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construindo
para o futuro!

editorial
caros e caras
munícipes

Chegamos ao final deste mandato autárquico, que iniciou em
outubro de 2013. Foram mais quatro anos de intenso trabalho,
de muitas ações, de muitas obras, de imensas atividades,
cujo objetivo central foi, como sempre será, contribuir para o
desenvolvimento deste concelho e das condições e qualidade de vida de todos os residentes. Estou extremamente
orgulhoso e satisfeito por termos conseguido cumprir esse
objetivo. Mértola está muito melhor, com renovação e
inovação à vista de todos, com imensos investimentos
realizados, que vieram resolver outros tantos problemas e
lacunas. Conseguimos atingir um nível de investimento nunca
antes visto no nosso concelho, quer ao nível do município,
quer ao nível do governo central, que nunca em tempo algum
teve um conjunto de investimentos tão expressivo e valioso
como agora. Ao folhear as páginas deste boletim municipal
poderão comprovar facilmente o que vos escrevo.
Conseguimos manter e até subir o nível alcançado no
desenvolvimento turístico, recebendo reconhecimentos e
prémios por esse desempenho, que muito tem contribuído
para levar a imagem e o produto “Mértola” a todos os cantos
do mundo, e fazendo com que os interesses em conhecer e
ver esta vila e o seu concelho tenham aumentado, contabilizando muitas dezenas de milhar de visitantes portugueses e
estrangeiros, que dinamizam a nossa economia local e são
muito importantes para o comércio local. Mértola tem muito
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para mostrar, tem imensos interesses, uns naturais outros
construídos por nós, que deslumbram os nossos visitantes e
os levam a querer regressar uma e outra vez. Mértola está
em alta, está na moda, e assim irá continuar.
Até conseguimos retomar e desbloquear alguns assuntos
mais antigos, como o processo de Navegabilidade do Rio
Guadiana, ou a Eletrificação Rural, que estão a avançar. Tudo
isto consegue-se com muito trabalho e empenho, e também
pela experiência e conhecimentos que os sucessivos anos
de mandatos nos têm permitido ganhar, e que são fatores
determinantes para se ter sucesso em qualquer município.
Devo nesta altura em que o mandato termina, e dado que já
realcei parte do trabalho e da estratégia desenvolvidos,
agradecer. Desde logo à equipa de colaboradores e funcionários da autarquia, que souberam interpretar o que se
pretendia e desenvolver esse trabalho duma forma muito
profissional, melhorando com o seu trabalho o concelho, e
logo as condições de vida de todos. Também a um conjunto
muito vasto de entidades que connosco sempre colaboraram, internamente no concelho, como exemplo os clubes e
associações, grupos corais e de cantares, centros recreativos e culturais, as IPSS`s, os serviços descentralizados do
estado, entre outros, e também outras entidades externas,
que em muito contribuíram também para o trabalho alcançado, e para o sucesso obtido. Não individualizo cada qual, mas
quero que saibam que muito considero essas colaborações e
parcerias, pois sem elas nunca conseguiríamos chegar tão
longe nas nossas intenções.
A concluir agradecer a todas e a todos os munícipes a
colaboração, que esteve sempre presente em todos os
momentos do mandato. O produto do nosso trabalho destinase a ser usufruído por todos os mertolenses, e ficamos
sempre muito satisfeitos quando isso acontece, dado que
somos representantes de todos no decorrer desta missão de
serviço público. Apresentamos neste boletim informativo
uma parte exemplificativa do produto desta missão, o que
nos foi possível no espaço disponível, pois é sempre nosso
objetivo ter os nossos munícipes bem informados de tudo.

mértola tem delegação da liga
portuguesa contra o cancro
Desde fevereiro deste ano que a vila de Mértola tem uma
delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro, localizada
na Rua 25 de Abril. Este é um importante espaço para a
população do concelho.

posto de atendimento da
autoridade marítima nacional
em mértola desde 2016
A Câmara Municipal de Mértola e a Capitania de Vila Real de
Santo António assinaram, no dia 14 de julho de 2016, com a
presença do Sr. Secretário de Estado do Mar, um protocolo
de colaboração, para a instalação na Vila de um Posto de
Atendimento da Autoridade Marítima Nacional. Esta
pareceria é um sucesso, num serviço de proximidade e de
extrema importância para Mértola.
O Posto de Atendimento funciona nos serviços municipais,
no edifício da Casa da Floresta, e está disponível uma vez
por mês. Este serviço permite realizar um conjunto de atos
administrativos sem que os pescadores e donos de embarcações de recreio tenham que se deslocar a Vila Real de
Santo António.
Para a Câmara Municipal este é um serviço essencial para a
qualidade de vida de todos aqueles que fazem do Guadiana
o seu local de trabalho ou de lazer.

mértola tem gabinete
de apoio ao emigrante
No âmbito de um protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Mértola e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (Governo Português),
assinado em abril deste ano, Mértola dispõe de um Gabinete
de Apoio ao Emigrante, cujo objetivo é apoiar portugueses
que pretendam emigrar, que ainda se encontrem nos países
de acolhimento ou que já tenham regressado definitivamente
a Portugal.
O Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) funciona nas
instalações do Atendimento da Câmara Municipal, no Largo
Vasco da Gama, em Mértola, e assegura uma maior proximidade entre as necessidades da comunidade emigrante e o
Estado Português.
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prémios e reconhecimentos à
câmara municipal de mértola
Nos últimos anos, o concelho de Mértola e a Câmara
Municipal foram distinguidos com vários prémios a nível nacional e internacional. Mais do que o orgulho pelo reconhecimento do trabalho e do esforço desenvolvido, estes prémios
são encarados com muita responsabilidade e motivação
para todos os dias trabalhar mais e melhor.

Bandeira Azul (5 anos consecutivos), Acessível e Qualidade
de Ouro na Praia Fluvial da Tapada Grande, na Mina de S.
Domingos.
"Praia Qualidade Ouro" obtido pela praia fluvial.
A Câmara Municipal de Mértola foi distinguida pela
Associação Bandeira Azul da Europa, pela colaboração na
implementação do Programa Nacional de Vigilância da Bandeira
Azul 2015 (PNVBA) na Praia Fluvial da Tapada Grande, na
Mina de S. Domingos

8.º Festival Islâmico de Mértola, Melhor
Evento da Região Alentejo em 2015, distinguido pela Entidade Regional de
Turismo do Alentejo/Ribatejo.

Certificado Blue Flag, atribuído pela FEE (Foundation For
Environmental Education) em colaboração com a ABAE
(Associação Bandeira Azul da Europa).

1º prémio na categoria "Turismo de Natureza" (Competição
Nacional) e o 1º prémio na categoria "Outdoor Activities"
(Competição Internacional) no ART&TUR - Festival
Internacional de Cinema de Turismo, pelo Filme “Birds of
Southern Portugal” realizado para a Câmara Municipal de
Mértola.
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Prémio Autarquia
Familiarmente
Responsável, pela sexta
vez, pelo Observatório
das Autarquias
Familiarmente
Responsáveis.
Galardão autarquia familiarmente + responsável 6 anos
consecutivos;

Dois 1ºs prémios, um nacional e outro internacional ao filme
promocional do município “Birds of Southern Portugal” de
Daniel Pinheiro;
Excelente posicionamento no Ranking Financeiro dos
Municípios Portugueses, sendo o 2º melhor a nível distrital;

Prémio instituição do ano 2015 atribuído pela Associação
Portuguesa de Museologia (APOM) ao município de Mértola;

Nomeação da aldeia de S. Miguel do Pinheiro, como Aldeia dos
Sonhos, pelo INATEL, em 2015.

Inclusão do bem Mértola na lista indicativa de bens candidatos a Património da Humanidade;
Subida de 97 posições no ITM – Índice de Transparência
Municipal
A edição de 2016 dos Prémios Associação Portuguesa de
Museologia distinguiu a Câmara Municipal de Mértola
com o Prémio instituição.

7º Lugar nacional obtido com o Sítio Web da Câmara Municipal,
na categoria: tipo e atualização;
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Situação financeira do Municipio
O equilíbrio orçamental e o investimento no bem-estar da população do concelho de Mértola tem sido uma constante nas
decisões municipais. Os quadros apresentados demonstram o trabalho dos últimos anos.
2013

2014

2015

2016

10.574.559,00 €

10.475.213,00 €

11.807.288,00 €

12.352.821,00 €

Receitas Capital

3.416.699,00 €

2.580.232,00 €

2.166.695,00 €

2.323.488,00 €

Despesa Corrente

8.963.140,00 €

9.023.273,00 €

8.685.647,00 €

9.126.985,00 €

Despesa Capital

3.849.568,00 €

4.315.029,00 €

4.807.878,00 €

4.000.932,00 €

10.127.623,00 €

9.858.798,00 €

10.361.225,00 €

10.433.119,00 €

1.505.713,00 €

754.272,00 €

805.432,00 €

1.497.156,00 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

00,00 €

Investimento

2.191.796,00 €

2.989.205,00 €

3.281.868,00 €

2.853.070,00 €

Dívida Empréstimos

5.006.167,00 €

4.087.391,00 €

3.692.391,00 €

2.811.078,00 €

Dívida Fornecedores

546.119,00 €

708.337,00 €

328.334,00 €

320.863,00 €

Investimento Aprovado

632.619,00 €

2.819.093,46 €

1.098.283,58 €

1.493.081,00 €

Financiamento Aprovado

644.525,00 €

1.101.776,25 €

716.165,60 €

1.269.122,00 €

Dotação

9.424.405,00 €

9.362.975,00 €

10.685.051,00 €

11.400.474,00 €

Exec. Grandes Opções Plano

5.470.518,00 €

6.029.102,00 €

6.585.886,00 €

6.376.972,00 €

Receitas Correntes

Transf. Orçamento de Estado
Financiamentos Comunitários
Utilização de Empréstimos

Taxa de Execução
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por áreas de intervenção
2013

2014

2015

2016

Administração Geral

362.829,00 €

326.538,00 €

689.748,00 €

400.806,00 €

Serviços Auxiliares de Ensino

402.232,00 €

349.924,81 €

711.008,00 €

379.869,00 €

Ação Social

231.794,00 €

278.613,00 €

280.256,00 €

295.865,00 €

Arruamentos, Estradas e Caminhos

510.145,00 € 1.878.616,00 €

733.432,00 €

704.472,00 €

Abastecimento de Água

613.703,00 €

482.450,00 €

654.910,00 €

492.021,00 €

Saneamento

507.078,00 €

260.175,00 €

280.128,00 €

329.035,00 €

Resíduos Sólidos

160.368,00 €

189.916,00 €

190.448,00 €

171.271,00 €

Cultura

569.589,00 €

244.300,00 €

584.890,00 €

241.799,00 €

Turismo

346.298,00 €

462.394,00 €

703.608,00 €

306.998,00 €

51.869,00 €

28.945,00 €

313.027,00 €

681.730,00 €

Desporto, Recreio e Lazer

489.671,00 €

336.779,00 €

342.724,00 €

194.979,00 €

Administração Autárquica

345.924,00 €

134.191,00 €

176.082,00 €

144.723,00 €

56.830,59 €

146.168,00 €

135.770,00 €

746.353,00 €

568.705,00 €

578.356,00 €

541.903,00 €

773.348,00 €

Indústria e Energia

Habitação
Parque Móvel

Endividamento
Limite Legal
Margem por Utilizar
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obras e empreitadas municipais
Recuperar, reconstruir e construir de raiz possibilitando que
os cidadãos do concelho de Mértola usufruam de mais e
melhores equipamentos é um dos objetivos que a Câmara
Municipal tem vindo a cumprir. A renovação da Zona de Lazer
da Achada de S. Sebastião, a construção do Parque de

Exposições, a reabilitação da Casa Cor de Rosa, cujas últimas duas obras ainda estão a decorrer, são alguns exemplos
de obras mais recentes. Centenas de outras obras foram executadas, na sua larga maioria por administração direta, revelando esta autarquia uma grande capacidade de execução
por parte das suas equipas municipais.

OBRAS INICIADA ANTES DE 2013 E CONCLUÍDAS EM 2013
Muro de suporte - acesso à Frente Ribeirinha
Requalificação Interior do Castelo

VALORES (c/IVA)
76.171,00€
147.212,00€

Conservação do Museu de Arte Sacra

74.194,00€

Centro Polivalente de Corte do Pinto

96.807,00€

Pavimentação do caminho Moreanes-Guizo

359.158,00€

Pavimentação de arruamentos em Moreanes

425.632,00€

Pavimentação de arruamentos em Corte Gafo de Cima

611.389,00€

Saneamento e Pavimentação em Vale de Açor de Cima

703.481,00€

Saneamento e arruamentos
em Corte Gafo de Cima
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Saneamento e arruamentos em Moreanes

Estrada Municipal Moreanes-Guizo

obras e empreitadas municipais
OBRAS CONCURSADAS E CONCLUIDAS ENTRE 2013 E 2017

VALORES (c/IVA)

Remodelação do Parque Escolar EB1 de Mina de S. Domingos

358.556,00€

Saneamento e Pavimentação em Martinhanes

703.087,00€

Substituição do Piso da Sala Polivalente do Pavilhão Municipal

28.236,00€

Remodelação da Casa Branca

263.234,00€

Tratamento Superficial de Pavimentos Betuminosos

153.309,00€

Descarga da ETAR de Vale de Açor de Cima

32.839,83 €

Espaço de Feiras e Mercados - Pavimentação

65.109,00€

Requalificação do Campo de Jogos da Mina de S. Domingos

74.155,00€

Ponte sobre o Rio Oeiras - Reabilitação e Reforço

221.938,00€

Núcleos do Museu de Mértola - Infraestruturas Elétricas e de Segurança

57.660,00€

Drenos em Corte Gafo de Cima

27.591,40€

Igreja Matriz - Musealização de Ruínas Arqueológicas
Réplica da Casa Islâmica na Alcácova do castelo de Mértola
Beneficiação e Construção do Acesso Pedonal EN 265 - Mina de S. Domingos
Colector de Descarga - ETAR de Martinhanes

136.603,00€
88.532,00€
141.340,00€
9.923,91€

Microaglomerado Betuminoso e Marcação Rodoviária

124.552,00€

Construção de Catacumbas e muro de suporte - Cemitério de Mértola

148.861,00€

Edifício Escola Primária de Mértola - Pinturas

37.834,00€

Percurso Ribeirinho - Tamujo e Azenhas

90.466,00€

Estabilização de Caminhos em Saibro

21.041,00€

Construção de Drenos (2) Corte Gafo de Cima

15.099,99€

OBRAS CONCURSADAS ENTRE 2013 E 2017,
EM EXECUÇÃO OU CONCLUSÃO

VALORES (c/IVA)

Zona de Expansão Urbana 1 da Mina de S. Domingos - Obras de Urbanização

732.912,00€ (a)

Saneamento e Pavimentação em João Serra

675.206,00€ (a)

Reabilitação e Refuncionalização - Casa Cor de Rosa

839.495,00€ (b)

Lar das Cinco Freguesias - S. Miguel do Pinheiro - Mértola

3.042.199,00€ (b)
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OBRAS CONCURSADAS ENTRE 2013 E 2017,
EM EXECUÇÃO OU CONCLUSÃO (continuação)
Pavilhão Multiusos Largo da Feira - Mértola

VALORES (c/IVA)
2.631.431,00€ (b)

Saneamento e Pavimentação em Montes Altos

629.635,00€ (a)

Pavimentação de Arruamentos em S. João dos Caldeireiros

675.073,00€ (a)

Repavimentação da Estrada Municipal EM 506

823.352,00€ (a)

Pavimentação de Arruamentos/Substituição Rede de Água - S. Miguel do Pinheiro

580.822,00€ (a)

Saneamento e Pavimentação em Alcaria Longa

931.607,00€ (b)

Substituição da Rede de Água em S. Pedro de Sólis

146.174,00€ (a)

Conservação Acessos à Escola Primária e Centro de Dia (Mina de S. Domingos)

42.715,20€ (a)

(a) - Valor de adjudicação
(b) - Preço base do concurso

Acesso Pedonal Mina S. Domingos

Loteamento na Mina S. Domingos

Centro Escolar na Mina S. Domingos

Rede de Água e Pavimentação
S. Miguel do Pinheiro

Saneamento e arruamentos em João Serra

Saneamento e arruamentos em Martinhanes
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obras e empreitadas municipais

Percurso Ribeirinho - Tamujo e Azenhas | Mértola

Recuperação da Casa Branca em Mértola

Ponte sobre a Ribeira de Oeiras

Réplica de Casa Islâmica em Mértola

Remodelação da Casa Cor de Rosa

Repavimentação da Estrada Municipal EM 506

Pag | 11

obras e empreitadas municipais

Valorização da Entrada Norte da Vila

Melhoria na ETAR de Alcaria Ruiva

Renovação dos Balneários do
Campo de Futebol de Mértola

Arranjos nas estradas de terra batida

Melhoramentos nas ruas do Monte Figueiras

Reparação dos telhados dos Antigos Bombeiros

Recuperação da ETAR de Corvos

Arruamentos na Mina S. Domingos

Remodelação da Casa Marciano e Mário Elias
em Mértola

Pavimentação de Arruamentos e ramal de
acesso em betuminoso em Tacões

Beneficiação de drenagens pluviais no Pomarão

Construção de Passeio no acesso ao
Cais do Guadiana em Mértola
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obras e empreitadas municipais

Reparação de Habitação Social na
Rua 5 de Outubro em Mértola

Obras no Cais do Guadiana

Pavimentação de acesso ao Hotel
da Mina de São Domingos

Beneficiação do Anfiteatro da
Mina S. Domingos

Alargamento de Pontões da estrada de
S. Miguel / Alcaria Longa EN 267

Instalação de Cais Flutuantes em Mértola

Repavimentação da estrada
João Serra-Namorados

Obras de Pavimentação no Centro Histórico
de Mértola

Acesso à praia fluvial da Mina de São Domingos
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obras e empreitadas municipais

Ampliação da Casa Mortuária

Coletor de Esgoto em Mértola

Estacionamento junto ao Hotel Museu

Estruturas de Proteção em Mértola

Remodelação da Entrada de Corte do Pinto

Estacionamento no antigo
Quartel dos Bombeiros

Reparação de Habitações Sociais

Estacionamento junto à Casa Mortuária

Organização do Estacionamento junto à
Praceta das Lojas

Arranjos na Estrada da Bombeira

Estrada Moreanes-Alves
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obras e empreitadas municipais

Limpeza de bermas nas
estradas municipais

Reconstrução de Habitação em Além Rio

Limpeza de Barranco nos Bens

Melhorias na Praia Fluvial

Obras no Mercado da Mina S. Domingos

Drenagens Pluviais nos Bens

Repavimentação da
Estrada Municipal EM 1171

Beneficiação das ruas em S. João Caldeireiros

Pavimentos em Monte Góis

Reparações na Escola de
Vale Formoso

Pinturas no Pomarão

Melhoria de Pavimentos e substituição de redes
de água e fibra óticas em Mértola
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obras e empreitadas municipais

Construção de rampa de acesso à plataforma
no Rio Guadiana

Reforço de muros do Cemitério de Mértola

Recuperação dos muros de acesso
à Torre do Relógio

Reparações na Igreja N.ª Senhora das Neves

Reparação de Habitações Sociais

Coletores Pluviais na Rua S. Pedro
Mina S. Domingos

outras obras
arranjos de estradas de terra batida
pavimentações na mina de são domingos
pavimentação do largo junto à rodoviária em mértola
pavimentação em martinhanhes
pavimentação do estaleiro municipal
manutenção em vários edifícios municipais
alargamento e repavimentação da estrada
en 267 s. miguel/alcaria longa
pavimentação em santana de cambas
ampliação do cemitério de s. joão dos caldeireiros,
apoios à junta de freguesia
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ramal de ligação s. miguel do pinheiro - estrada nacional
arranjos exteriores na sede da j.f. de santana cambas
estrada municipal penilhos-figueirinha
beneficiação do parque de pesados
Requalificação do cine-teatro da mina de s. domingos
pavimentação e arruamentos em namorados
repavimentação entre a ponte do guadiana e fernandes
troço experimental de repavimentação na zona histórica
preparação de arruamentos corte do pinto
piscina municipal de mértola

Cultura
Dos grandes eventos, como o Festival Islâmico e a Feira da
Caça, até às atividades nas pequenas localidades do
concelho, como a Cultura Itinerante, a Câmara Municipal
aposta num leque diversificado de iniciativas, de modo a
agradar a todos. Além de serem um ponto de encontro de
residentes e naturais, os eventos culturais atraem cada vez
mais público de não residentes. Só nas últimas duas
edições do Festival Islâmico, Mértola acolheu mais de 100
mil visitantes.
Trimestralmente, a Agenda cultural apresenta todas as
propostas, como cinema, exposições, teatro, desporto,
concertos e muito mais.

apoio ao associativismo cultural (2013 -2017)
projeto “mértola tem melodia” (2014-2017)
gestão e programação cineteatro marques duque (2013-2017)
gestão e programação casa das artes mário elias (2013-2017)
gestão e programação dos espaços jovem e mértola e espaço
internet mina s. domingos (2013-2017)
gestão e programação das atividades da
biblioteca municipal (2013-2017)
mértolarte (2014/2016)
arte non stop (2013-2017)
festival mur (2016)
festival islâmico (2013/2015/2017)
festas da vila (2013-2017)
lembrar serrão martins (2013-2017)
cultura itinerante (2013-2017)
elaboração agenda cultural (2013-2017)
viagem cultural com jovens (2013-2017)
comemorações do 25 de abril (2013-2017)
s. martinho (2013-2017)
ilha dos sons (2013-2014)

noites no parque
noites na praia
mês da música
participação na rede de bibliotecas da cimbal
encontro associações culturais e recreativas (2013-2016)
concertos em mina de s. domingos (2015/2016)
rede avec (2013-2016)
acordo de cooperação co chefchaoen (2013-2017)
programação cultural (2013-2016)
acompanhamento das hortas comunitárias

colaborações
28º encontro do seminário nacional da história da
matemática (sebastião e silva) (2015)
1º congresso internacional de arquitetura do
mediterrâneo ocidental
v encontro braspor (2016)
residência artística resvés (2016)
apoio à realização das filmagens da curtametragem “feitos ditos de nasredin”
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Festival Islâmico de Mértola
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festas da vila
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Mês da Música

viagem com jovens

Mértola tem Melodia

Festival Mur

arte non stop

Verão na Mina de São Domingos

Comemorações 25 de Abril

Comemorações S. Martinho
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turismo
e património

gestão do pit
gestão do museu de mértola
remodelação do núcleo museológico da ermida e necrópole de s. sebastião;
festival do peixe do rio
feira do mel, queijo e pão
feira agropecuária transfronteiriça de vale do poço
feira da caça
implementação e musealização da réplica da casa islâmica (alcáçova);
conclusão do núcleo da igreja matriz
preparação do pedido de inclusão da candidatura de mértola a património da humanidade
preparação da candidatura de mértola à marca europeia do património
integração na rede portuguesa de museus
integração na rede de museus do baixo alentejo
integração na rede informal de museus rurais do sul
encontro nuome – (2016)
5º encontro uccla (2016)
mercado rural do início do séc. xx (2013 - 2016)
museu/casa do pescador (em preparação)
alteração expositiva do núcleo de alcaria dos javazes (2017)
organização do encontro de museus rurais do sul (2017)
colónia de férias para jovens nas escavações (2013 – 2016)
colaboração na organização do encontro internacional portas do mediterrâneo (2016)
colaboração no encontro nacional de parceiros do roteiro de minas (2016)
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feira da caça / feira do mel, queijo e pão
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festival do peixe do rio / feira agropecuária de vale do poço
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Associativismo
instrumentos de apoio ao
associativismo cultural
e desportivo
programa de apoio à
construção, remodelação e
recuperação de infraestruturas

programa de apoio à
cedência de materiais, bens
e equipamentos
2014

2015

2016
98,00 €

C. Pesca Desp. Mértola 'Os Amigos do Guadiana’

Clube Futebol Guadiana

351,75 €

Clube Náutico de Mértola
Mina de S. Domingos Futebol Clube

Clube Náutico de Mértola

4 500,00 €

Mina de S. Domingos Futebol Clube

4 500,00 €

Sanjoanense Futebol Clube

1 549,80 €
1.500,00 €
4.244,73 €

Ass. Recreativa Cultural e Desportiva Moreanes

1.680,85 €

Associação Recreativa Lombardense

3.955,62 €

Centro Cultural de Boisões

2.238,60 €

Centro Cultural Sapos

1.600,00 €

Centro de Confraternização Republicano Corvos

1.722,00 €

Centro Recreativo e Cultural de Picoitos

2.415,00 €

Centro Recr. e Cultural S. Bartolomeu Via Glória

5.000,00 €

1 899,17 €

434,25 €
1.965,00 €

570,00 €

Centro Cultural e Recreativo de Penilhos

374,25 €

450,00 €

615,35 €

1.824,75 €

1.250,00 €

programa de apoio à
cedência de transportes e
aquisição de viaturas
2017

424,35 €
375,00 €

Centro Recreativo e Cultural de Álvares

675,00 €
487,50 €

2.103,75 €

Centro de Confraternização Republicano Corvos

1.250,00 €

1.500,00 €

Grupo Coral Os Caldeireiros de S. João

1.000,00 €

Moto Clube Os Falcões das Muralhas

Vidas com Garra - Associação

389,99 €

Centro Recr. Cultural dos Trab. de Corte da Velha

416,46 €

Centro Recr. e Cultural S. Bartolomeu Via Glória
Centro Recreativo e Cultural de Picoitos

449,99 €
885,59 €

Terra Bela Associação Musical
Ass. Recreativa Cultural e Desportiva Moreanes

2 500,00 €

341,32 €

284,00 €

336,68 €

390,75 €

320,17 €

400,00 €

949,43 €
327,52 €
1.638,36 €

981,54 €

Centro Recreativo e Cultural Dimartinense

255,00 €

374,99 €

Centro Cultural e Recreativo de Tacões

200,00 €

Bike Clube Monte Fernandes

2016

1.209,60 €

Recreio Golfinho–Ass. Marinheiros Conc. Mértola

Entre Imagem

2015

2 500,00 €

2.029,72 €

Associação Recreativa e Cultural de Alves

Associação Cultural e Recreativa Espírito Santo

2014

348,75 €

578,41 €

Sanjoanense Futebol Clube

Centro de Instrução e Recreio Fernandense

2017

379,61 €

C. Pesca Desp. Mértola 'Os Amigos do Guadiana’

Centro Recreativo e Cultural Gatense

468,91 €

Clube Futebol Guadiana

Associação Juntos para Dinamizar

2017

2016

1 627,50 €

AMDA - Ass. Mértola para Desenvolver e Animar

2014

2015

Clube de Karaté de Mértola

Associação As Rabilongas – Grupo Coral Feminino

651,00 €

Grémio Recreativo 1.º de Dezembro

637,50 €

Raia Chança-Ass. Cultural Promoção Comunitária

299,99 €

Clube de Karaté de Mértola
C. Pesca Desp. Mértola 'Os Amigos do Guadiana’
Clube Futebol Guadiana

780,00€

5.000,00€

199,84€

5.000,00€

1.000,00€

programa de apoio à
realização de eventos desportivos

Clube Náutico de Mértola

1.000,00€

Mina de S. Domingos Futebol Clube

1.000,00€

Sanjoanense Futebol Clube

5.000,00€

Moto Clube Os Falcões das Muralhas

1.800,00€

Clube de Karaté de Mértola

Terra Bela Associação Musical

2.100,00€

C. Pesca Desp. Mértola 'Os Amigos do Guadiana’

2014

2015

2016
1 250,00 €

2017
1 500,00€

537,00 €

590,00 €

620,00 €

Clube Futebol Guadiana

4.938,63 €

4.950,00 €

5 775,00 €

1 300,00 €

Clube Náutico de Mértola

3.559,13 €

8.595,00 €

8 000,00 €

3 000,00 €

programa de apoio à formação
2014

2015

2016

1.500,00€

Clube Futebol Guadiana
AMDA - Ass. Mértola para Desenvolver e Animar
Vidas com Garra Associação
Ass. Recreativa Cultural e Desportiva Moreanes

2017
300,00€

Clube de Karaté de Mértola

2.000,00€

1.027,50€

1.174,00€

2014

650,00€
Vidas com Garra - Associação

500,00€
500,00€

Entre Imagem
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programa de apoio à
realização de grandes iniciativas
1.250,00 €

2015
1.955,00 €

2016
1.920,00 €

2017
2.000,00€

programa de apoio às atividades regulares
2014

2015

Clube de Karaté de Mértola

2016

2017

4 150,00 €

6 500,00 €

2014
Centro Cultural e Recreativo de Monte Alto

2015

2016

2017

400,00 €

C. Pesca Desp. Mértola 'Os Amigos do Guadiana’

27.451,00 €

31.809,00 €

27 853,00 €

27 740,24 €

Centro Confraternização Republicano de Corvos

650,00 €

650,00 €

750,00 €

750,00 €

Clube Futebol Guadiana

30.468,00 €

34.340,00 €

37 416,68 €

37 440,07 €

C. Convívio Cultural e Recr. Santana de Cambas

400,00 €

400,00 €

450,00 €

450,00 €

Clube Náutico de Mértola

33.604,00 €

35.575,00 €

29 646,00 €

32 206,96 €

Centro de Instrução e Recreio Fernandense

650,00 €

650,00 €

750,00 €

850,00 €

Mina de S. Domingos Futebol Clube

19.978,00 €

18.276,00 €

13 433,00 €

14 336,61 €

Centro Pop. Recreio Desporto S. Miguel Pinheiro

1.100,00 €

650,00 €

3 084,00 €

5 500,00 €

Centro Popular dos Trabalhadores de Penedos

1.100,00 €

550,00 €

550,00 €

750,00 €

450,00 €

500,00 €

Sanjoanense Futebol Clube

450,00 €

Ass. As Rabilongas – Grupo Coral Feminino
Ass. Criativa Recr. Desportiva S. Pedro de Sólis

400,00 €

AMDA - Ass. Mértola para Desenvolver e Animar

650,00 €

650,00 €

Associação Reformados da Mina de S. Domingos

500,00 €

500,00 €

Associação dos Moradores e Amigos da Bicada

800,00 €

800,00 €

Recreio Golfinho–Ass. Marinheiros Conc. Mértola

500,00 €

450,00 €

450,00 €

Ass. de Paraquedistas do Concelho de Mértola

400,00 €

400,00 €

400,00 €

Associação Juntos para Dinamizar

850,00 €

850,00 €

Associação 'Os Amigos do Vau Lucas’

300,00 €

300,00 €

Associação Recreativa e Cultural de Alves

250,00 €

250,00 €

Associação Recreativa Lombardense

450,00 €

450,00 €

Associação Recreativa Pomarense

550,00 €

Bike Clube Monte Fernandes

450,00 €

Casa do Povo de Corte do Pinto

550,00 €

Centro Cultural de Boisões

350,00 €

Ass. Recreativa Cultural e Desportiva Moreanes

550,00 €

Centro Recreativo e Cultural de Álvares

950,00 €

650,00 €

550,00 €
950,00 €

Centro Recreativo e Cultural de Picoitos

1.150,00 €

950,00 €

Centro Recr. Cultural S. Bartolomeu da Via Glória

800,00 €

800,00 €

Centro Recreativo e Cultural Dimartinense

300,00 €

300,00 €

450,00 €

Centro Recr. Cultural dos Trab. de Corte da Velha

450,00 €

400,00 €

400,00 €

Centro Recreativo e Cultural Monte Gatense

750,00 €

750,00 €

Entre Imagem

250,00 €

250,00 €

Grémio Recreativo 1.º de Dezembro

650,00 €
500,00 €

450,00 €

450,00 €

400,00 €

350,00 €

400,00 €

450,00 €

450,00 €

500,00 €

500,00 €
250,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Grupo Coral Guadiana de Mértola

1.550,00 €

1.700,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Grupo Coral Os Caldeireiros de S. João

1.400,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Grupo Desp. Cultural e Recreativo Alcariense

2.400,00 €

2.450,00 €

700,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €

250,00 €

NASSA - Núcleo d'Artes de Mértola

500,00 €

300,00 €

Núcleo Naturais e Amigos Concelho de Mértola

600,00 €

600,00 €

750,00 €

Núcleo Sportinguista do Concelho de Mértola

400,00 €

350,00 €

300,00 €

350,00 €

500,00 €

550,00 €

650,00 €

750,00 €

550,00 €

600,00 €

Centro Cultural e Recreativo de Penilhos

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Os GAJA - Grupo Ativo Jovens Animados

Centro Cultural e Recreativo de Tacões

550,00 €

550,00 €

550,00 €

600,00 €

Raia Chança-Ass. Cultural Promoção Comunitária

300,00 €

450,00 €

450,00 €

Centro Cultural Sapos

550,00 €

550,00 €

Moto Clube ‘Os Falcões das Muralhas’ de Mértola

550,00 €

600,00 €

950,00 €

550,00 €

Grupo Coral da Mina de S. Domingos

400,00 €

Ass. Cultural e Recreativa de Espírito Santo

Centro Recreativo e Cultural da Espargosa

250,00 €

€

Jogos Associativos

Jogos Associativos

Pag | 27

desporto

apoio ao associativismo desportivo (2013 – 2017)
gestão do pavilhão desportivo municipal
gestão da piscina municipal
gestão do campo de futebol municipal
gestão dos espaços de jogo e recreio
gestão da praia fluvial da tapada grande
aulas de natação ao pré-escolar, 1º ciclo e universidade sénior
aulas para pessoas com deficiência
beneficiação dos percursos do centro de marcha e corrida
preparação de percursos de btt
preparação da pista de saída para parapente em alcaria ruiva
acompanhamento da instalação e futura gestão da pista de canoagem de mina de s. domingos
trilhos de mértola – trail run (2016 – 2017)
mértola radical (2013 – 2016)
jogos aquáticos (2013 – 2016)
jogos transfronteiriços (2014/2016)
apoio à organização do guadiana challenge – stand up paddle
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desenvolvimento social
A responsabilidade social da Câmara Municipal de Mértola
já foi por diversas vezes reconhecida. Aqui não se apoia dos
8 aos 80, mas sim desde o primeiro dia. Os apoios à
natalidade, às famílias em geral, e aos mais idosos são uma
prioridade em Mértola. Nesta área, a Câmara Municipal
aposta também na prevenção e na promoção de eventos,
em que os vivem mais isolados possam conviver e sair das
suas rotinas. Exemplos dessa dinâmica são a colónia de
férias, o almoço de reformados, o passeio de barco, os
passeios de verão e o Dia da Mulher, entre muitos outros.

educação
bolsas de estudo “serrão martins”
cedência de viaturas municipais às escolas para visitas de estudo
comemoração do dia da criança
oferta de manuais escolares ao 1º ciclo
universidade sénior
atividades de animação e apoio à família

juventude
atividades da comissão de proteção de crianças e jovens de mértola
cursos de verão para jovens

ação social/saúde
apoio a população portadora de deficiência na área da educação;
apoio ao segundo filho e seguintes
mértola acarinha o teu futuro
cartão social do município de mértola – novo regulamento e apoios;
banco de equipamento mobiliário doméstico “não precisas, preciso eu”
atribuição de habitação social
unidade domiciliária cuidados paliativos
serviço de psicologia
plano municipal para a igualdade de género
campanhas da unidade móvel
projeto melhoramentos habitacionais
programa municipal de ocupação municipal temporário para
jovens e para desempregados de longa duração
gabinete de inserção profissional – programas
ocupacionais do iefp (cei/cei+/cei def)
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projeto capacitar +
encontro de reformados/as, pensionistas e idosos/as do concelho
passeios de primavera com idosos/as do concelho de mértola
passeios de verão com idosos/as do concelho de mértola
passeios de inverno com idosos/as do concelho de mértola
comemoração do dia internacional da mulher
passeio de barco para reformados/as, pensionistas e idosos/as
colónia de férias infantil
festa de natal dos trabalhadores da câmara

educação
bolsas de estudo “serrão martins”
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

–
–
–
–

36.085,80€
42.721,00€
45.503,20€
50.541,00€ (valor previsível)

cedência de viaturas municipais para visitas de
estudo a escolas do concelho (escola eb2,3/es s. sebastião
de mértola, centro educativos e alsud)
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

–
–
–
–

30
27
42
29

cedências de viaturas – 20.590,22€
cedências de viaturas – 15.412,60€
cedências de viaturas – 23.751,63€
visitas agendadas – 7.083,65€

comemoração do dia da criança
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

1.850,00€
3.500,00€
1.200,00€
2.421,90€

oferta de manuais escolares ao 1º ciclo
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

–
–
–
–

8.606,45€
7.102,42€
8551.16€
7.966,91€

universidade sénior
ano
ano
ano
ano

letivo
letivo
letivo
letivo

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

–
–
–
–

154
149
158
160

utentes
utentes
utentes
utentes

verbas atribuídas
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

5.500,00€
25.500,00€
20.000,00€
34.800,00€

atividades de animação e apoio à família
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juventude
Atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mértola
Cursos de Verão para jovens.

ação social/saúde
apoio a população portadora de deficiência
na área da educação - 3 beneficiários
2013
2014
2015
2016
2017

–
–
–
–
–

1.227,89€
854.33€
1.193,14€
1.274,07€
289.97€

apoio ao segundo filho e seguintes
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

3.906,33€ - 14 atribuições/ 9 renovações
3.928,70 - 11 atribuições/12 renovações
5.304,84€ - 12 atribuições/22 renovações
4.651,50€ - 21 atribuições/24 renovações

mértola acarinha o teu futuro
2013
2014
2015
2016

-6.600,00€ - 33 vales atribuídos
– 5.200,00€ - 26 vales atribuídos
– 5.200,00€ - 26 vales atribuídos
– 9.600,00€ - 48 vales atribuídos

Atribuição de 133 vales

cartão social do município de mértola
novo regulamento e novos apoios
2013
2014
2015
2016
2017

–
–
–
–
–

61.032,48€ - 939 cartões ativos – 70 atribuições
63.379,71€ - 925 cartões ativos – 62 atribuições
67.451,89€ - 840 cartões ativos – 23 atribuições
57.253,74€ - 767 cartões ativos – 32 atribuições
9.281,42€ - 747 cartões ativos - 10 atribuições

banco de equipamento imobiliário doméstico
“não precisas , preciso eu”
46 pedidos Deferidos
3 Pedidos Pendentes
2 Pedidos Indeferidos
Doações – 6

Atribuição de Habitação Social
2013
2014
2016
2017

-1
–5
–7
–1

Unidade Domiciliária Cuidados Paliativos
2013
2014
2015
2016
2017

–
–
–
–
–

Pag | 32

16 utentes
19 utentes
14 utentes
12 utentes
7 utentes

Serviço de Psicologia
2013
2014
2015
2016
2017

–
–
–
–
–

20
13
13
18
10

utentes
utentes
utentes
utentes
utentes

Plano Municipal para a Igualdade de Género
2013
2014
2015
2016
2017

–
–
–
–
–

11 ações – 2.712,13€
7 ações – 140€
10 ações – 2.328,21€
9 ações – 1.173,75€
6 ações – 2.424,78€

Campanhas da Unidade Móvel
2013
2014
2015
2016
2017

–
–
–
–
–

3.483,00€
2.517,20€
2.237,00€
1.342,60€
3.517,88€

-

2
3
4
2
2

Campanhas
Campanhas
Campanhas
Campanhas
Campanhas

Projeto Melhoramentos Habitacionais
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

36.663,00€
35.408,00€
38.502,45€
24.913,00€

-

apoiadas 12 obras
Apoiadas 9 obras
Apoiadas 10 obras
Apoiadas 8 obras

Programa Municipal de Ocupação Municipal Temporário
para jovens e para Desempregados de Longa Duração
Para Jovens
2013/2014 – 1º Programa – 21 pessoas – 35.280,00€
2014 – 2º Programa – 17 pessoas – 28.560,00€
2015 – 3º Programa – 13 pessoas – 21.480,00€
2016 – 4º Programa – 17 pessoas – 28.560,00€
2017 – 5º Programa – 4 pessoas – 7.920,00€
Desempregados de Longa Duração
2013/2014 – 1º Programa – 18 pessoas – 38.880,00€
2014 – 2º Programa – 26 pessoas – 56.160,00€
2015 – 3º Programa – 15 pessoas – 32.400,00€
2016 – 4º Programa – 20 pessoas – 43.200,00€
2017 – 5º Programa – 37 pessoas – 73.260,00€

Gabinete de Inserção Profissional
Programas Ocupacionais do IEFP (CEI/CEI /CEI def)
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

Foram
Foram
Foram
Foram

integradas
integradas
integradas
integradas

através
através
através
através

das
das
das
das

medidas
medidas
medidas
medidas

42
63
33
20

pessoas
pessoas
pessoas
pessoas

–
–
–
–

103.348,00€
152.178,00€
83.558,00€
57.507,00€

Projeto Capacitar +
Apoio com cedência de carrinha de 9 lugares
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Encontro de Reformados/as, Pensionistas
e Idosos/as do Concelho de Mértola
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

9.612,52€ - 750 participantes
10.672,71€ - 747 participantes
9.610,62€ - 706 participantes
13.066,95€ - 609 participantes

Passeios de Primavera com Idosos do Concelho de Mértola
2013 – 467 participantes

Passeios de Verão com Idosos do Concelho de Mértola
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

449
457
320
324

participantes
participantes
participantes
participantes

Passeios de Inverno com Idosos do Concelho
2014 – 347 participantes
2015 – 415 participantes
2016 – 344 participantes

Comemoração do Dia Internacional da Mulher
2013
2014
2015
2016
2017

–
–
–
–

Bombarral – 268 participantes – 3.447,50€
Lisboa (Revista) – 239 participantes – 3.153,00€
Lisboa (Revista) – 190 participantes – 3.585,00€
Lisboa (Museu dos Coches) – 164 participantes – 463.08€
Óbidos (Festival do Chocolate) – 213 participantes – 1.814,48€

Passeio de Barco para reformados/as, Pensionistas
e Idosos/as do Concelho
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

424
385
418
327

participantes
participantes
participantes
participantes

–
–
–
–

7.088,00€
7.598,00€
7.254,00€
7.751,65€

Colónia de Férias Infantil
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

Albufeira - 20 crianças – 2.100,00€
Isla Cristina – Giralda – 16 crianças - 2.220,00€
Albufeira – 16 crianças – 2.169,63€
Albufeira – 19 crianças – 2.587,50€

Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara
2013
2014
2015
2016

–
–
–
–

Pag | 34

362
336
342
278

participantes
participantes
participantes
participantes

- 6.111,77€
- 6.688,77€
– 10.206,23€
- 11.342,13€
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desenvolvimento económico
atendimento ao empresário e ao investidor
visita aos empresários do concelho
campanha de natal “compre no comércio local”
concurso de montras alusivo ao natal
encontro de empresários (anual)
feira da caça (anual)
revitalização do festival islâmico; feira do mel, queijo e pão,
festival do peixe do rio e feira agropecuária transfronteiriça
sessão de esclarecimentos sobre os apoios “comércio investe”
sessões de esclarecimentos sobre os apoios si2e, na mina de s. domingos e em mértola
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merturis - empresa municipal de turismo
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fundação serrão martins

atividades 2013

atividades 2014

Registados 721 visitantes à Casa do Mineiro, sendo 580
destes visitantes nacionais e restantes 141 cidadãos
estrangeiros. A Casa do Mineiro encerrou a partir de 24 de
agosto para obras.
v Durantes este ano registou-se um total de 2257 visitantes ao
Cineteatro.
v Realizaram-se 13 visitas guiadas num total de 320 pessoas.
v O número de utentes dos outros serviços disponibilizados na
Casa do Mineiro foi de 1621.
v Realização do II Encontro Mineiro de São Domingos.
v Acolhimento de um Estágio profissional.
v Registo áudio e vídeo de habitantes, antigos trabalhadores da
mina, pessoas ligadas ao contrabando e Guarda Fiscal.
v Acolhimento, marcações apoio logístico e de secretariado do
atendimento ao munícipe, feito pelo chefe de gabinete do
Presidente, Luís Madeira, nas instalações da Casa do
Mineiro- Centro de Documentação.
v Divulgação do processo de urbanização da Zona de
Expansão Urbana 1 da Mina de São Domingos, promovido
pela CMM e registo dos contactos dos potenciais
interessados.
v Avaliação diária e global dos visitantes dos núcleos abertos e
dos utilizadores do serviço de atendimento proporcionado na
Casa do Mineiro.

v

v
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v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

A Casa do Mineiro registou 1676 visitantes à Casa do Mineiro,
sendo 1459 destes visitantes nacionais e restantes 217
cidadãos estrangeiros. A casa do Mineiro reabriu a 7 de
Fevereiro.
Durantes este ano registou-se um total de 3202 visitantes ao
Cineteatro.
Realizaram-se 16 visitas guiadas num total de 642 pessoas.
O número de utentes dos outros serviços disponibilizados na
Casa do Mineiro foi de 1090.
Realização do III Encontro Mineiro de São Domingos.
Realização das 1ªs Jornadas Interdisciplinares da Mina de
São Domingos.
Acolhimento de um Estágio Curricular.
Apresentação do Livro “Mina de São Domingos – Território,
Património Mineiro” de Jorge Custódio.
Apresentação do Documentário “Vê Lá Companheiro” no
Cineteatro.
Realização da II Bienal de fotografia Maurício Vargas.
Registo áudio e vídeo de habitantes, antigos trabalhadores da
mina, pessoas ligadas ao contrabando e Guarda Fiscal.
Divulgação do processo de urbanização da Zona de
Expansão Urbana 1 da Mina de São Domingos, promovido
pela CMM e registo dos contactos dos potenciais
interessados.
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Em 2015, a Casa do Mineiro foi visitada por 1720 pessoas,
sendo 1326 destes visitantes nacionais e restantes 394
cidadãos estrangeiros.
Durantes este ano registou-se um total de 2579 visitantes ao
Cineteatro.
Realizaram-se 20 visitas guiadas num total de 842 pessoas.
O número de utentes dos outros serviços disponibilizados na
Casa do Mineiro foi de 985.
Realização do IV Encontro Mineiro de São Domingos.
Realização das 2ªs Jornadas Interdisciplinares da Mina de
São Domingos.
Acolhimento de um Estágio Curricular e um Estágio Emprego.
Registo áudio e vídeo de habitantes, antigos trabalhadores da
mina, pessoas ligadas ao contrabando e Guarda Fiscal.
Inauguração de exposição de fotografia de António Catarino.
Exposição “El Ferrocarril del Guadiana” no cineteatro.
Criação da página de internet da Fundação Serrão Martins
http://www.fundacaoserraomartins.pt/
Divulgação do processo de urbanização da Zona de
Expansão Urbana 1 da Mina de São Domingos, promovido
pela CMM e registo dos contactos dos potenciais
interessados.
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Durante este ano registou-se um total de 1394 visitantes à
Casa do Mineiro, sendo 1094 destes nacionais e restantes 300
cidadãos estrangeiros.
Registou-se também um total de 2514 visitantes ao Cineteatro.
Realizaram-se 16 visitas guiadas num total de 780 pessoas.
O número de utentes dos outros serviços disponibilizados na
Casa do Mineiro foi de 823.
Realização do V Encontro Mineiro de São Domingos.
Realização das 3ªs Jornadas Interdisciplinares da Mina de São
Domingos.
Realização da 1ª Oficina da Memória.
Acolhimento de um Estágio Curricular e um Estágio Emprego.
Registo áudio/vídeo de habitantes, antigos trabalhadores da
mina, pessoas ligadas ao contrabando e Guarda Fiscal.
Inauguração de exposição de fotografia “Do Rio a Pindaré, um
outro Brasil” de Luís Guita.
Exposição “El Ferrocarril del Guadiana” no cineteatro.
Contatos com investigadores e alunos, que se encontram a
desenvolver estudos sobre a Mina de São Domingos.
Divulgação do processo de urbanização da Zona de Expansão
Urbana 1 da Mina de São Domingos, promovido pela CMM e
registo dos contactos dos potenciais interessados.
Inventariação da documentação para a criação do arquivo da
empresa Mason and Barry.

fundação serrão martins / Feira do mineiro
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destaques
requalificação ambiental investimentos públicos
nas minas de s. domingos
melhoram abastecimento
de água a mértola
Uma intervenção aguardada pelas populações há mais de
30 anos, avançou por muita insistência desta autarquia, que
com o todo o seu empenho e dedicação criou condições e
fomentou parcerias para que tal fosse finalmente possível!
Foi um trabalho e um esforço continuado e difícil, mas a
autárquica nunca deixou cair esta ambição, nunca deixo
cair este projeto, nunca poderia deixar cair esta promessa!
A estratégia na qual se baseia o Projeto de Requalificação
da antiga Mina de São Domingos pretende recuperar
ambientalmente a área, fazendo nascer uma nova dinâmica
para o desenvolvimento económico, valorização do
território e aproveitamento dos recursos, com um elevado
impacto, no concelho de Mértola seguramente, mas
alargado a toda a região Alentejo
As obras de construção da 1.ª fase, com um valor de
investimento aproximado de 3,8 milhões de Euros já se
encontram no terreno numa intervenção a cargo da EDM –
Empresa de Desenvolvimento Mineiro
Os encargos financeiros da obra são suportados pela EDP,
Câmara Municipal de Mértola e proprietários. A EDP terá
85% da responsabilidade financeira da obra, a Câmara
Municipal e os proprietários 15%, num custo total de 1
milhão e 350 mil euros. A obra será executada em três
fases, com a conclusão prevista para dezembro de 2018.
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A Câmara Municipal de Mértola promoveu uma ação de
divulgação pública dos investimentos previstos para o
concelho na área de abastecimento de água, que decorreu
no dia 9 de agosto, no cine-teatro Marques Duque. A
iniciativa teve a presença do Ministro do Ambiente, João
Pedro Matos Fernandes.
Realizou-se a apresentação dos investimentos a executar
no concelho na área de abastecimento de água, no
contexto Sistema de Parceria Pública Integrada de Águas
do Alentejo.
Simultaneamente foi feito o lançamento do concurso
público da empreitada de Adução à Zona Noroeste de
Mértola, mediante reforço da adução até Mértola, com
água vinda do Sistema do Guadiana Sul, permitindo
resolver problemas de falta de água em várias localidades
do concelho de Mértola. Envolve a construção de uma
conduta com 10,7km, uma estação elevatória e a adaptação de diversos reservatórios.
Um investimento total em três empreitadas de de 5,7
milhões de euros a cargo da AgdA – Águas Públicas do
Alentejo, cujo objetivo principal será deixar de depender
dos furos de água subterrânea.

destaques
abastecimento a mértola
solução técnica
1 - Adução ao Eixo Serpa-Mértola
Investimento: 1 milhão de euros*
Reforço da adução até Mértola, com água vinda do Sistema
do Guadiana Sul, permitindo resolver problemas de falta de
água em várias localidades do concelho de Mértola.
Envolve a construção de uma conduta com 10,7km, uma
estação elevatória e a adaptação de diversos reservatórios.

2 - Adução à Zona de Mértola Noroeste
Investimento: 3 milhões de euros*
Adução à zona de Mértola Noroeste incluindo a construção
de um conjunto de troços adutores, gravíticos e elevatórios,
com uma extensão de cerca de 68km, três reservatórios
novos e quatro estações elevatórias.
3 - Adução à Zona de Mértola Sudoeste
Investimento: 1,7 milhões de euros*
Expansão do abastecimento a novas povoações, incluindo
a construção de um conjunto de troços adutores, gravíticos
e elevatórios, com uma extensão de cerca de 50km, e duas
estações elevatórias.
*(Valor cofinanciado a 85% pela União Europeia, através do Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos no âmbito
do Portugal 2020)
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destaques
eletrificação rural no
concelho, uma realidade
O dia 21 de abril foi uma data histórica para o concelho
de Mértola. A eletrificação rural, um projeto há muito
ambicionado pelos habitantes e proprietários agrícolas, iniciou os trabalhos para servir 56 montes.
Os encargos financeiros da obra são suportados pela EDP,
Câmara Municipal de Mértola e proprietários. A EDP terá
85% da responsabilidade financeira da obra, a Câmara
Municipal e os proprietários 15%, num custo total de 1
milhão e 350 mil euros. A obra será executada em três
fases, com a conclusão prevista para dezembro de 2018.

navegabilidade
do guadiana
Durante o mês de maio, com o objetivo de fazer o
ponto de situação e programação futura relativamente
ao processo de navegabilidade do Guadiana, Mértola
recebeu uma importante reunião de trabalho com os
representantes das diferentes entidades com participação no processo.
Relativamente ao troço Alcoutim – Pomarão, foi aprovada
uma candidatura Interreg, que permitirá financiar em 75% o
desenvolvimento do projeto e a realização da obra, com um
custo previsto de 1.000.000 . A Direção-Geral de Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) irá
preparar o projeto e lançar a obra no início de 2018.
No troço Pomarão – Mértola já foi autorizado pelo Ministério
do Mar o levantamento topo-hidrográfico que se inicia
também já em 2018, etapa essencial e que determinará as
intervenções necessárias para a definição da tipologia de
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destaques
construção do pavilhão
multiusos em mértola
avança a bom ritmo
Mais um investimento determinante para o futuro do
concelho que ascende os dois milhões e quinhentos
mil euros.
Os espaços do novo Pavilhão Multiusos de Mértola foram
concebidos de modo a possibilitar um uso intensivo e
flexível, permitindo a sua adequação a múltiplas atividades
e a organização de variados conceitos de eventos, exposições ou espetáculos que se pretendam realizar.

Ao nível do Largo da Feira terá um amplo espaço destinado
à realização de eventos de carácter social, cultural e
económico e no exterior um pequeno volume autónomo
que poderá funcionar como bilheteira ou posto de informação e um miradouro. Na zona da cave foi projetada uma
área de estacionamento automóvel, com capacidade para
71 veículos ligeiros, com acesso direto a partir da EN 122.
Este espaço pode, também, ser utilizado para a realização
de eventos.

construção do lar das 5
freguesias em s. miguel
do pinheiro avança
Uma ambição tornada agora realidade com um
investimento que ascende aos três milhões de euros e
tem um prazo de construção de 450 dias.
O Lar é composto por dois pisos e irá ter todas as valências
para prestar os cuidados aos utentes, nomeadamente 18
quartos individuais e 21 duplos, sala de enfermagem, salas
de convívio, instalações sanitárias adaptadas a pessoas
com mobilidade condicionada, refeitório, espaços exteriores, entre outros. Possibilita entre 25 a 30 empregos diretos
e vai dinamizar economicamente a região.
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Comunicação
boletim municipal
agenda cultural
newsletter semanal
página web
facebook
twitter
canal vimeo
envio de sms
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horário
agenda

Terça a Domingo || das 10h00 às 20h00 || encerra à Segunda Feira

Verão em Mértola e na Mina» setembro
Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço» 08 a 10 setembro
Viagem Cultural com Jovens a Estocolmo» 14 a 17 setembro
Feira da Caça» 20 a 22 outubro

Atendimento público com marcação prévia
Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Liliana Vitoriano
Vereadores
João Miguel Palma Serrão Martins
Secretariado Maria Emília Ruivo
António José Guerreiro Cachoupo
Secretariado Almerinda Silva/Fátima Hilário
Vereadores sem pelouro
Miguel da Conceição Bento
Maria Madalena Lança Marques
Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos

Telefones
Geral 286610100 | Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Internet da Mina de S. Domingos 286647673
Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo João Miguel Palma Serrão Martins
Telefone 286647534
Ficha Técnica
Edição // GCIM . Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
Coordenação // Margarida Guerreiro e Rui Marreiros
Redação // Fotografia // Maquetagem // Ana Horta, Jorge Branco,
Manuel Marques, Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais
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