divulgação do folheto “Água – Basta Tão Pouco para Poupar Tanto” na página 

web do Município; 

• Inserção de frases de jovens eborenses a apelar ao consumo responsável da água 

nas faturas da água, com inicio em agosto de 2019 e conclusão em julho 2020. 

Esta ação enquadrou-se na afirmação de Évora “Cidade Educadora” e na 

prossecução dos objetivos da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas (EMAAC). 

• Implementação de sistema informático de racionalização da gestão da rede: foi 

contratualizado com a empresa AQUASIS o fornecimento de programa de uso 

eficiente da água (Ginteraqua) e de um sistema de gestão operacional (Aquafield) 

que visam garantir uma maior eficiência no desenvolvimento das atividades relativas 

à gestão das infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais. O Ginteraqua já está implementado e o Aquafield será implementado em 

2021 (adiado devido a condicionamentos da pandemia). 

• Medidas estruturais de racionalização da rede: efetuada a avaliação de consumos de 

grandes consumidores no sentido de verificar se o contador instalado está adequado 

ao padrão de consumos, substituição de 841 contadores, parados ou cuja instalação 

tenha mais de 12 anos. 

• Aproveitamento de origens alternativas de água para uso público - Projeto LIFE – 

Água de Prata: 

• Aprovação em RCM de 20/11 dos documentos para abertura do concurso público 

para a Reabilitação de Poços e Nascentes do Aqueduto e execução de um 
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Reservatório e Rede de Distribuição de Água para Rega. Este projeto permitirá 

reduzir os gastos municipais referentes ao consumo de água da rede pública para 

rega dos espaços verdes e diminuir a dependência que a rega de espaços verdes 

tem na rede pública de água tratada.  

• Alteração ao procedimento de contratação para empreitada de Reabilitação de 

poços e nascentes do aqueduto e execução de reservatório e rede de distribuição 

de água para rega; 

• Primeira revisão dos indicadores do projeto na plataforma da Comissão Europeia, 

em articulação com o monitor do projeto; 

• Realização da 2ª visita do monitor LIFE ao projeto, que incluiu elaboração de 

relatório técnico e financeiro com o ponto de situação técnica do projeto e ajustes 

no cronograma; 

• Em 11/12 realizou-se nos Paços do Concelho, reunião do Conselho Consultivo do 

Projeto Life  Agua da Prata (CIMAC, Univ. Évora, ARHA, DRCA e 3 agrupamentos 

de escolas) para apresentação da intervenção a efetuar e auscultar propostas e 

sugestões dos parceiros. O Projeto tem como objetivos: substituir a água tratada 

para rega por água não tratada. 

06 05 ASSEGURAR A LIMPEZA, RECICLAGEM E HIGIENE PÚBLICAS 

06 05 01 Sistema Municipal de Recolha e Tratamento de Resíduos 

06 05 01 01 – Estudos e Projetos  

• Em fase final, processo de avaliação para implementação de sistema de contentores 

enterrados no Bº Cabeço do Arraial, Horta das Figueiras e Centro Histórico. 

06 05 01 04 – Recolha de RSU 

• 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 recolha de papel/cartão que se realiza apenas à segunda-feira no Centro 

Histórico. Um circuito de recolha de resíduos orgânicos junto de grandes produtores. 

• Recolha de RUV (resíduos urbanos volumosos) domésticos em habitações: foram 

respondidas todas as 959 solicitações dos munícipes. Devido ao COVID-19 as recolhas 

em habitações foram efetuadas no exterior das mesmas. Recolha de RUV de apoio a 

27 instituições. 
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• A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorreu de 21 a 29/11 foi 

assinalada através da produção e divulgação de um vídeo de sensibilização para a 

prevenção de resíduos.   

06 05 01 05 – Ações de Sensibilização 

• Campanha de sensibilização “Évora Limpa Juntos Conseguimos”: dirigida à população 

em geral, contemplou a elaboração de informação sobre: material 

incandescente/utilização e deposição de cinzas de salamandras/lareiras, recolha de 

papel/cartão porta-a-porta no Centro Histórico, separação de resíduos para 

reciclagem, recolha de RUV´s e resíduos verdes em habitações distribuído nas 

Freguesias Rurais. 

06 05 01 99 – Diversos 

• Gestão de registos internos e disponibilização de 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. 

• Em parceria com a GESAMB foi submetida e aprovada a candidatura ao Aviso 

POSEUR-11-2017-22 – Inovação e Implementação de Novos Sistemas de Recolha 

Seletiva – Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (implementação de 

um circuito especifico). 

• Em parceria com a Gesamb foi aprovada candidatura ao Aviso POSEUR-11-2019-29 – 

Projeto POSEUR-03-1911-FC-000264, aprovado em 18/05 - Investimentos com vista 

ao aumento de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) de 

compostagem doméstica de RUB e de valorização do composto, incluindo sistemas 

de recolha porta a porta de RUB e PAYT”. O projeto “Évora+Verde”, apresentado em 

11/09 no PACT terá aplicação em Évora: recolha seletiva porta-a-porta de 

biorresíduos produzidos pelos estabelecimentos de hotelaria e restauração 

localizados no Centro Histórico e setor doméstico através de projeto-piloto a aplicar 

no Bairro da Malagueira (1000 fogos).  
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• Projeto desenvolvido pela GESAMB com a participação do município de Évora e 

também apresentado em 11/09 no PACT, "RE-PLANTA": promoção da compostagem 

doméstica e comunitária, valorizando os biorresíduos onde são produzidos. 

06 05 03 Limpeza e Higiene Públicas 

06 05 03 02 - Canil Municipal 

• Projeto Fiel: publicações diárias no facebook, Dia Mundial do Animal – Desafio 

“Postal de adoção”, Passeio Canino - voluntários FIEL, entrevista à revista 

“Veterinária atual”- Medicina de abrigos”, Organização da Palestra para médicos 

veterinários – Esterilização inteligente – parceria com ARPA e International 

Veterinary Consultants, participação na palestra APMVEAC (Associação Portuguesa 

de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia) – abordagem low 

stress em contexto de pandemia, És missão com o Cão - projeto educativo com a 

Escola Salesianos de Évora – atividades assistidas por animais no canil e por zoom, 

Cãominhada solidária em parceria com AAUE (Assoc. Académica Univ. Évora), 

entrevista ao Diário do Sul - Adoção de animais no canil, visita das crianças da Casa 

de acolhimento de Santa Teresinha, da Santa casa da misericórdia de Lisboa - 

atividades assistidas por animais no canil. 

• Projeto Cãovida: esterilizar solidário (campanha de esterilização de animais de 

munícipes carenciados em parceria com a Universidade de Évora) abrangendo 240 

animais e sessões semanais de Reiki no canil. 

• Projeto Pegar e Largar, projeto educativo de gatos assilvestrados recolocados, no 

âmbito do qual se promoveu a captura, esterilização e devolução de 534 animais. 

• Funcionamento do canil: realizadas 23 vistorias de vários âmbitos, intervenções pela 

veterinária municipal em animais alojados (cirurgias de esterilização - 1079, 

desparasitação – 265, teste/despiste de sangue – 101, colocação identificação 

eletrónica – 966, tratamento médico - 1701, vacinação – 678, eutanásia – 32, exame 

clinico – 402, tratamento cirúrgico – 10). 

• Programa de Enriquecimento Ambiental PEAnuts – voluntários e tratadores (terapia 

comportamental – 432, treino – 528, parque de recreio – 5320, passeios à trela – 

4528). 
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• Movimentos de animais: receção de animais com doença irrecuperável para 

eutanásia (31), receção de animais para adoção (18), recolha animais vadios (465), 

recolha de cadáveres (66), reclamação de animais (31) e adoção (467).  

06 05 03 03 – Ações de Prevenção e Sensibilização 

• Efetuada a monda química nos vários bairros da cidade tendo em consideração 

algumas áreas mais sensíveis. 

• Campanha vacinação antirrábica (vacinação: 283 animais, identificação eletrónica: 

39). 

06 05 03 04 – Limpeza e Higiene Urbanas 

• Reparação de 787 contentores (635 de superfície de 800l e 1000l, 127 enterrados e 

25 papeleiras) e substituição de 20 equipamentos de depósito de resíduos de 

superfície de 800l e 1000l), que arderam devido ao depósito de material 

incandescente. 

• Foi iniciada a lavagem a quente de contentores coletivos através da GESAMB. 

• Sanitários públicos: os sanitários públicos estiveram fechados até junho devido à 

pandemia com exceção do existente na Travessa das Casas Pintadas, para apoio aos 

sem-abrigo. Foi assegurado o normal funcionamento e respetiva limpeza, de acordo 

com as normas da DGS. 

• 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. 

• Limpeza dos espaços públicos: dentro do perímetro urbano foram realizadas 3061 

ações para recolha de resíduos (sacos e big-bag´s). 

• Limpeza de montureiras espontâneas em espaços públicos: efetuadas 4311 recolhas. 

09 OUTROS INVESTIMENTOS, SERVIÇOS E ATIVIDADES 

09 01 REFORÇAR A PROTEÇÃO CIVIL 

09 01 01 Proteção Civil Municipal 

09 01 01 01 - Comissões Municipais de Proteção Civil (CMPC) e de Defesa da Floresta 

(CMDF) 
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• Reuniões da CMPC em 19/03 (criação de subcomissão de saúde pública para 

acompanhamento da situação pandémica), 14/09 (reunião extraordinária, por 

videoconferência, para análise do surto ocorrido no Lar da Quinta Sizuda a partir de 

14/09), 12/11. 

• Reuniões da subcomissão de Saúde Pública: 09/04, 26/06, 10/07, 12/09, 15/12. 

• Reuniões da CMDF: 10/01, 21/02, 30/04 (aprovação do Plano Operacional Municipal 

2020), 09/07, 31/07, 27/11. 

• Participação na reunião da CDDF – Comissão Distrital da Defesa da Floresta – 01/07. 

09 01 01 02 - Dinamização de Atividades/Atividade Operacional 

• Foram registadas e encaminhadas para resolução cerca de 2947 

participações/ocorrências. 

• Prevenção de risco de incêndio em perímetro urbano: a Campanha 2020 de vigilância 

sobre prédios com deficientes condições de limpeza/gestão e matéria combustível 

foi implementada de 01/06 a 30/09, coincidindo com o período crítico de risco de 

incêndio a nível nacional. Dados finais da atividade: Prédios identificados (base) alvo 

de ação de fiscalização: 370 (355 em 2019). 

• Participação em reunião de trabalho no CDOS Évora com os SMPC´s do distrito: 

18/05, 25/05, 15/06, 25/06, 27/08. 

09 01 01 03 – Apoio a Instituições 

• Aprovação, em RCM de 20/05, do Protocolo de Colaboração com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Évora, posteriormente assinado em 02/06, no âmbito da 

qual o município concede apoio financeiro de 45.000 € e apoio no pagamento de 

seguros num valor anual de 5.500 €. 

• Aprovação em RCM de 07/10 de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Évora, no valor de 50.000 € que deverá traduzir-se na aquisição de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs).  

s/cod. – COVID 19 

• Atuação do Município para fazer face à pandemia COVID -19: 

• De 19/03 a 30/04 vigorou o estado de emergência (confinamento), em 03/05 o 

país passou a estar em “Situação de Calamidade”, prevendo-se a aplicação 
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faseada de medidas de desconfinamento. Em 14/06 foi decretado o estado de 

alerta que vigorou até 14/09. Em 15/09 foi declarada a situação de contingência 

em vigor até 14/10. Em 15/10 foi declarada a situação de calamidade. Em 06/11 

foi autorizada a Declaração do Estado de Emergência com sucessivas renovações 

até ao final do ano. 

• Aprovação do Plano de Contingência Covid-19 do Município de Évora, no dia 

09/03, cuja 1ª atualização decorreu em 23/03 (adaptação à fase de mitigação do 

combate ao COVID-19). Em 07/05 ocorreu a 2ª atualização (adaptação à fase de 

calamidade e às medidas de desconfinamento). 

• Elaborados Planos de Contingência: Arena de Évora, Complexo Desportivo de 

Évora (15/09), Biblioteca, Complexo Desportivo (1º aditamento), cemitérios do 

Concelho (13 infraestruturas), Mata Jardim Público (11/09), Dia da Ecologia 

(14/09), Programa Laços para a Vida (18/09), Monte Alentejano (24/09), 

Complexo Piscinas Municipais (25/09), Biblioteca Itinerante, Complexo Desportivo 

– 1º aditamento, Mercado dos Canaviais, Orquestra Juvenil, apresentação da 

candidatura de Évora a Capital Europeia de Cultura. 

• Constituição de equipa de Coordenação e Segurança e Saúde: reuniões em 06/03, 

11/03, 13/03, 16/03, 19/03, 20/03, 27/03, 30/03, 04/05, 29/05, 26/06, 28/10, 

13/11. 

• Elaboração pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Ordem de Operação 

Municipal para o Coronavírus, validada em reunião da CMPC de 19/03. Atualizada 

em 20,04, 24/04, 04/05, 18/05, 15/06, 01/07, 19/07, 03/08, 19/09, 29/09. 

• Ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, em situação de 

calamidade e em 14/09 (com elaboração da Ordem de Operações Municipal 02), 

devido à situação criada pelo surto registado na Lar Quinta da Sizuda 

• Identificação de atividades essenciais (abastecimento de água e saneamento, 

recolha de resíduos sólidos urbanos, cemitérios, proteção civil municipal, limpeza 

de edifícios municipais, serviço de veterinária, armazém) e quantificação dos 

recursos humanos afetos. Reforço dos serviços públicos essenciais e de apoio 

direto à população alocando mais trabalhadores, equipamentos e recursos 

(20/03). Formação específica aos trabalhadores de serviços prioritários.  
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• Criação de área de isolamento municipal e plano de atuação para os serviços para 

fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19. 

• Criação de Fundo de Emergência Municipal – em RCM de 08/04 foi aprovada a 

criação do Fundo de Emergência Municipal Covid-19 no valor de 500.000 € para 

fazer face aos efeitos da pandemia de Covid-19, contando em 31/12 com uma 

dotação de  831.850 €. 

• Acolhimento Camião da Esperança em Évora (9 e 10/05): ocupação do espaço 

contíguo ao Templo Romano - realização de testes COVID-19. 

• Visita do Presidente da Câmara e do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa 

Nacional (e Autoridade de Coordenação da Situação de Calamidade na Região do 

Alentejo), em 09/06, ao Laboratório de Virologia Vegetal da Universidade de 

Évora, onde funciona a Unidade de Testes à COVID-19. 

• Colocação de cartazes (bilingue) em todos os edifícios municipais com informação 

genérica sobre COVID-19 (DGS). 

• Medidas preventivas tomadas no cumprimento do Plano de Contingência Covid-19 

aprovado no Município de Évora, das orientações técnicas da DGS e dos diplomas 

aprovados pelo Governo. Destacamos, de forma resumida as medidas adotadas:  

• Para o interior (Março/Abril): Linha telefónica interna para esclarecimento de 

dúvidas (09/03); disponibilização de informação junto dos serviços e 

trabalhadores (11/03); adequação dos postos de atendimento numa primeira 

fase, privilegiando o atendimento telefónico e por meios digitais (13/03) e 

posteriormente o seu encerramento (20/03); disponibilização de equipamentos 

de proteção aos trabalhadores (13/03); encerramento da cafetaria do PITE 

(17/03), reforço da limpeza das instalações (13/03); suspensão do registo de 

assiduidade (20/03); suspensão de autorização de acumulação de funções 

(20/03); implementação generalizada do teletrabalho (20/03); criação de equipas 

de reserva, passando os serviços a funcionar com o mínimo possível de pessoal, 

assegurando o serviço com equipas que se revezam umas às outras sem contacto 

(20/03); serviço de reprografia para apoio aos trabalhadores com filhos em idade 

escolar (20/03); redução do horário do Bar do edifício dos Paços do concelho 

(20/03), encerramento do Bar dos Paços do concelho (06/04), despacho sobre 

assistência a filhos entre os 3 e os 12 anos no período das férias escolares da 

Páscoa, por parte de trabalhadores não abrangidos pelo teletrabalho, despacho 
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com instruções para se reduzirem ao mínimo os trabalhadores com presença 

efetiva nos serviços, higienização de viaturas municipais. 

• Para o interior (Maio/Dez): Implementação de horários desfasados, manutenção 

de teletrabalho, reforço de higienização dos edifícios municipais, adaptação dos 

postos de trabalho fixos – guichets em acrílico, disponibilização de Equipamentos 

de Proteção Individual adequados a cada trabalhador, reabertura do bar dos 

Paços do concelho (18/05), recomeço das consultas de medicina do trabalho 

(15/05), continuação da suspensão das acumulações de funções e do registo de 

assiduidade, ações de sensibilização e esclarecimento junto dos trabalhadores 

municipais, aumento de espaços para refeições; 

• Para o exterior (Março/Abril): Implementação de serviço de atendimento 

telefónico e on-line (13/03); cancelamento das iniciativas de âmbito sociocultural, 

desportivo, de recreio e tempos livres promovidas pelo Município (13/03); 

cancelamento do mercado temporário (13/03); encerramento de equipamentos 

sociais, culturais e desportivos, Parques Infantis (13/03); limite do nº de mesas 

das esplanadas (16/03); encerramento às 21h do Complexo Desportivo e Circuito 

de Manutenção (16/03); criação de regras para utilização do Jardim Público, 

Circuito de Manutenção e Complexo Desportivo (20/03); encerramento do 

Cemitério Espinheiro exceto para a realização de funerais, realização de funerais 

com limitação do nº de pessoas (20/03); criação de espaço de quarentena na 

Herdade da Tesoureira para grupo de etnia cigana (22 a 26/03); encerramento de 

instalações sanitárias públicas com exceção de uma para servir a população sem-

abrigo; em articulação com o Município de Arraiolos, proibição do acesso às 

margens da Barragem do Divor (30/03), distribuição de máscaras de proteção às 

Juntas e Uniões de Freguesia para entrega a munícipes mais vulneráveis;  

• Para o exterior (Maio): Reinicio do atendimento público presencial dos serviços 

municipais, com marcação prévia (07/05), abertura dos cemitérios com regras 

especificas e realização de funerais com novas regras (09/05), abertura ao público 

do Complexo Desportivo e do Circuito de manutenção do Alto dos Cucos, com 

restrições (09/05), retoma da emissão e selos de residente (11/05) e da 

fiscalização do estacionamento no Centro Histórico (18/05), reabertura dos 

acessos ao perímetro da Barragem do Divor (06/05), adoção de medidas pela 

TREVO no âmbito do transporte urbano de passageiros (03/05), continuação da 

higienização de espaços públicos.  
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• Para o exterior (medidas a partir de 01/06): As reuniões da Câmara Municipal 

voltaram a ser presenciais (público foi admitido mediante marcação prévia), os 

serviços públicos municipais continuaram a funcionar com atendimento 

presencial apenas por agendamento prévio, mantendo-se em funcionamento os 

meios digitais e os centros de contacto com os cidadãos e as empresas;  o 

Mercado de Levante ou Temporário de Évora regressou em junho, sujeito a um 

Plano de Contingência aplicável a todas as outras feiras e mercados e foi 

acompanhado de ações de sensibilização dirigidas aos comerciantes e feirantes no 

que se refere à limpeza. Por despacho de 07/10 foi suspenso o Mercado 

Temporário mas mantiveram-se os mercados de venda de produtos alimentares. 

Em 16/11 foram definidos novos horários de funcionamento para os 

equipamentos desportivos (Piscinas, Complexo Desportivo, Circuito de 

Manutenção Alto dos Cucos) encerrando às 13h. Em 11/12 regresso ao horário 

normal dos equipamentos desportivos. 

• Para o Exterior – Apoio à Economia Local: aumento dos prazos para pagamento 

de faturas e cessação dos cortes de fornecimento de água (20/03); suspensão da 

emissão de selos de residente e da fiscalização do estacionamento tarifado 

(20/03); suspensão da faturação e de cobrança das taxas de ocupação de espaço 

público, esplanadas, venda ambulante com efeitos a partir de 01/03 (20/03); 

manutenção de todas as atividades económicas contratadas pelo Município para 

viabilidade das empresas (20/03). Na página de internet do Município e nas redes 

sociais, divulgação de apoios às empresas e divulgação de produtos e serviços 

disponibilizados pelas empresas de Évora. Em Reunião de Câmara de 12/08 foi 

aprovada a prorrogação de isenção de pagamento de taxas de esplanadas até 

final de 2020. Campanha de Natal “Este Natal ofereça uma prenda a Évora, faça 

compras no com+ercio Local”. Suspensão da cobrança do estacionamento 

tarifado aos sábados a partir de 05/12, como medida de estímulo à procura da 

população pelo comércio tradicional. 

• Para o exterior – Higienização de espaços públicos: especial incidência nos 

seguintes locais – Junto ao Hospital e Centros de Saúde, centro de triagem COVID-

19, imediações de lares, imediações do Mercado Municipal, Mercado de Levante 

das Coronheiras e Mercado de Produtores, zonas públicas de concentração de 

pessoas, mobiliário urbano. Estas ações contaram com a parceria das Juntas de 
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Freguesia da cidade e com o apoio de empresas de Évora tais como Agrovisul, 

Evorajardins, etc. 

• Para o Exterior – Apoio Social: Programa “Mais Próximo” através do reforço do 

apoio aos cidadãos mais vulneráveis, nomeadamente aos idosos, aos sem-abrigo 

e aos utentes do Cartão Social do Munícipe (20/03). Implementação de resposta 

de apoio à população para atividades de vida diária com registo de apoio a 132 

agregados familiares entre abril e dezembro, apoio a 49 famílias em situação de 

confinamento ou isolamento profilático para realização de atividades de vida 

diária, prolongamento do prazo de apresentação de despesa no âmbito do Cartão 

Social de Munícipe (20/03); identificação no âmbito da rede social de casos de 

necessidade de apoio (20/03); constituição de espaço de acolhimento de 

emergência para pessoas em situação de sem-abrigo – Monte Alentejano - 

durante o período de confinamento (20/04). Apetrechamento de dois 

apartamentos para respostas de urgência (investimento no valor de 12.985,77€.); 

criação de espaço de quarentena na Herdade da Tesoureira para grupo de etnia 

cigana (22 a 26/03); realização de itinerários quinzenais pelos locais de pernoita 

ou permanência das pessoas sem-abrigo, constituição e funcionamento de ZCAP 

COVID-19 para acolhimento de idosos provenientes de ERPI ilegal, distribuição de 

EPI's pelas IPSS do concelho, visitas de acompanhamento a ERPIS (94), integrando 

equipa com USP e ISS. Funcionamento de cantina escolar por agrupamento de 

escolas para refeições de alunos do Escalão A ou em situações de vulnerabilidade 

(20/03), distribuição de leite escolar; 

• Para o exterior – escolas: 

o Ano 2019/2020: No âmbito da preparação do reinício da época escolar, 

decorreram em maio ações de informação/sensibilização sobre medidas de 

prevenção de Covid-19 em contexto escolar e pré-escolar para cerca de 100 

funcionários municipais colocados nos Agrupamentos de Escolas do Concelho, 

distribuição pelos Agrupamentos de Escolas dos equipamentos de proteção 

individual para os funcionários, de kits de segurança a constarem nas zonas de 

isolamento e solução desinfetante de mãos. Relativamente aos alunos do 1.º ao 

10.º ano, em regime de ensino à distância, apoio às necessidades de impressão 

de fichas e outros materiais de carácter pedagógico. 
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o Ano 2020/2021 - Implementação de medidas preventivas na preparação do 

novo ano letivo, cujo início decorreu na semana de 14 a 17/09, em articulação 

com as diversas entidades competentes nesta área:  1) elaboração de Manual de 

Procedimentos Interno no âmbito do Covid-19, para o ano letivo de 2020/2021 - 

distribuição pelos Agrupamentos de Escolas em 23/09; 2) reorganização do 

serviço de refeições e transportes escolares; 3) formação em 10/09 para o 

pessoal não docente que contou com a participação de 50 funcionárias afetas 

aos refeitórios escolares; 4) apetrechamento dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e de ensino básico de 1º Ciclo da rede pública (entrega de kits para 

as salas de isolamento de cada estabelecimento, de Equipamentos de Proteção 

Individual a todos os funcionários e de solução antissética de base alcoólica – 

equipamentos fixos manuais para entradas e individuais para salas de aulas); 5) 

considerando o encerramento dos bebedouros das escolas do 1º ciclo do Ensino 

Básico - distribuição de garrafas de água de alumínio de 400 ml, reutilizáveis, 

com mosquetão, a todos os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico da rede pública; 

6) visitas aos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública com a 

participação da Unidade de Saúde Pública de Évora, em articulação com os 

responsáveis pelos Planos de Contingência e os responsáveis dos 

estabelecimentos dos quatro Agrupamentos do Concelho (os Agrupamentos 

dispõem de Planos de Contingência aprovados e implementados). 

• Afetação de outras infraestruturas: Cedência das instalações do Pavilhão D. 

Bosco - Fundação Salesianos para instalação de operacionais (17/03); 

disponibilização do Pavilhão da EB Conde Vilalva para acolhimento de pessoas em 

quarentena (19/03), disponibilização do Complexo Desportivo da Herdade da 

Silveirinha e do Complexo Desportivo do Juventude Sport Clube para eventual 

necessidade de acolhimento (20/03); duas unidades hoteleiras para eventual 

necessidade de evacuação de lares de idosos (27/03); disponibilização de 

armazém da Rua da Cortiça no PITE (29/03); Cedência de residências 

universitárias por parte da Univ. Évora para alojamento de profissionais de saúde. 

Celebração em 04/08 de contrato de comodato com a Associação "Chão dos 

Meninos" - cedência gratuita de espaço na Rua Serpa Pinto destinado à realização 

em segurança de visitas das famílias às crianças e jovens acolhidas. Cedência do 

Monte Alentejano à ARSA para a segunda fase de vacinação contra a gripe 

sazonal. 
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• Apoio a entidades: Execução, por parte da CME, de obras (divisórias) em duas 

salas de internamento do Hospital do Espírito Santo (HESE),para adaptação a 

balneário e vestiário para os profissionais que lidam diretamente com doentes 

infetados. Execução de rampa e pavimentação de acesso às instalações 

provisórias nos Salesianos, para recolhimento de doentes no âmbito da 

pandemia. Entrega de máscaras aos Bombeiros e às instituições particulares de 

solidariedade social de Évora. Cedência do complexo desportivo de Évora à ARSA 

– Centro de testes COVID-19 (26/03); fornecimento de refeições aos Bombeiros 

Voluntários de Évora na EB André de Resende (30/03). Oferta de 6 ventiladores ao 

Hospital do Espírito Santo de Évora pelos Municípios pertencentes à CIMAC.  

Disponibilização e montagem de tenda junto à área dedicada COVID-19, para 

acomodação dos doentes em espera para a realização de teste (03/04), 

montagem de espaço para quarentena da população na EB Conde Vilalva (08/04), 

Apoio ao Hospital do Espírito Santo (HESE): rampas de acesso ao quartel das 

Mesquitas (junto ao Teatro), para instalação de parte do serviço de consultas 

externas. Montagem de quiosque de apoio à COVID-19 na Barraca de Pau. Apoio 

ao Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central (ACES) na instalação do 

Centro de Testes ao Covid-19 em novo local - antiga Unidade de Internamento do 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HESE, nos Canaviais: 

alcatroamento de parte de um acesso no interior, sinalização de tráfego, 

desentupimento de esgotos, cedência de separadores de madeira e 

repavimentação do acesso junto ao portão de entrada. Apoio na instalação das 

ZCAP1 (residência Universitária na Av. da Universidade) e ZCAP 2 (armazém na 

Horta das Figueiras). A residência Universitária na Av. da Universidade funcionou 

como ZCAP (estrutura municipal com apoio médico do ACES) de 17/09 a 15/11 e 

passou a EAR (estrutura de apoio de retaguarda sob responsabilidade do ACES)  

de 15/11 a 19/03/2021, tendo atendido 131 utentes (32 enquanto ZCAP e 99 

como EAR);  

• Comunicação: Emissão de informação relativa às medidas adotadas, através de 

colocação de avisos nos diversos canais do Município e do envio de informação 

aos órgãos de comunicação social regional e nacional; criação de uma página no 

website da CME com destaque na página inicial com toda a informação; produção 

e publicação do vídeo “Fique em casa” no canal Évora Noticias. Criação da página 

#Evorasomostodos, para evidenciar a atividade do município no apoio do cidadão 
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e ao nível da cooperação interinstitucional e para apelar ao sentido de 

comunidade, destacando a mobilização de instituições/empresas/ munícipes. 

 

Fonte:Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

09 02 DEFENDER O REFORÇO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

09 02 01 Segurança 

09 02 01 99 – Outros 

• Licenciamento e controlo de atividade de guardas-noturnos: acompanhamento da 

atividade em articulação com a PSP. Abertura de procedimento concursal para a 

abertura de 8 zonas para atividade de guarda-noturno, com publicitação em 10/11.  

09 03 CEMITÉRIOS 

09 03 01 99 – Manutenção de Espaços Exteriores dos Cemitérios Municipais 

• Reparação/manutenção de muros no Cemitério dos Remédios. 

• Requalificação dos Espaços Verdes na Entrada/Zona de Receção no Cemitério dos 

Remédios. 

09 98 OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES 

09 98 01 01 - Serviços Jurídicos e de Contencioso 

• Instrução de processos de contra ordenação: em 31/12 encontravam-se em curso 

993 processos de contraordenação. Em 2020 foram rececionadas 228 participações 

(serviços fiscalização, PSP, GNR, ASAE) das quais 203 deram origem a processo de 

contraordenação e 25 foram arquivadas por não relatarem factos punidos como 
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contraordenação. Foram elaboradas 244 decisões. O montante cobrado ascendeu a 

20.082,00 € sendo a taxa de incobrabilidade de 76%. 

• Em 31/12 encontravam-se a decorrer em foro judicial 46 processos em que o 

município é parte, sendo que 44 processos decorrem no Tribunal 

Administrativo/Fiscal e 2 processos em Tribunal Judicial. Foram concluídos 7 

processos administrativos e 3 processos judiciais. Não ocorreu qualquer processo de 

reclamação de Créditos. 

• Em 2020 decorreram em Tribunal 66 processos de contraordenação (63) e execução 

fiscal (3).  

• Foram arquivados 3 processos de contraordenação, 2 por pagamento e 1 por falta de 

bens. 

• Foram elaboradas 13 participações criminais. Houve 5 despachos de arquivamento 

de participações criminais. 

• Em 31/12, o serviço de execuções fiscais tinha em curso 739 processos de execução 

fiscal, tendo sido concluídos 264, dos quais não resultou qualquer pagamento 

efetivo. Em 2020 foi cobrado o montante de 5981,48€ (2971,38 € de pagamentos em 

prestações e 3010,10 € de pagamentos por conta). 

• Emissão de 374 pareceres no âmbito do apoio jurídico a eleitos, trabalhadores, 

serviços e juntas de freguesia, prestado apoio jurídico presencial e gratuito aos 

munícipes sobre as matérias de competência municipal e informação sobre direitos 

do consumidor: 320 pareceres de apoio jurídico interno e 54 pareceres de apoio 

jurídico externo. 

• Elaboração/revisão de 15 regulamentos municipais, 4 protocolos com entidades, 1 

Despacho sobre Publicação de Normas Internas.  

• Em 2020 correram termos na Divisão Jurídica 12 processos disciplinares e 4 

processos de inquérito. Foram decididos 9 processos disciplinares e 5 processo de 

inquérito (um de 2019). Em 31/12 encontravam-se por concluir 3 processos 

disciplinares. 

• Elaboração de 94 contratos escritos e apoio/trabalho de solicitadoria à realização de 

8 escrituras em notário externo. 
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• Fiscalização preventiva do Tribunal de Contas: desenvolvidos 4 processos de visto 

prévio. 

09 98 01 02 – Auditoria e Modernização Organizacional 

• Desenvolvimento de todos os procedimentos associados à transição para o novo 

normativo contabilístico das autarquias locais (SNC – AP) - desenvolvidas tarefas para 

a gradual e integral implementação do SNC – AP: correção de incongruências 

detetadas na transição de sistemas e a parametrização de contas e mapas no SISAL. 

• Elaboração de Relatório Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos relativo 

a 2019. 

• Programa de Auditorias: devido à situação de pandemia, decorreu somente uma 

ação de auditoria interna no domínio de fiscalização municipal. 

• Ao longo do ano, de forma contínua, foi recolhida e divulgada na página web, 

documentos e conteúdos de publicitação não obrigatória. 

• Apresentação de propostas de declarações de interesses, incompatibilidades e 

impedimentos. 

• Resposta a Inquérito: Índice Potencial Cientifico e Tecnológico Nacional (IPCTN19) e 

outros questionários de âmbito diverso. 

09 98 01 09 – Outros 

• Procedimento de recebimento e gestão das reclamações/pretensões dos munícipes 

face à importância dos mesmos para a melhoria da organização.  

• Elaboração dos Documentos Previsionais e de Prestação de Contas: 

• Acompanhamento da execução das Opções do Plano e do Orçamento Municipal 

para 2020, com reportes aos eleitos e informação aos Órgãos do Município. 

• Aprovação dos documentos de Prestação de Contas do ano 2019 na reunião 

ordinária de junho da Assembleia Municipal. Devido à pandemia da doença por 

COVID-19, o prazo de envio dos documentos de Prestação de Contas ao Tribunal 

de Contas, em 2020, foi alargado para 30/06, por força do n.º 1 do art.º 4.º da Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

• Aprovação das Opções do Plano e Orçamento para o ano 2021 na reunião da 

Assembleia Municipal de 18/12. De realçar, a elaboração, pela primeira vez, dos 






