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NOTA INTRODUTÓRIA  

 
No quadro da nossa estratégia para o desenvolvimento do concelho, uma das principais preocupações é a questão 

das acessibilidades. Com efeito, a existência de uma rede viária de qualidade é fundamental para o desenvolvimento do 

território, promovendo a mobilidade das pessoas e a circulação de bens, com as necessárias condições de segurança. E a 

questão das acessibilidades é uma questão estruturante e decisiva que se coloca ao desenvolvimento dos territórios do 

interior.  

Por conseguinte, começo pela rede viária nacional, onde existem situações que são muitos graves, nomeadamente 

a EN 260, via estruturante que atravessa o concelho de Serpa fazendo a ligação a Espanha, com um acentuado estado de 

degradação do pavimento e com condições de circulação e de segurança inaceitáveis. Neste contexto, já este ano fizemos 

vários contactos com a Infraestruturas de Portugal para obter esclarecimentos tendo, em março, sido enviado um primeiro 

relatório sobre a EN 260 e, em maio, um segundo relatório com o estado das restantes estradas nacionais do concelho a 

carecer de intervenção urgente. Foram, assim, indicadas a EN 265 – sentido Serpa/Vale Poço, a EN 385 – sentido Vila Verde 

de Ficalho/Sobral, a EN 392 – sentido Vila Nova de S. Bento/Pias, a EN 255 – sentido Pias/Moura, a EN 392 – sentido 

Pias/Brinches, a EN 386 – sentido Brinches/Moura, a EN 258 – sentido Moura- Vidigueira, a EN 265 – sentido Serpa/Brinches 

e a EN 255 – sentido Serpa/Pias. Nestas diligências aproveitamos para solicitar esclarecimentos também sobre o IP8, uma 

vez que não existe informação concreta sobre este assunto, nem tampouco o que está previsto sobre o troço concluído há 

mais de um ano e que continua fechado à circulação.  

Aguardamos resposta sobre estes dois pedidos de esclarecimento, apesar das várias tentativas entretanto feitas. 

Quanto à rede viária municipal, temos estado a trabalhar a bom ritmo na sua requalificação, com base no Plano 

Plurianual de Requalificação da Rede Viária do Concelho de Serpa, apresentado em março de 2017 e no qual definimos as 

ações a realizar neste domínio para um horizonte temporal de 2 anos (março de 2017 a março de 2019). Depois de, em 

2017, terem sido feitas intervenções na EM 514 (Neta), EM 525 (Corte da Azinha) e a melhoria da sinalização vertical e 

horizontal em todas as estradas municipais, no primeiro semestre deste ano foi já concluída a primeira fase da EM 522 

(estrada da Penalva), prevendo-se realizar a segunda fase, até ao final do ano. No final de maio foram feitas reparações na 

EM 519 (Vila Nova de São Bento – Vales Mortos) e no mês de julho avançaremos para a EM 517 (Vale de Vargo – Serpa). 

Em simultâneo, estamos também a intervir nos caminhos municipais, sendo que este ano já estão em curso os trabalhos 

no CM 1071/2 (Crespo) e, para o segundo semestre, prevê-se a repavimentação do CM 1040 (estrada da Pipa), entre muitas 

outras intervenções nos vários caminhos do concelho. 

Este Plano tem como objetivo principal dar resposta às necessidades das populações e promover o 

desenvolvimento do território da atividade agrícola e empresarial, facilitando circulação de pessoas e bens e contribuindo 

para a redução do isolamento e de custos de deslocação, designadamente nas zonas rurais. Os critérios utilizados tiveram 

como base a conclusão da malha de estradas municipais pavimentadas e a intervenção para conter a degradação dos 

pavimentos e permitir futuras intervenções de manutenção corrente mais ligeiras, tendo sido contemplados os trabalhos 
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mais prementes e com maior expressão financeira para a reparação e manutenção da rede viária, sendo que o custo total 

das intervenções programadas é de cerca de um milhão de euros (1.024.483,23 euros).  

Uma vez que não existem apoios financeiros no atual quadro comunitário de apoio para as acessibilidades – 

situação em que por diversas vezes já reiterámos as nossas preocupações e pedimos reforço de verbas e mudança de 

política - e porque entendemos que estas intervenções são uma prioridade, assumimos um investimento realizado 

maioritariamente com fundos próprios, sendo que os restantes são suportados mediante um empréstimo bancário de 250 

mil euros e cuja contratualização foi concluída também em março de 2017. 

 Ou seja: estamos a trabalhar para o desenvolvimento do concelho, criando condições para um território de 

qualidade de vida. Criando oportunidades para quem aqui vive e trabalha, para atrair pessoas e investimentos. Mas se nós, 

poder local, fazemos a nossa parte, também é necessário que este seja um objetivo nacional, e é fundamental que se 

garantam e definam as políticas e as medidas objetivas para que tal seja possível, com os investimentos e infraestruturas 

essenciais, não apenas nas acessibilidades, mas também nos serviços públicos e designadamente na saúde, na educação – 

e aqui refiro a situação da Escola Secundária de Serpa, bem como da escola de Vila Nova de Bento – na melhoria das 

condições para a GNR, com o novo posto em Serpa (cujo edifício foi já cedido mediante protocolo), entre muitas outras 

situações.  

 

Serpa, 18 de junho de 2018 

 

 

Tomé Pires 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

 Sistema de Gestão de Pessoal – criação da nova Estrutura Orgânica e respetiva afetação de funcionários aos novos 

Serviços  

 Sistema de Gestão de Documentação – Importação da Estrutura Orgânica criada no SGP, criação de serviços 

necessários à distribuição de documentação e respetiva definição de permissões de leitura e escrita a funcionários; 

 Sistema de backups – início do processo de parametrização e instalação do sistema de backup´s; 

 Montagem e apoio à realização de simulacro promovido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil; 

 Novo contrato manutenção do parque de impressoras do município – abertura e análise de proposta; 

 Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe: 

- Acompanhamento a membros da equipa do projeto juntamente com o SICI; 

- Análise da informação disponível no site atual com vista à sua passagem para o Site Autárquico;  

- Carregamento de conteúdos. 

 Análise de propostas do procedimento de renovação do serviço de comunicações eletrónicas em fibra ótica de 

todo o Município; 

 Rede wireless – receção e análise de novas propostas; 

 WIFI4EU – Enquadramento da candidatura no projeto existente de rede wireless do Município;  

 Storage – análise e informação para aquisição da nova storage que irá permitir um maior armazenamento de 

informação produzida e recolhida pelo município; 

 Sistema de Gestão de Faturação – acompanhamento do processo;  

 Acompanhamento e gestão na abertura de procedimentos e na implementação de componentes que integram a 

candidatura da Modernização Administrativa; 

 Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol  -  acompanhamento do processo de implementação e inicio do 

processo para a renovação de software; 

 Acompanhamento da candidatura Serpa Terra Forte - Promoção – Acompanhamento da criação gráfica e 

implementações web; 

 Gestão do parque de comunicações do Município; 

 Gestão do Parque informático do Município; 

 Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços e munícipes; 

 Elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna e a sua integração e atualização 

no Sistema de Gestão de Qualidade; 

 Manutenção das aplicações ERP AIRC – Atualizações para correções de erros;  

 Acompanhamento e gestão de backups do Município. 

 Análise de serviços disponíveis ao nível de Regime Geral da Proteção de Dados (reuniões de apresentação de 

serviços e acompanhamento). 

 Análise dos produtos de Antivírus com vista a sua futura renovação (kaspersky e instalação de nova versão e 

consola do antivírus existente) 
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SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

 Gestão dos lotes nas ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa  

 Gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES  

 Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos; 

 Entrega dos prémios da Campanha Feliz Natal com o Comércio Local (atividade em curso); 

 Realização de Missão Empresarial à “Feira Internacional do Queijo de Trujillo” e apresentação de resultados; 

 Organização do processo logístico de participação na 35ª Ovibeja; 

 Apoio à ação de promoção e venda de produtos locais por ocasião do 25 de abril no Palácio de S. Bento (Rota do 

Guadiana) 

 Elaboração do documento “Serpa – caracterização económica” 

 Organização do processo de Certificação dos Mangotes de Aldeia Nova com o selo tradicional.pt 

 Apresentação do processo de valorização e internacionalização do queijo Serpa DOP na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do IPBeja. 

 Participação numa reunião no âmbito do projeto Alentejo Criativo (SIAC),no Musibéria  

 Participação no Encontro  Agromed realizado dia 13, no CADES. 

 Realização de uma reunião de trabalho no Parque de Campismo, no dia 20. 

 

 Registo de visitantes no Posto de Turismo durante o mês de abril:  

Portugueses: 269 

Estrangeiros: 532 

Total: 801 

 Registo de campistas durante o mês de abril: 

Portugueses: 99 

Estrangeiros: 307 

Total: 406 

 

 

PLANOS, PROJETOS E CANDIDATURAS 

   

 Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos. 

 Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas 

 Submissão de candidaturas: 

  Alentejo 2020- “Expansão da Zona Industrial de Serpa”. 

 Preparação de candidaturas a submeter ao Programa Valorizar, designadamente no âmbito das tipologias 

Valorização do Interior e Sustentabilidade. 

 Participação em reuniões externas: (dia 9) Prominent Med na CIMBAL; 

 Participação em reuniões internas: (dias 13 e 26)) eficiência energética; (dia 16) ponto da situação das 

candidaturas; (dia 27) Programa Valorizar – sustentabilidade. 
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 

Candidaturas Apresentadas e Aprovadas 

 

 

 CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

FEDER/FSE CMS PP Efetuados FEDER 
Recebido 

FEDER a 
Receber 

Mercado Municipal 861.443,58 € 685.163,82 € 176.279,77 €  45.608,40 €   46.100,74 €  -0,00 €  

Jardim Municipal 519.699,59 € 410.178,68 € 109.520,92 € 372.777,41 € 298.925,30 € -0,00 € 

Casa da Juventude 54.360,00 € 42.500,00 € 11.860,00 € 9.225,00 € 6.375,00 € - € 

For Tours 100.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € - € - € - € 

UADITURS II 93.333,33 € 70.000,00 € 23.333,33 € - € - € - € 

Programa Específico de 
Modernização 
Administrativa do Município 
de Serpa 

373.517,67 € 227.841,96 € 145.673,41 € 52.893,69 € 36.552,55 € - € 

Valorização e Qualificação 
da Rede Museológica 
Municipal 

667.685,82 € 461.408,90 € 206.276,92 €  102.808,32 €   71.046,39 €   -   €  

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase I 

167.281,63 € 129.151,59 € 38.130,04 €  123.659,34 €   96.040,26 €  -0,01 €  

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase II 

194.191,61 € 99.832,41 € 94.359,20 €  10.221,35 €   3.548,10 €   1.153,51 €  

Planos integrados e 
inovadores de combate ao 
abandono escolar 

300.214,42 € 239.888,00 € 60.326,42 € - € - € - € 

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - € 

Passadiços do Pulo do Lobo 463.221,29 € 320.259,44 € 142.961,85 € - € - € - € 

Serpa Terra Forte - 
Promoção 

346.277,80 € 209.022,98 € 100.567,00 € 124.242,30 € 56.385,00 € 19.372,50 € 

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - € 

Serpa Acessível 182.625,00€ 164.362,50€ 18.262,5€ - € - € - € 

Reabilitação e 
Modernização do Museu 
Municipal de Etnografia 

166.222.25€ 141.288,91 24.933,34€ - € - € - € 

TOTAL 4.217.593,78 € 3.031.723,24 € 1.149.180,42 € 841.435,81 € 624.194,65 €  20.525,99 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 

 

 GENTE EM MOVIMENTO 
O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de Serpa, Pias, 
Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos nas aulas gratuitas 
de hidroginástica, ginástica e boccia sénior. 
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica. 
À data, o programa conta com 384 pessoas inscritas, 50 do género masculino e 334 do género feminino. A média de 
idades é de 68 anos. 
 
Número de inscrições por localidade: 

  Género 

Localidade Total Feminino Masculino 

Serpa 119 94 25 

Brinches 26 22 4 

Vila Verde de Ficalho 41 36 5 

Vila Nova de S. Bento 49 46 3 

Vale de Vargo 31 30 1 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 21 20 1 

Vales Mortos 51 43 8 

Pias 39 36 3 

TOTAL 384 334 50 

 
Número de participantes por modalidade: 

Ginástica 294 

Hidro 322 

Boccia 129 

 
Frequência das aulas de Ginástica e Hidroginástica no mês de abril: 

Localidade GINÁSTICA 
N.º 

participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 

participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 84 3 28 193 12 16 

Vila Nova S. 
Bento 

68 4 17 75 6 13 

Brinches 44 3 15 38 4 10 

V. V. Ficalho 44 3 15 46 3 15 

Pias 64 4 16 38 3 13 

Vale de Vargo 51 4 13 22 3 7 

Vales Mortos 59 3 20 52 4 13 

A-do-Pinto 16 4 4 13 3 4 

Santa-Iria 42 3 14 38 4 10 

Total 472 31 15 515 42 12 

 
Na ginástica, frequentam o projeto ATIVO projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades na 
abordagem a realizar, 33 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
- Pias – 3 
- Brinches – 1 
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- Serpa – 7 
- Vales Mortos – 10 
- VV Ficalho – 6 
- Vila Nova S Bento – 3 
– Vale de Vargo - 3 

 
Frequência das aulas de Boccia no mês de abril: 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

Serpa 7 49 7 

Vila Nova de S. Bento 4 22 6 

Brinches 3 15 5 

Vila Verde de Ficalho 2 13 7 

Pias 4 7 2 

Vale de Vargo 4 22 6 

Vales Mortos 4 41 10 

A-do-Pinto --- --- --- 

Santa Iria 4 21 5 

Total 32 190 6 
 
 

 COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF) 
Período de execução  
Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa l 5.ª feira, Vales Mortos l 6.ª feira, Vila 
Nova de S. Bento) 
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa) 
 
Local 
Freguesias do concelho 
Aulas de atividade física desportiva (AFD) e de adaptação ao meio aquático (AMA) para alunos do pré-escolar de 
Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho. Aguardam-se indicações para iniciar as 
aulas em Vale de Vargo. 
 

Localidade Participantes Aulas Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 150 93 3 31 62% 

Serpa AMA 200 94 4 24 47% 

Pias 47 36 4 9 77% 

V. V. Ficalho 29 26 3 9 90% 

Vales 
Mortos 

32 27 4 7 84% 

V. N. S. 
Bento 

64 41 4 10 64% 

Total 522 317 22 14 61% 
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 Caminhada Solidária “Um Dia Pela Vida” 
Período de execução: 8 de abril 

 
 ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

 TORNEIO DAS FREGUESIAS em Atletismo 
Promotor: Associação de Atletismo de Beja 
Período de execução: 14, 15, 21 e 28 de abril 
Local: V.V. Ficalho, V.N.S. Bento, V. Vargo e Serpa 
Descrição: 
A Associação de Atletismo de Beja iniciou este projeto, que pretende ser uma atividade que abranja todas as crianças 
e jovens das freguesias do concelho de Serpa, a partir dos 7 anos de idade, com caracter informal, com atividades 
atrativas para estes escalões etários, com o objetivo de: 
- Divulgar o Atletismo na população infantil e juvenil de Serpa 
- Promover o intercâmbio entre as freguesias do concelho 
- Promover o espirito de equipa/freguesia/clube 
- Identificar Jovens talentos 
- Captar novos jovens para a modalidade 
 
Em cada localidade realizaram-se corridas de velocidade, resistência e lançamento de bola. 
No dia 14 realizou-se a terceira fase de apuramento em V.V. Ficalho. A atividade realizou-se no Largo da Igreja e 
participaram 23 atletas. 
No dia 15 foi a vez dos atletas de V.N.S. Bento se qualificarem. A atividade realizou-se no Parque Desportivo e 
participaram 29 atletas. 
Dia 21 realizou-se a fase de apuramento em Vale de Vargo no Parque Desportivo e contou com a presença de 4 atletas. 
Em Serpa esta atividade realizou-se dia 28 no Parque Desportivo, onde participaram 19 atletas. 

 
 

  TORNEIO REGIONAL DE KARATÉ 
Promotor: Academia de Karaté de Serpa 
Período de execução/Local - Dia 7 de abril – pavilhão Carlos Pinhão 
Localidade: Serpa 
Descrição: 
Torneio Regional competitivo de preparação para os campeonatos nacionais. Participaram 60 atletas dos clubes: Serpa, 
Pias, Vidigueira, Beja, Penedo Gordo, Cuba, Évora e Seixal. 
 
 

 FINAL DA TAÇA DO DISTRITO DE FUTSAL 
Promotor: Associação de Futebol de Beja 
Período de execução/Local - Dia 14 de abril – pavilhão Carlos Pinhão 
Localidade: Serpa 
Descrição: 
Jogo de futebol sénior, entre as equipas do Núcleo Sporting de Moura e Núcleo Sporting “Leões de Almodôvar” para 
atribuição da taça distrito de beja. 
 

 TREINO DE HÓQUEI EM PATINS 
Promotor: Valença Hóquei Clube 
Período de execução - Dia 21 de abril – Pavilhão do parque desportivo 
Localidade:  Serpa 
Descrição: 
Treino da equipa sénior de hóquei em patins do Valença Hóquei Clube que disputa o campeonato nacional da 1ª divisão 
com o objetivo de divulgar a modalidade. O treino surgiu na sequência de uma visita a Serpa da equipa de Valença. 
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 ULTRAMARATONA DE BTT 
Promotor - OHM SPORTS LDA – Trilhos Vivos 
Período de execução - Dia 21 de abril 
Localidade: Concelho de Serpa, Mértola e Espanha 
Descrição: 
O evento SRP160 é uma prova de Bicicletas de Todo-o-Terreno (BTT), disputada em variadas zonas rurais dos concelhos 
de Serpa e Mértola e zona fronteiriça de Portugal/Espanha. 
Este evento é constituído por uma prova da modalidade do tipo Ultramaratona com cerca de 160 Km de extensão. 
Participaram 120 Bttistas de vários locais de Portugal e de Espanha 
 
 

Utilizações parques desportivos e Piscinas no mês de abril: 
  

 Parque Desportivo de Serpa - 1869 
 Piscina Coberta de Serpa - 1470 
 Pavilhão Carlos Pinhão -1732 
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

OBRAS EM CURSO 
 

 Infraestruturas Zona Sul 

 Acesso ao cemitério de Pias 

 Jardim de Brinches 
 
Demais trabalhos resultantes de exposições de munícipes. 
 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reposição de asfalto em Vila Verde de Ficalho 
  - Reposição de asfalto em Brinches  
  - Limpeza e corte de ervas no acesso e na zona envolvente da Ermida em Vila Verde de Ficalho  
  - Limpeza e corte de erva nas entradas de Brinches 
  - Limpeza E corte de erva nas entradas de Vila Nova de S. Bento  
  - Reparação de caminhos em A. do Pinto 
                         
TRABALHOS EM CURSO 
  - Reparação de caminhos na zona de S. Iria até à Vendinha 
  - Reposição de asfalto em Vale de Vargo 
  - Limpeza e corte de ervas em A. Do Pinto 

 

SEGURANÇA E HIGIÉNE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 
 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Administração direta: 
- Infraestruturas na Zona Sul 
- Acesso pedonal ao Cemitério de Pias 

 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Construção da ETAR de A-do-pinto 
- Obra de Requalificação do Jardim Municipal  
- Obra de requalificação da Rua da Ladeira, em Serpa 
- Obra de Remodelação dos Edifícios e área Exterior da Escola Primária e Pré-Primária de Brinches. 
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 
- Obra de Conservação na Torre do Relógio em Serpa 
- Obra de requalificação da ETAR de Vales Mortos 

 

 Preparação e Acompanhamento de eventos  
- Festas em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe  
- Comemorações do 25 de Abril 
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 Medidas de Autoproteção 
- Retificação das MAP’s da Musibéria 
- Correção de MAP’s da Creche 
- Acompanhamento de manutenção e execução de cadastro de extintores de todos os edifícios camarários. 
 

 Outros 
- Organização do Fardamento. 
- Propostas de aquisição de EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletivos) e EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual) 
- Organização de documentação e registos de segurança. 
 

 
 

SECÇÃO DE ESTALEIRO MUNICIPAL E LOGISTICA 
- Colocação de sinalética,  
- Apoio festas de Vila Verde de Ficalho,  
- Apoio festas da Mina da Orada,  
- Apoio festas de Brinches,  
- Apoio BTT SRP 160,  
- Apoio festas de Vila Nova de S. Bento,  
- Apoio ao 1º de Maio no Enxoé.  

 
 
PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
- Exercício teste ao Plano Municipal Emergência Proteção civil de Serpa, realizado a 18 abril. 
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AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

SERVIÇO DE ESPAÇOS VERDES 
 
De forma a manter os espaços verdes limpos e aprazíveis, procedeu-se à limpeza e manutenção dos espaços 
verdes do Concelho e à rega dos mesmos.  
Durante o mês de abril, executou-se a limpeza dos canteiros da barreira do forte, canteiros da piscina descoberta 
de Serpa, canteiro da R. João de deus, canteiro do Bairro de S.Francisco. 
Apoio na obra do jardim de Brinches, na plantação de arbustos e sementeira e relva e prado e apoio na obra de 
requalificação do jardim municipal, mantendo também a limpeza dos canteiros já plantados.  
Manutenção do viveiro municipal e mudança de plantas de vasos.  
Limpeza das laranjeiras do Bairro do Forte. Procedeu-se ainda ao abate das árvores secas em Vila Nova de S. 
Bento (entrada de Serpa) e substituição/plantação de novas árvores. 
Apoio no cortejo etnográfico e à festa de Vila nova de S.Bento. Plantação de flores nas floreiras da Avenida da 
Paz. 
Corte dos relvados em Serpa e limpeza de ervas com roçador no circuito de manutenção. 
 

CIRCUITO DENDROLÓGICO 

– SERPA - 

Com este circuito pretende-se que os alunos reconheçam e identifiquem árvores que fazem parte da paisagem urbana 

onde estão inseridos.  

O circuito tem inicio no relvado da Cruz Nova, passando pela Av. Nª. Sr.ª De Guadalupe, Largo da Cruz Nova, Rua do Vice 

Alm. António Ladislau Pereira, Largo da GNR e termina na Alameda Abade Correia da Serra. 
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Mapa com o Circuito Dendrológico 

 

  

 

Fichas de identificação de árvores  
 
Local: Relvado da Cruz Nova 
Espécie: arbórea  
Origem: Austrália  
Família: Malvaceae 
Nome cientifico: Brachychiton populneus 
Nome vulgar: Braquiquito 
Dimensões: 8 a 11 metros  
Tipo de Folha: Perene  
Floração: em forma de sino, rosa pálido, florescem entre Maio-Junho  
Época de frutificação: Fruto lenhoso negro e denso 
Características: Crescimento rápido. Árvore resistente à seca e ao fogo. 
Muito utilizada como árvore ornamental, no entanto, não produz uma 
grande sombra, devido à forma colunar da copa.  
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Fichas de identificação de árvores  
 
Local: Av. Nª. Sr.ª de Guadalupe  
Espécie: arbórea  
Origem: Europa oriental 
Família: Malvaceae 
Nome cientifico: Tilia tomentosa 
Nome vulgar: Tilia 
Dimensões: 25 metros  
Tipo de Folha: caduca  
Floração: em cachos, amareladas, utilizadas para chá.   
Frutificação: utilizado para chá 
Características: Crescimento lento. Árvore utilizada em arruamentos, 
produz  
uma grande sombra, devido à forma da copa arredondada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de identificação de árvores  
Local: Largo da Cruz Nova  
Espécie: arbórea  
Origem: Brasil  
Família: Bignoneaceae 
Nome cientifico: Jacaranda mimosifolia 
Nome vulgar: jacarandá 
Dimensões: 10 a 12metros  
Tipo de Folha: semi-persistente  
Floração: As flores lilás em cacho são azuis e muito  
vistosas, florescem entre Maio-Junho  
Frutificação: Fruto lenhoso castanho e denso 
Características: Crescimento rápido, ciclo vegetativo  
de acordo com as estações do ano do país de origem. É  
uma árvore resistente às condições urbanas pelo que  
está indicada em plantações de alinhamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de identificação de árvores  
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Local: R. do Vice Alm. António Ladislau Pereira  
Espécie: arbórea  
Origem:  Ásia, sendo cultivada em todos os continentes  
Família: Rutaceae 
Nome cientifico: citrus sinensis  
Nome vulgar: Laranjeira  
Dimensões: 7 a 12metros  
Tipo de Folha: perene   
Floração: março a abril  
Frutificação: casca glandulosa e ligeiramente rugosa,  
alaranjado e de polpa adocicada, quando maduro,  
conhecido por laranja 
Características: Crescimentos rápido, utilizada em arruamentos, 
jardins, hortas. Os frutos e as flores são  
utilizados para fins medicinais e estéticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de identificação de árvores  
 
Local: Largo da GNR   
Espécie: arbórea  
Origem:  América do Sul  
Família: Fabaceae 
Nome cientifico: Tipuana tipu  
Nome vulgar: Tipuana  
Dimensões: 20 a 22metros  
Tipo de Folha: perene   
Floração: Junho a Agosto  
Frutificação: sem interesse 
Características: Crescimento rápido. Não resiste ao vento. Muito 
utilizada em parques e jardins pela sua sombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de identificação de árvores  
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Local: Alameda Abade Correia  
da Serra   
Espécie: arbórea  
Origem:  mediterrâneo  
Família: Oleaceae 
Nome cientifico: Olea  
europeae  
Nome vulgar: Oliveira 
Dimensões: 18 a 20 metros  
Tipo de Folha: perene   
Floração: Final do Inverno –  
primavera  
Frutificação: Azeitona 
Características: Crescimento  
lento, árvore de grande  
longevidade. É utilizada como  
ornamental, devido aos seus  
troncos que parecem  
esculturas, mas também  
como cultivo para a produção de azeitona, 
azeite para consumo e para efeitos medicinais e estéticos.  

 

 
ÁGUAS E SANEAMENTO 
 
Durante o mês de abril, para além dos acompanhamentos mensais inerentes ao serviço, tais como mudanças de 
contadores, reparação de ruturas, verificação e reparação de alguns sistemas de rega em Serpa e todo o 
concelho, execução de novos ramais de água e saneamento, desentupimentos na rede residual, limpeza das 
ETAR e acompanhamento do PCQA, foram executados outros serviços como acompanhamento da obra da ETAR 
de A-do-Pinto e de Vales Mortos, trabalhos de manutenção da Rede de Abastecimento de Brinches e 
Requalificação da Rede de Abastecimento de Serpa. 
 

 
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 
Pedidos de parecer para emissão de Licença Especial de Ruido 

 
Número de Pedidos 

 
Números de Alvarás 

Abril Abril 

6 6 

 
Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 
Número de Pedidos 

 
Números de pareceres 

Abril Abril 

--- 49* 
*Transitaram do mês de março 
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Acompanhamento de processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas Freguesias 

Processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas 
Freguesias 

Abril 

- Limpeza Linha de água –Local - VNSBneto 
- Etar vales Mortos 
- Fornos de carvão 

- Lagar de Vale de Vargo 
- Cooperativa Beja e Brinches 

-Queijaria Eira da Vila 

 
Gestão da limpeza de equipamentos Municipais  

 
Numero de Reclamações 

Abril 

0 

 
 
 
Gestão de limpeza urbana 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gestão da recolha de RSU 

 
Numero de Reclamações 

Abril 

0 

 
Tipologia de resíduos 

 

 
Quantidades entregues (t) 

 
Abril 

 
20 03 01 

 (Indiferenciados) 

 
442,84 

 
20 01 01 

(papel/cartão) 

 
0,3 

 
20 03 07 

 (Monstros domésticos) 

 
--- 
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Gestão de resíduos - Parque de Máquinas 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades entregues (t) 

 
Materiais ferroso 

 
0,34 

 
 
 
Recolha de resíduos nas freguesias 

 
Tipologia de resíduos 

 
Freguesia/Local 

 
Quantidades entregues 

 
RCD´s 

 

 
Pias e Vale de Vargo 

 
-- 

 
Monstros domésticos 

 
Vale de Vargo, Pias e Ficalho 

 

 
 

Limpeza de resíduos (parque II), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades Entregues 

 
-- 

 
-- 

 
 

Limpeza e manutenção do recinto das Eco Hortas (corte de ervas, colocação de composto).  
 

 
Mensal 

 
26 de Abril 

 
 

Limpeza do recinto da feira 
 

 
Mercado Mensal 

 
24 Abril 

 
 
 

Lavagem de contentores 

 
Numero de contentores lavados 

 

Contentores 
Superfície 

Contentores 
Subterrâneos 

--- --- 

 
 

 
20 01 40 
(Metais) 

 
0,34 
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Lavagem da Praça da Republica 

 
Lavagem da Praça 

 
--- 

 
Operação de desbaratização e desratização  

 
Desbaratização/desratização 

 
23 e 24 de Abril 

 
 

Operações de Deservagem/Monda Química 

 
Deservagem/Monda química 

 

 
--- 

 
Monotorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos.  

 
Número de pombos capturados 

 
0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de Atividades | 2018 

Abril/maio 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 22 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

 

AÇÃO SOCIAL 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO (PMARHCS) 
Reunião técnica para avaliação de processos, visita domiciliária e agendamento de assinatura de novo contrato de 
conclusão de obra. Neste momento encontra-se 7 processos ativos. 
 
CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA - 17 de abril 
Reunião técnica, apresentação do relatório de atividades do CLAIM 1º trimestre 
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho, Serpa 
 
TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA 
Instalação de novo aparelho em Vale Vargo, 
Visita domiciliária em Santa Iria para avaliação de instalação do serviço. O serviço conta com 17 utentes  
 
ACADEMIA SÉNIOR 

 Dia 10 – Dentro dos conteúdos programáticos da disciplina música foi feita uma apresentação na Creche Nossa 
Senhora da Conceição. 

 Dia 11 – No âmbito das disciplinas de Saúde e Bem-estar e Psicologia Positiva, efetuou-se uma visita de estudo ao 
Centro de Meditação Kadampa Deuachen-Templo para a Paz Mundial e à Quinta da Regaleira. 

 Dia 16 – Comemoração Dia Mundial da Voz - A Importância da Comunicação – Ação apresentada por Vânia 
Lourenço e Rita valente. “Um olhar sobre o indivíduo surdo e a importância da Língua Gestual”. 

 Dia 23 – Ação sobre INTERNET SEGURA “Sensibilização sobre a segurança na internet e nos dispositivos móveis”. 
Mesma foi desenvolvida dentro dos conteúdos programáticos da disciplina de informática. 

 Dia 24 - Celebrar “Abril”- Momento de convívio entre os alunos onde foram declamados poemas alusivos à data. 
 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram feitos 32 atendimentos e fornecidos 209 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar). 
 
NLI – NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO 
No âmbito da representatividade que o município tem com esta entidade, uma técnica do Gabinete de Ação Social e 
Educação participou nas reuniões periódicas que se realizaram neste mês nos dias 13 e 27. O objetivo é a avaliação e 
homologação de contratos de inserção a beneficiários de RSI. 
 
 
CONTENTORES SOLIDÁRIOS  
Recolha de roupa, calçado e brinquedos usados. De acordo com informação da Ultriplo (entidade responsável pela gestão 
dos mesmos) durante este período foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Recolhas Quantidade Reutilização Reciclagem Aterro 

Roupa 1113,75Kg 723,94Kg 334,13Kg 55,69Kg 

Calçado 148,50Kg 96,53Kg 49,01Kg 2,97Kg 

Brinquedos 59,40Kg 51,68Kg 5,94Kg 1,78Kg 

Livros 44,55Kg 6,68Kg 37,87Kg - 

Outros 118,80Kg 77,22956,04Kg 35,64Kg 5,94Kg 

Total 1485Kg Kg 462,58Kg 66,38Kg 
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EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Componente de Apoio à Família – Pré-escolar  
No mês de abril beneficiaram deste programa: 

Valência / local Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

49 Crianças 10 Crianças 17 Crianças 15 Crianças 12 Crianças 

Prolongamento 
Horário 

50 Crianças 8 Crianças 13 Crianças 20 Crianças 11 Crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.400,72 € com os 
seguintes valores correspondentes: 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento V.V. Ficalho* 

1.140,72 € 246,96 € 399,84 € 352,80 € 260,40 € 

* Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho 

Para a execução destas duas valências estão envolvidas 9 funcionárias, (7 em regime de contrato de trabalho e 1 efetiva,1 
protocolada com Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho).  
 
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – 1.º Ciclo 
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante o mês de abril, a 
autarquia teve um custo de 3.628,19 € distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. Bento 

1.423,51 € 254,13 € 1.256,34 € 694,21 € 

 
TRANSPORTES ESCOLARES 

Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 321 alunos, e a 64 alunos nos circuitos especiais (transporte 
de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias – 18; e de aluguer - 46), com um custo de: 

 Rodoviária:17.946,94€ 
 Viaturas de aluguer: 4.710,34€ 

OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Conselhos Gerais das Escolas 
 No dia 19 de abril pelas 18.00h, realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento n.º 2 de Escolas de Serpa, 

no espaço da Escola Secundária de Serpa. A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

Ponto um – Tomada de Posse dos elementos coaptados  
Ponto dois – Eleição do presidente do Conselho Geral 
Ponto três – Outros assuntos 

 Foi eleita Presidente do Conselho Gral do Agrupamento n.º 2 de escolas de Serpa, a Professora Maria José Madeira. 
 Em representação da Câmara Municipal de Serpa participaram na reunião. as Vereadoras Odete Borralho e Paula Pais e a 
Técnica Isabel Pacheco. 
 
 No dia 26 de abril pelas 18.15h, realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento n.º 2 de Escolas de Serpa, 

no espaço da Escola Secundária de Serpa. A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

Ponto um – Aprovação da Conta Gerência 2017  
Ponto dois – Alteração ao regimento do conselho Geral e ao regulamento Interno 
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Ponto três – Aprovação do Plano Anual de Atividades 
Ponto quatro – Aprovação do mapa de férias do Diretor 
Ponto cinco – Outros assuntos 

Em representação da Câmara Municipal de Serpa participou na reunião a Vereadora Odete Borralho. 
 
Projeto DES(COBRE) O TEU CORPO 
No âmbito deste projeto foram realizadas 4 Sessões (4, 11, 16, 18)  sobre Direitos da Criança, preparação das atividades 
para o mês de Prevenção dos Maus Tratos, impressão de pósters com resumo das ações em cada freguesia. 
 
ECO-ESCOLAS 
Término a 16 de abril da Rota pela Floreta, em parceria com as Escolas do concelho.  
Participação na reunião do Conselho Eco-Escolas da Escola secundária de Serpa, no dia 19/04. 
 
PROJETO CANTE NAS ESCOLAS 
Continuidade da atividade de Cante Alentejano junto dos alunos do 3º e 4º ano de escolaridade.  
Participação no Cortejo Histórico e Etnográfico d e Serpa – Carro do Cante nas Escolas. 
Realização e reportagem pela jornalista Kaya Okada da revista japonesa Transit para publicação de um artigo sobre o Cante 
Alentejano.  
 
Participação do Grupo Juvenil de Vila Nova de S. Bento, no dia 6 de abril, no desfile de Ranchos Corais em Vila Verde Ficalho 
e no dia 24 de Abril em Vila Nova de S. Bento. 
 
PLANO MUNICIPAL DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA 
Visitas de Estudo 
Neste mês foram apoiadas as seguintes visitas de estudo: 
 

Data Escola Itinerário/Visita 

09/04 EBI de Lisboa Lisboa / Teatro “Ulisses” e Colégio Pedro Arrupe 

10/04 Escola Secundária Serpa Alqueva / Barragem de Alqueva 

12/04 EBI Pias Lisboa /Museu de Eletricidade 

12/02 EB1 Serpa Lisboa /Politeama e Oceanário 

13/04 EB1 Pias Lisboa /Lisboa Story Centre 

13/04 Escola Secundária Serpa Lisboa / Lisboa Quinhentista 

13/04 EB1 A-doPinto Beja /Biblioteca Municipal 

16/04 EBI de Pias e EB 2,3 Abade Correia da 
Serra 

Tomar e Fátima /Grutas da Moeda 

17/04 Escola Secundária Serpa Sintra /Roteiro Queirosiano 

18/04 EBI de Pias e EB 2,3 Abade Correia da 
Serra 

Alqueva e Amareleja /Barragem de Alqueva e Central 
Fotovoltaica 

19/04 Escola Secundária Serpa Mafra /Palácio Nacional 

21/04 Pré-Escolar Serpa Lisboa /Peça Teatro Aladino 

24/04 EB1 Vales Mortos Alqueva e Amareleja /Barragem Alqueva e Central 
Fotovoltaica 

24/04 EB 2,3 Abade Correia da Serra Lisboa /Lisboa Story Centre 

24/04 Escola Profissional desenvolvimento 
Rural Serpa 

Alter do Chão /Coudelaria  de Alter 

24/04 EB 2,3 Vila Nova S. Bento Barrancos /Castelo d  Noudar 

27/04 EB1 Vila Nova S. Bento Beja /Ovibeja 
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OUTROS APOIOS COM CEDÊNCIA DE VIATURAS ÀS ESCOLAS: 
 21 e 24 de abril – transporte do Grupo de Teatro (En)Cena, da Escola Secundária de Serpa, para participação no 

Encontro Nacional de Teatro escolar em Alcains. 
 28 de abril – transporte de 5 alunos e um professor, 2 da EBI de Pias e 3 da EB 2.3 Abade Correia da Serra para 

participação na final do Concurso  Matemático Pangea, que se realizou na Universidade Nova, em Almada. 
 Apoio ao transporte de alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais) 

Transporte semanal de 3 alunos do 1º ciclo do ensino básico de Serpa para frequentarem a piscina coberta. 
 Desporto escolar – dia 11 de abril – transporte de alunos da EBI de Pias para realização e encontro de Futsal em 

Vila Nova de S. Bento; 
 Desporto escolar – 20 de abril – transporte de alunos da EB 2,3 Abade Correia da Serra para participação em 

atividades rítmicas em Santiago do Cacém. 
 
CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO 
Participação da Srª. Vereadora Odete Borralho, em representação do Município na Assembleia Geral do Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo, que se realizou no dia 27 de abril, em Beja, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 
 2 – Informações; 
 3- Apresentação e discussão do relatório de contas referente ao ano de 2017. 
 
 
ESPAÇO INTERNET 
Durante este mês foram registados 131 utilizadores no Espaço Internet de Serpa, todos com a nacionalidade portuguesa. 
 
- Apoio no acesso e preenchimento do IRS no portal das finanças 
O Espaço Internet disponibilizou, a partir de dia 2 de abril e até 31 de maio, um serviço gratuito de ajuda ao preenchimento 
do IRS de 2017.  
Este apoio é essencial para os nossos utilizadores que não têm acesso a computador e/ou internet, sobretudo este ano, em 
que deixa de ser possível a entrega do IRS em papel, sendo feita em exclusivo através do portal das finanças.  
Foi prestado apoio a 28 utentes. 
Até 31 de Maio todos contribuintes de IRS devem entregar a sua declaração de IRS pela Internet, para tal devem solicitar 
uma senha no portal das finanças onde tem que preencher o formulário de adesão. Mas se os contribuintes não tiverem 
um endereço de email não podem preencher o formulário dado que este campo é obrigatório. 
O espaço internet apoia os seus utilizadores na criação de uma conta de correio eletrónico assim como no modo de 
funcionamento. 
Foi prestado apoio a 18 utentes. 
 
- Pedir senhas de acesso no Portal das Finanças 
O Portal das Finanças é uma plataforma essencial para tratar de qualquer assunto fiscal pela Internet, como a entrega do 
IRS. Mas para aceder é necessário possuir uma senha. O Espaço Internet apoia os utilizadores para efetuarem o registo/ 
pedido de senha no Portal das finanças, preencher o formulário de adesão, indicando os seus dados pessoais (número de 
contribuinte, e-mail, telefone e morada fiscal).  
Foi prestado apoio a 18 utentes. 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Apoio aos utilizadores a sites como o Europass para a elaboração de currículos profissionais assim como apoio na 
elaboração de cartas de apresentação, cartas de motivação e candidaturas espontâneas. 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 18 utentes. 
 
- Apoio nos trabalhos escolares 
Têm prioridade de acesso aos computadores do espaço internet , estudantes, professores, investigadores e outras pessoas 
que comprovadamente manifestem urgência na execução de consultas ou pesquisas, principalmente quando tal se destine 
a trabalhos escolares. 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/adesaoForm.action
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Quando solicitado o espaço internet apoia todos os tipos de trabalhos escolares com aplicação das tecnologias em diversas 
plataformas. 
Foi prestado apoio a 18 utentes. 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Acesso e apoio aos utilizadores Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo). 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional onde pode 
efetuar registo, consulta, imprimir comprovativos ou  formulários entre outros, com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 7 utentes. 
 
- IUC .NET (Liquidação de Imposto Único de Circulação ) Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto 
único de Circulação). 
Nesta Acção, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único de 
Circulação, com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 6 utentes. 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, trabalho, lei e 
ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças , etc.. 
Nesta acção, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efectuar registo  , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre 
outros,, com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 6 utentes. 

 
- Procurar emprego/ Formação através da Internet 
Apoio aos utilizadores no acesso e registo em sites: 
http://www.net-empregos.com/  ; http://www.indeed.pt /; www.bep.gov.pt/; www.ina.pt  
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder, efetuar registo  , consulta,  imprimir 
comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 6 utentes. 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos on-line 
Apoio aos utilizadores na utilização de comércio eletrónico, através do qual os consumidores compram bens ou 
mercadorias diretamente de um vendedor na Internet sem um serviço intermediário. Loja online ou Loja virtual evoca a 
analogia física da compra de produtos ou serviços na loja física e virtual. Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no 
Espaço Internet, poderá solicitar apoio da Técnica do Espaço para aquisição de bilhetes de avião, aquisição de produtos, 
pagamento de portagens, acompanhar encomendas on-line entre outros. 
Foi prestado apoio a 4 utentes. 
 
- Apoio no acesso ao jogo ROBLOX 
O Espaço Internet apoia no acesso ao jogo preferido da faixa etária entre os 11 e 14 anos. ROBLOX é um jogo baseado num 
mundo aberto e multiplataforma, que permite aos jogadores criarem seus próprios mundos virtuais (places) e projetar seus 
próprios jogos dentro da plataforma digital. 
Foi criado pelo fundador e co-fundador David Baszucki e Erik Cassel em 2004 
Foi prestado apoio a 17 utentes. 
 

 

 

 

http://www.1000-x-1000.com/
http://www.net-empregos.com/
http://www.indeed.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loja_virtual
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CULTURA E PATRIMÓNIO 

CULTURA 
 
38.º CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO, 1 de abril, Serpa 
Um dos pontos altos das Festas de Nossa Senhora de Guadalupe é o Cortejo Histórico e Etnográfico que, há mais de três 
décadas, no domingo de Páscoa, recria a evolução histórica do concelho e mostra os usos e costumes locais. Este ano, o 
evento contou com a participação de 229 figurantes, oito grupos musicais (uma fanfarra, quatro grupos de percursor, dois 
grupos de cante alentejano e uma banda de charanga), três bandas filarmónicas e onze grupos corais. 
 
COMEMORAÇÕES DO 44.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL, 24 e 25 de abril, Cineteatro de Serpa 
Na noite de 24 de abril, o Cineteatro Municipal de Serpa acolheu o espetáculo comemorativo do 44.º aniversário do 25 de 
Abril que, à semelhança de anos anteriores, contou com as participações do “Grupo Coral da Academia Sénior”, do “Grupo 
Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa” e do grupo “Os Ceifeiros de Serpa”. Depois do espetáculo, realizou-se uma 
arruada pela Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa e um espetáculo piro musical junto ao Cineteatro. 
No dia 25, tiveram lugar arruadas em Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S. Bento, A-do-Pinto, Vale de Vargo e Brinches 
com a Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa. 
 
APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO “JANTAR SÓ PARA DOIS”, 21 de abril, Cineteatro de Serpa 
“Jantar só para dois” é uma comédia escrita pelo autor espanhol Santiago Moncada e dirigida pelo encenador Celso Cleto. 
O espetáculo assinala os 60 anos de carreira de Victor Espadinha.  
 
OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA MÃOS NA MASSA – “BEIJA-ME”, 7 de abril, Biblioteca Municipal de Serpa 
No dia 7 de abril, às 10h30 na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, foi desenvolvida a oficina” Beija-me”, 
comemorando o Dia do Beijo (13 abril). 
Esta data visa comemorar o ato do beijo e mostrar os benefícios da sua prática. O beijo é um ato comum em várias 
sociedades, seja como forma de cumprimentar ou saudar alguém ou de demonstrar amor e carinho por outra pessoa. 
Foi preparada com antecedência uma base de ação, forrou-se com papel de cenário uma parede em que se desenhou uma 
menina a enviar um beijo. Foram convidadas as crianças e as famílias a enviar beijinhos de todas as formas, feitios, cheiros, 
sabores. 
N.º participantes: 15 Participantes: 3 adultos e 12 crianças 
Materiais envolvidos: Papel de cenário, tintas, recortes. 
Divulgação: Cartaz, Agenda Cultural, Correio eletrónico, Facebook 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 
35.ª OVIBEJA – PROGRAMA CULTURAL E RECREATIVO NO ESPAÇO DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO, 28 de abril,  
No âmbito do "Programa Cultural e Recreativo no Espaço dos Municípios do Baixo Alentejo", integrado na 35.ª edição da 
Ovibeja, o Município de Serpa esteve representado, no dia 28, com o Grupo de Guitarras da Escola do Ribeirinho de Pias.  
 
BIBLIOTECA 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
“CONTARELOS” - 10,17 e 24 de abril, Sala do Conto 
Animações de leitura que visam fortalecer os laços das crianças com os livros, suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de mais 
tarde, lerem por prazer. Para crianças dos 3 aos 6 anos. Sessões abertas ao público em geral e às crianças que frequentam 
o prolongamento de horário do Jardim de Infância de Serpa.  
N.º de participações:77 
Materiais envolvidos: Livros, projetor vídeo, PC, instrumentos musicais e outros materiais.  
Divulgação: SICI- agenda cultural 
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“GOMOS DE TANGERINA” – 14 de abril, Sala de animação de leitura 
Sessão mensal de mediação de leitura para pais e filhos com o objetivo de promover a utilização do livro infantil nas famílias. 
Sessão onde a Biblioteca convida os participantes a se encontrarem com o universo criativo da literatura infantil. Esta sessão 
teve como objetivo explicar as razões e a natureza dos acontecimentos na revolução de 25 de Abril de 1974. A sessão foi 
desenvolvida a partir das ilustrações de Susa Monteiro, as reportagens radiofónicas da Praça do Carmo e os arquivos da 
RTP das mensagens de natal enviadas pelos soldados na guerra colonial e a libertação dos presos políticos.  
N.º de participantes:14 
Materiais envolvidos: Livros, projetor vídeo, PC. 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“TAMBÉM QUERO… LER” – mês de abril, Agrupamentos de Escolas N.º 1 e Nº 2 de Serpa (ensino pré-escolar), A-do–Pinto, 
Brinches, Pias, Serpa, Vale Vargo, Vales Mortos, Vila Nova De São Bento, Vila Verde De Ficalho 
O objetivo deste programa é oferecer às crianças em idade pré-escolar, principalmente as distantes da sede de concelho, 
que não têm a oportunidade de se deslocarem aos serviços do edifício da Biblioteca, a possibilidade de estarem em contato 
com o que de melhor se produz em termos de livro- álbum infantil. Pretende-se apoiar e consolidar as aprendizagens de 
crianças em idade pré-escolar através do contato permanente com os livros-álbum para a infância. A estratégia do 
programa “Também quero...ler! ” passa essencialmente por assumir que na base de toda a aprendizagem está a emoção. 
É essa a chave que ativa o interesse e adesão à vida. A criança aprende quando o seu interesse é suscitado 
afetivamente…aprende com as atividades que a emocionam. Condições que mais tarde, a prática escolar, muitas vezes 
refém de uma organização muito centrada no ensinar, no classificar e no distinguir, não proporciona. A criança só adere 
emocionalmente quando observa que o mediador se diverte com o que está a apresentar. Ao observá-lo a criança tende a 
fixar-se no que está a acontecer nas sessões e a querer contribuir e participar: “- também quero brincar a isso! Também 
quero…ler” 
Num primeiro momento os livros serão mediados e a imaginação desafiada pelas histórias que observam e escutam para 
lhes captar a curiosidade e incentivar o discurso livre e participativo. As crianças dialogarão sobre as situações observadas 
no livro álbum e procurarão definir, nas suas palavras, qual o problema/tema em presença. Num segundo momento, com 
a colaboração do mediador irão explorar, através de vertentes expressivas (recriação dramática, expressão plástica, danças, 
movimento e jogos) as soluções por eles propostas. 
Em todas as sessões procura-se suscitar a participação ativa das crianças, que podem interromper, observar, cantar, rir-se, 
dançar, brincar e ser. Performances interativas com os alunos do pré-escolar, através da dramatização, do movimento 
criativo, da improvisação com objetos, da mimica, da música, da dança, da imagem. Brincar o livro! O presente Programa 
faz parte da Candidatura do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar. 
N.º de participantes: 419  
N.º de sessões: 41 - (27 Telma Saião) + (14 Ermelinda Pepe)  
Acompanhamento: Romão Janeiro, Patrícia Romão 
Materiais envolvidos: Livros e materiais diversos 
 
 

PATRIMÓNIO 
MONTAGEM DO STAND "em Serpa desperta..." na Feira Ovibeja (Beja), abril 
Logística, articulação da equipa interna de carpinteiros e eletricista e atendimento no stand da Câmara Municipal de 
Serpa. 
  
“SERPA TERRA FORTE – PROMOÇÃO” - Atividades 5 e 6, abril 
Acompanhamento do trabalho em curso no âmbito das Atividades 5 e 6 da candidatura conjunta CMS/ADPM com a 
designação “Serpa Terra Forte – Promoção”: Campanha promocional (folhetos, vídeo e site). 
  
ARQUEOLOGIA 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS” 
Elaboração conteúdos da rubrica “Peça do mês” – abril para o “Serpa Informação”. 
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DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 
Organização de atividade para as comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Conferência: Serpis de 
Serpa. Do mito à lenda.  
 
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS E NOITE EUROPEIA DOS MUSEUS 
Elaboração de proposta de atividade para as comemorações do Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos 
Museus.  
 
EXPOSIÇÕES 
Produção de conteúdos e organização da exposição e conferência de homenagem a José Braga. 
 
CONFERÊNCIAS, abril 
Realização da conferência “Um mundo em mudança. Transformação e diversidade nas sociedades da Idade do Bronze 
do Sudoeste”, Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, Beja 
 
PARECERES TÉCNICOS 
Elaboração de pareceres técnicos de arqueologia no âmbito do enquadramento em PDM. 
 
PEDIDOS EXTERNOS 
Apoio à candidatura do projeto “Arte-Factos” à DGArtes. 
Acompanhamento do processo de edição das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular.  
Apoio à DRCAlentejo na organização da exposição “Um novo brilho: A Idade do Bronze”.  
Participação em conferência sobre Romanização no Agrupamento de Escolas n.º 2 – Escola D. Manuel I, em Beja 
 
DIVULGAÇÃO 
Redação de notas de imprensa e textos de divulgação sobre património histórico: 
- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – anúncio e balanço  
- Balanço do Colóquio “A Reconquista Cristão Entre Tejo e Guadiana” 
- Cidade das Rosas – texto de José Leite de Vasconcellos  
- Exposição “Um novo brilho. A Idade do Bronze”  
 
ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
- Gestão do carregamento de atividades na plataforma online do Ano Europeu do Património Cultural.  
 
ESTATÍSTICAS 
BIBLIOTECA 
DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    9 

DVD-Vídeo  74 

Monografias  295 

Total  378 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  43 

7-9 anos  98 

10-12 anos  18 

13-16 anos  14 

17-20 anos  13 

21-35 anos  38 
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CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E MUSEU DE ETNOGRAFIA 

 

 PORTUGUESES ESTRANGEIROS TOTAL 

CASTELO 1085 759 1844 

MMA – Museu Municipal de Arqueologia 365 286 651 

ME – Museu de Etnografia 63 35 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-50 anos   85 

51-65 anos   34 

> 66 anos   35 

Total  378 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 9 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 14 

Total de novos utilizadores inscritos  7 

Total de eventos do módulo de pesquisa WEB (OPAC) 
(pesquisas, renovações, reservas, registo e outros) 

 93034 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas  108 

Total de sessões nos computadores  199 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
5/2018 

Empreitada de 
Remodelação e 
Certificação das 
Infraestruturas 

Elétricas do Complexo 
das Piscinas de Pias 

  O procedimento ficou deserto. 

 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente informa-se o seguinte: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
3/2018 

Empreitada de 
Execução de BT, IP e 

ITUR do Loteamento da 
Hortinha - Artº 51º, 

Secção J (2ª Fase), em 
Serpa 

12-04-2018 - 
Electro 

Planície, Ldª 
39.780,80€ 

Contrato nº 25/2018, 
assinado a 02-05-2018. 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  Em apreciação  

 
 

Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

25/2018 

Aquisição de Gasolina 
Simples 95 Octanas 

  Está em análise de propostas. 

Consulta 
Prévia 

24/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Organização e 
Produção da Feira do 

Livro 

  Está em análise de propostas. 

Ajuste 
Direto 

23/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Realização de 2 

sessões da 
Performance/Instalação 

"Passagem" 

  Está em análise de propostas. 

Ajuste 
Direto 

22/2018 

Aquisição de Serviços 
Especializados - 

Recuperação do IVA 

03-05-2018 - 
KPMG & 

Associados - 
20.000,00€ 

Aguarda Documentos de 
habilitação 
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Sociedade de 
Revisores 
Oficiais de 

Contas, S. A. 

Consulta 
Prévia 

21/2018 

Aquisição de Materiais 
para a Rede de Água 

Residuais 
  Em Audiência Prévia 

Consulta 
Prévia 

20/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Manutenção de 

Impressoras RICOH 

30-04-2018 - 
Luís 

Marreiros, 
Ldª 

32.454,69€ 
Contrato nº 26/2018, assinado 

a 03-05-2018 

Consulta 
Prévia 

19/2018 

Lavagem de Contentores 
no Concelho de Serpa 

  Aguarda Propostas 

Consulta 
Prévia 

18/2018 

Disponibilização de 
Linhas de Comunicação 

em Fibra ótica 
  Está em análise de reclamação 

 

Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registaram-se as seguintes 
alterações: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

16/2018 

Locação, Montagem e 
Desmontagem de 

Iluminações Decorativas 
para as Festividades da 

Páscoa e Festas em 
Honra de Nossa Senhora 

de Guadalupe 

21-03-2018 - 
JCS - 

Andores, 
Iluminações e 

Palcos de 
Jacinta Couto 

Silva 

10.900,00€ 
Aguarda documentos de 

habilitação (Certidão de não 
dívida da Segurança Social) 

Consulta 
Prévia 

15/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração de 

Projeto de Operação de 
Loteamento da 

Expansão da Zona 
Industrial de Serpa 

04-04-2018 - 
A1V2 

Engenharia & 
Arquitetura, 

Ldª 

50.000,00€ 
Contrato nº 23/2018, assinado 

a 11-04-2018 

Consulta 
Prévia 

12/2018 

Aquisição de Serviços de 
Assessoria Económico-

Financeira 

04-04-2018 - 
Pocalentejo, 

Ldª 
38.700,00€ 

Contrato nº 24/2018, assinado 
a 13-04-2018 
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Suportes online da CMS geridos pelo SICI e atualizados em permanência: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) http://pt.calameo.com/publish/books/ 
 

Edições regulares produzidas pelo SICI: 

 Boletim Municipal: Serpa Informação (mensal) 

 Agenda Cultural e Desportiva (mensal) 

 Informação Balcão Único 

 Mupis da cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação) 

 Notas de Imprensa 

 Comunicados 

  Newsletters 
 

Serpa informação n.º 160 e agenda cultural maio 2018 

 Elaboração de conteúdos e imagens  

 Paginação e preparação para gráfica 

 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica  

 Distribuição nos diretórios  

 Conversão de ficheiros para o formato jgp, carregamentos e colocação online  

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

 Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), Turismo Alentejo, Agenda 

Cultural e mailing  

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 

 Newsletter da agenda cultural e desportiva 
 

 

 

Biblioteca Municipal  

 Mupis agenda c/ impressão plotter  

 Cartaz Gomos de Tangerina 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 

Jardim Municipal Eng. Pulido Garcia 

 Logotipo 

 Proposta placas identificação das espécies 
 

Comemorações do 25 de abril 

 Cartazes (todas as localidades) 

 Mupis 

 Banner facebook 

 Letra Grândola Vila Morena – A5 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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 Expobanner cineteatro 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo Fotográfico 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 
Laço Azul 

 Marcadores livros 

 Posters com impressão em plotter 

 Registo fotográfico 
 
Casa do Cante 

 Registo fotográfico - reunião de trabalhos 

 Alterações cartaz exposição António Cunha 
 

Academia Sénior 

 Cartaz “Resgatar a Memória – Famílias Serpenses” 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 
Encontro de Culturas 

 Publicidade revista Voz da Planície – Ovibeja 

 Pedido de orçamentos 

 Flyer ovibeja 
 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios  

 Cartaz 

 Convite 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 
Teatro “Jantar para dois” 

 Alterações ao Cartaz + impressão 

 Mupi cineteatro 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 

Desporto 

 Cartaz “Escalada das Azenhas” 

 Cartaz “Rota das Azenhas” 

 Cartaz “Vamos Conhecer o Concelho…a pé” 

 Cartaz “Treino de Hóquei em Patins” 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Registo fotográfico de algumas iniciativas 
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Fórum Jovem 

 Grafismo: Cartaz, tela dos oradores, indentificadores de mesa e muppi 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Levantamento Fotográfico 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Carregamento de conteúdos  
 

Notas de Imprensa 

 A Câmara Municipal de Serpa associou-se mais uma vez às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios, celebrado a 18 de abril, sob o tema “Património: de geração para geração”. 

 O Dia da Liberdade voltou a ser comemorado no concelho de Serpa com diversas iniciativas a realizar na cidade e 
em várias localidades do concelho, nos dias 24 e 25 de abril.  

 O Município de Serpa, no âmbito do desenvolvimento económico e turístico, promoveu uma visita à Feira do 
Queijo de Trujillo no dia 28 de abril.  

 Uma milícia de besteiros, oriunda de Serpa, pode ter estado nos primórdios do Exército português, bem como na 
preservação daquilo que hoje são as fronteiras do nosso País.  

 O município de Serpa, promove a 15.ª edição do Encontro de Culturas, nos próximos dias 7, 8, 9 e 10 de junho, 
desta feita com espetáculos confirmados de Tito Paris, acompanhado por Paulo Gonzo, Don Kikas e Biah 
Vasconcelos (dia 7), Tiago Bettencourt (dia 8) e The Gift (dia 9). 

 A missão empresarial que a Câmara Municipal de Serpa levou a Trujillo, para visitar uma das mais importantes 
feiras de queijo de Espanha, no passado sábado, dia 28, foi um sucesso. 

 
 
Comunicados 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve na quarta-feira, dia 11 de abril, na Hortinha, às 9h30 e na Mina 
da Orada, a partir das 11h00, para visita às localidades. 

  O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Vale de Vargo no dia 2 de maio, quarta-feira, para uma 
reunião com a Junta de Freguesia a que se seguirá uma visita à localidade. 

 O Município informou os munícipes que a empresa Águas Públicas do Alentejo procedeu à instalação do 
caudalímetro à saída do reservatório de Brinches. 

 
Diversos 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e atualização da rede social 
Facebook (Serpa Terra Forte e enRede), Balcão Único e Portal do Munícipe. 

 Design Gráfico: Impressões dos cartões de identificação da Proteção Civil, exposição 25 de abril, impressões: 
triplico, marcadores de livros e flyer da campanha Não Abandone o Seu Animal, Cartaz 1.º de Maio, dia do 
Trabalhador, faixa Produtores de Agricultura Biológica para a Ovibeja, placas da Junta de Freguesia de Vila Nova 
de S. Bento, placa de comunicação da expansão da zona industrial de Serpa, publicidade para a PAX(Ovibeja).   

 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de restauração, cafés e 
hotelaria do concelho. 

 Registo Fotográfico:  obras no Concelho e reuniões às freguesias, BTT ultramaratona SRP, treino hóquei equipa 
Valência, Festas das Santas Cruzes, Festas de Serpa, Festas de Vila Verde de Ficalho.  

 



 

Relatório de Atividades | 2018 

Abril/maio 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 36 

 



 

Relatório de Atividades | 2018 

Abril/maio 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 37 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 
 RGPD – Participação em workshops de apresentação do regulamento; 

  Análise de serviços disponíveis ao nível de Regime Geral da Proteção de Dados (reuniões de apresentação de 
serviços e acompanhamento). 

 Instalação de fibra na plataforma de comunicações da PT  

 Sistema de backups – arranque o novo sistema de backup 

 Novo Sistema de Registo de Assiduidade - Instalação e configuração da plataforma  

 Arranque do Novo contrato manutenção do parque de impressoras do município 

 Sistema de Controlo de Empreitadas – formação e reorganização de procedimentos  

 Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe – 
 Acompanhamento e membros da equipa do projeto juntamente com o GICI; 
 Análise da informação disponível no site atual com vista à sua passagem para o Site Autárquico;  
 Carregamento de conteúdos. 

 Rede wireless – receção e análise de novas propostas. 

 WIFIFOREU – registo na Plataforma  

 storage – análise e informação para aquisição da nova storage que irá permitir um maior armazenamento de 
informação produzida e recolhida pelo município ; 

 Análise dos produtos de antivírus com vista a sua futura renovação  

 Sistema de Gestão de Faturação – acompanhamento do processo  

 Acompanhamento e gestão na abertura de procedimentos e na implementação de componentes que integram a 
candidatura da Modernização Administrativa. 

 Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol  -  acompanhamento do processo de implementação e inicio do 
processo para a renovação de software. 

 Acompanhamento da candidatura Serpa Terra Forte - Promoção – Acompanhamento da criação gráfica e 
implementações web; 

 Gestão do parque de comunicações do Município; 

 Gestão do Parque informático do Município; 

 Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços e munícipes; 

 Elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna e a sua integração e atualização 
no Sistema de Gestão de Qualidade; 

 Manutenção das aplicações ERP AIRC – Atualizações para correções de erros;  

 Acompanhamento e gestão de backups do Município. 
 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
 Organização da informação e dos processos relativos às ZAE de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa  

 Gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES  

 Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos; 

 Conclusão do processo relativo à Campanha Feliz Natal com o Comércio Local (entrega dos prémios) 

 Certificação dos “Mangotes de Aldeia Nova” com o selo “tradicional.pt” no site da Direção Regional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural e divulgação no facebook “ Serpa Terra Forte” 

 Participação na reunião da Comissão Executiva da candidatura do Montado a Património Mundial, na CIMBAL em 
Beja e envio de relatório; 

 Sessão sobre o Parque Natural do Vale do Guadiana promovida pelo NATURAL.PT e pela ADPM, realizada no 
CADES, no dia 8 de maio. 

 Apresentação de proposta para a certificação com regime de qualidade, para as queijadas de requeijão de Serpa; 

 Participação no 10º aniversário da CEBAL, no Dia da Transferência de Tecnologia, com um programa dedicado à 
fileira do queijo; 

 Reunião na ADPM, no dia 17 de maio, cujo tema foi “Estruturação do Produto no PNVG”; 

 Reunião com a Caixa Geral de Depósitos, tendo em vista o agendamento de reunião com os empresários; 
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 Participação numa reunião dia 29, no Ministério da Agricultura, com os secretários de estado, sobre a abertura de 
um aviso destinado aos Centros de Competências; 

 Identificação de mecanismos de financiamento para o setor do turismo 
 

Visitantes que passaram pelo Posto de Turismo:  
                                                                                               Portugueses = 261 
                                                                                               Estrangeiros = 719 

                                                                                                  TOTAL = 980 
Utilizadores do Parque de Campismo:    
                                                                                                        Portugueses =   59    

                                                                         Estrangeiros = 473 
                                 TOTAL = 532 

  

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO - PLANOS, PROJETOS E CANDIDATURAS   
 Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos (ver mapa) 

 Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas 

 Submissão de candidaturas: 

 INTERREG ATLANTIC AREA, projeto designado de FACE – Rota Europeia das tradições, da música 
(cante), da língua e das artes performativas (projetos no âmbito do Cante Alentejano) 

 Preparação de candidaturas a submeter ao Programa Valorizar (designadamente no âmbito das tipologias 
Valorização do Interior e Sustentabilidade) e ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, na 
Prioridade de Investimento 9.7. - equipamentos sociais; 

 Participação em reuniões internas sobre o ponto da situação das candidaturas aprovadas e a elaborar; 

 Gestão do processo relativo à candidatura aprovada no programa 365 do Turismo Alentejo-Ribatejo, 
designadamente a criação de um microsite para promoção da Feira do Queijo; 

 Participação numa reunião sobre o Programa LIFE, na CIMBAL. 
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 

Candidaturas Apresentadas e Aprovadas 

 

  CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

FEDER/FSE CMS PP Efectuados FEDER 
Recebido 

FEDER a 
Receber 

Mercado Municipal 861.443,58 € 685.163,82 € 176.279,77 € 45.608,40 € 46.100,74 € 0 

Jardim Municipal 519.699,59 € 410.178,68 € 109.520,92 € 372.777,41 € 298.925,30 € 0 

Casa da Juventude 54.360,00 € 42.500,00 € 11.860,00 € 9.225,00 € 6.375,00 € - € 

For Tours 100.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € - € - € - € 

UADITURS II 93.333,33 € 70.000,00 € 23.333,33 € - € - € - € 

Programa Específico de 
Modernização 
Administrativa do Município 
de Serpa 

373.517,67 € 227.841,96 € 145.673,41 € 52.893,69 € 36.552,55 € - € 

Valorização e Qualificação 
da Rede Museológica 
Municipal 

667.685,82 € 461.408,90 € 206.276,92 €  102.808,32 €   71.046,39 €  0€ 

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase I 

167.281,63 € 129.151,59 € 38.130,04 €  123.659,34 €   96.040,26 €  0 

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase II 

194.191,61 € 99.832,41 € 94.359,20 € 8.503,10 € 2.087,59 € 1.153,50 € 

Planos integrados e 
inovadores de combate ao 
abandono escolar 

300.214,42 € 239.888,00 € 60.326,42 € - € 27.001,24 € - € 

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - € 

Passadiços do Pulo do Lobo 463.221,29 € 320.259,44 € 142.961,85 € - € - € - € 

Serpa Terra Forte - 
Promoção 

346.277,80 € 209.022,98 € 100.567,00 € 124.242,30 € 56.385,00 € 19.372,50 € 

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - € 

Serpa Acessível 182.625,00€ 164.362,50€ 18.262,5€ - € - € - € 

Reabilitação e 
Modernização do Museu 
Municipal de Etnografia 

166.222.25€ 141.288,91 24.933,34€ - € - € - € 

TOTAL 4.476.585,82 € 3.398.850,13 €€ 1.207.267,84 € 841.435,81 € 651.195,89 € 20.525,99 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 

SETOR DE DESPORTO 
 
GENTE EM MOVIMENTO 
O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de Serpa, 
Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos nas aulas 
gratuitas de hidroginástica, ginástica e boccia sénior. 
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica. 
À data, o programa conta com 385 pessoas inscritas, 51 do género masculino e 334 do género feminino. A média 
de idades é de 68 anos. 
 
O número de inscrições por localidade é o seguinte: 

  Género 

Localidade Total Feminino Masculino 

Serpa 119 94 25 

Brinches 26 22 4 

Vila Verde de Ficalho 41 36 5 

Vila Nova de S. Bento 49 46 3 

Vale de Vargo 32 30 2 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 21 20 1 

Vales Mortos 51 43 8 

Pias 39 36 3 

TOTAL 385 334 51 

 
O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 295 

Hidro 323 

Boccia 129 

 
          Frequência das aulas de Ginástica e Hidroginástica no mês de Maio: 

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 90 3 30 126 9 14 

Vila Nova S. Bento 45 3 15 72 7 10 

Brinches 51 3 17 29 3 10 

V. V. Ficalho 54 3 18 43 3 14 

Pias 42 3 14 44 4 11 

Vale de Vargo 45 3 15 39 4 10 

Vales Mortos 77 4 19 35 3 12 

A-do-Pinto 11 2 6 16 3 5 

Santa-Iria 53 4 13 27 3 9 

Total 468 28 17 431 39 11 

 
Na ginástica frequentam o projeto ATIVO projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades na 
abordagem a realizar) 33 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
- Pias – 3 
- Brinches – 1 
- Serpa – 7 
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- Vales Mortos – 10 
 - VV Ficalho – 6 
- Vila Nova S Bento – 3 
– Vale de Vargo - 3 

 
Frequência das aulas de Boccia no mês de maio: 
 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

Serpa 7 46 7 

Vila Nova de S. Bento 3 16 6 

Brinches 4 24 6 

Vila Verde de Ficalho 3 18 6 

Pias 4 3 1 

Vale de Vargo 3 20 7 

Vales Mortos 3 20 7 

A-do-Pinto --- --- --- 

Santa Iria 3 15 5 

Total 30 162 6 

 
 
COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF) 

Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa l 5.ª feira, Vales Mortos l 6.ª feira, Vila 
Nova de S. Bento) 
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa) 
Local - Freguesias do concelho 
 
Aulas de atividade física desportiva (AFD) e de adaptação ao meio aquático (AMA) para alunos do pré-escolar de 
Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho. Aguardam-se indicações para iniciar as 
aulas em Vale de Vargo. 
 

Localidade Participantes Aulas Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 250 209 5 42 62% 

Serpa AMA 150 80 3 27 53% 

Pias 52 35 4 9 67% 

V. V. Ficalho 48 43 4 11 90% 

Vales Mortos 24 21 3 7 88% 

V. N. S. Bento 48 39 3 13 81% 

Total 572 427 22 19 75% 

 
 

JORNADAS SÉNIOR 
No âmbito das Jornadas Sénior foram dinamizadas pelo setor de desporto, com a participação dos utentes do programa 
Gente em Movimento, as seguintes atividades: 
Dia 21 de maio – No período da manhã, a abertura com programa de Danças Tradicionais. Foram apresentadas 6 danças 
diferentes (Regadinho – pelas classes de Ficalho e Vale de Vargo, Tia Anica – pelas classes de Vila Nova e A do Pinto, 
Malhão – pelas classes de Vales Mortos e Santa Iria, O Senhor Vinho – pelas classes de Pias e Brinches, A Erva Cidreira 
– pela classe de Serpa e a Patuscada – com todas as classes em simultâneo). Participaram 130 atletas de todo o 
concelho. 
À tarde realizou-se um torneio de Boccia Sénior, no pavilhão Carlos Pinhão – participaram 60 atletas. 
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Noa dia 22 de maio, realizaram-se 2 aulas de ginástica, uma para os utentes da Fundação Viscondes de Messangil (Pias), 
com 26 participantes e outra aula em Vale de Vargo para os utentes da Flôr do Enxoé, com 9 participações. (alguns 
eram utentes do Lar de S. Bento- Vila Nova) 
No dia 23 de maio – ente as 9 e as 12 horas realizara-se os Jogos Aquáticos, com participantes de todo o concelho. 
Registaram-se 112 participações. 
Período de execução - 21 a 25 de Maio 
 
 
SEMANA DA CRIANÇA 

Nos dias 28, 29 e 30 de maio realizaram-se jogos infantis e dinâmicas com música, referente à celebração da Semana da 
Criança. Estas atividades foram destinadas aos alunos da Creche e pré-escolar do concelho de Serpa. Participaram nestas 
atividades 256 alunos. 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
TORNEIO REGIONAL DE KARATE-DO  
Participaram 68 atletas em representação de 6 clubes. 
Promotor (es) - Escola de Karaté de Vila Nova de S.Bento 
Período de execução/Local - 5 de maio, Vila Nova de S. Bento 

 
X ESCALADA DE S. GENS 
Com organização do Município de Serpa em colaboração com a Associação de Atletismo de Beja, realizou-se no dia 6 de 
maio, pelas 10 horas em Serpa a X Escalada de S. Gens em atletismo. Participaram 140 atletas e 9 equipas, nas várias 
provas do programa, em representação dos clubes: Beja Atlético Clube, NAR de Messejana, Núcleo Desportivo e Cultural 
de Odemira, Academia de Atletismo de Ferreira do Alentejo, SportingClube de Cuba, Clube Pedro Pessoa, Futebol Clube 
Castrense, Casa do Povo de S. Luis e Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense. 

 
 
Final do TORNEIO DAS FREGUESIAS em Atletismo 
Promotor (es) - Município de Serpa, Juntas de Freguesias do Concelho e Associação de Atletismo de Beja 
Período de execução/Local - 6 de maio, Serpa 
A final do torneio das Freguesias realizou-se no Parque do Centro Coordenador de Transportes de Serpa, em simultâneo 
com a realização da X Escala de S. Gens. Participaram representantes da União de freguesias de Vila Nova de S. Bento, 
Vila Verde de Ficalho, União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). Faltaram as freguesias de Brinches e Pias. 
 A atividades envolveu um elemento da AABeja e quatro técnicos da CM de Serpa e contou com muita participação dos 
encarregados de educação. 
Participaram um total de 59 atletas divididos pelos seguintes escalões: 29 benjamins, 5 infantis, 2 iniciados e 2 juvenis. 
 
JOGOS MUNICIPAIS 
Período de execução/Local: 
26 de maio a 3 de junho  
Todo o concelho  
Jogos desportivos populares, abertos à participação de todos os munícipes. Registaram-se este ano 856 participações, 
distribuídas por 23 diferentes modalidades (ver quadro)  
 
 

MODALIDADE 
 

PARTICIPAÇÕES 

ANDEBOL 53 

BASQUETEBOL 28 

BILHAR 12 

BOCCIA 60 

BTT 30 

CAMINHADA 105 
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COLUMBOFILIA 70 

CICLOTURISMO 10 

DANÇA 55 

EQUITAÇÃO 24 

FUTSAL 36 

FUTEBOL 5 33 

GINASTICA 45 

KARATÉ 50 

SUECA 44 

SNOOKER 24 

MALHA 24 

NATAÇÃO 28 

PATINAGEM ARTISTICA 15 

TÉNIS DE MESA 36 

TRUCO 42 

VOLEIBOL 12 

ZUMBA 20 

 
TOTAL 

 
856 

 
Promotor: Câmara Municipal de Serpa, Juntas de Freguesia do Concelho e Movimento Associativo Concelhio 
 
UTILIZAÇÕES PARQUES DESPORTIVOS E PISCINAS: 

Total de utilização do mês de maio 2018 - 5.320 
Parque Desportivo de Serpa - 1966 
Piscina Coberta de Serpa - 1520 
Pavilhão Carlos Pinhão -1834 
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  

 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
TRABALHOS CONCLUÍDOS 
- Remodelação dos gabinetes no Cineteatro de Serpa 
- Colocação de tampas de infraestruturas de telecomunicações no Loteamento zona nascente 
- Reparação de passeio na Rua Dr. Edgar Pires Valadas (Serpa) 
- Reparação do muro - Rua do Vice Almirante António Ladislau Parreira (Serpa) 
- Reparação de infiltrações no 1º Piso do Edifício Musibéria 
- Reparação do teto da sala polivalente da Biblioteca Abade Correia da Serra 
- Empreitada de pavimentação em calçada da Rua das Flores, em Brinches 
- Reparação de pavimento Rua Sidónio Pais (Pias) 
 
 

TRABALHOS EM CURSO 
- Pintura do Edifício da Piscina coberta 
- Manutenção do Edifício da Piscina Descoberta 
- Requalificação do passeio na Rua das flores (Brinches) 
- Acesso ao cemitério de Pias 1ª fase 
- Rua soldados de Portugal (Pias) - infraestruturas pluviais 
 
 

REDE VIÁRIA 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reparação de caminhos em A-do-Pinto 
  - Reparação de caminhos na zona da Cruz da Cigana (com início na EM 519) 
  - Reparação de caminhos na zona de S. Iria até à Vendinha 
  - Reposição de asfalto em Vila Verde de Ficalho   
  - Reposição de asfalto em Brinches 
                    
TRABALHOS EM CURSO 
  - Reparação do caminho de acesso ao Monte da Caveira (Turismo Rural) na zona do Karting (com início na EM 522) 
  - Reposição de asfalto na EM 519 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 519 
   
 
 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
Atividades realizadas: 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Administração direta: 
- Acesso pedonal ao Cemitério de Pias 
- Execução de rede de drenagem pluvial na Rua Soldados de Portugal em Pias 
- Reparação de pavimento na EM 519 

 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Construção da ETAR de A-do-Pinto 
- Obra de Requalificação do Jardim Municipal  
- Obra de Remodelação dos Edifícios e área Exterior da Escola Primária e Pré-Primária de Brinches. 
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 
- Obra de Conservação na Torre do Relógio em Serpa 
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- Obra de requalificação da ETAR de Vales Mortos 
- Obra de Execução de Calçadas no Concelho – Rua da Flores em Brinches 

 

 Execução de Plano de Segurança e Saúde em Projeto: 
- Empreitada de retificação e certificação das Instalações Elétricas e Conclusão das instalações e equipamentos 
mecânicos de AVAC do Salão Polivalente de A-do-Pinto 

 
 

 Preparação e Acompanhamento de eventos  
- Encontro de Culturas 
 

 Medidas de Autoproteção 
- Retificação das MAP’s da Musibéria 
- Correção de MAP’s da Creche 
 

 Outros 
- Organização do Fardamento. 
- Propostas de aquisição de EPC’s e EPI’s. 
- Organização de documentação e registos de segurança. 
 

 

LOGÍSTICA 
- Apoio à Festa da Santas Cruzes em Vila Nova de S. Bento 
- Apoio à Festa de São Sebastião em Vale de Vargo 
- Apoio à Festa de Nossa Senhora de Fátima em A-do-Pinto 
- Apoio à Escalada de S. Gens 
- Apoio à FLIS - Festa do livro 
- Apoio ao Evento Jornadas Seniores  
- Apoio ao Evento Encontro de Culturas 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
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AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 
Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido 

 
Número de Pedidos 

 
Números de Alvarás 

4 4 

 
Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 
Número de Pedidos 

 
Números de pareceres 

25 39* 
*Transitaram do mês anterior 
 

Acompanhamento de processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas Freguesias 

Processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas 
Freguesias 

Maio 

- Etar vales Mortos 
- Fornos de carvão 

- Lagar de vale de vargo 
- Cooperativa beja e Brinches 

-Queijaria Eira da Vila 

 
Gestão da limpeza de equipamentos Municipais  

 
Número de Reclamações 

0 

 
Gestão da limpeza urbana 

 
 
 
 
 

 
 

Gestão da recolha de RSU 

 
Número de Reclamações 

1 (E6924/2018) 

 
Tipologia de resíduos 

 

 
Quantidades entregues (t) 

 
Maio 

 
20 03 01 

 (Indiferenciados) 

 
621,06 
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Recolha de monos em particulares 

N.º Pedidos solicitados N.º Pedidos concluídos Tipologia Recolhida 

19 19 Ramagens/Monos e REES/s 

 

 
Gestão de resíduos - Parque de Máquinas 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades entregues (t) 

 
-- 

 
-- 

 
 
Recolha de resíduos nas freguesias 

 
Tipologia de resíduos 

 
Freguesia/Local 

 
Quantidades entregues 

 
RCD´s 

 

 
ZAE Serpa 

 
-- 

 
Monstros domésticos 

 
Vale de Vargo, Pias e Ficalho 

 

 
 

Limpeza de resíduos (parque II), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades Entregues 

 
-- 

 
-- 

 
 

Limpeza e manutenção do recinto das Eco Hortas (corte de ervas, colocação de composto).  
 

 
Mensal 

 
--- 

 
 
Limpeza do recinto da feira 

 

 
Mercado Mensal 

 
22 de maio 

 
 
 

 
20 03 07 

 (Monstros domésticos) 

 
0,16 
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Lavagem de contentores 

 
Número de contentores lavados 

 

Contentores 
Superfície 

Contentores 
Subterrâneos 

- - 

 
 

Lavagem da Praça da Republica 

 
Lavagem da Praça 

 
--- 

 
Operação de desbaratização e desratização  

 
Desbaratização/desratização 

 
--- 

 
 

Operações de Deservagem/Monda Química 

 
Deservagem/Monda química 

 

 
Recinto da Feira 

Parque Desportivo 
 

 
Monotorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos.  

 
Número de pombos capturados 

 
0 

 
Outras Atividades 
- Jornadas da Biodiversidade; 
- Processo de auditoria e certificação energética do edifício municipal de serviços, situado na Rua da Cadeia velha. 

 
  
ESPAÇOS VERDES 
Tendo em conta a importância que os espaços verdes têm na função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a 
melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental do meio onde se inserem, a Câmara Municipal de Serpa tem mantido 
os seus espaços aprazíveis, dispersos pelas freguesias do Concelho. 
Não sendo um trabalho finalizado, mas sim um empenho que está em contínuo crescimento, preconiza-se a constante 
manutenção destes locais. 
Os espaços verdes deste concelho, para além de serem ecologicamente importantes, têm uma elevada importância no 
embelezamento deste concelho. Estes locais permitem: 
. Contribuir para a autenticidade da vegetação autóctone local, bem como a identidade local; 
. Educar e sensibilizar a comunidade para a preservação dos espaços naturais e arborização; 
. Contribuir para a coerência e legibilidade do tecido urbano. Melhorar a qualidade de vida urbana, tendo em consideração 
que os espaços verdes atuam o escape de tensões psíquicas, muito frequentes em meios urbanos; 
. Proporcionar à população experiências de alto valor ecológico em pleno ambiente urbano, através do contacto com a 
vegetação e com a biodiversidade; 
. Engrandecer o interesse a nível de embelezamento e estética dos espaços urbano 
 
Assim, durante o mês de maio, o sector de espaços verdes procedeu ao corte de 49500 m2 de área relvada, o aproximado 
a 7 campos de futebol.  
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De momento a Câmara Municipal de Serpa tem em curso a requalificação de um espaço com especial importância, o jardim 
municipal, e desta forma o sector de espaços verdes tem acompanhado a obra e procedido à plantação de vegetação 
autóctone entre outras espécies adaptadas às condições climatéricas da região. 
Terminou-se a plantação da obra do Jardim de Brinches que decorreu durante estes mês, que consistiu no plantio de 3610 
m2 de área relvada, para utilização lúdica, e 2700m2 de prado de sequeiro, perfeitamente adaptado às condições 
climatéricas da região. Foram ainda plantadas aproximadamente 20 árvores e um número significativo de variedades de 
arbustos e herbáceas.  
Iniciaram-se os trabalhos preparatórios para a abertura das Piscinas de Serpa e de Pias, com a manutenção da área exterior, 
monda de ervas, corte de relva, plantação de vegetação em falta e pequenos cortes de ramos secos nas árvores.  
Ainda referente à manutenção dos equipamentos do município, procedeu-se à limpeza do espaço exterior da academia 
sénior, do jardim interior da biblioteca, do viveiro municipal, na limpeza de ervas junto à vedação do recinto do Pré-escolar 
de Serpa e espaço exterior do tribunal.  
Os largos que tiveram intervenção de manutenção no decorrer deste mês, foram o Largo do Rossio, Calvário, 5 de outubro, 
Largo Mouzinho e Albuquerque, corte de sebes da R.do Vice-Almirante Ladislau Parreira e corte de ervas do espaço entre 
a estrada de S. Brás e R. Capitão Salgueiro Maia. 
O sector deu apoio às festas de Vale de Vargo, na limpeza de canteiros do jardim da Igreja, da R. da Liberdade, replantação 
das floreiras e desbaste das árvores da rua da Quinta, assim como nas festividades em A-do-Pinto, com a manutenção do 
jardim. 
No âmbito da deslocação do Bispo de Beja a Serpa, ornamentou-se o pavilhão de Sta. Iria com palmeiras e executou-se a 
limpeza de ervas do recinto exterior da escola.  
Em resposta aos pedidos de munícipes a esta autarquia, procedeu-se à realização dos seguintes trabalhos: 
 . Abate de 3 Palmeiras secas em virtude da praga do escaravelho vermelho, em A do Pinto; 
 . Abate de Árvore por danos evidentes, causados a habitação, em Vale de Vargo; 
 . Corte de raízes que originavam danos em habitações em Vila Verde de Ficalho; 

. Corte de ramo de Olaia junto à entrada dos condes de Ficalho em Serpa, que impediam a eficiente iluminação da 
via pública.  

 
 
SERVIÇO DE ÁGUAS A SANEAMENTO 
 
Durante o mês de maio, os serviços executaram num total de 138 Ordem de Trabalho, entre elas: 
 
Para os munícipes: 
27 – Ruturas entre ramais e conduta; 
2 – Interrupções no fornecimento e 3 restabelecimentos; 
7 – Verificações em torneiras de segurança; 
8 – Ligações de contadores; 
12 – Limpezas de fossa; 
8 – Verificações de leitura; 
11 – Desentupimentos; 
4 – Mudanças de contadores; 
11 – Substituições de contador; 
2 – Verificações de contador; 
10 – Levantamentos de contador; 
8 – Ligações de contador; 
8 – Limpezas de contadores entupidos; 
1 – Reparação de autoclismos no Centro Cultural de santa Iria 
1 – Reparação de tampa de caixa de visita 
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De pedidos internos: 
Reparação de autoclismos do edifício Paços de Concelho; 
Reparação das torneiras do Arquivo Municipal; 
Apoio ao evento na Biblioteca Municipal – FLIS; 
Reparação de tampas de caixa de visita em Pias; 
Reparação de ruturas na Eco- Hortas; 
Reparação de ruturas na Escola Primária de Vila Verde de Ficalho e Balneários do Parque desportivo de Serpa 
Reparação de 2 aspersores do Complexo Desportivo de Serpa 
 
Para além destes serviços houve o acompanhamento do PCQA, da obra da ETAR de Vales Mortos, trabalhos de manutenção 
da Rede de Abastecimento de Brinches com a colocação de 11 válvulas de seccionamento, e término do sistema de rega 
do Jardim de Brinches. 
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

AÇÃO SOCIAL 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO (PMARHCS) 
- Término da intervenção, obra e assinatura do contrato de apoio financeiro cedido para recuperação de habitação em 
Serpa.  
Visitas domiciliárias no âmbito do PMARCHS 07 de maio 
- Deslocação pelo concelho para visitas domiciliárias no âmbito do PMARCHS para análise de 6 processos em curso. 
 
02 de maio 18 - Workshop Trabalho em Rede - Formação para técnicos da rede social sobre o trabalho em rede no âmbito 
da violência doméstica participação de 12 técnicos do concelho com a duração de 6 horas  
- Local de realização da ação: Centro Social e Educativo de Serpa 
- Parceria entre a Associação de Mulheres Moura Salúquia /CMS 
 
CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA 
- Dia 8 de maio – Participação em reunião técnica com o Município de Odemira para troca de experiências e de projetos 
de boas práticas de inclusão de população emigrante. 
 
VI JORNADAS MUNICIPAIS PELA IGUALDADE E INCLUSÃO SOCIAL 
De 16 a 18 de maio o município realizou a VI edição destas jornadas com o seguinte programa: 

 16 de maio  
10h00 - Sessão de Abertura das Jornadas – com a presença dos representantes da Câmara Municipal de Serpa, 
Vereadora Odete Borralho, representante do Ministério da Administração Interna (MAI), João Coelho, representante 
da Associação Rota do Guadiana - ADI, Filomena Machado, representante da Moura Salúquia - Associação de Mulheres 
do Concelho de Moura, Ana Lúcia Pestana (Psicóloga) apresentação de duas experiências de Rede Local na promoção 
de Políticas de Igualdade e de Inclusão Social – Projetos: Interculturalidades (Rota do Guadiana) e Núcleo de Apoio à 
Vítima da Associação Moura Salúquia; 
10h30 - Apresentação de duas experiências de Rede Local na promoção de Políticas de Igualdade e de Inclusão Social 
– Projetos: Interculturalidades (Rota do Guadiana) e Núcleo de Apoio à Vítima da Associação Moura Salúquia; 
14h00 - Workshop “Proteção de Dados na Intervenção Social” - Dinamizado por Luis Pica a ação teve como objetivos 
divulgar aos interessados, de forma breve, a regulamentação jurídica em matéria de tutela dos dados pessoais, 
principalmente na área da intervenção social, tendo em conta a implementação do Novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, que entrou em vigor em 25 de maio do presente ano. 
O mesmo contou com 17 participantes de várias instituições locais e decorreu no Auditório da Casa do Cante, em Serpa. 
 17 e 18 de maio 

10h00 - Workshop “Intervenção com crianças vítimas de violência sexual” - Dinamizado por Patrícia Claudino, 
licenciada em Psicologia, pela Universidade de Évora; Mestre em Arte Terapia Transdisciplinar e Desenvolvimento 
Humano. Com objetivo de capacitar Técnicos da Rede Social de Serpa para a intervenção em situações de violência 
sexual contra crianças e jovens. 
A ação decorreu no auditório da Casa do Cante e teve 9 participantes. 
14h45 - Ação de sensibilização sobre Igualdade de Género – Direcionada para os alunos do 2º ciclo do ensino 
básico, da EB 2,3 de Vila Nova de S. Bento, apresentada pela Associação de Mulheres Moura Salúquia, com o 
objetivo de sensibilizar os jovens para as temáticas da desigualdade de género e suas consequências. 

 
JORNADAS SÉNIOR 
As Jornadas Seniores são uma iniciativa da Câmara Municipal de Serpa em parceria com as Juntas de Freguesia e entidades 
da Rede Social do Concelho, cujos objetivos principais são promover o desporto, a saúde, o bem-estar, o lazer, a cultura e 
a cidadania, junto da população sénior, sensibilizando também os cuidadores formais e informais.  
A edição de 2018 teve a seguinte programação: 
21 de maio 
10h00 – Abertura das Jornadas na Praça da República em Serpa 
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- Apresentação de Danças Tradicionais Portuguesas com participação dos polos do Programa “Gente em Movimento”. 
14h00 - Torneio Boccia Sénior, no Pavilhão Carlos Pinhão em Serpa 
- Torneio entre seniores das diferentes freguesias enquadrados no Programa “Gente em Movimento”. 
15h00 - – Sessão de esclarecimento - CUIDAMOS JUNTOS Serpa Promove a Qualidade de Vida dos Cuidadores Informais 
de idoso. Oficina: Dependência e o cuidar: E agora? UCC Serpa, Ulsba, no Cine Teatro Municipal de Vila Nova de S. Bento. 
Projeto da ULSBA que pretende desenvolver em todas as freguesias ações para os cuidadores formais e informais de 
idosos. 
15h00 - – Sessão de esclarecimento - Seniores em Segurança: Burlas e Violência como se proteger? Apresentado pela 
GNR e NAV, no Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho. 
22 maio 
9h30 - Aula de ginástica do Programa “Gente em Movimento”, na Fundação Viscondes de Messangil, em Pias. 
10h45 - Aula de ginástica do Programa “Gente em Movimento”, na Associação Flor do Enxoé. 
10h00 às 12h00 / 14h30 às 17h00 - Ação de Formação de Boas Práticas em Contexto Institucional “Multiplicar a 
Felicidade Dividindo-a” Dinamizado por Ângelo Valente e Sofia Nunes Centro (Centro Social da Gafanha do Carmo), 
direcionada para Técnicos e Representantes na Rede Social, e decorreu no Centro Social e Educativo de Serpa. 
15h00 -– Sessão de esclarecimento-  Seniores em Segurança: Burlas e Violência como se proteger? Apresentado pela GNR 
e NAV, no Salão Polivalente de Pias. 
15h00 - – Sessão de esclarecimento - CUIDAMOS JUNTOS Serpa Promove a Qualidade de Vida dos Cuidadores Informais 
de idoso. Oficina: Dependência e o cuidar: E agora? UCC Serpa, Ulsba, no Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho. 
15h00 – Sessão de esclarecimento - Vencer a doença oncológica: Esclarecer, Informar e Prevenir a doença Oncológica - 
Liga Portuguesa Contra o Cancro- Grupo de Apoio de Beja, no Centro Social e Educativo de Serpa. 
23 maio 
9h00 - Jogos Aquáticos Torneio entre seniores das freguesias do Concelho, integrado no Programa “Gente em 
Movimento”, na Piscina Municipal Coberta. 
10h00 - Sessão de Esclarecimento: Pé Diabético, em que consiste e que cuidados é preciso ter? Dinamizado pela Farmácia 
Central de Serpa, no Centro Social e Educativo de Serpa.~ 
10h00 - Sessão de esclarecimento - CUIDAMOS JUNTOS Serpa Promove a Qualidade de Vida dos Cuidadores Informais de 
idoso. Oficina: Dependência e o cuidar: E agora? UCC Serpa, Ulsba, no Salão Polivalente de Pias. 
10h00 - Sessão de esclarecimento - Varizes: Cuidar das suas pernas. Dinamizado pela Farmácia Monge, no Espaço internet 
de Vila Nova de São Bento. 
14h30 - Sessão de esclarecimento - CUIDAMOS JUNTOS Serpa Promove a Qualidade de Vida dos Cuidadores Informais de 
idoso. Oficina: Dependência e o cuidar: E agora? UCC Serpa, Ulsba, no Centro Social e Educativo de Serpa. 
15h30 - Sessão de esclarecimento - Seniores em Segurança: Burlas e Violência como se proteger? Apresentado pela GNR 
e NAV, no Centro Social e Educativo. 
24 maio 
Visita a Silves entre a “ Serra e a Praia” – com a participação de 320 séniores de todo o concelho. 
25 maio 
15h00 – Baile da Pinha, em Brinches, com a oferta de lanche a cerca  de 200 participantes. 
Local: Grupo 1º Junho, em Brinches 
Inscrições na Câmara Municipal de Serpa e nas Juntas de Freguesia 
Em permanência de 21 a 25 de Maio 
10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, na Academia Sénior de Serpa 
Exposição de trabalhos das disciplinas de Artes dos Alunos da Academia Sénior de Serpa: estanho, bordados, pintura e 
costura criativa. 
 
TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA 
- Visita domiciliária para avaliação de novo utilizador, na freguesia de Vale de Vargo 
- 17 Aparelhos instalados e em acompanhamento. 
 
 
ACADEMIA SÉNIOR 

 Dia 9 – Participação dos Alunos nas Comemorações do dia da Europa. Ação desenvolvida em colaboração com a 
Escola Secundária de Serpa; 
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 Dia 11 – Apresentação do Projeto REDIAS-Rede da Diáspora Serpense – Resgatar Memória Famílias Serpenses – 
1ª Secção – Família Carrasco; 

 Dias 21 a 25 – Participação nas Jornadas Sénior 2018; 
 Dia 28 – Visita de Estudo nas disciplinas de História, Fotografia e Informática, ao Museu dos Combatentes e Expo 

SYNC Lisboa 2018; 
 Dia 30 – Palestra – A saúde do Homem “Do Normal ao Patológico”. 

 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram feitos 33 atendimentos e fornecidos 233 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar). 
 
CONTENTORES SOLIDÁRIOS  
Recolha de roupa, calçado e brinquedos usados. De acordo com informação da Ultriplo (entidade responsável pela gestão 
dos mesmos) durante este período foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Recolhas Quantidade Reutilização Reciclagem Aterro 

Roupa 705,00Kg 458,25Kg 211,50Kg 34,25Kg 

Calçado 94,00Kg 61,10Kg 31,02Kg 1,88Kg 

Brinquedos 37,60Kg 37,71Kg 3,76Kg 1,13Kg 

Livros 28,20Kg 4,23Kg 23,97Kg - 

Outros 75,20Kg 48,88Kg 22,56Kg 3,76Kg 

Total 940,00Kg 605,17Kg 292,81Kg 42,02Kg 
 

 

EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Pré-escolar  
No mês de maio beneficiaram deste programa: 

Valência / local Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

50 crianças 10 crianças 16 crianças 15 crianças 13 crianças 

Prolongamento 
Horário 

50 crianças 8 crianças 12 crianças 20  crianças 12 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 3.208,80 € com os 
seguintes valores correspondentes: 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento V.V. Ficalho* 

1.555,68 € 280,56 €  510,72 € 490,56 € 371, 28 € 

* Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho 

Para a execução destas duas valências estão envolvidas 9 funcionárias, (7 em regime de contrato de trabalho e 1 efetiva,1 protocolada com Junta de 
Freguesia de Vila Verde de Ficalho).  
 

 
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – 1.º Ciclo 
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante o mês de MAIO, 
a autarquia teve um custo de 5.009,62 € distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. Bento 

2.053,86 € 309,59 € 1.700,02 € 946,15 € 
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Transportes Escolares 

Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 333 alunos, e a 64 alunos nos circuitos especiais (transporte 
de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias – 18; e de aluguer - 46), com um custo de: 

 Rodoviária:21.214,75€ 
 Viaturas de aluguer: 8.224,51€ 

 

OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERPA 
 No dia 11 de maio pelas 10.00H, realizou-se uma reunião do Conselho Municipal de Educação de Serpa. A reunião realizou-se 

na sala de sessões da Câmara Municipal de Serpa e teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Votação da ata da reunião anterior 
2. Informações 
3. Apreciação e parecer ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2018-2019 
4. Balanço do ano letivo 2017-2018 
5. Rede Escolar do Concelho – Oferta Formativa 2018-2019 
6. Intervenção na EBI de Pias 
7. Outros Assuntos 

 

Presidiu à reunião a Vereadora Odete Borralho 

 
DGESTE 

 3 de maio – Participação da Srª. Vereadora Odete Borralho e da Chefe do Gabinete de Ação Social e Educação 
DrªSara Romão numa reunião na DGESTE, Direção de Estabelecimentos de Évora, para análise da Rede Escolar 
para o concelho de Serpa para o ano letivo 2018/2019. Nesta reunião também estiveram presentes os diretores 
dos Agrupamentos de Escolas nº 1 e 2 de Serpa e da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa. 

 
IV FÓRUM JOVEM  
- No dia 4 de maio a Câmara Municipal de Serpa realizou-se o IV FÓRUM JOVEM com o objetivo principal de incentivar os 
jovens do concelho de Serpa para o sucesso do seu percurso académico e promover a sua cidadania. 
- Publico alvo: Jovens do concelho, 
- Fórum (manhã) 100 participantes,  
- Sessão em Pias sobre Prevenção da Violência no Namoro: 17 alunos 
- Atividades Lúdicas no exterior da Biblioteca Municipal de Serpa. 
O Fórum teve o seguinte programa: 

 10h30 Sessão de abertura com a presença dos representantes do município, agrupamentos de escolas nº 1 e nº 2 
de Serpa e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; 

  11h00 Palestra motivacional: “Do Secundário à Universidade com Sucesso” com Professor Jorge Rui Cardoso; 
  16h00 Ação de Sensibilização sobre” Violência no Namoro” para alunos do 2º ciclo do ensino básico, da EBI de 

Pias, apresentada pela Associação de Mulheres Moura Salúquia. 
 Das 14h00 às 16h00: no exterior da Biblioteca Municipal de Serpa - Atividades Lúdicas, com a presença dos alunos 

da Escola Profissional Bento Jesus Caraças, Beja, (pinturas faciais e moldagem de balões). No recinto exterior da 
Biblioteca também esteve patente um posto de divulgação sobre saídas profissionais do GNR, com folhetos 
informativos. 

 
 
SEMANA DA CRIANÇA  
A 28 de maio, a câmara iniciou um conjunto de atividades lúdicas e de desporto integradas na Semana da Criança, 
direcionadas para as crianças em idade pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, com término a 1 de Junho – Dia Mundial da 
Criança. 
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Assim entre 28 a 30 de maio foram realizadas as seguintes atividades: 
Atividade 28 Maio 29 Maio 30 Maio 

Jogos infantis e dinâmicas 
com música 
 
 
 

9h30 Pré-Escolar de Pias 
(Jardim Municipal) 

 

Pré-Escolar da Creche 
Fundação Visc. Messangil 
(Pátio exterior da Creche) 

Pré-Escolar de Serpa 
(Recinto exterior – Centro 

Escolar 

11h00 Pré-Escolar de Brinches 
(Recinto exterior da Escola 

– campos jogos) 
 

Pré-Escolar de Vale de Vargo 
(Recinto exterior da escola – 

campo de jogos) 

Pré-Escolar da creche Nª. 
Srª Conceição 

(Pátio exterior da creche) 

14h30 Pré-Escolar de A-do-Pinto 
(Jardim Municipal) 

Pré-Escolar de Vila Nova S. 
Bento 

(Jardim Municipal) 

Pré-Escolar de Vales 
Mortos 

(Jardim Municipal) 

14h30 Pré-Escolar de Ficalho 
(Largo do Rossio) 

 

  

16h00  Pré-Escolar da Creche Ass. 
Aldeia Nova 

(Jardim Municipal) 

 

 
 
Escola Secundária de Serpa - Jogos sem Fronteiras – Serpa na Europa – 2018 
Participação no dia 9 de maio na iniciativa realizada na Escola Secundária de Serpa, integrada no projeto “Escola 
Embaixadora do Parlamento Europeu”. 
 
Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar no Concelho de Serpa 
Visitas de Estudo 
Neste mês foram apoiadas as seguintes visitas de estudo: 

Data Escola Itinerário/Visita 

03/05 Escola Secundária Serpa Lisboa /ISCTE 

03/05 EBI de Pias  Lisboa /Teatro Politeama e Castelo de S. Jorge 

07/05 Escola Secundária Serpa Mina de S. Domingos /Minas 

08/05 EBI de Pias Lisboa / Peça Tetro “Leandro – rei Helíria” e Castelo de S. 
Jorge 

09/05 Escola Secundária Serpa Faro /Centro Ciências e do Mar 

16/05 Escola Secundária Serpa Coimbra/Mostra de Teatro Escolar 

16/05 Escola Secundária Serpa Oeiras/Roteiro Poético 

18/05 EB1 Vale de Vargo Albufeira /Zoomarine 

23/05 Escola Secundária Serpa Lisboa /Assembleia da República e Baixa Pombalina 

24/05 EB1 Vales Mortos Monsaraz /Olarias e Castelo 

25/05 Escola Secundária Serpa Lourinhã /Museu dos Dinossauros 

25/05 EB1 A-do-Pinto Albufeira /Zoomarine 

25/05 EB1 Ficalho Lisboa /Jardim Zoológico e Kidzania 

25/05 e 28/5 Escola Secundária de Serpa Lisboa /Aeroporto (participação de Oficinas de Cinema em 
França) 

 
Outro apoio com cedência de viaturas às escolas: 

 4 de maio – Transporte dos alunos do Curso PIEF da EBI de Pias para Beja para visita à Festa do Azulejo;  
 8 de maio – Transporte de 51 alunos da EB 2,3 Abade Correia da Serra e Escola Secundária de Serpa para 

participação em Campo Maior, no Museu do Café, nas Comemorações da Semana da Europa, a convite da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 

 10 de maio - Transporte dos alunos da EB1 de Vales Mortos para realização de provas de Aferição, em Serpa. 
 11 de maio – Transporte de resíduos elétricos e eletrónicos no âmbito do Projeto Eletrão – de Ficalho para a Escola 

Secundária Serpa ; 
 17 de aio – Transporte de 4 alunos de Serpa até Beja para participação em provas de Desporto Escolar;  
 Cedência da barquinha à Escola Secundária de Serpa para fixação de cabos no recinto exterior. 
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ESPAÇO INTERNET 
Durante este mês foram registados 154 utilizadores no Espaço Internet de Serpa, todos com a nacionalidade portuguesa. 
 

- Apoio no acesso e preenchimento do IRS no portal das finanças 

O Espaço Internet disponibilizou, a partir de dia 2 de abril e até 31 de maio, um serviço gratuito de ajuda ao preenchimento 
do IRS de 2017.  
Este apoio é essencial para os nossos utilizadores que não têm acesso a computador e/ou internet, sobretudo este ano, em 
que deixa de ser possível a entrega do IRS em papel, sendo feita em exclusivo através do portal das finanças.  
Foi prestado apoio a 45 utentes 
 
-Criação de contas de correio eletrónico 
Até 31 de maio todos contribuintes de IRS devem entregar a sua declaração de IRS pela Internet, para tal devem solicitar 
uma senha no portal das finanças onde tem que preencher o formulário de adesão. Mas se os contribuintes não tiverem 
um endereço de email não podem preencher o formulário dado que este campo é obrigatório. 
O espaço internet apoia os seus utilizadores na criação de uma conta de correio eletrónico assim como no modo de 
funcionamento. 
Foi prestado apoio a 22 utentes. 
 
- Pedir senhas de acesso no Portal das Finanças 
O Portal das Finanças é uma plataforma essencial para tratar de qualquer assunto fiscal pela Internet, como a entrega do 
IRS. Mas para aceder é necessário possuir uma senha. O Espaço Internet apoia os utilizadores para efetuarem o registo/ 
pedido de senha no Portal das finanças, preencher o formulário de adesão, indicando os seus dados pessoais (número de 
contribuinte, e-mail, telefone e morada fiscal).  
Foi prestado apoio a 17 utentes 
 
- Apoio na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Apoio aos utilizadores a sites como o Europass para a elaboração de currículos profissionais assim como apoio na 
elaboração de cartas de apresentação, cartas de motivação e candidaturas espontâneas. 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 9 utentes 
 
- Apoio nos trabalhos escolares 
Têm prioridade de acesso aos computadores do espaço internet, estudantes, professores, investigadores e outras pessoas 
que comprovadamente manifestem urgência na execução de consultas ou pesquisas, principalmente quando tal se destine 
a trabalhos escolares. 
Quando solicitado o espaço internet apoia todos os tipos de trabalhos escolares com aplicação das tecnologias em diversas 
plataformas. 
Foi prestado apoio a 10 utentes. 
 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Acesso e apoio aos utilizadores Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo). 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional onde pode 
efetuar registo , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros, com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 5 utentes. 
 
- IUC .NET (Liquidação de Imposto Único de Circulação) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único de 
Circulação, com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 6 utentes 
 
 
 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/dadosrelevantes/
https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/dadosrelevantes/
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/adesaoForm.action
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- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, trabalho, lei e 
ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças , etc.. 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efetuar registo  , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre 
outros , com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 12 utentes 
 
- Procurar emprego/ Formação através da Internet 
Apoio aos utilizadores no acesso e registo em sites: 
http://www.net-empregos.com/  ; http://www.indeed.pt /; www.bep.gov.pt/; www.ina.pt  
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder , efetuar registo  , consulta,  imprimir 
comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio da Técnica do Espaço. 
Foi prestado apoio a 14 utentes 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Apoio aos utilizadores na utilização de comércio eletrónico, através do qual os consumidores compram bens ou 
mercadorias diretamente de um vendedor na Internet sem um serviço intermediário. Loja online ou Loja virtual evoca a 
analogia física da compra de produtos ou serviços na loja física e virtual. Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no 
Espaço Internet, poderá solicitar apoio da Técnica do Espaço para aquisição de bilhetes de avião, aquisição de produtos, 
pagamento de portagens, acompanhar encomendas on-line entre outros. 
Foi prestado apoio a 6 utentes 
 
- Apoio no acesso ao jogo ROBLOX 
O Espaço Internet apoia no acesso ao jogo preferido da faixa etária entre os 11 e 14 anos. ROBLOX é um jogo baseado num 
mundo aberto e multiplataforma, que permite aos jogadores criarem seus próprios mundos virtuais (places) e projetar seus 
próprios jogos dentro da plataforma digital. 
Foi criado pelo fundador e co-fundador David Baszucki e Erik Cassel em 2004. 
Foi prestado apoio a 8 utentes. 
 

 
 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1000-x-1000.com/
http://www.net-empregos.com/
http://www.indeed.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loja_virtual


 

Relatório de Atividades | 2018 

Abril/maio 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 58 

CULTURA E PATRIMÓNIO  

CULTURA 
 
BIBLIOTECA 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
OFICINA MÃOS NA MASSA – “Brincadeira Pegada” 
Período de execução  
Dia 12 de maio I 10:00-13:00 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Oficinas de expressão plástica para maiores de 6 anos. 
São oficinas criativas, centradas no FAZER de forma intuitiva, no DESCOBRIR, no INVENTAR, no EXPERIMENTAR. Não se 
pretende ensinar técnicas mas sim despertar sensibilidades e estimular a constituição de diferentes pontos de vista 
sobre uma determinada proposta de trabalho. 
As oficinas são orientadas e subordinadas a diferentes métodos de abordagem, sem terem que necessariamente 
responder a um tema específico. Pretende-se desenvolver a criatividade, dando espaço, liberdade, sem condicionar, 
criando e estabelecendo RELAÇÕES entre o que se conhece. 
 
“O produto da criatividade e invenção nasce das relações que o pensamento cria com o que conhece.” (Bruno 
Munari) 
Pretende-se essencialmente trabalhar com as COISAS e tudo pode ser utilizado, estabelecendo AFINIDADES visuais ou 
funcionais, subvertendo situações predeterminadas, pensando no seu contrário, virando o mundo do avesso, 
trabalhando a linguagem plástica através da cor, das matérias, do movimento, e da dimensão, e manipulando conceitos 
como peso, lugar, forma e função. 
São colocados à disposição diversos materiais (papéis, cartolinas, caixas de cartão, linhas, guaches, lápis de cor, canetas 
de feltro, revistas para recortar, colas, etc.) que os participantes têm oportunidade de explorar e desenvolver, individual 
ou coletivamente, permitindo inventar um universo singular. 
Os trabalhos das oficinas ficam expostos na biblioteca e podem ser vistos/contemplados/apreciados pelo público em 
geral. 
As oficinas têm uma periodicidade mensal, realizando-se ao sábado com a duração máxima de duas horas. Abarcam 
todos os públicos, adultos, jovens e crianças a partir dos 6 anos de idade, até um limite recomendado de 10 participantes 
por sessão. 
 
 
“CONTARELOS” - 8,15,22 e 29 de maio, Sala do Conto 
Animações de leitura que visam fortalecer os laços das crianças com os livros, suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de mais 
tarde, lerem por prazer. Para crianças dos 3 aos 6 anos. Sessões abertas ao público em geral e às crianças que frequentam 
o prolongamento de horário do Jardim de Infância de Serpa.  
N.º de participações: 151 

 
“GOMOS DE TANGERINA” – 5 de maio, Sala de animação de leitura 
Sessão mensal de mediação de leitura para pais e filhos com o objetivo de promover a utilização do livro infantil nas famílias. 
Sessão onde a Biblioteca convida os participantes a se encontrarem com o universo criativo da literatura infantil. Esta sessão 
teve como objetivo explicar as razões e a natureza dos acontecimentos na revolução de 25 de Abril de 1974. A sessão foi 
desenvolvida a partir das ilustrações de Susa Monteiro, as reportagens radiofónicas da Praça do Carmo e os arquivos da 
RTP das mensagens de natal enviadas pelos soldados na guerra colonial e a libertação dos presos políticos.  
N.º de participantes: 18 
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“Tertúlia de Palavras” – 16 de maio, Sala polivalente 
Orbitando sempre em torno da Palavra enquanto forma privilegiada de expressão e comunicação de sentido, a sessão 
“Tertúlia de palavras” pretende trazer ao encontro as diferentes formas da oralidade: conto oral, lenga-lengas, trava-
línguas, anedotas, poesia popular, histórias de vida. 
N.º de participantes: 12 
 
 
2.ª FESTA DO LIVRO DE SERPA (FLiS) 
Programação e produção da 2.ª Festa do Livro de Serpa 
Na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra e no seu jardim, decorreu de 18 a 20 de maio, a 2.ª Festa do Livro de 
Serpa (FLiS). Durante três dias, para públicos de todas as idades, houve uma Feira do Livro, conversas com escritores, 
contos, exposições, teatro, música, fotografia. Houve ainda, no Cineteatro Municipal de Serpa, o concerto para piano e 
desenho “4 Mãos”.  
Nos três dias do evento, no jardim da Biblioteca, a Feira do Livro disponibilizou um variado conjunto de publicações, 
entre novidades e livros a preços reduzidos. No átrio da Biblioteca, a exposição “Livros Miniatura” apresentou 
exemplares com um tamanho máximo de 7,5 centímetros de altura e com textos e gravuras legíveis, pertencentes à 
coleção de João Lizardo. Na sala polivalente, foi inaugurada a exposição de ilustrações do espanhol Joan Negrescolor 
para o livro “Há classes sociais”, que nos fala de dominantes e dominados, de ricos e pobres, das classes alta, média e 
trabalhadora, e de como todos eles vivem e veem o mundo de maneira diferente. A mostra está patente até 30 de 
junho. 
A par destas atividades permanentes, houve uma programação dirigida a todas as faixas etárias. 
O primeiro dia da Festa, sexta-feira, 18, dedicado essencialmente à comunidade escolar até às 17:30, abriu com um 
espetáculo performance que surpreendeu. “Passagem” é uma performance de teatro em andas que decorreu no jardim 
da Biblioteca, transformado numa instalação criada com objetos reutilizados e desperdícios têxteis que o deixou, nos 
três dias do evento, matizado de vermelho e branco. 
Ao longo do dia, em diferentes espaços da Biblioteca e no jardim, Ângela Ribeiro contou histórias de África. Joan 
Negrescolor, autor das ilustrações do livro “Há Classes Sociais”, desafiou os mais novos a representarem a classe social 
a que pertencem. João Lizardo desvendou os mistérios dos livros miniatura. E Rui Cambraia mostrou como se pode 
desenhar no ar com luz. A sexta-feira deveria encerrar com o espetáculo “Passagem”, às 22:00, para o público em geral. 
No entanto, devido ao mau tempo, o espetáculo foi cancelado.  
No fim-de-semana a programação foi para as famílias.  
No sábado, 19, Cláudia Fonseca embalou bebés com “cantos de colo”. António Jorge Gonçalves e Paula Delecave 
trouxeram um objeto surpreendente, o “frutoscópio”, e propuseram aos mais novos uma aventura “frutológica”. João 
Lizardo continuou a revelar as histórias e os segredos dos curiosos e minúsculos livros. Fernando Correia, conhecido 
jornalista, partilhou experiências de vida, como a que teve com um sem-abrigo e que deu origem ao seu mais recente 
livro, “E se eu fosse Deus?”. Noemi Vola, jovem ilustradora italiana, vencedora da 2.ª edição do Prémio Internacional de 
Serpa para Álbum Ilustrado, promovido pela Câmara Municipal em colaboração com a editora Planeta Tangerina, esteve 
na Biblioteca de Serpa para receber o prémio e para o lançamento e apresentação do seu livro “Fim? Isto não acaba 
assim”. Orientou ainda o whorkshop “Sem fim à vista!”, onde se imaginou o fim de uma história através do desenho. 
Cristina Taquelim contou para pequenos que querem ser grandes e grandes que querem ser pequenos – porque nascem 
na boca de quem conta e crescem nas orelhas de quem escuta. O dia terminou a “ver a banda passar”, com a Sociedade 
Filarmónica de Serpa (arruada), e com um espetáculo a “4 Mãos”, com António Jorge Gonçalves e Filipe Raposo. O 
concerto, inicialmente agendado para a alcáçova do Castelo, teve que ser transferido para o Cineteatro Municipal de 
Serpa devido às condições climatéricas. 
No domingo, 20, de regresso à Biblioteca, bebés e crianças jogaram às escondidas com a Andante… à procura do gato. 
Aos mais graúdos, Rui Cambraia proporcionou a experiência única de desenhar com luz. João Lizardo regressou com os 
raríssimos e insólitos livros miniatura, que despertam um fascínio especial nas crianças. 
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N.º de participantes: (apenas nas atividades)  

ACTIVIDADES  
  N.º 
Participações  

Espetáculo “A Passagem”  PIA  305 

Batucada de Palavras Ângela Correia (2 sessões)  219 

Livrinhos de Cordel João Lizardo  (2 sessões)  43 

A que classe social pertences? Joan Negrescolor (2 sessões)  44 

Desenhar com Luz - Rui Cambraia (2 sessões)  44 

Canto de colo – Cláudia Fonseca  25 

Bibliotecas de viagem – João Lizardo  15 

Frutoscópio – António Jorge Gonçalves e Paula Delecave  40 

À conversa com…Fernando Correia  24 

Micromanuscritos – João Lizardo 12 

Lançamento do livro “Fim? Isto não acaba assim”  - Noemi Vola 30 

Sem fima à vista – Noemi Vola 18 

De boca a orelha – Cristina Taquelim 32 

A ver a banda passar… 90 

4 Mãos concerto para piano e desenho – António Jorge Gonçalves e 
Filipe Raposo 

200 

Afinal…o gato? – Andante (2 sessões) 42 

Mini-medievais de atar e chorar por mais – João Lizardo (2 sessões) 22 

À conversa com António Jorge Gonçalves 36 

Pelo buraco da agulha – Rui Cambraia 10 

Exposição “Livros Miniatura” – João Lizardo 360 

TOTAIS  1611 

 
Total de livros comercializados: 258 livros  
 
 
Exposição ”Há Classes Sociais” de Joan Negrescolor – de 18 maio a 30 junho, Sala polivalente 
Exposição composta por 36 folhas de desenhos origina, 6 digigrafias, 6 cópias a3, 5 livros “ Há classes sociais” 
publicados em diversas línguas, 1 caderno moleskine de originais, 3 livros de bibliografia, 1 troféu/prémio JUNCEDA 
2016 atribuído pela Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya e um fresco pintado numa das paredes da 
Biblioteca. O livro que é uma reedição de 1978, na espanha pós.franquista é uma tentativa de explicar a diferenciação 
de classes aos mais novos. Todos os homens são iguais. Mas há coisas que os tornam desiguais: a força, o poder, o 
dinheiro e a cultura. Este livro fala-nos de dominantes e dominados, de ricos e pobres, das classes alta, média e 
trabalhadora, e de como todos eles vivem e veem o mundo de maneira diferente. Nos últimos anos, as diferença entre 

https://www.facebook.com/APICil.lustracio/?fref=mentions
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ricos e pobres aumentaram. Como podemos traçar um futuro mais justo? Joan Negrescolor trabalha em publicidade, 
na imprensa, em livros para crianças e literatura em geral, e faz até ilustrações para jogos. Realiza animações e é autor 
de letreiros luminosos. Colabora ainda com vários grupos que querem tornar Barcelona um lugar mais habitável. 
 
“TAMBÉM QUERO… LER” – mês de maio, Agrupamentos de Escolas N.º 1 e Nº 2 de Serpa (ensino pré-escolar), A-do–
Pinto, Brinches, Pias, Serpa, Vale Vargo, Vales Mortos, Vila Nova De São Bento, Vila Verde De Ficalho 
N.º de participantes: 763 
N.º de sessões: 61  
 
 
ESTATÍSTICAS 
BIBLIOTECA 
DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

 
 
 
 
 
 
 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio    17 

DVD-Vídeo    93 

Monografias  357 

Total  467 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  51 

7-9 anos  67 

10-12 anos  12 

13-16 anos  30 

17-20 anos  10 

21-35 anos  76 

36-50 anos   121 

51-65 anos   66 

> 66 anos   34 

Total  467 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 8 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 11 

Total de novos utilizadores inscritos  7 

Total de eventos do módulo de pesquisa WEB (OPAC) 
(pesquisas, renovações, reservas, registo e outros) 

 74145 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas         138 

Total de sessões nos computadores  293 
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PATRIMÓNIO  
 

ARQUEOLOGIA 
Rubrica “Peça do mês” 
Elaboração conteúdos da rubrica “Peça do mês” para o “Serpa Informação”. 
 
Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos Museus  
Organização e execução de atividades para as comemorações do Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos 
Museus, Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, 18 e 19 de Maio.  
 
Exposições  
Produção de conteúdos e organização da exposição “Zé Braga. O Homem e o Amigo. Em prol da arqueologia do concelho 
de Serpa”. 
 
Conferências e Colóquios  
Colóquio “40 anos de investigação para o desenvolvimento”, Mértola, 25 de Maio. Elaboração de poster e participação. 
Conferência “A Arqueologia no concelho de Serpa nos anos 70 a 90 do século passado. O contributo de José Rodrigues 
Braga”, Sala Polivalente do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, 25 de maio. Organização. 
 
Pedidos externos   
Acompanhamento do processo de edição das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular.  
Apoio a equipa de investigadores do projeto “Plantas de recintos de fossos e cosmologias neolíticas: uma abordagem 
paisagística, arqueastronómica e geofísica – 2”, 31 de Maio.  
Apoio e acompanhamento do investigador Rafael Ortiz no âmbito de doutoramento em Arqueologia, 14 de maio.  
Participação em reunião técnica sobre bases de dados arqueológicas, EDIA, 23 de Maio.  
Apoio a fiscalização com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a GNR Serpa no âmbito incumprimentos relativos a 
pareceres técnicos de arqueologia de enquadramento em PDM, 8 de Maio. 
 
Divulgação  
Redação de notas de imprensa e textos de divulgação sobre património histórico: 
- Prémio para a Rede de Museus do Baixo Alentejo, 30 de maio  
- Homenagem a José Rodrigues Braga – anúncio e balanço, 18, 23 e 28 de maio 
- Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos Museus – anúncio, 7 e 9 de maio 
 
Feira Histórica 2018  
- Pesquisa de conteúdos  
 
Ano Europeu do Património Cultural  
- Gestão do carregamento de atividades na plataforma online do Ano Europeu do Património Cultural.  
 
Encontro de Culturas 2018  
- Apoio à organização do 1º Encontro Ibérico Associativo de Cultura, integrado no XV Encontro de Cultura  
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CASA DO CANTE 
 

 Preparação da Rota do Cante - junho 
Contatos com todos os grupos corais do concelho e a divulgação das datas em que ocorrem os ensaios abertos 
através da página do Facebook da Casa do Cante. 
 

 Galeria de exposições temporárias da Casa do Cante 
Exposição de fotografia "Rostos do Cante" do fotógrafo António Cunha 
 

 Divulgação de iniciativas e espetáculos com a participação de grupos corais num total de 9.103 pessoas: 
 Encontro de Cante, com a participação de 6 grupos corais – Telheiras 
 Espetáculo de Cante Alentejano – Paris, França 
 Festa da Quinta-feira da Ascenção – Vale de Vargo, Serpa 
 Encontro de grupos corais – Cuba, Beja 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 5 grupos corais – S. Matias, Beja 
 Feira com espetáculo de Cante – Feijó, Almada 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 5 grupos corais – Almodovar 
 Espetáculo de Cante Alentejano – Ervidel 
 Espetáculo de Cante Alentejano – Baleizão 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 4 grupos corais – Redondo 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 7 grupos corais – Viana do Alentejo 
 Espetáculo com Cante Alentejano – Festival do Caracol 
 Encontro de grupos corais – Entradas 
 Encontro de grupos corais – Forte da Casa 
 Encontro de grupos corais – Feijó 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 6 grupos corais – Alvide, Cascais 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 5 grupos corais – Queluz 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 5 grupos corais – Sobral da Adiça, Moura 
 Encontro de grupos corais – Freguesia da Ajuda, Lisboa 
 

 Divulgação de vídeos sobre Cante Alentejano: 
Vídeos de A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, gravados na Quinta-feira da Ascenção, em Vale de Vargo: 
- Grupo Coral Feminino As Papoilas do Enxoé - “Quinta-feira da Ascenção” 
- Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Vale de Vargo “Cante ao Menino” 
- Os dois grupos de Vale de Vargo, em conjunto cantando “São Sebastião de Vale de Vargo” 
Vídeo de “A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria”, gravado em maio de 2018, em Serpa: 
- Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa - “Serpa Velhinha” 
  

 Visitas à Casa do Cante 
 Visita do Grupo Coral Infantil do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro–Sacavém, 26 
 pessoas 
 O Infantário Avião de Beja visitou no dia 30 de maio a Casa do Cante – 25 pessoas 
 O Grupo de caminheiros da  Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, visitou a Casa do Cante – 56 pessoas  
 A Casa do Cante recebeu em maio 237 visitantes. 

 
O Auditório da Casa do Cante acolheu durante o mês de maio, 4 eventos, nas seguintes datas: 
- 3 de maio (Reunião Grupo Pró Centro Histórico) 
- 17 e 18 de maio (Formação “Intervenção com crianças vitimas de violência sexual”) 
- 25 de maio (Homenagem a Zé Braga) 
- 26 de maio (Jornadas da Biodiversidade) 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
5/2018 

Empreitada de 
Remodelação e 
Certificação das 
Infraestruturas 

Elétricas do Complexo 
das Piscinas de Pias 

  O procedimento ficou deserto. 

 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente informa-se o seguinte: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
3/2018 

Empreitada de 
Execução de BT, IP e 

ITUR do Loteamento da 
Hortinha - Artº 51º, 

Secção J (2ª Fase), em 
Serpa 

12-04-2018 - 
Electro 

Planície, Ldª 
39.780,80€ 

Contrato nº 25/2018, 
assinado a 02-05-2018. 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  Em apreciação 

 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

25/2018 

Aquisição de Gasolina 
Simples 95 Octanas 

  Está em análise de propostas. 

Consulta 
Prévia 

24/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Organização e 
Produção da Feira do 

Livro 

  Está em análise de propostas. 

Ajuste 
Direto 

23/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Realização de 2 

sessões da 
Performance/Instalação 

"Passagem" 

  Está em análise de propostas. 

Ajuste 
Direto 

22/2018 

Aquisição de Serviços 
Especializados - 

Recuperação do IVA 

03-05-2018 - 
KPMG & 

Associados - 
Sociedade de 

20.000,00€ 
Aguarda Documentos de 

habilitação 
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Revisores 
Oficiais de 

Contas, S. A. 

Consulta 
Prévia 

21/2018 

Aquisição de Materiais 
para a Rede de Água 

Residuais 
  Em Audiência Prévia 

Consulta 
Prévia 

20/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Manutenção de 

Impressoras RICOH 

30-04-2018 - 
Luís 

Marreiros, 
Ldª 

32.454,69€ 
Contrato nº 26/2018, assinado 

a 03-05-2018 

Consulta 
Prévia 

19/2018 

Lavagem de Contentores 
no Concelho de Serpa 

  Aguarda Propostas 

Consulta 
Prévia 

18/2018 

Disponibilização de 
Linhas de Comunicação 

em Fibra ótica 
  Está em análise de reclamação 

 

Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registaram-se as seguintes 
alterações: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

16/2018 

Locação, Montagem e 
Desmontagem de 

Iluminações Decorativas 
para as Festividades da 

Páscoa e Festas em 
Honra de Nossa Senhora 

de Guadalupe 

21-03-2018 - 
JCS - 

Andores, 
Iluminações e 

Palcos de 
Jacinta Couto 

Silva 

10.900,00€ 
Aguarda documentos de 

habilitação (Certidão de não 
dívida da Segurança social) 

Consulta 
Prévia 

15/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração de 

Projeto de Operação de 
Loteamento da 

Expansão da Zona 
Industrial de Serpa 

04-04-2018 - 
A1V2 

Engenharia & 
Arquitetura, 

Ldª 

50.000,00€ 
Contrato nº 23/2018, assinado 

a 11-04-2018 

Consulta 
Prévia 

12/2018 

Aquisição de Serviços de 
Assessoria Económico-

Financeira 

04-04-2018 - 
Pocalentejo, 

Ldª 
38.700,00€ 

Contrato nº 24/2018, assinado 
a 13-04-2018 
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
Serpa informação n.º 161 e agenda cultural junho 2018 

 Elaboração de conteúdos e imagens  

 Paginação e preparação para gráfica 

 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica  

 Distribuição nos diretórios  

 Conversão de ficheiros para o formato jgp, carregamentos e colocação online  

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

 Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), Turismo Alentejo, Agenda 

Cultural e mailing  

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 

 Newsletter da agenda cultural e desportiva 
 

Biblioteca Municipal  

 Mupis agenda c/ impressão plotter  

 Cartaz Gomos de Tangerina 

 Cartaz Tertúlia de Palavras 

 Cartaz Andar por Aí 

 Cartaz Oh 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 

Jardim Municipal Eng. Pulido Garcia 

 Placa A2 com mapa 
 

VX Encontro de Culturas 

 Design gráfico: cartaz, flyer do Dia do Cante, mupi, mupi programa completo, mupi Dia do Cante, mupi Dia 9 e 
Dia 10, marcadores de mesa, senhas de refeição, banner site, banner facebook, Postal convite, expo banner, 
folha de sala, faixa de oradores para a Casa do Cante, expo banner do 1.º Encontro Associativo de Cultura. 

 Design gráfico publicidade: outdoor, mini outdoor, capa falsa para o Diário do Alentejo, ficheiro para ATM, 
ficheiro para o Correio da Manha, rodapé e banner radio planície e jornal, spot televisivo, spot de rádio. 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 

Jornadas da Biodiversidade do Concelho de Serpa 
 Cartaz 

 Certificados 

 Pastas 

 Tela mesa oradores casa do cante 

 Ementas 

 Registo fotográfico 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
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Jogos municipais 

 Cartaz inscrições 

 Cartaz abertura 

 Cartaz encerramento 

 Cartaz modelo word 

 Registo fotográfico 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 
Exposição e Conferencia “Zé Braga – O homem e o amigo” 

 Cartaz  

 Flyer da Conferencia 

 Convite  

 Folha de sala 

 Tela de Oradores 

 Quatro paneis para a exposição 

 Edição de fotografias e desenhos  

 Registo fotográfico 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 
Jornadas Municipais pela Igualdade e Inclusão Social 

 Cartaz 

 Expobanner 

 Certificados 

 Capas 

 Identificação oradores 

 Registo fotográfico 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 
FLiS – Festa do Livro de Serpa 

 Alterações programa 

 Mupis 

 Sinalética 

 Expobanner 

 Cartão identificação 

 Convite 

 Cartaz exposição “há classes sociais” 

 Registo fotográfico 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 
Dia Internacional dos Museus 

 Cartaz 

 mupi 
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Revista Serpa terra forte 

 Orçamentos impressão 

 Design layout 
 
Semana da Criança 

 Flyer com programa 

 Marcadores com programa 

 Registo fotográfico 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 
Homenagem Abade Correia da Serra e Vitorino Nemésio 

 Cartaz 

 Expo Banner “XV Encontro de Culturas” 

 Registo fotográfico 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 

Casa do Cante – Exposição de Pintura Joaquim Rosa 

 Cartaz 

 Faixa para as escadas 

 Folha de Sala 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 
Academia Sénior 

 Cartaz “Resgatar a Memória – Famílias Serpenses” 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  
 
 
Proteção de Dados - RGDP  

 Criação de formulário online para enviar a todos os contatos do SICI 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Carregamento de conteúdos  
 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais  

 Folheto informativo para visitantes 

 Folheto informativo para funcionários 
 

Notas de Imprensa 

 A Câmara Municipal de Serpa promoveu no dia 4 de maio, o IV Fórum Jovem. 

 O Dia da Liberdade voltou a ser comemorado no concelho de Serpa com diversas iniciativas a realizadas na cidade 

e em várias localidades do concelho, nos dias 24 e 25 de abril.  

 Estreou no domingo, dia 6, no âmbito do Festival Indie Lisboa, o filme “Raiva”, de Sérgio Tréfaut, que contou com 

o apoio da Câmara Municipal de Serpa.  

 O grande auditório da Culturgest, em Lisboa, foi pequeno para a estreia do filme “Raiva, de Sérgio Trefaut. 
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 O Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé Pires, participou na conferência “Tráfico de Seres Humanos”, 

uma das iniciativas incluídas no XXI Congresso do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF- 

SEF), que teve lugar no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, no passado dia 

27 de abril.  

 A Câmara Municipal de Serpa voltou a insistir com a Infraestruturas de Portugal (IP) no sentido de que as estradas 

nacionais que atravessam o concelho sejam alvo de uma intervenção urgente e profunda. 

 Decorrem entre os dias 16 e 18 de maio, a VI edição das Jornadas Municipais pela Igualdade, promovidas pelo 
Município de Serpa e pela Rede Social do concelho. 

 Na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra e no seu jardim, decorreu entre os dias 18 e 20 de maio, a 2.ª Festa 

do Livro de Serpa (FLiS). 

 No Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, o Município de Serpa convida-o o público a visitar a Alcáçova do 
Castelo de Serpa, para experimentar a aplicação Serpa Tour.  

 Com o objetivo de promover o desporto, a saúde, o bem-estar, o lazer, a cultura e a cidadania junto da população 
sénior, sensibilizando também os cuidadores formais e informais, a Câmara Municipal de Serpa, em parceria com 
a Rede Social do concelho, promoveu entre os dias 21 e 25 de maio, as Jornadas Sénior 2018. 

 Teve lugar no dia 26 de maio, na Casa do Cante, em Serpa, e em Vila Verde de Ficalho, as Jornadas da 
Biodiversidade do Concelho de Serpa. 

 A Câmara Municipal de Serpa promoveu no dia 25 de maio, sexta-feira, no auditório da Casa do Cante, pelas 18.00 
horas, uma conferência intitulada “A arqueologia no concelho de Serpa nos anos 70 a 90 do século passado”. 

 A Câmara Municipal de Serpa promoveu mais uma edição dos Jogos Municipais do Concelho, entre os dias 26 de 
maio e 3 de junho. 

 O Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, foi comemorado em Serpa, com uma semana repleta de atividades 
concebidas especialmente para os mais pequenos. 
 

Comunicados 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, durante a noite de 2 de maio, foram inspecionadas as Redes de 

Drenagem Residual e Pluvial de Brinches pelo Serviço de Águas e Saneamento da autarquia. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em A-do-Pinto no dia 9 de maio, para visita à localidade. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Vales Mortos no dia 9 de maio, para visita à localidade. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência dos trabalhos de conservação e manutenção da rede 

de abastecimento, foi necessário proceder ao corte no abastecimento de água em Brinches. 

 Na sequência dos trabalhos de conservação e manutenção da rede de abastecimento de água em Brinches, a 

Câmara Municipal de Serpa informou que foi necessário proceder à interrupção no fornecimento. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Vale Poço no dia 23 de maio, para visita à localidade. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Neta no dia 23 de maio, para reunir com a Comissão de 

moradores. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência dos trabalhos de conservação e manutenção da rede 

de abastecimento que têm vindo a decorrer, foi necessário proceder ao corte no abastecimento de água em 

Brinches.  

 O Município informou que deu inicio no passado dia 22 de maio, a obra de execução da rede de drenagem pluvial 

na Rua Soldados de Portugal, em Pias. 

Diversos 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e atualização da rede social 

Facebook (Serpa Terra Forte e enRede), Balcão Único e Portal do Munícipe. 

 Design Gráfico: Logotipo para t-shirt da Academia Sénior, arranjo gráfico e impressão cartaz S. Pedro de Vales 
Mortos, expo banner GNR e impressão de livros para colorir, impressão de tela CPCJ, aviso de obras, publicidade 
da Feira Histórica para a revista Mais Alentejo, Cartaz da Noite dos Museus.  

 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de restauração, cafés e 

hotelaria do concelho. 

 Registo Fotográfico: obras no Concelho e reuniões às freguesias.  
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RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES  
 
Processo n.º 400/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Luís Miguel Troncão Pacheco Afonso 

Assunto: Peticiona a remoção de um banco da via pública. Pedido de Indemnização por Danos Morais, no montante de 5 

500,00€ 

Situação: Decisão em 1ª Instância favorável ao Município. Autor interpôs Recurso 

                                     

Processo n.º 317/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Gonçalo Filipe Alfaiate Vilas Boas Pinto 

Assunto: Pedido de Indemnização por Danos Materiais sofridos em acidente Automóvel, no montante de 1 669,76€ 

Pedido de Indeminização por Danos Morais, no montante de 750,00€ 

Situação: Realizada Audiência de julgamento 

   

Processo n.º 422/10.9BEBJA  - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Imobiliária Féria & Horta, Lda. 

Assunto: Peticiona a anulação do ato de indeferimento do pedido de licenciamento de construção na parcela de terreno 

sita na Rua do Rossio de Fora, n.º 8, em Serpa 

Situação: Petição Inicial contestada 

  

Ação Administrativa Especial Processo n.º 306/2010 (6/11.4 BEBJA) – Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Município de Serpa e outros 

Réu: Ministério das Finanças e da Administração Pública / Presidência do Conselho de Ministros 

Assunto: Declaração da anulação dos atos de retenção de verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, praticados pela Direção-
Geral das Autarquias Locais (Transferências para o SNS). 

Situação: Deu entrada a Petição Inicial 

  

Ação Administrativa Especial Processo n.º 389/11.6 BEBJA – Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja  

Autor: Ministério Público 

Assunto: Peticiona a declaração de nulidade das deliberações de Câmara de 16/12/2009 e 27/01/2010 

Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos Serviços do Ministério Público. 

Situação: Decisão em 1ª Instância desfavorável ao Município. interposto Recurso 

  

Ação de Processo Comum Ordinário 187/12.0 TBMGD – Tribunal Judicial de Mogadouro 

Autor: Município de Serpa 

Ré: Sociedade Francisco Meirinhos – Construções S.A. 

Assunto: Peticiona a restituição do montante de 43 268,02€, pago indevidamente. 

Situação: Iniciado processo Executivo 

 

Ação de Processo Contencioso Pré-contratual 746/16.1BEBJA 

Autor: Decoverdi – Plantas e Jardins S.A. 

Réu: Município de Serpa 

Assunto: Peticiona a nulidade do Despacho que Aprovou o Relatório Final, no âmbito do procedimento de empreitada para 
Reabilitação do Jardim Municipal 

Situação: Contestado 



 

Relatório de Atividades | 2018 

Abril/maio 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 71 

  

Ação de Processo Ordinário n.º 189/17.0T8SRP 

Autor: Alexandre Manuel Pulquério 

Réu: Município de Serpa e outros 

Assunto: Peticiona o direito de propriedade sobre arruamento em VNSB, com 34 m2 

Situação: Julgamento agendado para 02/05/2018 

 

  

 
  
SALDO E ESTADO ATUAL DAS DIVIDAS A FORNECEDORES 
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  
 

Segue informação em anexo, por email.  
 
 
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO - BALANCETE 
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  
 
         Segue informação em anexo, por email.  
 
 
 

Serpa, 18 de junho de 2018 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 
 
 

 

 


