Fundação Serrão Martins
Plano de Actividades 2011

1. Plano de Actividades 2011
A Fundação Serrão Martins é uma instituição de direito privado e utilidade
pública com sede na Mina de S. Domingos, concelho de Mértola. Tem como
membros fundadores a Câmara Municipal de Mértola e La Sabina – Sociedade
Mineira e Turística, SA. A Fundação prossegue fins sociais, culturais, artísticos,
educativos, científicos e económicos com vista à elevação do nível sócio
cultural e técnico do concelho, em harmonia com os princípios tradicionais da
região.

O Plano para 2011 seguirá a linha de actuação do ano transacto e os seus
objectivos, consolidar e qualificar as competências da Fundação na área da
investigação, preservação e valorização do património e história mineira do
concelho. Definem-se como linhas orientadoras do plano a (o):



Consolidação do modelo organizacional e funcional da Fundação
através da normalização e monitorização de procedimentos técnicos,
administrativos e financeiros;



Reforço da parceria com a Câmara Municipal de Mértola e Merturis no
sentido da assessoria no planeamento, financiamento, gestão e
avaliação de projectos estruturantes em matéria de Património, Turismo
e Desenvolvimento;



Conceptualização, candidatura, execução e avaliação de projectos
e iniciativas de acção que concretizem o objecto social da Fundação no
âmbito das áreas de intervenção que preconiza;



Reforço, recuperação, restauro, avaliação e divulgação do acervo
documental e espólio mineiro da Fundação;



Reforço e diversificação das actividades de animação e educação
com vista à promoção e rentabilização do património existente;
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Melhoria das acessibilidades e condições de visitação;



Reforço do trabalho de investigação e conhecimento associado à
história, património edificado, património natural e geológico da Mina de
S. Domingos e área envolvente;



Participação em redes de parceiros, nacionais e internacionais, para
intercâmbio de experiências e potenciação da capacidade e qualidade
da acção da Fundação.

Para o ano de 2011 a sua acção decorre em 5 áreas complementares:

TURISMO & DESENVOLVIMENTO

Recuperação, manutenção e promoção turística do património edificado,
histórico, cultural e etnográfico do concelho, em particular, na Mina de S.
Domingos.
ACÇÕES
→ Boas Práticas


Visitas a outras explorações mineiras para conhecimento e
intercâmbio de boas práticas.

→ Participação e colaboração em projectos, eventos e redes nacionais e
internacionais (Autarquia, Merturis, Universidades, Centro de estudos, etc.)
→ Projecto TRILHOS
Conservação e visitação no Parque Natural Vale do Guadiana




Implementação, sinalização de 9 percursos pedestres na área do
Parque Natural Vale do Guadiana (Elaboração de folhetos, processo
de homologação, Divulgação).
Reedição do Livro das Aves do Parque Natural (Divulgação)
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Projecto Francelho
Pólo de Interpretação da Rota do Minério/ Exposição Erica
Andevalensis

→ Plano Integrado para o Património


Projecto estratégico inserido num de modelo de gestão integrada do
património cultural do concelho que prevê a realização de acções de
preservação, valorização e animação dos recursos patrimoniais
numa lógica de parceria e sustentabilidade. As acções previstas
inserem-se em 4 eixos estratégicos: (1) Preservação e Valorização
do Património; (2) Animação e Sustentabilidade; (3) Conhecimento,
Inovação, tecnologia e criatividade; (4) Promoção, comunicação e
divulgação.



Melhoria das Condições de Visitação na Mina de S. Domingos


Levantamento e sinalização de zonas perigosas no circuito de visitas
urbano-industrial da Mina de S. Domingos/Pomarão;



Protecção dos vestígios arqueológicos existentes;



Implementação de um circuito interpretativo na zona urbana da Mina de
S. Domingos (Português, Inglês);



Obras de recuperação da Casa do Mineiro (infiltrações) integrada no
circuito de visitas do Museu de Mértola;



Criação e Edição de um Folheto/Mapa Interpretativo do Circuito em
Português, Inglês e Espanhol;



Instalação de uma estação multi-serviço para apoio aos turistas que se
deslocam em auto-caravanas (Aquisição do equipamento que inclui
grelha de drenagem de águas sabonetadas, despejo de cassetes de
WC-químico, saídas de água potável e trabalhos de preparação do local
para instalação do equipamento em causa)



Mértola Mais – Pacotes de animação turística para valorização e
sustentabilidade do Património Cultural


Criação/ reestruturação de 4 Programas de Animação Turística com
base no património cultural do Concelho;
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Estabelecimento de parcerias com operadores turísticos para a criação,
promoção e venda dos programas (alojamentos, restauração, empresas
de animação, agências de viagens);



Realização de 4 Fam/Press-Trips de Promoção dos programas criados
para operadores turísticos e imprensa especializada;



Criação de merchandising e material promocional associado aos
programas estabelecidos em 6 línguas (português, inglês, espanhol,
francês, alemão, holandês) tendo por base os nossos principais
mercados emissores.

 Mina de S. Domingos – Maleta Pedagógica


Produção de conteúdos (história da mina, o complexo industrial, a

estrutura urbana, o caminho de ferro);


Produção de jogos pedagógicos;



Produção gráfica;



Edição e publicação;



Divulgação junto dos públicos-alvo.

 CriARTE – O Património como inspiração para a criação artística e
design – Fundamentos para a criação da linha de Merchandising/
Design


Realização do Estudo ”O património como inspiração para a criação
artística e design – Fundamentos para a criação da linha de
merchandising Mértola com Gosto”



Elaboração de uma exposição permanente de apresentação dos
resultados do estudo criativo;



Parceria com instituições de ensino profissional e ensino superior
associadas

à

área

da

criatividade,

inovação

e

tecnologia,

preferencialmente, com ligações ao estudo, salvaguarda e animação do
património cultural e natural.
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 Plano de Sinalética para o Património histórico-cultural edificado de
Mértola: Concepção do plano





Inventariação do Património edificado;



Definição de rotas de visita e aferição das rotas existentes;



Análise da legislação aplicável;



Estudo de boas práticas;



Definição de uma imagem;



Definição de um plano de sinalética;



Orçamentação e inventariação de soluções de financiamento;



Estudo da sustentabilidade do Plano.

Mértola, Vila Museu: Mais e Melhor Informação para Todos


Concepção e implementação de uma nova imagem do Posto de
Turismo que inclua:

9 Espaço de recepção ao visitante;
9 Espaço de leitura para consulta das muitas obras sobre o património
histórico-cultural de Mértola actualmente disponíveis;
9 Espaço de promoção dos núcleos museológicos de Mértola, para
incentivo à visita;
9 Espaço de venda de obras e merchandising;
9 Espaço de acesso a linha de internet;
9 Espaço audio-visual.


Tradução para inglês e espanhol (principais mercados emissores de
turismo para o concelho) da página de internet dedicada à oferta
turística de Mértola e edição on-line;



Reedição do Guia de Oferta Turística de Mértola em português, inglês e
espanhol.
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Em colaboração e parceria com a Câmara Municipal de Mértola. Este
projecto tem como objectivo promover parcerias entre países
parceiros da zona Atlântica, para trabalhar em zonas de antigas
minas, promovendo a sua recuperação e valorização ambiental,
histórica, económica e social.


Acção - Registos / Centros de Recursos
Registo de memórias vivas



Acção - Património Cultural
Encontro de Antigos Mineiros / Festival Grupos
Pesquisa de Elementos e Produções Culturais



Acção – Turismo e Promoção
Mapa Turístico dos Sítios Mineiros (Tradução e Edição)
Folhetos (Tradução e Edição)
Conteúdos



Acção - Valorização do património mineiro
Conferência Final (Nantes)
Encontro Atlanterra (Alentejo)

PATRIMÓNIO E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA

Valorização e requalificação do espaço público, parceria na investigação
associada aos problemas ambientais causados pelo funcionamento e
posterior abandono da exploração mineira.
ACÇÕES
→ Acessibilidade, sinalética e protecção ambiental


Várias acções (ver PIP)



Obras de recuperação da Casa do Mineiro;



Definição do estatuto de classificação patrimonial.
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→ Implementação da Ecopista do Minério


Acompanhamento da realização do projecto técnico

EDUCAÇÃO E PATRIMÓNIO

Promoção da herança cultural e patrimonial associada à tradição mineira
junto da comunidade em geral e de grupos preferenciais: crianças,
estudantes, população concelhia e limítrofe.
ACÇÕES
→ Visitas Guiadas ao Complexo Mineiro
 Público escolar
 Visitantes em geral
→ Acompanhamento de estagiários


Escolas

do

concelho

(Alsud,

Agrupamento

de

Escolas,

Universidades e outras)

INVESTIGAÇÃO E CONHECIMENTO

Reforço e promoção da investigação científica e conhecimento ligado ao
património natural, geológico, etnográfico, industrial e mineiro da Mina de S.
Domingos e área envolvente.
ACÇÕES


Actualização da Base de Dados de Investigadores e Instituições
com trabalho realizado sobre a Mina de S. Domingos;
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Manutenção do Centro de Documentação Mineira



Recolha, inventariação e tratamento do espólio mineiro;



Preparação do projecto de intervenção integrada.

→ Publicações


Preparação da edição da publicação “Fotogramas da Memória II”;



Preparação da edição de publicação com os trabalhos dos
finalistas da ESAP;



Preparação da edição de publicação sobre a Erica Andevalensis;

→ Exposições


Preparação e realização de exposição documental sobre a Mina
de São Domingos

→ Equipamentos e Software


GPS,

Photoshop,

antivírus,

PC,

mobiliário,

equipamento

fotográfico e vídeo, etc.

GESTÃO & ADMINISTRAÇÃO

Unidade funcional de apoio ao Conselho de Administração e respectivos
sectores de intervenção da Fundação. Sendo transversal, tem por objectivo
geral a organização dos procedimentos administrativos e financeiros; a
sistematização de informação financeira e assessoria às tomadas de decisão.

O âmbito do seu domínio de intervenção prevê as áreas:
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da Coordenação Técnica (coordenação das actividades, gestão da
equipa, planeamento e gestão)



dos

Recursos

Humanos

(selecção,

recrutamento,

integração,

processamento salarial, avaliação de desempenho, formação interna e
externa);


dos Serviços Administrativos (comunicações, expediente, atendimento
e recepção, arquivo);



dos Serviços Financeiros (contabilidade geral e analítica, avaliação
financeira);



do Economato (aprovisionamento e compras).

ACÇÕES

Nesta área, as principais acções vão no sentido do:
• Monitorização dos procedimentos técnicos, administrativos e financeiros
da Fundação;
• Reforço dos equipamentos e materiais de apoio à acção;
• Atendimento ao público.
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FUNDAÇÃO SERRÃO MARTINS
ORÇAMENTO para o ANO 2011
RECEITAS
Correntes
Código
5
2
1
6
3
1
6
1
5
1
1
7
1
7
1
99

Designação
Rendimento da Propriedade
Juros, Sociedades Financeiras
Bancos e Outras Instituíções

Transferências Correntes
Administração Central
Estado - Outras
Estado - Participação Comunitária
FEDER

Administração Local
Continente
Município de Mértola

Instituíções Sem Fins Lucrativos

167.262,00
167.262,00
167.262,00

14.165,00
14.165,00

Venda de Bens
Outros

Promoção Turística
Visitas e Pacotes Turísticos

10

323.812,00

32.000,00

Prestação de Serviços
99 Outros

Total das Receitas Correntes
Capital
Vendas de Bens de Investimento
4
1

323.812,00

Instituíções Sem Fins Lucrativos

Materiais de Merchandising

9

100,00

505.239,00
323.812,00

Venda de Bens e Serviços

Materiais Promocionais

2

Valor
100,00
100,00

Investimentos

16.000,00
16.000,00
6.000,00
10.000,00

16.000,00
16.000,00
6.000,00
10.000,00

537.339,00
0,00
0,00

Outros Bens
Transferências de Capital

3 Administração Central
7 Estado - Participação Comunitária
1 FEDER
5 Administração Local
1 Continente
1 Município de Mértola
Instituíções Sem Fins Lucrativos

262.259,00
182.755,00
182.755,00
182.755,00
79.504,00
79.504,00
79.504,00
0,00

Instituíções Sem Fins Lucrativos

Total das Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS

262.259,00
799.598,00
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FUNDAÇÃO SERRÃO MARTINS
ORÇAMENTO para o ANO 2011
DESPESAS
Correntes
Código
.01
.01
.05
13
14
.02
.04
.03
.05
.09
10
.02
.01
.02
.08
17
21
.02
.01
.03
.09
13
17
19
20

Designação
Despesas Com Pessoal
Remunerações certas e permanentes
Vencimentos

2.000,00

Subsídio de Férias e de Natal

7.379,00

Abonos variáveis e eventuais

500,00

Ajudas de Custo
Encargos com pessoal
Contribuíções para a segurança social
Seguros
Outras Despesas Com Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços
Aquisição de Bens
Combustíveis

12.267,00
500,00
250,00

469.470,00
900,00
250,00
200,00

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido

200,00

Outros Bens

Aquisição de Serviços
Encargos de Instalações
Conservação de Bens

250,00

468.570,00
100,00
1.000,00

Comunicações

150,00

Deslocações e Estadas

200,00

Publicidade

100,00

Assistência Técnica
Outros Trabalhos Especializados
Acção: Plano Integrado para o Património

.07
.01
.10

500,00
12.767,00

Material de escritório

Honorários

.03
.06
.01
.05
.07
.01
.06
.02
.03

44.273,00

Subsidio de Refeição

Acção: Projecto Trilhos

25

Valor
67.169,00
53.652,00

Outros Serviços

Juros e Outros Encargos
Outros Encargos Financeiros
Outros encargos financeiros

Subsídios
Instituíções sem fins lucrativos
Instituições sem fins lucrativos

Outras Despesas Correntes
Diversas
Outras

Total das Despesas Correntes
Aquisição de Bens de Capital
Investimentos
Equipamento básico (Centro de Documentação)

150,00
466.620,00
7.259,00
456.361,00
3.000,00
250,00

50,00
50,00
50,00

500,00
500,00
500,00

150,00
150,00
150,00

537.339,00
262.259,00
54.081,00
54.081,00
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Bens de Dominio Público

.03
3
9

Outras construções (Mina S. Domingos e Posto Turismo)
Sinalização e trânsito

Total das Despesas de Capital
TOTAL DA DESPESA

208.178,00
199.918,00
8.260,00

262.259,00
799.598,00
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