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A – ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

A1 – Execução do Orçamento 
 
O Orçamento inicial do Município de Alvito foi aprovado com uma previsão total de receita e despesa 
(corrente e capital) no valor de 4.930.250,00€. 

Após correções efetuadas à sua previsão inicial e a inclusão do saldo da gerência do ano 2015, no valor 
de € 1.282.515,11, este passou a ser de € 7.216.674,24. 

Durante a gerência que agora terminou, correspondente ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro 
de 2016, foram efetuadas 15 (quinze) alterações e 3 (três) revisões aos documentos previsionais. 

 

A2. – Receita 
 
Do total da receita, contemplada em orçamento, foram “arrecadados” 6.272.099,81€, de receita líquida, 

valor que representa 86,91% do total previsto e corrigido, distribuído do seguinte modo: 3.875.213,94 € 

de receita corrente e 1.106.740,88 € de receita de capital, o saldo da gerência do ano anterior (2015) com 

1.282.515,11 € e de reposições não abatidas 7.629,88 €. 

Quanto à receita corrente líquida, após correções efetuadas, o valor realizado representa 101,59 % do 
previsto. Relativamente à receita de capital, arrecadou-se 52,42 %, do valor estimado e corrigido. 
 
Da análise da evolução da receita corrente líquida nos últimos três anos, podemos constatar que a 

mesma tem tido um acréscimo todos os anos como se pode verificar na tabela seguinte: 

Tabela 1 - Evolução da receita corrente líquida no último triénio 

Ano Receita Corrente Liquida 

2014 3.590.590,86 € 

2015 3.772.666,38 € 

2016 3.875.213,94 € 

 
Quanto à receita de capital, constatamos que 2016 se verificou um aumento significativo que se deve à 
receita proveniente do empréstimo a médio e longo prazo, contratado destinando-se à obra da Piscina 
Municipal, conforme se constata através da tabela 2. 

 
Tabela 2 - Evolução da receita liquida de capital no último triénio 

Ano Receita de Capital 

2014 633.479,74 € 

2015 648.021,56 € 

2016 1.106.740,88 € 
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Tabela 3 - Transferências de Comparticipações de Fundos Comunitários 

Cap./Grupo/Art.º Designação Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

10.03.07 Projetos 
Comparticipados 

51.420,74 € 40.261,56 € 75.518,88 € 

 
No que concerne à receita líquida gerada pelo próprio Município e que tem origem na gestão do seu 
património e na prestação de diversos serviços, a mesma representou, no último triénio, 18.40%, 18.46 e 
16.34 %, respetivamente, da receita líquida arrecadada, conforme se pode ler na tabela seguinte: 
 

 

Tabela 4 - Receitas Próprias Liquidadas no último triénio 

Capitulo Designação 2014 2015 2016 

01 Impostos directos 296.807,20 € 317.274,46 € 518.002,09 € 

02 Impostos indiretos 15.082,84 € 4.713,70 € 2.110,58 € 

04 Taxas, multas e outras penalidades 19.046,61 € 12.059,51 € 13.756,93 € 

05 Rendimentos de propriedade 126.193,88€ 155.635,47 € 129.522,24 € 

07 Venda de bens e serviços 317.976,57 € 332.715,36 € 339.325,35 € 

08 Outras receitas correntes 5.081,08 € 2.197,17 € 6.908,45 € 

09 Venda de bens de investimento 80,00 € - 15.010,00 € 

 Total 780.268,18 € 824.595,67 € 1.024.635,64 € 

 
 
Quanto aos impostos municipais (Imposto Municipal sobre Imóveis, Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Imóveis e Imposto Único de Circulação), conforme tabela que se segue, 
constatamos que estes representaram, nos anos em análise, relativamente ao total da receita líquida 
arrecadada, um peso de 7,0%, 7,10 % e 8,26 % respetivamente.  
 

Tabela 5 - Impostos Diretos arrecadados no último triénio 

Impostos 2014 2015 2016 

Imposto Municipal s/Imóveis 192.282,67 € 200.167,72 € 195.235,39 € 

Imposto Municipal s/Transmissão Onerosa 
de Imóveis 

64.551,83 € 80.773,13 € 286.270,49 € 

Imposto Único de Circulação 39.972,70 € 36.333,61 € 36.496,21 € 

Total 296.807,20 € 317.274,46 € 518.002,09 € 

 
 
A receita proveniente das Transferências do Orçamento de Estado (FEF) e que tem maior impacto no 
orçamento municipal representou, no último triénio 57.86 %, 68.53 % e 50.51 % do total da receita liquida 
arrecadada pelo Município, como se pode verificar na tabela seguinte. 
 

Tabela 6 - Transferências do Orçamento de Estado (FEF) 

 2014 2015 2016 

Correntes 2.324.851,00 € 2.531.326,41€ 2.551.471,00 € 

Capital 581.229,00 € 607.760,00 € 616.212,00 € 

Total 2.906.080,00 € 3.139.086,41 € 3.167.683,00 € 
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A3. – Despesa 
 
 

A despesa (paga) foi de € 4.296.576,18, valor que representa uma taxa de execução de 59.53 % do 

orçamento corrigido. Quanto à despesa corrente e de capital, executam €3.465.855,91 e € 830.720,27, 

respetivamente, a que correspondem as taxas de execução de 91,48 % e 24,23 %. 

 

Tabela 7 - Despesa Corrente do último triénio 

Ano Despesa Corrente 

2014 3.484.116,05 € 

2015 3.484.672,72 € 

2016 3.465.855,91 € 

 

 

Na despesa de capital verificou-se um aumento de 286.059,38 € valor bastante significativo  

comparativamente com o ano anterior resultante do aumento do investimento.  

 

 

Tabela 8 - Despesa de Capital do último triénio 

Ano Despesa de Capital 

2014 618.245,70 € 

2015 544.660,89 € 

2016 830.720,27 € 

 

 

No triénio 2014 a 2016, a receita corrente superou sempre a despesa corrente.  

 

Tabela 9 - Relação Despesa Corrente/Receita Corrente 

Ano Despesa Corrente Receita Corrente 

2014 3.484.116,05 € 3.590.590,86 € 

2015 3.484.672,72 € 3.772.666,38 € 

2016 3.465.855,91 € 3.875.213,94 € 
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A despesa com pessoal registou a seguinte evolução: 

Tabela 10 - Despesas com Pessoal 

Ano Despesa c/ Pessoal 

2014 1.987.521,42 € 

2015 2.035.199,06 € 

2016 2.016.737,81 € 

 

Gráfico 1 - Despesas com Pessoal 

 

 
 
A4 – Execução Financeira das Grandes Opções do Plano 
 

A4.1 – Grandes Opções do Plano 

Com uma previsão anual corrigida de € 4.315.782,52 chegámos ao final de 2016 com uma execução de € 
1.625.922,41, valor que reflete uma taxa de execução financeira de 37.67%. 

 

Passando agora a ilustrar a execução das Opções do Plano por função apresentamos a tabela seguinte. 

 

Tabela 11 - Execução das Opções do Plano por função 

Designação Valor pago 

1- Funções Gerais 306.758,26 € 

2- Funções Sociais 853.992,05 € 

3- Funções Económicas 152.459,31 € 

4 – Outras Funções 312.712,79€ 

 

 

2014 2015 2016
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Gráfico 2 - Execução das Opções do Plano por função 

 

 
A4.2 - Ações Mais Relevantes 
 
Após modificações introduzidas ao documento previsional, passámos a contar com um montante de 
1.231.358,80 €. Deste valor executámos (pago) 1.076.992.83 €, importância que representa uma taxa de 
execução de 87,46 %. 
 
A seguir ilustra-se essa execução através da classificação funcional, como se pode ver na tabela 
seguinte: 
 
 

Tabela 12 - Execução das Ações Mais Relevantes – Por Funções 
 

Designação Valor pago 

1- Funções Gerais 184.878,37 € 

2- Funções Sociais 456.548,65 € 

3- Funções Económicas   122.853,02 € 

4 – Outras Funções 312.712,79 € 

 

Gráfico 3 - Execução das Ações Mais Relevantes – Por Funções 
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A4.3. – Plano Plurianual de Investimentos 

 

O Plano Plurianual de Investimentos para 2016, após alterações e revisões fixou-se em €3.084.423,72. 

No final da gerência encontrava-se pago o montante de 548.929,58 €, valor que representa uma taxa de 
execução anual de 17,80 %. 

 

 

Ilustra-se na tabela seguinte o PPI, segundo a classificação funcional 

 

 

 

Tabela 13 - Execução do Plano Plurianual de Investimentos – Por Funções 

Designação Valor pago 

1- Funções Gerais 121.879,89 € 

2- Funções Sociais 397.443,40 € 

3- Funções Económicas 29.606,29 € 

 

 

 

Gráfico 4 - Execução do Plano Plurianual de Investimentos – Por Funções 
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B – Análise Económica e Financeira  
 

A análise económica e financeira realiza-se tendo como elementos preponderantes o balanço, a 

demonstração de resultados e respetivos anexos bem como outros documentos que sintetizam os 

elementos mais relevantes da situação económica e financeira do Município.  

 
B1 – Balanço 

 

O balanço apresenta a situação do património da autarquia à data do encerramento do exercício 

económico, dando a conhecer, por um lado, o Ativo, constituído pelos bens e direitos que representam a 

aplicação de fundos, e por outro, o Passivo e Fundos Próprios que representam a origem dos fundos. 

A tabela seguinte mostra os valores do Balanço: o Ativo, o Passivo e Fundos Próprios. 

 

Tabela 14 - Balanço em 31-12-2016 

Ativo Valor % 
Fundos Próprios + 

Passivo 
Valor % 

Imobilizado Líquido 21.414.580,08 € 88,49 % Fundos Próprios 17.225.822,43 € 71,19% 

Existências 132.510,56 € 0,55% 
Resultado Líquido do 

Exercício 
637.097,32 € 2,63% 

Dívidas de Terceiros 582.776,77 € 2,41 % Passivos:     

Títulos Negociáveis  

Disponibilidades 

752.841,98 

1.291.350,73 € 

3,11% 

5,34 % 

 

Provisões 

 

9.093,05 € 

 

0,04% 

Acréscimos e 

Diferimentos 
23.309,02 € 0,10 % Dívidas de CP 253.815,94 € 1,05% 

      Dívidas de MLP 850.379,19 € 3,51% 

      Acréscimos e Diferimentos 5.221.161,21 € 21,58% 

Totais 24.197.369,14 € 100,00% Totais 24197369,14 € 100,00% 

 

Poderá verificar-se que, no Ativo, só a rubrica do Imobilizado Líquido, com o valor de 21.414.580,08 € 

representa 88,50% do seu valor total. 

 

Já nos Fundos Próprios e Passivo, os Fundos Próprios  assumem uma posição de relevo, com o valor de 

17.225.822,43 €, representando 71,19% do seu valor total.  
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Como forma de comparação, nas tabelas seguintes apresentam-se também os valores dos Balanços 

verificados à data de 31 de dezembro, nos últimos três anos. 

 

Tabela 15 - Comparação de Ativos 

Ativos 
Anos 

2014 2015 2016 

Bens de Domínio Público 4.081.617,81 € 4.075.131,18 € 3.902.863,42€ 

Imobilizações Incorpóreas 76.256,00 € 88.034,12 € 85.850,45€ 

Imobilizações Corpóreas 17.207.350,69 € 16.951.103,92 € 17.157.512,91€ 

Investimentos Financeiros 26.714,60 € 268.353,30 € 268.353,30 € 

Existências 138.145,17 € 135.604,07 € 132.510,56€ 

    Dívidas de Terceiros - Curto Prazo 360.695,73 € 357.147,65 € 582.776,77€ 

Títulos Negociáveis 

Depósitos em Instituições Financeiras 

00,00€ 

915.085,41 € 

00,00€ 

1.352.547,13 € 

752.841,98€ 

1.291.350,73€ 

Acréscimos e Diferimentos 23.023,13 € 71.608,16 € 23.309,02€ 

Totais 22.828.888,54 € 23.299.529,53 € 24.197.369,14€ 

 

 

 

Tabela 16 - Comparação de Passivos 

Passivos 

Anos 

2014 2015 2016 

    
Provisão para Riscos e Encargos 15.867,46 € 13.513,68 € 9.093,05€ 

Dívidas a Terceiros CP 84.004,40 € 159.937,36 € 253.815,94€ 

Dívidas a Terceiros MLP 707.223,05 € 726.993,20 € 850.379,19€ 

Acréscimos e Diferimentos 5.114.222,65 € 5.173.262,86 € 5.221.161,21€ 

Totais 5.921.317,56 € 6.073.707,10 € 6.334.449,70€ 
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B2 - Demonstração de Resultados 
A Demonstração do Resultados tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o 

resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período.  

Os resultados alcançados no período em análise encontram-se patentes na seguinte tabela. 

 

Tabela 17 - Resultados apurados em 31-12-2016 

Resultados Valores 

Resultados Operacionais 514.782,47 € 

Resultados Financeiros -4.167,78 € 

Resultados Correntes 510.614,69 € 

Resultado Líquido do Exercício 637.097,32 € 

 

Poderá verificar-se que o Resultado Líquido do Exercício apresenta-se positivo, no valor de 

€637.097,32.  

Os resultados apresentados no quadro anterior desagregam-se, nas tabelas seguintes, pelas respetivas 

Contas de Custos e de Proveitos. 

Tabela 18 - Resultados apurados em 31-12-2016 

Custos e Perdas Operacionais Valores Proveitos e Ganhos Operacionais Valores 

61 – Custos de Mercadorias 

vendidas e Matérias Consumidas 
41.158,72 € 71 - Vendas e Prestações de Serviços 476.141,61 € 

62 - Fornecimentos e Serv. Externos 961.186,43 € 72 - Impostos e Taxas 481.433,67 € 

63 - Transf. e Subsídios Correntes 355.886,29 € 74 - Transf. e Subsídios Obtidos 3.494.863,44 € 

64 - Custos com Pessoal 2.022.824,10 €     

65 - Outros Custos e Perdas 18.313,87 €     

66 - Amortizações do Exercício 535.732,81 €     

67 - Provisões do Exercício 2.554,03 €     

Total 3.937.656,25€ Total 4.452.438,72 € 
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Da análise desta tabela pode concluir-se que a rubrica com maior expressão nos Custos e Perdas 

Operacionais são os Custos com o Pessoal. Já nos Proveitos e Ganhos Operacionais a rubrica de maior 

relevo é a de Transferências e Subsídios Obtidos. 

 

 

 

Tabela 19 - Resultados Financeiros 

 

Custos e Perdas Financeiros Valores Proveitos e Ganhos Financeiros Valores 

68 - Custos e Perdas Financeiros 4.740,04 € 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 572,26 € 

 

 

 

 

 

 

Tabela 20 - Resultados Extraordinários 

 

Custos e Perdas Extraordinários Valores Proveitos e Ganhos Extraordinários Valores 

69 - Custos e Perdas Extraordinários 120.695,59 € 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 247.178,22 € 

 

 

 

 

C – Indicadores de Gestão Financeira 
 
Nas tabelas seguintes apresentam-se alguns grupos de rácios que são indicadores que contribuem para 
uma melhor análise da situação económico-financeira da Autarquia. 
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C1 - Grau de cobertura global das receitas e das despesas 

 

 

 

Tabela 21 - Rácios de Cobertura Global 

Rácios de Cobertura Global das Receitas e das Despesas 

N

º 

ANO 2016 
ANO 

2015 
Descrição do Rácio 

Fórmula Valores % % 

1  
Receita Total   

 
4.990.258,62 € 

 
116,15 % 131,79% 

Mede a capacidade das 
receitas totais cobrirem as 
despesas totais´.   Despesa Total     4.296.576,18 € 

2 

  Receita Corrente     3.875.887,86 €   

111,83 % 108,26 % 

Mede a capacidade das 
receitas correntes cobrirem 
as despesas da mesma 
natureza.   Despesa Corrente     3.465.855,91 €   

 

3 

  Receita Capital     1.106.740,88 €   

133,23% 118,98 % 

Mede a capacidade das 
receitas de capital cobrirem 
as despesas da mesma 
natureza. 

      

  Despesa Capital     830.720,27 €   

4 

  Receitas Próprias     1.024.635,64 €   

23,85 % 20,46 % 

Mede o grau de cobertura 
das despesas totais pelas 
receitas próprias da 
autarquia.   Despesa Total     4.296.576,18 €   

5 

  Fundos Municipais     3.167.683,00 €   

73,73% 85,49 % 
Mede o grau de cobertura 
das despesas totais pelos 
fundos municipais. 

  Despesa Total     4.296.576,18 €   

     
  

 

 

 

 



9. 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

13 

 

 

 

C2 - Estrutura da receita 
 

Tabela 22 - Rácios de Estrutura da Receita 

Rácios de Estrutura da Receita 

N
º 

ANO 2016 ANO 2015 

Descrição 

Fórmula Valores % % 

1 
 

Receitas Próprias   
 

1.024.635,64 € 

 
20,54% 15,53 % 

Mede o peso das receitas 
próprias da autarquia no 
total das receitas 
arrecadadas.   Receita Total     4.990.258,62 € 

2 

  Impostos Diretos     518.002,09 €   

10,38% 5,97 % 
Mede o peso das receitas 
provenientes dos impostos 
diretos na receita total.   Receita Total     4.990.258,62 €   

 

 

C3 - Estrutura da despesa 

 

Tabela 23 - Rácios de Estrutura da Despesa 

Rácios de Estrutura da Despesa 

N

º 

ANO 2016 ANO 2015 

Descrição do Rácio 

Fórmula Valores % % 

1  
Despesa Corrente   

 
3.465.855,91 € 

 
80,67 

 

86,48 % 

Mede o peso das despesas 

correntes na despesa total. 
  Despesa Total     4.296.576,18 € 

2 

  Despesa c/ Pessoal     2.016.737,81 €   

46.94 
 

50,51 % 

Mede o peso da despesa 

com o pessoal na despesa 

total.   Despesa Total     4.296.576,18 €   

3 

  Despesa Capital     830.720,27 €   

19,34 

 

7,04% 

Mede o peso da despesa de 

capital na despesa total. 
  Despesa Total     4.296.576,18 €   
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D – Endividamento Municipal  
 
D1 – Endividamento de Curto, Médio e Longo Prazo 
A tabela seguinte mostra a realidade deste Município relativamente ao seu endividamento de curto e de 
médio e longo prazo, à data de 31-12-2016. 
 
 
Tabela 24 - Dívidas de Curto, Médio e Longo Prazos 

Dívidas valor 

 

A Médio e Longo Prazo: 

2311 - Dividas a instituições de Credito 

 

26 – Fundo de Apoio Municipal 

 

 

 

712.300,49€  

 

138 078,70 € 

 

Total da Dívida a Médio e Longo Prazo 850.379,19€ 

A Curto Prazo:   

221 - Fornecedores c/c 34.208,51 € 

2312 - Dividas a instituições de Credito 

228- Fornecedores - Fatura em conferência 

93.262,90€ (a) 

103,05 € 

24 - Estado e Outros Entes Públicos 25.954,71 € 

261 - Fornecedores de Imobilizado 22.571,20 € 

263 - 268 - Outros Credores 77.689,16 € 

264 - Administração Autárquica 26,41 € 

Total da Dívida a Curto Prazo 253.815,94€ 

Total da Dívida  1.104.195,13 € 

(a) –Referente a amortizações do ano de 2017  

 

 

A dívida de curto prazo, totaliza o valor de 253.815,94 €, sendo que: 
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o As contas 221, 228 e 261, no valor total de 56.882,76 €, respeitam a fornecedores e a outros 

credores, conforme Tabela “ Dividas a Terceiros” da Prestação de Contas 

o Os valores das contas 24, 263 e 264, no total de 103.670,28€, respeitam a descontos de caução 

a empreiteiros e/ou fornecedores (garantias de obra ou de fornecimentos) e a descontos 

efetuados ao pessoal para pagamento no mês seguinte. 

 

No quadro seguinte poderá verificar-se a evolução da dívida durante o último triénio. 

 

Tabela 25 - Evolução da Dívida de Curto, Médio e Longo Prazos no último triénio 

Dívidas 
Anos 

2014 2015 2016 

- Total da Dívida a Curto Prazo 84.004,40 € 159.937,36 253.815,94 

- Total da Dívida a Médio e a Longo Prazo 707.223,05 € 726.993,20 850.379,19 

Total da Dívida 791.227,45 € 886.930,56 1.104.195,13 

 

 

 

 

D2 – Endividamento 
 

Neste ponto é apresentado um conjunto de indicadores relativos a equilíbrios ou metas legais preparado 
atenta a legislação em vigor, nomeadamente: 

• O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI) aprovado pela 
Lei nº 73/2013, de 3 de setembro; 

• O Decreto‐Lei nº 54‐A/99, de 22 de fevereiro ‐ Plano de Contabilidade Pública e suas alterações; 

• A Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e o Decreto‐Lei 

nº 127/2012, de 21 de junho que a regulamenta, e suas alterações;  

A Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro veio alterar o quadro do endividamento legal dos municípios, 

modificando a aferição do limite legal de endividamento (receita aplicável) e da dívida a considerar e 

estabelecendo limites adicionais à variação da dívida em cada ano económico, demarcando o momento 

da aferição do cumprimento dos limites legais a 31/12 de cada ano, pelo que se torna manifesta a 

impossibilidade de apresentar Tabelas comparativas. 

Daqui resulta, na prática, e atentas às especificidades de Alvito, a situação seguinte. 
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D3 EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

 

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais estabelece as regras de equilíbrio orçamental 
fixando a do designado equilíbrio formal ou global – não há orçamentos deficitários ‐ e a do equilíbrio 
substancial, i.e., as receitas correntes devem cobrir as despesas correntes no desiderato de se obterem 
saldos correntes positivos. 

 

O novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI) veio reforçar 

a regra do equilíbrio orçamental estatuindo, no seu artigo 40º, que as receitas correntes devem dar 

cobertura às despesas correntes acrescidas das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo 

prazo estabelecendo uma banda de incumprimento até 5% das receitas correntes totais que deve ser 

compensado no ano seguinte. 

 

Os dados de fecho da execução orçamental registam o cumprimento deste conjunto de normas, sendo o 

valor das amortizações médias, calculado nos termos do nº 4 do artigo 40º da citada Lei (capital contraído 

dividido pelo número de anos do contrato). 

 

Tabela 27 – Tabela Demonstrativa do Cumprimento das Regras orçamentais de equilíbrio 

 
EQUILIBRIOS ORÇAMENTAIS 

€ 
 
CUMPRIMENTO 

 
ENUNCIADO DA 

REGRA 

 
FONTE 

RECEITA TOTAL/DESPESA 
TOTAL 

4.990.258,62/4296.576,18 Sim 

O orçamento prevê os 
recursos necessários 
para cobrir todas as 

despesas 

POCAL 
E 
 

RFALE 

RECEITA CORRENTE/DEPESA 

CORRENTE 
3.875.887,86/3.465.855,91 Sim 

As despesas correntes 
devem ser pelo menos, 

iguais às despesas 
correntes 

POCAL 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA/  
(DESPESA CORRENTE +  
AMORTIZAÇÃO MÉDIA DE 
EMPRÉSTIMOS MLP 

 

3.579 135, 39/(3.465 855,91+113 279,48) Sim 

A receita corrente bruta 

cobrada deve ser pelo 
menos igual à despesa 
corrente acrescida das 
amortizações médias 

dos empréstimos de 
médio e longo prazo 

RFALE 
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E – Proposta de aplicação de Resultados 
 

De acordo com o disposto no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, a aplicação do 
Resultado Líquido do Exercício é aprovada pelo Órgão Deliberativo mediante proposta fundamentada do 
Órgão Executivo. 
 
Por outro lado, se houver saldo positivo na Conta 59 - “Resultados Transitados”, o seu montante pode ser 
repartido da seguinte forma: 
 
a) - Reforço de Património 
b) - Constituição ou reforço de reservas 
 
Nos termos do ponto 2.7.3.4 do referido diploma é obrigatório o reforço do património até que o valor 
contabilístico da Conta 51 “ Património “ corresponda a 20% do ativo liquido. 
 
Considerado cumprido o estatuído no ponto anterior e tendo em conta o exposto no Ponto 2.7.3.5, o qual 
refere que “Deve constituir-se o reforço anual da Conta 571 “ Reservas Legais” no valor mínimo de 5% do 
resultado liquido do exercício, propõe-se a aplicação do resultado do exercício de 2016 

o Reservas Legais: 31.854,87 € 
o Transferência para resultados transitados: 605.242,46 € 
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A - RECURSO HUMANOS 

 

A1 - Procedimentos concursais – Celebração de Contratos 

Recrutamento de monitores das AECs - Atividades Enriquecimento Curricular que decorreu na 

plataforma eletrónica da DGRHE. 

Foram celebrados os seguintes contratos: 

 AEC de Teatro e Dança – 15 de setembro de 2016 e cessa em 31 de julho de 2017 

 AEC de Atividade Física e Desporto – 15 de setembro de 2016 e cessa em 31 de julho de 2017 

 AEC de Inglês - 15 de setembro de 2016 e cessa em 31 de julho de 2017 

 

A2 - Cessação por caducidade de Contratos a Termo Certo 

Durante o 4º trimestre de 2016 cessaram por terem atingido o seu termo os contratos de trabalho 

a termo certo dos professores das AEC‟S: Carmen Sofia Bugalho Conde, Milene do Carmo 

Borralho Manguinhas e Margarida de Sousa Lourenço. 

 

A3 - Candidaturas ao Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Foram efetuadas (e aprovadas) duas candidaturas nas medidas de Contrato Emprego Inserção+ 

e Contrato Emprego Inserção num total de 14 trabalhadores. 

Foram efetuadas (não aprovadas) uma candidaturas nas medidas de Contrato Emprego 

Inserção+ num total de 4 trabalhadores. 

 

A4 - Processamento de salários e outros abonos 

Processamento de todos os salários e abonos ao pessoal e reporte às entidades da tutela 

através das respetivas aplicações informáticas. 

Atualizou-se o SGP – Sistema de Gestão de Pessoal de acordo com as várias atualizações da 

legislação ao longo do ano. 

 

A5 - Pedidos de Aposentação 

Cessou o vínculo por motivo de aposentação no 4º trimestre de 2016 o trabalhador Joaquim 

António Maria Fialho. 

 

A6 - Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho 

Foi efetuado o acompanhamento médico a trabalhadores do Município, tendo por base os 

resultados das análises efetuadas. 

Foram também realizadas algumas visitas aos locais de trabalho pela Técnica da Workview, 

tendo em vista alertar os trabalhadores para alguns perigos na tentativa de minimizar os riscos 

de acidentes ou doenças profissionais. 

 

A7 – Pedidos de Mobilidade 

Foram solicitados e autorizados dois pedidos de mobilidade entre dois órgãos do Município de 

Alvito para o Município de Viana do Alentejo das seguintes colaboradoras: 

- Elsa Maria Fonseca da Cruz Janeiro 

- Maria Vitória Duarte Cansado Duarte 

Consolidou a mobilidade no Município de Cuba o colaborador Paulo Jorge Grilo Soudo. 
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B – RECEITAS MUNICIPAIS 

Elaboraram-se os procedimentos de arrecadação de receita no Balcão Único relativos a Águas, 

Licenças, Taxas, Multas, Outras Penalidades, Serviços, Rendas e Atendimentos Presenciais no 

total anual de 9171. 

 

 

C – SERVIÇOS GERAIS 

Asseguraram-se todos os serviços de atendimento multicanal (presencial, telefónico e on line). 

 

 

D - Expediente e Arquivo 

Processamento de toda a correspondência entrada (7130) através da inserção de dados na 

aplicação informática. 

Publicitação de 87 editais. 

 

 

E – ELEIÇÕES E OFICIAL PÚBLICO 

Tratamento de todos os assuntos referente às Eleições Presidenciais 2016. 

Elaboração das minutas e celebração de todos os contratos exigíveis por lei. 

 

 

 

PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

 

REFERÊNCIA DESIGNAÇÃO TIPO 
DATA DA 
CELEBRAÇÃO 

AD-AP 6/2016 
Aquisição de serviços de 
telecomunicações 

Ajuste Direto 19/12/2016 

AD-AP 7/2016 
Aquisição de serviços de 
impressão e assistência 
técnica 

Ajuste Direto 
02/12/2016 

AD-AP 4/2016 
Aquisição de aplicação MY 
DOC 

Ajuste Direto 
14/12/2016 

AD-AP 2/2016 
Locação de Tendas e Stands 
para a Feira dos Santos 2016 

Ajuste Direto 
25/10/2016 

AD-
EMP02/2016 

Empreitada de Requalificação 
do Jardim do Adro Sul 

Ajuste Direto 
04/11/2016 

AD-AP 1/2016 

Elaboração do Plano de ação 

de reabilitação urbana 

"PARU" 

Ajuste Direto 

12/02/2016 
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CONTRATOS AVULSO 

 

DESIGNAÇÃO TIPO 

Atuação musical Gil Pires Ajuste Direto 

Projeto Requalificação jardim do Adro em Alvito 
Ajuste Direto 

Almoço de Natal dos Funcionários 
Ajuste Direto 

Beberete Feira dos Santos 
Ajuste Direto 

Acesso a Base Dados Jurídicos 
Ajuste Direto 

Empreitada de Calcetamento Largo do Castelo 
Ajuste Direto 

Responsabilidade Técnica de Infraestruturas 
Elétricas 

Ajuste Direto 

Atuação musical José Cid 
Ajuste Direto 

Elaboração de Candidatura Portugal 2020 
Ajuste Direto 

Aquisição de serviços CAF 
Ajuste Direto 

Empreitada de Construção de um talhão de 
sepulturas 

Ajuste Direto 

Serviços de som e luz Expobaronia 
Ajuste Direto 

Serviços de som e luz Feira dos Santos 
Ajuste Direto 

Aluguer de Tendas Expobaronia 
Ajuste Direto 

Transportes Escolares 16/17 
Ajuste Direto 

Upgrade para versão "responsive" do site autárquico 
e dos serviços online do Município de Alvito 

Ajuste Direto 

 

 

F - Apoio aos Órgãos 

Câmara Municipal:  

49 Reuniões ordinárias; 

1 Reunião extraordinária;  

Processamento de 50 atas da Câmara Municipal. 

 

Assembleia Municipal 

5 Sessões ordinárias; 

Processamento de 5 atas  

 

 

G – Contraordenações e Execuções Fiscais 

Registo e autuação de 14 contraordenações.  
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Registo de 26 execuções fiscais e arrecadado o valor de 442,05€ 

H – Apoio Jurídico 

O serviço de apoio jurídico elaborou 34 pareceres jurídicos e informações de apoio transversal 

às unidades orgânicas e o acompanhamento de 4 processos judiciais. 

 

I – Informática 

O Serviço de Informática colaborou diretamente com todas as unidades orgânicas, contribuindo 

para a concretização dos objetivos de cada uma, nomeadamente no sentido de atingir uma 

melhoria da utilização de ferramentas que permitam a todos aceder com facilidade e rapidez à 

informação, organizar e partilhar conhecimento dentro da organização. 

No período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, destacamos os seguintes 

projetos: 

 Principais tarefas realizadas: 

o Acompanhamento da implementação de projetos de modernização administrativa 
do Município 

o Acompanhamento/participação e em situações especificas, execução, de 
processos de candidatura a fundos comunitários/nacionais; 

o Gestão software ERP AIRC (sistema de gestão que integra todos os dados e 
processos da CMA num único sistema)  

o Apoio/formação na utilização das diversas aplicações utilizadas pela CMA  
o Administração do Servidor Linux  
o Administração de Servidores Windows Server 
o Administração do Servidor de Correio Eletrónico – Exchange e de plataforma 

ANUBIS (segurança de correio eletrónico) 
o Administração de Redes 
o Administração da plataforma VMWARE (virtualização de hardware/software) 
o Administração da plataforma de compras públicas - Construlink  
o Administração de acessos a serviços eletrónicos da Direção Geral das Autarquias 

Locais, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações  
o Gestão e manutenção de Hardware/Software  
o Gestão do gestor de conteúdos do sitio : www.cm-alvito.pt  
o Gestão de acessos à Internet 
o Gestão de contas de e-mail  
o Gestão da segurança da informação  
o Gestão de comunicações fixas  
o Gestão dos equipamentos de cópia/impressão 
o Gestão das comunicações fixas, móveis e internet 
o Apoio técnico à Escola Básica Integrada, Jardins de Infância, espaços CAF e 

biblioteca escolar, manutenção e gestão de rede 
o Participação/acompanhamento da infraestrutura informática referente à EBI/JI de 

Alvito (Centro Escolar)  
o Participação nos processos de aquisições de material informático e de 

telecomunicações  
o Apoio técnico informático, pontual, às Juntas de Freguesia do Concelho 
o Apoio técnico informático, pontual, à AH dos Bombeiros Voluntários de Alvito 

 
 

 

 

http://www.cm-alvito.pt/
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Missão  

 

 Gerir as atividades educativas do município; 

 Constituir o suporte do município às respostas sociais e à melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes; 

 Assegurar a coordenação e a realização de ações no domínio da Cultura, Bibliotecas, 

Comunicação e Imagem, Turismo, Desporto e Juventude; 

 Gerir a divulgação da informação e do protocolo e as atividades desportivas; 

 Assegurar o apoio ao Movimento Associativo do Concelho. 

 

No período em apreciação realizaram-se as seguintes ações: 

 

 

A – Ação Social 

 

A1 – Serviço de Teleassistência a Idosos  

Consiste numa resposta social para maiores de 65 anos de idade que vivem sozinhos, procurando-se 

prolongar a sua autonomia e adiar eventual institucionalização. 

 

Objetivos:  

o Mitigar o isolamento dos séniores que vivem sozinhos e contribuir para o prolongamento da sua 

autonomia e manutenção em residência próxima; 

o Prestação de apoio para socorro e no controlo periódico das situações de isolamento. 

 

Resultados: O projeto experimental que arrancou ainda em 2014 evidenciou resultados positivos, tendo-

se instituído o Serviço de Teleassistência para 10 Idosos no ano de 2016.  

 

A2 – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância (3 a 24 de abril) 

Desenvolvimento de um conjunto de atividades que visam a valorização da família e das crianças, 

procurando-se prevenir situações de maus tratos e fortalecimento dos laços afetivos familiares. 

Objetivos: 

o Diminuição dos casos de maus tratos; 

o Prevenção de situações de abusos e negligência; 

o Valorização das famílias enquanto núcleos sociais relevantes para a vida em sociedade. 
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Resultados: Desenvolveu-se um conjunto vasto de atividades dirigidas às crianças e encarregados de 

educação, onde os afetos adquirem um lugar central no sentido de potenciar as relações familiares. A 

adesão registada é satisfatória, embora mantendo-se as dificuldades na mobilização dos pais e 

encarregados de educação. 

 

A3 - Semana da Saúde de 4 a 8 abril 

O Município de Alvito em parceria com o Centro de Saúde e as instituições sociais do concelho 

realizaram um conjunto de iniciativas para promover a saúde e bem estar social dos munícipes no âmbito 

das Comemorações do Dia Mundial da Saúde; 

 

 Cuide do seu Coração – Arte de Bem viver; 

 Todos em Movimento pela Saúde – Aula de Saúde Intergeracional; 

 Envelhecimento Saudável – Sessão de Informação; 

 Importância da Dação de Sangue - Sessão de Sensibilização e Recolha de Sangue; 

 Lancheira Sorriso em Movimento – ALMOÇO SORRISO; 

 GINGANA PARAR A SAUDE; 

 WORKSOP – Suporte Básico de Vida. 

  

A4 – Comemorações do Dia Internacional da Família (15 de maio)  

“Alvito em Família” 

 

O Município de Alvito assinalou em parceria o Dia Internacional da Família com um conjunto de iniciativas 

intergeracionais de apoio às famílias: 

 

 Uma tarde em Família – Jogos/Contos Infantis/Pinturas faciais 

 Matiné em Família - Filme no CCRC–Alvito e Casa do Povo de VNB 

 Sessão de Informação/Sensibilização – Programas Sociais de Apoio às Famílias – no CCRC 

Alvito e JFVNB; Alvito Social, Banco do Medicamento, teleassistência Domiciliaria, Programas 

Especiais Seniores e Escola Segura da GNR, Projeto Cresce e Aparece –ESCOLHAS 6g , 

Gabinete de Apoio à Família 

 

A5 – Projeto Eu e os Outros (maio e junho) 

O projeto Eu e os Outros, que é uma iniciativa da equipa técnica da Linha Vida SOS Droga, contou com 

sete sessões em maio e junho levadas a cabo no contexto do Município e tendo como público-alvo os 

alunos da Escola Profissional de Alvito. 
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O projeto destina-se à abordagem de temáticas relacionadas com a adolescência e com o crescimento 

pessoal e social, tendo as sessões realizadas incidido sobre as problemáticas da toxicodependência, 

família e alcoolismo. 

 

A6 – Banco Alimentar (maio e novembro) 

O Núcleo de Voluntariado Social de Alvito em colaboração com o Agrupamento de Escuteiros de Alvito, 

recolheram, junto do comércio local, bens alimentares no âmbito das recolhas do Banco Alimentar. No 

conjunto das ações foram recolhidos aproximadamente 1000 quilos de géneros alimentares. 

 

A7 – Dia dos Avós (26 de julho) 

Para assinalar o Dia dos Avós, e fortalecer os laços entre avós e netos, organizou-se um passeio à 

Quinta da Serafina e passeio a Belém, que contou com a participação de aproximadamente 50 pessoas. 

 

A8 – GIP – Gabinete de Inserção Profissional (janeiro a dezembro) 

O Gabinete de Inserção Profissional resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Alvito e o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, visando o apoio aos desempregados na definição ou 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. São público-alvo os 

jovens, os adultos que pretendam o apoio ao emprego e ou formação profissional e as empresas e outras 

entidades patronais que visam a criação de emprego e medidas de apoio para o efeito. O GIP funciona 

todos os dias de manhã no Gabinete de Ação Social do Município, no edifício da Biblioteca Municipal. 

 

A9 – Dia Internacional do Idoso ( 1 de outubro) 

Para assinalar o Dia Internacional do Idoso o Município em parceria com as Juntas de Freguesia, 

organizou um almoço para aproximadamente uma centena de idosos, reformados e pensionistas do 

concelho. 

 

A10 – Dia Mundial da Alimentação e Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza (15 a 17 de 

outubro) 

Para assinalar estas datas foram levadas a cabo atividades de sensibilização para a alimentação 

saudável e contra o desperdício alimentar, contando com a participação de diversas entidades locais, 

entre as quais a Escola Profissional de Alvito. Por outro lado, contou-se com uma palestra por parte de 

um estudante sírio, que testemunhou o drama dos refugiados e das suas condições concretas de vida. O 

conjunto das iniciativas foi amplamente participado. 

 

A11 - Dia Internacional de Erradicação da Pobreza (17 outubro) 

Ação de Sensibilização nas Escolas concelho no âmbito da Pobreza e Exclusão Social - Campanha de 

Angariação de Bens alimentares para as famílias mais carenciadas do concelho. 
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A12 – Dia Mundial Contra a Diabetes (14 de novembro) 

Ação de sensibilização para a prevenção e tratamento da diabetes, alertando a comunidade em geral, 

para uma doença que preocupa cada vez mais os serviços de saúde. Foi desenvolvido um conjunto de 

atividades em parceria com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em Beja mobilizando doentes 

de diabetes parar atividades ao nível distrital.  

 

A13 - ADESAO AO PROTOCOLO ENTRE A FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN E A 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS PORTUGUESES – DESAFIO GULBENKIAN “NÃO À 

DIABETES” jan-2016 

 Projeto “Não à Diabetes” 

O projeto “Não à Diabetes” nasce em resposta a um dos desafios da Fundação Gulbenkian é um projeto 

de intervenção na Diabetes a nível da Prevenção Primária e pretende suster o crescimento da incidência 

da Diabetes, e assim evitar que 50.000 pessoas desenvolvam a doença nos próximos 5 anos. 

 

A ações realizadas foram: 

 DIAGNÓSTICO LOCAL 

A fase de diagnóstico marcou o ponto de partida, pois permitiu determinar a situação inicial referente à 

diabetes e prevenção primária do município. 

Foram recolhidos dados relativamente à população do concelho, o número de casos diagnosticados e o 

número de utentes avaliados relativamente ao risco de desenvolver diabetes. 

Foram identificadas as iniciativas locais já existentes no âmbito da promoção de estilos de vida 

saudáveis, de modo a articular e complementar a intervenção. 

O diagnóstico possibilitou a construção de um retrato da situação anterior à intervenção do município e da 

comunidade onde está inserido. 

 EXECUÇÃO (Novembro) 

Foram planeadas várias ações de carácter estratégico para alinhamento e integração dos esforços e 

envolvimento dos diferentes parceiros. A fase de execução ou intervenção compreende atividades que 

sendo distintas, estão encadeadas. Atividades estas que estão inseridas no Plano de Atividades da 

Comunidade que contempla: 

 O rastreio de 25% da população adulta através da aplicação do questionário de avaliação de 

risco; 

 Desenvolvimento de programas de promoção da alimentação saudável e da prática de atividade 

física; 

 Programa educativo de alteração de comportamentos inserido num outro  Programa GOSTO tb 

do DGS); 
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 Disseminação de informação sobre o projeto e iniciativas locais junto dos meios de comunicação 

regionais e locais. 

 

A14 - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) 

Para assinalar esta data promoveu-se uma Exposição “O Cante Alentejano” obras dos alunos da 

Cercibeja, exposto no Centro Cultural Raul de Carvalho de Alvito. No âmbito das iniciativas da CerciBeja, 

27 munícipes participaram solidariamente na marcha „Noite Colorida‟, que tem como objetivo a 

angariação de fundos. 

 

A15 - Dia Internacional do Voluntariado (5 de dezembro) 

Ação de Sensibilização para as Práticas de Voluntariado com a participação do Voluntariado de 

Proximidade da Fundação Eugénio de Almeida de Évora, Liga Portuguesa Contra o Cancro e Banco de 

Voluntariado da Cáritas Diocesana de Beja – Cerimónia de entrega de Certificados aos Voluntário do 

NVSA.  

 

A16 - Ações Núcleo de Voluntariado Social de Alvito 

Dinamiza o voluntariado social no concelho, garantindo as duas Campanhas para o Banco Alimentar, 

uma para a Liga Portuguesa Contar o Cancro e uma para A Cáritas, entre outras solicitações. Para além 

destas ações promove o voluntariado de compromisso institucional com projetos de regularidade diária – 

ENCONTROS, ESPAÇO SOLIDÁRIO e INSERIR, tendo como entidades acolhedoras a Câmara 

Municipal, SCMA e o CSPVNB.   

 

A17 – Alvito Social (Maio a Dezembro de 2016) 

 

Foi criado o programa Alvito Social, visando dar uma resposta integrada de apoio social nos domínios do 

apoio ao arrendamento, oficina domiciliária e o Cartão Alvito Social (que permite um conjunto alargado de 

benefícios aos seus titulares). 

A implementação deste programa vem permitir que os agregados familiares em comprovada situação de 

carência económica recebam apoios específicos, contemplados no Regulamento do programa, de modo 

a fazer face às suas mais prementes dificuldades. 

 

A18 – Cabazes de Natal e Almoço Solidário (dezembro) 

A Câmara Municipal de Alvito, em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho e o Fundo Europeu 

de Ajuda a Carenciados, voltaram a entregar cabazes de Natal às famílias carenciadas do concelho. Em 

2015 foram contempladas 53 famílias. As Juntas de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, 

organizam o almoço solidário para o pensionistas e reformados, que este ano contou com mais de 150 

pessoas. Outras 20 famílias foram contempladas com cabazes oferecidos pelo Grupo Nabeiro. 
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A20 – Heróis da Fruta  

O Município de Alvito voltou a aderir ao projeto Heróis da Fruta, mobilizando as crianças no âmbito das 

AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família do ensino pré-escolar. É objetivo do projeto a 

promoção da ingestão de fruta nos lanches da manhã e/ou da tarde, sensibilizando igualmente os pais e 

encarregados de educação para o efeito. O público-alvo integra, assim, um universo de cerca de 48 

meninos de Jardim de Infância de Alvito e Vila Nova da Baronia. 

O projeto é uma iniciativa da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil. 

 

A21 – Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior e  Bolsas de Mérito 

Foram, nos termos dos regulamentos em vigor, atribuídas 23 bolsas de estudo aos alunos do ensino 

superior, bem como 1 bolsa de mérito académico. 

 

A22 – Atendimento da Defesa do Consumidor 

No âmbito de um protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Alvito e a Delegação de Évora da 

DECO – Associação de Defesa do Consumidor, iniciaram em novembro de 2015 os atendimentos 

mensais de apoio aos consumidores em Alvito e Vila Nova da Baronia. 

 

I23 - Passeio dos funcionários  

Com o objetivo de promover o convívio entre os funcionários da autarquia, fora do ambiente laboral, 

organizou-se um passeio à Vila de Sintra. 

 

I24 - Almoço de Natal dos funcionários, 

No âmbito do espirito Natalício, o Município, à semelhança de anos anteriores, promoveu a realização de 

um almoço convívio, no qual participam também, a comunidade escolar e entidades que mais 

proximamente colaboram, de forma regular e sistemática, com a Câmara Municipal. 

 

 

B – Arquivo Histórico 

O Arquivo é constituído por um conjunto de documentos, produzidos ou recebidos por uma Organização 

no decurso das suas atividades, seja qual for a sua data, forma ou suporte material (papel ou outros), os 

quais devem ser tratados e conservados por motivos de gestão e prova do exercício das suas funções, 

podendo também ser usados como elementos de investigação e memória da instituição.  

 

B1 - Realizou-se de 20 de novembro a 11 de dezembro de 2016 uma Exposição de “Forais de D. Manuel 

– Alvito e Vila Nova da Baronia”, com uma palestra sobre “Documentos para a Historia de Alvito”. 
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B2 - Durante o ano de 2016 houve 1 requisição externa de documentos históricos e 38 consultas internas 

de documentos. 

 

C – BIBLIOTECAS 

 

C1 – Apresentação de livros: 

Janeiro - Apresentação do Livro “Uma Luz na Idade Média” 

Setembro - Apresentação do Livro “ GUYNEA” Arlinda Martires 

Novembro - Apresentação do 2º vol. do livro “TEM COISAS TI MANEL TEM COISAS” de Camilo 

Mortágua e o Livro “ Os versos da minha vida” de Anunciação Chanino 

 

C2 – Exposições e outros eventos comemorativos de datas: 

Janeiro –Dia Internacional em Memória do HOLOCAUSTO :  Exposição de Livros e DVD‟s sobre o 

Holocausto. Cartaz com fotografias de vítimas. 

 

Janeiro – Exposição de Pintura –“Atelier de Alvito” – de Carlos Solano de Almeida 

Fevereiro – Tributo a Shakespeare com participação da TUNA da universidade sénior 

Abril – Exposição “Raul de Carvalho” 

Abril -  “ Pintar Abril” : Pintura e exposição dos trabalhos dos alunos do Agrupamento e CAF.  

Abril – Encontro: 40 Anos de Poder Local Democrático: Testemunho dos ex autarcas do concelho de 

Alvito 

Abril -  Visita do Presidente da República a Alvito – Visita à Biblioteca e Mercado Municipal. Banca de 

Livros no Mercado com oferta de Livros. 

Abril – Exposição Discográfica – Música de Intervenção 

Abril - Exposição das Obras e documentos pessoais  de Raul de Carvalho 

Agosto – Exposição de fotografia – “O homem que emprestava sorrisos” de António José Saragoça; 

Novembro – Exposição de Pintura – “Espaços Para-Arquitetónicos” de Jorge Cruz Pinto  

Dezembro – Exposição de presépios feitos de material reciclável. 

Dezembro - Construção do Presépio no quintal da Biblioteca. 

Dezembro – Construção da árvore de natal na biblioteca municipal feita de material reciclável – papel. 

Dezembro – Construção das árvores de natal feitas de material reciclável (garrafas e garrafões de 

plástico), para Alvito e Vila Nova 

 

C3 – Leitura para adultos 

Leitura acompanhada, duas vezes por mês no Pólo da Biblioteca de Vila Nova 
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C4 – Animação de Leitura nas Escolas 

Atividades de Animação de Leitura, História do  Conto, desenvolvidas quinzenalmente na Biblioteca 

Municipal e Pólo de Vila Nova e nas Escolas 

 

C5 – Dia Internacional do Dia do Livro Infantil  

Assinalou-se a data com um Conto e animação musical, dirigida à CAF em Alvito e Vila Nova 

 

B6 – Dia Mundial da Poesia (21 de Março) 

 

Nas bibliotecas, realizaram-se ações dirigidas à população, assinalando-se o dia com a atividade 

POESIAS NA CORDA. Os alunos das férias desportivas e CAF penduraram nas laranjeiras das praças 

(Alvito/Vila Nova) 85  poesias. 

 

Mostra bibliográfica de livros de poesia na Biblioteca Municipal de Alvito 

 

C7 – Sessões de cinema  

Ciclo de Cinema de Julho a Setembro em Alvito e Vila Nova da Baronia 

 

 

 

C8 – Estatísticas de empréstimos: 

 

Utilizadores inscritos 22 

Atrasados 726 

Devolvidos 1834 

Empréstimos 1833 

Renovações 304 

Reservas 10 
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D – CULTURA 

 

D1 – Dia em memória das vítimas do Holocausto – 27 janeiro 

- Formar, educar e sensibilizar públicos para questões históricas e de humanidade; - Formar, educar e 

sensibilizar públicos - Ações de sensibilização sobre o holocausto; - Ciclo de cinema temático. 

 

D2 - Dia da Criança – 1 junho 

- Formar, educar e sensibilizar públicos para os direitos das Crianças; - Formar, educar e sensibilizar 

públicos; - Animação pedagógica e atividades lúdico/desportivas durante o dia. 

 

D3 –Feira Anual de Vila Nova da Baronia - 13ª EXPOBARONIA – 15, 16 e 17 julho 

Promoção da Freguesia de Vila Nova da Baronia; - Mostra de produtos e serviços locais e regionais; - 

Potenciar Artesanato ao vivo e gastronomia- Mostra de serviços e produtos locais e regionais; - 

Atividades condizentes com a temática escolhida;  - Animação Infantil. 

 

D4 – Feira Anual de Alvito - 22ª Mostra de Serviços e Produtos Locais e Regionais - 28 de outubro 

a 1 de novembro 

- Promoção da Vila de Alvito; - Mostra de produtos e serviços locais e regionais; 

- Potenciar Artesanato ao vivo e produtos locais e regionais;  

 - Mostra de serviços e produtos locais e regionais;   

- Animação Infantil e musical;  

- Promoção do Cante Alentejano;  

- Palestra sobre Frutos Secos. 

 

D5 – Exposições - Janeiro e Dezembro 

- Sensibilizar para outras formas de arte (escultura, performances, instalações de vídeo, moda, etc.); - 

Promoção de novos valores artísticos (colaboração com Biblioteca Municipal); -Promoção do Pintor 

Carlos Solano de Almeida - um artista local que abriu uma galeria/atelier de pintura. 

 

D6 - Comemorações do 25 de Abril - 23 a 25 de abril 

- Assinalar o 43º aniversário do Dia da Liberdade; - Educar e formar públicos para o antes, durante e 

depois da Revolução da Liberdade; - Apontamentos Musicais; - Desporto; - Lazer. 

 

D7 - Feriado Municipal - 05 de Maio (data alterada para 26 de maio devido a más condições 

atmosféricas) 

- Promoção de estilos de vida saudáveis (caminhada e bicicleta); - Animação musical e churrasco; - 

Passeios de bicicleta e caminhadas; - Animação musical; - Jogos tradicionais; - Churrasco. 
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D8 - Campos de Férias – Carnaval (08 e 10/02) / Páscoa (21/03 a 01/04) / Verão (13/06 a 29/07 e 

31/08 – 18/09) / Natal (19 a 29/12) 

- Proporcionar aos participantes (alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do concelho) um conjunto de vivências, no 

período de férias, através de múltiplas atividades; - Proporcionar  um espaço de salutar convívio, com 

atividades que contribuam de forma positiva para o crescimento e consolidação dos conhecimentos, tal 

como o despertar de novas capacidades; - Atividades lúdico-pedagógicas; - Passeios vários; - - Aulas de 

natação (verão); - Musica; - Dança; - Cinema; - Experiências; - Etc. 

 

D9 - Dia de luta contra a pena de morte 30 de novembro 

- Formar, educar e sensibilizar públicos para questões históricas e de humanidade; - Formar, educar e 

sensibilizar públicos; - Ciclo de cinema temático. 

 

E – DESPORTO E JUVENTUDE 

 

E1 – Caminhada dos Reis (6 de janeiro)  

Caminhada organizada pelo Município, com a participação da comunidade escolar e da população, - 

participação de aproximadamente uma centena de atletas. 

 

E2 – Corrida Sempre Mulher (12 de abril e 8 de novembro)  

A Câmara Municipal apoiou, com transporte, os munícipes que se inscreveram para a corrida solidária, 

cujas receitas revertem a favor Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. 

Participaram aproximadamente 90 atletas do concelho de Alvito. 

 

E3 – Caminhada pela Liberdade e Igualdade (27 de abril) 

Caminhada organizada pelo Município de Alvito, no âmbito das comemorações do 25 de abril, 

reafirmando os seus valores e princípios da revolução de 25 de Abril de 1974. A adesão do público foi 

bastante significativa, rondando os 150 participantes. 

 

E4 – Corrida Lisboa, a Mulher e a Vida (24 de maio)  

Participaram nesta iniciativa de sensibilização para o Cancro da Mama cerca de 40 atletas do concelho 

de Alvito, tendo o Município cedido o transporte. 

 

E5 – Dia Olímpico (3 de junho)  

Animação desportiva e infantil que se realizou no Concelho de Cuba, destinada a mais de uma centena 

de crianças das escolas dos concelhos da AMCAL, organizadas pelo Clube da Natureza de Alvito com o 

apoio da Câmara Municipal de Alvito e do Comité Olímpico. 
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E6 – Dia Europeu Sem Carros (22 de setembro) 

Caminhada organizada no âmbito do Dia Europeu Sem Carros, que contou com a participação de 250 

pessoas, entre comunidade escolar e população em geral. 

 

E7 – Dia do Atletismo - Corta Mato Escolar (14 de dezembro) 

Corta Mato dirigido aos alunos do 4º ao 9º ano, organizado em parceria com o Agrupamento de Escolas 

do Concelho de Alvito e a Escola Profissional de Alvito. Participaram cerca de 70 atletas num percurso 

montado junto ao Parque de Feiras. Torneios desenvolvidos no Pavilhão G. Alvito, dirigidos a todos os 

alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito, desde o 1º ao 3º ciclos. Participaram cerca de 

100 alunos. 

 

E8 – Corta Mato de Natal (20 de dezembro) 

Organizado pelas associações do distrito de Beja, que contou com a participação de mais de 110 atletas. 

 

E9 – Aulas de adaptação ao meio aquático  

No âmbito de um protocolo existente com a Câmara da Vidigueira, os alunos do pré-escolar de Alvito e 

Vila Nova da Baronia têm, semanalmente, aulas de adaptação ao meio aquático. O Município de Alvito 

cede transporte e o técnico de desporto. 

 

E10 – Hidroginástica nas Piscinas Municipais  

Aulas de hidroginástica dirigidas à comunidade em geral, nos meses de julho, agosto e setembro, 

realizadas nas Piscinas Municipais. Registaram uma adesão bastante satisfatória. 

 

E11 – Aulas de Zumba  

Decorrem duas vezes por semana, em Alvito e Vila Nova da Baronia, aulas de zumba, as quais conta 

com enorme adesão do público feminino. 

 

E12 –Peddy paper (20 abril) 

Decorreu em parceria com os serviços de turismo e de cultura destinado aos alunos do Agrupamento de 

Escolas do Concelho de Alvito. Participaram cerca de 80 crianças  

 

E13 – XIX Campeonato do Alentejo de Corta-Mato – UCASUL (20 fevereiro – junto ao Parque de 

Ferias e Exposições) 

Corta-mato dirigido aos atletas de todas as associações de atletismo do Alentejo. Inscreveram-se 320 

atletas e tivemos uma participação de cerca de 300 atletas das Associações de Atletismo de Portalegre, 

Évora e Beja. 
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E14 – Corta-mato Escolar do BAAL, fase Distrital (26 janeiro)  

Corta-mato dirigido aos alunos que se apuraram nos Corta-matos escolares, fase escola, das escolas do 

Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. Participaram cerca de 1.320 alunos de 43 escolas. Entidades 

organizadoras: DGEstE, Ministério da Educação, Desporto Escolar, CMAlvito, Agrupamento de Escolas 

de Alvito e Ass. Atletismo de Beja; Patrocinadores do evento: Herdade do Monte Novo e UCASUL; 

 Entidades parceiras: BVAlvito, Proteção Civil, Cruz Vermelha, Juntas de Freguesia de Alvito e Vila Nova 

da Baronia, EPA, Santa Casa da Misericórdia de Alvito, Centro social e Paroquial de Vila Nova da 

Baronia, Forças Armadas, Centro de Saúde de Alvito – ULSBA. 

 

E15 – Dia Mundial da Saúde (7 abril) 

No âmbito das comemorações deste dia realizaram-se diversas atividades: 

 Caminhada (Partida AECA e Chegada ao Polidesportivo Descoberto, ou ao Pavilhão) – guiada 

por TSD (JB), 

 Jogo „Salada de frutas‟ com recurso a 23 arcos –> duração +/- 15m;  

As 16h20m 

 „PEDDY PAPER‟ com 4 estações (20‟/estação); 

 Dança ao som da música „Imitando os Aninais‟ da Xuxa. 

 

E16 – Dia Mundial do Coração e Dia Internacional do Idoso (1 outubro) 

Proporcionou-se uma aula de terapia do Riso destinado aos seniores do concelho, seguido de almoço e 

sessão dançante. Participaram cerca de 50 idosos e as atividades decorreram no Centro Cultural de Vila 

Nova da Baronia em parceria dom o Serviço Social e a ULSBA. 

 

E17 – Apoio na festa de final de ano escolar da Escola Profissional de Alvito (9 junho) 

Desenvolvimento da atividade canoagem na festa supracitada, para cerca de 100 alunos deste 

estabelecimento de ensino. 

 

E18 – I Trail dos Santos (3 janeiro) 

Prova desenvolvida pelo Clube da Natureza de Alvito e apoiada na integra pela autarquia. Participação de 

cerca de 80 atletas. 

 

E19 – VI Raide de BTT dos Santos (30 outubro) 

Evento desenvolvido pelo Serviço de Desporto da autarquia conjuntamente com as Juntas de Freguesia 

do concelho e as associações desportivas. Participação de mais de 100 atletas em todos os eventos 

desportivos disponibilizadas: corrida BTT de 40 e 70 km, Passeio de BTT de 20 kms, Escolinha de BTT e 
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caminhada cultural (desenvolvida pelo Serviço de Turismo) – esta iniciativa contou com a participação 

especial do Marco Chagas. 

 

 

E20 – AEC de Atividade Física/Desportiva  

Nesta atividade ministram-se sessões de atividade física aos alunos do 3º ano do 1º Ciclo, do 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito. 

 

F - EDUCAÇÃO 

 

F1- Receção à Comunidade Escolar (28 de setembro) 

A Câmara Municipal de Alvito recebeu a Comunidade Escolar/Educativa, com uma cerimónia que 

decorreu no Castelo de Alvito e que teve como propósito acolher os novos professores e alunos e 

assinalar o início de um novo ano escolar. Esta iniciativa pretendeu ainda dar a conhecer aos professores 

e alunos o Município de Alvito, o seu Património e os seus serviços relacionados com a educação, 

cultura, desporto e ação social. 

 

Neste dia, distinguiram-se os melhores alunos dos Cursos da Escola Profissional de Alvito, os alunos do 

quadro de valor e de excelência do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito e entre galardoaram-

se os alunos do Prémio de Mérito Escolar da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. 

 

F3 - Universidade Sénior de Alvito  

A Universidade Sénior é uma resposta social, que visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, 

culturais, educacionais e de convívio, preferencialmente para maiores de 50 anos num contexto de 

formação ao longo da vida. Oferece-se um conjunto de aulas, disciplinas e atividades que concorrem para 

a formação informal dos alunos, aliando esta oferta a um conjunto de oportunidades de lazer e recreio, 

convívio e saudável confraternização, que auxiliam, em muitos casos, a combater a solidão e o 

isolamento, procurando preencher a vida daqueles que, ao longo dos anos, trabalharam e deram o 

melhor de si para a nossa comunidade. 

Objetivos: 

- Promover cursos de formação e atualização de conhecimentos nas áreas da história, das artes e das 

demais áreas do conhecimento, bem como proporcionar atividades complementares de caráter 

sociocultural, recreativo e de convívio, num contexto de formação; 

- Constituir um polo de informação e divulgação de serviços, recursos, direitos e deveres dos seniores; 

- Fortalecer a participação social das pessoas e contribuir para reforçar o exercício pleno dos seus 

direitos e deveres; 

- Promover o envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos (as) mais idosos (as); 
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- Desenvolver e fortalecer as relações inter-pessoais e sociais entre as diferentes gerações; 

Para além das atividades letivas promovem-se visitas de estudo no âmbito das disciplinas.  

 

Em 2016 realizaram-se duas visitas no âmbito da disciplina de História e uma ida a Londres no âmbito de 

Inglês, tendo o Município patrocinado a nível dos transportes em Autocarro. 

 

Há uma particular interação entre as atividades da Universidade Sénior com a comunidade que se traduz 

por exemplo nas atividades que se promovem para o exterior: teatros, momentos musicais com a Tuna 

da US, encontros, desfile de Carnaval, colóquios, entre outros. No ano letivo 2015-2016 alguns alunos 

promoveram uma passagem de modelos de vestidos de noiva com uma grande participação da 

comunidade. 

 

Os alunos organizaram ainda no Centro cultural de Alvitoa as suas festas de Final do ano letivo e de 

Natal. 

 

F4 - Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito 

A Educação tem um papel determinante no desenvolvimento. É um dos principais fatores para a melhoria 

da qualidade de vida, atratividade e competitividade locais. O Plano Estratégico Educativo Municipal do 

Concelho de Alvito, doravante designado por PEEMA, emerge da necessidade de compilar e refletir sobre 

os indicadores educativos no concelho, com o intuito de definir um compromisso em termos de políticas e 

estratégias educativas locais que correspondam aos desafios que atualmente se colocam nesta área. 

Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito está a ser concluído com o apoio dos Serviços de 

Planeamento e Desenvolvimento Estratégico do IPBEJA. 

 

F5 - Carta Educativa de Alvito 

A carta educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho de acordo com as ofertas de educação e 

formação que seja necessário satisfazer tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no 

quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município” 

A elaboração da Carta Educativa de Alvito (2015-20), aprovada em Junho de 2016, constituiu um 

renovado desafio lançado pelo município de Alvito ao Instituto Politécnico de Beja, dez anos após a 

elaboração da primeira carta educativa (2006).  

A proposta atual incorpora na sua génese uma dupla ambição. A carta educativa à semelhança da 

anterior, continua a constituir-se ao nível municipal, como «um importante instrumento de planeamento e 

ordenamento prospetivo» dos equipamentos e de uma adequada utilização dos recursos educativos face 

ao contexto sociodemográfico do município e, simultaneamente, assume-se como uma importante base 

de diagnóstico para a construção do Plano Estratégico Educativo do Município de Alvito 2015-20. 
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F6- Empreendedorismo (22 de junho) 

No âmbito do projeto Plano de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas do Baixo Alentejo, uma 

parceria com o Instituto Politécnico de Beja e o Centro Educativo Alice Nabeiro, dedicado ao pré-escolar, 

desenvolvido ao longo do ano letivo, foram entregues os Selos do Empreendedor aos alunos 

participantes. 

 

F7 - Festa do Final do Ano Letivo – Agrupamento de Escolas 

O Município colaborou com o Agrupamento. 

 

F8 - Oferta de Manuais Escolares 

A Autarquia ofereceu a todos os alunos do 1º ciclo os livros de as fichas referentes aos manuais 

escolares. 

 

 

F9 – Prémio de Mérito Escolar 

Atribuído, no âmbito do regulamento, pela Câmara Municipal e Juntas de Freguesia do concelho, a 8 

alunos do 4º, 6º, 9º e 12º ano de escolaridade (1 por cada ano ano de escolaridade e por freguesia). 

 

G – FEIRAS E MERCADOS 

 

G1 - Feira de Vila Nova da Baronia 2016 /12.ª Expobaronia - 15 a 17 de julho (fim de semana, em que 

o domingo seja o 3.º do mês de julho) 

- 16 Feirantes, 12 Expositores, 4 Tasquinhas 

- 2.º Jantar Vilanovenses Ausentes –500 participantes 

- Ocorreram diversas atividades no âmbito da programação da feira, procurando-se uma mais eficiente 

ligação entre o espaço da feira e o centro da vila. De Salientar a exposição fotográfica – “O homem que 

emprestava sorrisos” de António José Saragoça; 

 

 

G2 - Feira da Caça e da Pesca 2016 - 11, 12 e 13 de março 

 

- 17 Expositores, 3 Tascas, 2 feirantes 
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11 /03/2016 

programa caça programa pesca 

18 00 h-abertura da feira 18 - horas- abertura e inauguração dos stands 

21 00 h-torneio de tiro virtual  

23 00 h-noite de dj  

12/03/2016 

08 00 h-largada de caça 9h - concurso de pesca (jovens) barragem odivelas. 

08 30 h-passeio a cavalo (pequeno almoço no campo)  

13 00 h-almoço ( salão dos bombeiros)  

15h ----demonstração de pombos de vara 15h-workshop pesca c/a presença de vários campeões do mundo 

15 30 h-cavalhadas a cavalo (largo das alcaçarias )  

20 30 h-passeio de jipes (o jipe e a caça)  

21 00 h-noite de cante alentejano e as violas campaniças  

23 30 h-dj pela noite dentro  

01 00 h-chegada dos jipes seguida de uma (açorda de alho)  

13/03/2016 

 

08 00 h-largada de caça 9h-concurso de pesca (boia) barragem odivelas 

08 30 h-corrida de galgos 9h-concurso de pesca (achigã apeado) barragem alvito  

09h - caminhada (partida da pr. república) – clube natureza  

13 00 h-almoço - almoço 

15 30 h-final da corrida de galgos 16h - entrega de prémios (no palco da feira) 

18 30 h-entrega de troféus do tiro virtual e galgos 16,30h-debate sobre pesca c/individualidades ligadas à modalidade 

21 30 h-evento musical – campos do alentejo 20h-encerramento da feira 

02 00 h-encerramento da feira  

 

 

G3 - Feira dos Santos 2016 e Mostra de Serviços e Produtos Locais e Regionais 

- 44 Expositores, 108 Feirantes 

- 2.º Almoço de Alvitenses ausentes - 450 Participantes 

- Ocorreram diversas atividades no âmbito da programação da feira, procurando-se uma mais eficiente 

ligação entre o espaço da feira e o centro da vila. 

 

G4 - Mercadinhos  

Realizaram-se mensalmente mercadinhos, no primeiro sábado do mês em Alvito, no Largo do Relógio, e 

no último sábado do mês em Vila Nova da Baronia, na Praça da República.  

A adesão dos comerciantes tem vindo a aumentar significativamente, não obstante os períodos normais 

de baixa de participação. 

Em  alturas  festivas  têm sido desenvolvidas atividades de dinamização dos mercadinhos, quer de 

natureza desportiva quer musical.  

 

Na época natalícia, em que se realizam mercadinhos semanais, também foram levadas a cabo outras 

iniciativas para a sua animação, incluindo a distribuição de biscoitos e chocolate quente. 
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H - GABINETE APOIO AO CONSUMIDOR  

 

H1 - A Delegação Regional de Évora da Deco deu continuidade, no ano de 2016, à dinamização do 

Gabinete de Apoio ao Consumidor na Câmara Municipal de Alvito. Na primeira quarta-feira de cada mês, 

uma jurista da Delegação Regional de Évora da DECO deslocou-se, alternadamente, às instalações da 

Biblioteca Municipal de Alvito e da Biblioteca Municipal de Vila Nova da Baronia, no período das 09h00 às 

12h00, para atendimento aos munícipes do concelho, prestando apoio na resolução de conflitos de 

consumo e em situações de sobre-endividamento. Para além do atendimento presencial aos 

consumidores foram dinamizados 4 workshops informativos em parceria com a Câmara Municipal de 

Alvito e a Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia. 

 

 

Tema Entidade Parceira Data 

Saber de Cor….Os direitos do consumidor Câmara Municipal de Alvito 16 março 

O essencial sobre a Economia Pessoal 
Câmara Municipal de Alvito/ Junta de Freguesia de Vila 

Nova da Baronia 
4 maio 

O essencial sobre a Economia Pessoal Câmara Municipal de Alvito 1 junho 

Sénior + Ativo: Serviços Financeiros 
Câmara Municipal de Alvito/ Junta de Freguesia de Vila 

Nova da Baronia 
3 novembro 

 

No decurso do ano de 2016 foram registados 42 pedidos de intervenção referentes ao Município de 

Alvito. O que motivou um maior pedido de apoio foram as situações de sobre-endividamento (48 %) e o 

menor número de pedidos de apoio refere-se aos serviços financeiros (5%). 

 

Temas Nº pedidos de intervenção % 

Sobre-endividamento 20 48 

Comunicações Eletrónicas 8 19 

Energia e Água 8 19 

Bens de Consumo 4 9 

Serviços Financeiros 2 5 

Total  42 
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I – TURISMO 

 

I1 – Bolsa de Turismo de Lisboa (2 de março a 6 de março, Lisboa) 

 

Objetivos:  

 

o promover o concelho de Alvito junto de profissionais dos sectores do turismo e do público 

em geral;  

o promover a realização de negócios locais e regionais tendo em vista o desenvolvimento 

turístico do concelho a partir dos recursos próprios do território;  

o consolidação do posicionamento turístico do concelho no contexto regional e nacional, 

partilha de conhecimentos e informação com os parceiros do Alentejo. 

 

Descrição: Nesta edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, o concelho de Alvito apostou na divulgação dos 

seus recursos endógenos e produtos turísticos, com destaque para os vinhos Alvitus e Herdade das 

Barras. Lançou-se, nesta altura, um folheto promocional dedicado aos produtos turísticos do concelho. 

Promovemos a Feira de Vila Nova da Baronia/Expobaronia, Tardes do Castelo, Ervas da Baronia, Feira 

dos Santos e Frutos Secos. 

Contou-se com a participação da Escola Profissional de Alvito, que promoveu uma degustação de 

sabores, destacando a gastronomia como elemento diferenciador da oferta local. 

Resultados:  

A presença na BTL é importante para a consolidação da posição regional e nacional do concelho no 

âmbito turístico, contribuindo igualmente para a promoção dos produtos turísticos do concelho. 

Os resultados são, por isso, essencialmente imateriais, facilitando a realização de contactos entre os 

diversos atores turísticos, com os potenciais visitantes e facilitando o desenvolvimento de sinergias para a 

afirmação dos produtos locais e regionais numa lógica de integração e rede. Para o efeito, concorre de 

forma bastante positiva o papel e a atividade da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 

que agrega no mesmo espaço a representação do conjunto dos territórios do Alentejo e dos seus 

agentes.  

 

I2 – Ervas da Baronia (11 a 14 fevereiro; 8 a 12 de junho) 

Evento gastronómico de valorização da cozinha tradicional e dos produtos endógenos, nomeadamente 

das ervas de comer como carrasquinhas, catacuzes, espargos (Fevereiro) e beldroegas (junho). Além 

dos restaurantes aderentes integrarem nas suas ementas, as ditas ervas de comer realizam-se outras 

iniciativas paralelas como workshops e palestras. A adesão dos restaurantes foi bastante variável, sendo 

igualmente difícil o desenvolvimento de ações de divulgação e marketing que favoreçam a afirmação da 

iniciativa do ponto de vista turístico. 
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I3 – Dia Internacional da Mulher (8 de março) 

Em 2016 as atividades deste dia relacionaram-se com o tema TRÁFICO DE MULHERES, através da 

inauguração uma exposição da UMAR seguida de debate. 

Houve ainda uma aula de aeróbica e a Visualização do filme “AS SUFRAGISTAS”. 

 

I4 – Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18 de abril): 

Este dia foi instituído em 1982 pelo ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios), uma 

associação de profissionais da conservação do património, e aprovada pela UNESCO em 1983. 

Pretende-se com esta efeméride promover os monumentos e sítios históricos e valorizar o património 

português, ao mesmo tempo que se alerta para a necessidade da sua conservação e proteção. 

Em 2016 as iniciativas organizaram-se em torno do mote „Desporto: Um Património Comum‟. 

 

Objetivos:  

 

o Promover o património do concelho de Alvito e alertar para a necessidade de sua conservação;  

o Criar momentos de usufruto do património, contextualizando-o no espaço público e na cultura 

local;  

o Alavancar o interesse pelos recursos patrimoniais locais bem como a promoção da apropriação 

dos dados mais relevantes sobre o património cultural do Concelho. 

o  

Descrição: No contexto do Dia Internacional dos Monumento e Sítios realizou-se um conjunto de 

iniciativas, entre as quais a Inauguração da Exposição “Registos das Associações Desportivas”, e Jogos 

Tradicionais com os alunos do 1ºciclo da CAF (junto à Ermida de S. Sebastião) 

 

I5 – Comemorações do 25 de abril (15 a 27 de abril) 

As comemorações do 25 de abril são organizadas em parceria com as Juntas de Freguesia, com o Clube 

Desportivo e Cultural Baronia e com a Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Vilanovense, sendo 

dinamizadas pela Comissão do 25 de abril. O programa de 2016 contemplou os habituais almoços 

convívio em Alvito e em Vila Nova da Baronia, bem como um conjunto de atividades desportivas e 

culturais, debates, concertos e exposições. 

 

I6 – Jornadas Europeias do Património (24 de setembro) 

As Jornadas Europeias do Património procuram sensibilizar os cidadãos para o valor e importância do 

património, convidando-os a olhar atualizado acerca das suas potencialidades e do seu futuro. Em 2016 

as Jornadas foram subordinadas ao tema „Comunidades e Culturas‟. 
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Para o efeito foi lançado um concurso de fotografia, que registou bastante adesão por parte dos 

concorrentes.  

 

Realizou-se ainda um encontro Multicultural,  que envolveu os estrangeiros residentes no nosso 

concelho. Neste encontro foi possível conhecer a gastronomia e a música de 21 países representados. 

 

 

I7 – Tardes do Castelo  

Ciclo de concertos e animação teatral no Pátio da Pousada do Castelo de Alvito, com o objetivo de 

promover a cultura e a dinamização de um dos espaços mais nobres do património concelhio. 

Realizaram-se 3 iniciativas, uma em cada mês, registando-se uma enorme adesão dos munícipes e 

turistas. 

 

I8 – Colóquio ’40 anos do Poder Local’ (30 de abril) 

Colóquio organizado pela Associação Estudos Gerais de Alvito, com a colaboração da Câmara Municipal, 

dedicado ao poder local e desenvolvimento. A sessão realizou-se no Agrupamento de Escolas , 

registando enorme adesão. 

 

I9 – Colóquio “Espaços imaginados, espaços imaginários: Reconstituições a partir de Raul de 

Carvalho e o Alentejo” (27 de agosto) 

Colóquio organizado pela Associação Estudos Gerais de Alvito, com a colaboração da Câmara Municipal, 

dedicado ao poeta Raul de Carvalho. A sessão realizou-se no Centro Cultural de Alvito , registando 

enorme adesão. 

 

I10 – Almoço da Cocaria  (8 de outubro) 

A Eidea e a Herdade das Barras, em parceria com a Câmara e a Escola Profissional de Alvito 

desenvolveram uma ação eno-gastronómica que visou promover a identidade do povo alentejano, os 

seus costumes e a sua gastronomia. 

A arte de cozinhar com coqueira e o bom vinho que se faz em Alvito foram dois pontos fortes, aliados à 

paisagem e convívio familiar. 

 

I11 – Outono à Mesa (18 de outubro a 2 de novembro) 

Quinzena gastronómica, dedicada aos frutos secos, que se realiza na altura da Feira dos Santos, 

envolvendo os restaurantes do concelho. 
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Objetivos:  

o Promover a gastronomia de tradição local e os produtos endógenos;  

o Consolidação da oferta gastronómica enquanto ativo turístico local e regional;  

o Dinamização da restauração local no âmbito das iniciativas de carácter tradicional e na 

promoção concelhia. 

 

Resultados: Aderiram a esta edição da quinzena gastronómica 6 restaurantes do concelho, o que é um 

número satisfatório para a oferta existente. Os restaurantes incluíram nas suas ementas pratos 

tradicionais, confecionados com frutos secos, cumprindo o desígnio de valorização da tradição e dos 

produtos endógenos. 

 

I12 – Magusto (11 de novembro) 

A CMA apoiou o Magusto com a compra das castanhas e cedência de materiais. (O Magusto decorreu no 

Agrupamento de Escolas). 

 

I13 – Concertos de Natal (dezembro) 

A Camara Municipal organizou 2 concertos, que tiveram lugar na Igreja Matriz - Vila Nova da Baronia e 

Alvito com a participação dos grupos corais do Concelho.  

 

A14 – Exposições 

 

Data Designação: Local 

janeiro 

Rendas e retalhos PTurismo 

Identidade e Memória CCultural 

fevereiro Exposição do Amor Pç. República 

março 

Sabões de azeite PTurismo 

Tráfico de Mulheres CCultural 

abril 

Cores e Retalhos PTurismo 

Registo das associações desportivas CCultural 

maio Com o Património ao Peito PTurismo 

julho Fotografia Antº José Saragoça Casa do Povo VNB. 

outubro 

Exposição Residências Artísticas 

 

Adães Bermudes e Centro Cultural 

novembro Mostra de Sabonetes Artesanais Posto de Turismo 
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I15 – Visitas turísticas de grupos: 

Total :  249 visitantes 

o Amigos de Ponte de Lima – grupo de 50 pessoas  

o Calvin Fabig - grupo de 24 pessoas 

o Trans Serrano – grupo de 50 pessoas 

o Academia de Cultura e Cooperação de Lisbpa – grupo de 50 pessoas 

o Promartur – grupo de 25 pessoas  

o Direção distrital de Beja do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos -  50 pessoas  

 

I16 – Atendimentos no Posto de Turismo 

Além dos números acima expostos, o Posto de Turismo recebeu, ainda, 1614 visitantes, 780 dos quais de 

origem nacional, seguindo-se 146 de origem espanhola, 234 ingleses, 171 franceses, 60 alemães e 43 

holandeses. Registaram-se ainda 139 visitas de outros países da União Europeia e 41 visitantes de 

outras origens 

 

I17 - Concurso de Montras e Janelas de Natal, 

Pretende-se promover a decoração das vilas de Alvito e Vila Nova da Baronia. Paralelamente realizou-se, 

também, o Sorteio de Compras de Natal no Comércio Local, de modo a incentivar as compras nos 

estabelecimentos das vilas. 
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A - GESTÃO URBANÍSTICA 

 

O licenciamento de obras particulares distingue-se como veículo de desenvolvimento territorial para o 

concelho de Alvito.   

 

Assim, verificou-se: 

 

 

 

 

Da análise do gráfico conclui-se que no ano de 2016, os pedidos de comunicações prévias e de 

autorização de utilização diminuíram, no entanto os pedidos de licenciamento e pedidos diversos 

aumentaram em relação aos anos transatos. 

Nas emissões de alvarás de construção registou-se um aumento pouco significativo em relação aos anos 

transatos. 
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Relativamente às emissões de alvarás de autorização de utilização registou-se uma  diminuição 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

B – ÀGUA 

A qualidade da água para consumo humano tem sido sempre uma das principais preocupações da 

Câmara Municipal de Alvito.  

 

Assegurar que a água que chega à casa do consumidor, obedece aos critérios definidos pela legislação 

em vigor, tem sido uma das principais preocupações da Câmara. 

 

Nesta matéria, é anualmente definido um programa de controlo da qualidade da água para consumo 

humano que é submetido à aprovação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR), garantindo-se assim esse desiderato. 

 

Em 2016, as análises à água foram adjudicadas ao Laboratório Pró-Qualidade (LPQ). A empresa LPQ 

realizou as análises á água para consumo humano previstas no Plano de Controlo e Qualidade da Água 

(PCQA) não se tendo verificado qualquer incumprimento. 

 

Relativamente ao volume de água fornecida ao município pela AGDA, já se tinha verificado uma 

diminuição de 15% em 2015. Em 2016 verificou-se uma diminuição de 20% em relação ao ano anterior, 

ou seja, de 2014 a 2016 houve uma diminuição significativa do volume de água. 
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Quadro I 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2015 23947 17437 28963 22266 25580 28788 37941 33429 30055 23748 17595 15750

2016 15750 14842 16955 18936 17081 24696 28459 27932 27059 19602 15872 15624

m³242.808,00TOTAL 2016
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Gráfico - Fornecimento de água em m3 por mês/ano 

 

 
C - RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Cabe à Câmara Municipal de Alvito assegurar a recolha dos resíduos e o seu transporte para o Aterro 

Sanitário Intermunicipal, cuja gestão está a cargo da Associação de Municípios do Alentejo Central 

(AMCAL). 

 

Para além da recolha de resíduos sólidos urbanos, que acontece de 2ª feira a sábado, o município coloca 

também à disposição dos seus munícipes uma rede de ecopontos, com vista à separação selectiva.  

Nas instalações do Estaleiro Municipal, está localizado o Ecocentro, onde os munícipes se podem dirigir e 

depositar papel/cartão, vidro, plástico, madeiras e metais.  

 

Durante o ano 2016, continuou-se a apostar num conjunto de serviços com o objetivo de melhorar a 

qualidade e o desempenho das tarefas atribuídas, no sentido de contribuir para a garantia da salubridade 

pública do concelho. 

 

Do conjunto de serviços merecem especial referência: 

 

- Recolha de papel/plástico/vidro junto dos grandes produtores com a frequência quinzenal; 

- Remoção de resíduos sólidos urbanos (RSU) 4 vezes por semana; 

- Remoção de monstros domésticos todas as terças-feiras; 

- Lavagem de contentores existentes no concelho. 
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O gráfico demonstra que no ano de 2016 houve uma diminuição da quantidade de Resíduos Sólidos 

Urbanos depositados em Aterro em relação aos anos anteriores, o que confere com a meta estabelecida 

no PERSU para diminuição dos RSU depositados em aterro.  

 

 

 

A quantidade de materiais recicláveis entregues registou um aumento de 19% em relação a 2015. 

 

 
 

Quanto aos três principais resíduos separados e que resultam principalmente da deposição seletiva nos 

ecopontos (plástico, vidro, papel/cartão), efetuou-se no ano de 2016 a recolha de aproximadamente 119 

toneladas de resíduos recicláveis, destacando-se a recolha de papel/cartão que registou o valor mais 

elevado 
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Gráfico - Recolha de recicláveis em 2016 por Trimestre/Kg 

 

O papel/cartão e plástico tiveram um aumento gradual em relação aos anos anteriores, enquanto que o 

vidro regista uma diminuição. Realça-se que o papel/cartão teve um aumento de 42% em relação a 2015. 

 

Dos resíduos depositado em aterro salientamos o depósito de monstros que contabiliza com +/- 54 

toneladas deste resíduo recolhido nas habitações dos munícipes e junto dos contentores dos RSU.  
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D - Apoios Municipais 

 

Nesta área de intervenção, o atendimento aos munícipes, muitas vezes, origina uma concessão de 

apoios por parte da Câmara Municipal. 

Durante todo o ano existiu a preocupação do município em responder com celeridade e eficácia às 

solicitações efetuadas pelos munícipes articulando a resposta conjuntamente com as outras unidades 

orgânicas, nomeadamente no âmbito da ação social, cultural, desportiva e educativa. 

Os apoios da Câmara Municipal às diversas instituições e entidades não se efetuam só através de apoios 

financeiros mas sobretudo de apoios logísticos e de transportes efetuados pela autarquia.  
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E - Rede Viária 

 

Fez-se, com regularidade a manutenção e conservação das vias e dos espaços públicos. Tal 

procedimento tem minimizado a degradação da rede viária em resultado do uso e das condições 

climatéricas adversas. 

Ainda neste âmbito a Câmara vem procedendo com regularidade à reparação dos caminhos vicinais, 

limpeza de bermas e valetas em todo o Concelho, competência que embora sendo das Juntas de 

Freguesia, vem sendo assumida pela Câmara, devido á falta de meios logísticos e humanos daquelas 

instituições para assegurarem a manutenção desses caminhos. Competência que a Câmara assume em 

nome da defesa do interesse público e salvaguarda dos interesses coletivos.  

 

Destacamos algumas intervenções nas estradas, caminhos e vias municipais bem como nos arruamentos 

das vilas do concelho:  

 Estrada do Azinhal em VNB; 

 Estrada Vale Marianas (Horta Pereira) em VNB; 

 Estrada Monte Conde (Alfanges) em VNB; 

 Estrada em St´Águeda em VNB; 

 Estrada da Fonte da Telha em Alvito; 

 Limpeza de valetas e bermas nas estradas vicinais do concelho; 

 Colocação de massas frias nos arruamentos de Alvito e VNB; 

 Execução de calçadas. 

 

F - Outros Serviços 

É importante mencionar que, para além dos serviços mencionados na área da Higiene Urbana, são 

efetuadas diversas ações de desinfestação por todo o concelho, como por exemplo: desratização dos 

coletores de saneamento público, limpeza das linhas de água e pontões, aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos nos arruamentos do concelho e equipamentos municipais (campo relvado, parque de 

feiras e escolas).  

 

G - Transportes Coletivos de Passageiros 

Na rede de transportes públicos a autarquia assegura os transportes hescolares regularmente no 

concelho e dos grupos desportivos nas provas federadas de futebol.  

O município de Alvito cedeu também gratuitamente às entidades sem fins lucrativos do concelho o 

transporte para efetuarem visitas de estudo, atuações dos Grupos Corais e dos Campos do Alentejo. 
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H – Projetos e Empreitadas 

Desenvolveu-se nesta área o estudo e projetos de algumas intervenções que se pretendem materializar 

em 2017/18, conforme elencado.  

 Reabilitação Urbana da Rua Professor Egas Moniz em VNB  

Intervenção nas infraestruturas de águas, esgotos, eletricidade, telecomunicações, pavimentos e 

passeios. 

 Reabilitação Urbana da Rua do Penedo em Alvito 

Intervenção nas infraestruturas de águas, esgotos, eletricidade, telecomunicações, pavimentos e 

passeios. 

 Núcleo das Indústrias Criativas na antiga escola do Palhaço 

Conversão da antiga escola do Palhaço num espaço destinado a apoiar a criação e fixação de 

novas empresas de serviços no concelho de Alvito. Este projeto pretende fomentar o 

empreendedorismo na criação de novas empresas e a criação de postos de trabalho no 

concelho. 

 Reabilitação da Escola EBI+JI de Alvito 

A proposta refere-se à concretização de uma área de recreio coberto fechado com envidraçados, 

que garantisse um espaço protegido para as crianças durante os períodos climatéricos mais 

agrestes de chuva, vento e frio. Também será contemplado o arranjo dos espaços exteriores, 

nomeadamente no que diz respeito ás zonas de recreio e jogos, a norte do complexo escolar 

junto ao edifício do 1º ciclo. 

 Requalificação do Jardim do Largo Sul – Adro, em Alvito 

A proposta de intervenção teve como principal objetivo “devolver” o jardim à população local, de 

forma a poder ser usufruído em toda a sua extensão, em situação de conforto e segurança. Por 

outro lado, procurou-se preservar a ligação da Igreja Matriz com o cruzeiro existente, conferindo 

amplitude ao seu espaço envolvente, necessário à leitura visual global do património 

arquitetónico existente.  

Em 2016 foram adjudicadas os referidos projetos e empreitadas, conforme elencado.    

PROJETOS E PLANOS 
VALOR 

ADJUDICADO 

Infraestruturas de Eletricidade e Telecomunicações na reabilitação urbana da Rua Professor Egas Moniz em VNB e 
Rua do Penedo em Alvito 

4050,00€ 

Núcleo das Indústrias Criativas na antiga escola do Palhaço 3.800,00€ 

Reabilitação da Escola EBI+JI de Alvito 3.500,00€ 

Requalificação do Jardim do Largo Sul – Adro, em Alvito 3.950,00€ 

PARU- Plano de Ação de Regeneração Urbana 10.000,00€ 

PAMUS- Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável 3.597,36€ 

Elaboração de candidaturas ao Portugal 2020 8.000,00€ 

SUBTOTAL(1) 36.897,36€ 
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Reabilitação das Piscinas Municipais de Alvito – 1º Fase 393.802,90€ 

Sepulturas perpétuas no cemitério de Alvito 7.500,00€ 

Calçada do castelo junto à Pousada de Alvito 4.060,00€ 

Requalificação do Jardim do Largo Sul – Adro, em Alvito 71.101,00€ 

SUBTOTAL(2) 476.463,90€ 

TOTAL (1+2) 513.361,26€ 

 

 

I – Urbanismo 

 

Na área do ordenamento do território do concelho de Alvito destacam-se dois planos importantes que 

foram elaborados e candidatados ao Portugal 2020: 

 

. Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU); 

. Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).  

 

 


