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Editorial
1 - Prestação de Contas
Este executivo municipal tomou posse no dia 26 de outubro de 2009.
Quase doze (12) anos passados, com duas grandes crises atravessadas,
Troika e Covid-19, muitas foram as ações desenvolvidas no prosseguimen
to do objetivo principal que se consubstancia na melhoria da qualidade
de vida dos nossos munícipes.

(Bernardino Bengalinha Pinto)

presidente@cm-vianadoalentejo.pt

Neste momento de balanço deixamos ao longo das páginas seguintes
algumas das ações desenvolvidas. Não pretendendo ser exaustivos em
demasia, deixamos uma seleção de projetos e ações concluídas ou em
vias de conclusão, muitos deles de “natureza material”, isto é, obra física,
outros de “natureza imaterial”, todos eles importantes para o desenvolvi
mento sustentável do nosso concelho.
Evidentemente que os projetos mais significativos e de maior investi
mento foram apoiados por fundos comunitários, única forma de serem
concretizados, contando naturalmente com uma parte do orçamento
municipal.
Quanto aos fundos comunitários, tivemos uma preocupação constante
em aproveitar ao máximo todos os financiamentos disponibilizados às
autarquias, através da elaboração das necessárias candidaturas, permitin
do assim manter um nível de investimento que consideramos determi
nante para o desenvolvimento do concelho a todos os níveis. Para além
das candidaturas municipais, o Município esteve e está envolvido em
muitas outras em parceria com diversas entidades.
Não podemos ignorar, nem deixar de referir, as graves crises que asso
laram o nosso país durante mais de metade do tempo dos nossos man
datos, e que tiveram uma influência negativa na gestão das autarquias.
Logo no ano de 2011 surgiu o pedido de assistência financeira à Comissão
Europeia que iria dar origem a um programa de austeridade, coordenado
pela Troika (Comissão Europeia, FMI - Fundo Monetário Internacional e
BCE - Banco Central Europeu), tendo como consequência uma grave crise
económica e social. Para além das famílias e das empresas, as autarquias
locais foram, também elas, um dos principais alvos de um vasto pacote
legislativo de severas medidas de austeridade. Entre essas medidas, figu
raram as reduções das transferências do Orçamento de Estado em mon
tantes significativos, a obrigatoriedade da redução do número de traba
lhadores e dirigentes, a dificuldade de acesso ao crédito, a dificuldade das
empresas de construção, o que originou que alguns concursos públicos
de empreitadas ficassem desertos, entre outras, colocando em causa os
apoios às populações. Apesar da intervenção da Troika ter durado cerca
de 4 anos, os efeitos perduraram ao longo do tempo.
No final de 2019, quando a economia já dava sinais muito positivos de
efetiva recuperação, fomos surpreendidos pela pandemia de Covid-19, que
tornou o ano de 2020 atípico, incerto e de retrocesso a vários níveis, cons
tituindo o pior ano para a economia portuguesa, desde 1974.
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Mais uma vez, o Município de Viana do Alentejo tem desenvolvido todas
as ações que estão ao seu alcance para minimizar os efeitos desta pan
demia na vida de toda a sua população, com medidas de apoio social para
famílias, empresas, IPSS e Movimento Associativo.

O executivo municipal sempre teve uma forte preocupação em intervir em áreas como a reabilitação urbana e o
património edificado, onde se incluem diversas obras de recuperação de espaços públicos e jardins, substituição
de condutas de água e saneamento, melhoramentos em edifícios escolares, culturais, sociais e em equipamentos
infantis. Quanto a arruamentos e estradas, procedemos à pavimentação de muitas ruas nas três freguesias e à
requalificação de parte das estradas de Santa Catarina e de S. Bartolomeu do Outeiro e, por último, de acesso a
Vila Nova da Baronia.
Na área dos equipamentos desportivos, e considerando que Viana do Alentejo era um dos poucos concelhos do
país que ainda não tinha campo relvado, foram assinados três contratos de desenvolvimento desportivo com to
dos os clubes locais (3), que viabilizou a execução dos três pisos de relva sintética.
Sempre com o objetivo de um retorno positivo para o nosso concelho, a nossa ação tem sido abrangente e trans
versal a todas as áreas das competências autárquicas. Na educação formal e não formal, na cultura, no desporto,
na ação social, na juventude, nos seniores, no emprego e formação, no turismo e desenvolvimento económico
através da expansão das zonas industriais e em muitas outras áreas.
Em conclusão, apesar das dificuldades já referidas, melhorámos a qualidade de vida no nosso concelho, colocandoo em lugares cimeiros a nível nacional e regional, realizámos mais investimento, com mais fundos comunitários,
oferecemos mais serviços e equipamentos à população, melhorámos todos os nossos eventos, estabelecemos mais
parcerias e, ao mesmo tempo, conseguimos manter a situação financeira equilibrada, com um baixo nível de endi
vidamento bancário e um baixo nível de impostos (IMI no mínimo e isenção de derrama para todas as empresas).
Evidentemente que, em todo este trabalho, para além de todo o executivo e gabinete de apoio, participaram
todos os trabalhadores municipais e prestadores de serviço, formando uma grande equipa que importa destacar
e valorizar. Todos trabalharam para que as freguesias de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo, ou seja, o nosso
concelho pudesse ficar mais atrativo para quem aqui vive, trabalha e investe, mas também para quem nos visita.
O Presidente da Câmara Municipal

Bernardino Bengalinha Pinto

1.1 - Qualidade de Vida
Como já foi referido, um dos objetivos principais deste executivo tem sido a melhoria da qualidade de vida de
todos os seus munícipes.
Segundo a empresa Marktest, empresa independente e especializada na área de estudos de mercado e de proces
samento de informação, o concelho de Viana é, no distrito de Évora (Alentejo Central), composto por 14 municí
pios, o segundo que tem melhor qualidade de vida. Para o efeito, a Marktest compulsou quinze variáveis - que vão
desde a despesa em cultura feita pelo Município e número de escolas existentes per capita, passando pela taxa de
criminalidade, até à taxa da mortalidade infantil.

2020

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º
Concelho de Viana do Alentejo
14 concelhos do Alentejo Central
Fonte: Marktest
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Editorial
1.2 - Investimentos Totais
Apesar das crises que atravessámos durante os últimos 3 mandatos, os Investimentos Municipais foram supe
riores aos 3 mandatos imediatamente anteriores, como se pode constatar no gráfico seguinte. Os montantes de
Investimentos Totais desde 1998 até 2009, foram de 16.961.525€, sendo que desde 2010 até 2021, foram investidos
19.549.974 €, considerando as notas abaixo(*).

Total de Investimentos - Mandatos

* Foram considerados 1.200.000 euros referentes à conduta de abastecimento de água Viana – Alcáçovas, realiza
da no âmbito do contrato com as Águas Públicas do Alentejo, SA.
** Foram consideradas apenas as estimativas dos montantes das obras em execução física (o montante previsto
para 2021 da EBSIS-Escola Básica e Secundária Isidoro de Sousa não foi considerado).
Fonte: Contabilidade/Execuções Orçamentais (Aq. Bens de Investimento)

1.3 - Fundos Comunitários per capita
Como temos afirmado, e tendo em conta a importância destes recursos, sobretudo para os investimentos mais
significativos, sempre foi nossa preocupação obter o maior montante possível destes fundos. A DGAL - Direção
Geral das Autarquias Locais criou um portal em 2013 (e que lamentavelmente “desativou” em 2017 por falta de
recursos para a sua manutenção), que nos permitia aferir determinados montantes e rubricas contabilísticas, bem
como aferir o nosso posicionamento face a outros municípios. Como se pode ver na tabela seguinte o Município
de Viana ocupou sempre os lugares cimeiros no que diz respeito aos montantes dos Fundos Comunitários per
capita no Alentejo Central (distrito de Évora).

Fundos Comunitários por Habitante

2013
2014
2015
2016

1º
1º
1º
1º

2º
2º
2º
2º

3º
3º
3º
3º

4º
4º
4º
4º

5º
5º
5º
5º

6º
6º
6º
6º

7º
7º
7º
7º

8º
8º
8º
8º

9º
9º
9º
9º

10º
10º
10º
10º

- Concelho de Viana do Alentejo

11º
11º
11º
11º

12º
12º
12º
12º

13º
13º
13º
13º

14º
14º
14º
14º

14 concelhos do Alentejo Central
Fonte: www.portalmunicipal.pt

1.4 - Índice de Poder de Compra (IPC) per capita
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O INE-Instituto Nacional de Estatística divulgou a última edição (13ª) do EPCC - Estudo sobre o Poder de Compra
Concelhio que integra informação estatística reportada ao ano de 2017. O EPCC tem como objetivo caraterizar os
municípios portugueses relativamente ao poder de compra numa aceção ampla de bem-estar material, a partir de
um conjunto de 16 variáveis e por recurso a um modelo de análise específico. As referidas variáveis vão desde o
IRS liquidado, ao valor das operações de pagamentos e valor dos levantamentos em caixas automáticas, ao ganho
mensal dos trabalhadores por conta de outrem, passando pelo crédito concedido para habitação, pelo volume

de negócios de algumas empresas, até aos valores de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis e do IMT - Imposto
Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis.
Como se pode verificar nos gráficos seguintes, o concelho de Viana, face aos municípios do Alentejo Central (14)
passou da 10ª posição em 2009 (com um IPC de 65,1) para a 8ª posição em 2017 (com um IPC de 79,3), sendo o
município com a variação positiva mais elevada (3º gráfico).

Índice de Poder de Compra per capita - 2009

Fonte: INE/PORDATA

Índice de Poder de Compra per capita - 2017

Fonte: INE/PORDATA

2009

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º

2017

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º
- Concelho de Viana do Alentejo

Variação do Índice de Poder de Compra per capita - 2009-2017

Fonte: INE/PORDATA
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Editorial
1.5 – As dificuldades
Resultante das duas graves crises, Troika e Covid-19, muitas foram as dificuldades que tivemos de ultrapassar, dire
tas e indiretas. Deixamos assim 2 gráficos elucidativos e que evidenciam claramente algumas das condicionantes.

1.5.1 - Transferências do Orçamento de Estado
Como se pode constatar no gráfico, as reduções das referidas transferências ocorreram logo em 2011, mantendo-se
em 2012, 2013 e 2014, de forma ainda mais acentuada. A inversão aconteceu apenas em 2015, sendo que até 2018 os
montantes das transferências do Orçamento de Estado para o Município de Viana foram inferiores ao recebido
em 2010.

Transferências do Orçamento de Estado - Redução

1.5.2 - Taxas de Desemprego - Elevadíssimas
Como se pode verificar no gráfico, fruto da grave crise económica e social, as taxas de desemprego durante alguns
anos (2010 a 2016) atingiram valores muito elevados, com um máximo de 16,2% em 2013. Preocupante também é
a inversão verificada agora em 2020. O Município procurou sempre apoiar as famílias que, na sequência destas
crises, necessitaram de ajuda, nomeadamente, mas não só, através dos contratos de emprego, em parceria com o
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Taxa de Desemprego (%) em Portugal

Fonte: Pordata
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Gestão Autárquica
Grandes Projetos Materiais

Centro Escolar de Viana do Alentejo

Ao longo dos últimos anos este Município tem procurado
seguir políticas de promoção do desenvolvimento do con
celho, com vista à melhoria da qualidade de vida das suas
populações.
A reabilitação urbana é disso exemplo, tendo o Município
requalificado os Centros Históricos de Alcáçovas e de Vi
ana do Alentejo, bem como passeios em Viana do Alentejo
com o intuito de melhorar as acessibilidades e a mobili
dade, permitindo que o acesso pedonal seja efetuado em
condições de segurança, bem como melhorar a qualidade
do serviço de abastecimento de água.
A aposta nos centros históricos revela-se também em
obras como a que permitiu a requalificação e reutilização

do Conjunto Arquitetónico Paço dos Henriques, em Al
cáçovas.
Destaque ainda para a construção do Centro Escolar, em
Viana do Alentejo, que permitiu melhorar as condições
de aprendizagem das crianças da freguesia, e para a re
qualificação do Estaleiro Municipal que apresenta agora
melhores condições de trabalho, respondendo, também,
de forma mais eficiente às necessidades das populações.
Mais recentemente, é de salientar o início das obras do
Centro Social de Aguiar, um equipamento social, cultural
e desportivo há muito desejado pela população da fregue
sia, e também a requalificação do espaço envolvente à Srª
D’Aires.

Empreitadas

Conclusão das Piscinas Municipais de Alcáçovas - 2010
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Gestão Autárquica

Estaleiro Municipal - conclusão em 2014

Arranjos exteriores junto ao Estaleiro e Escola Básica e Secundária Dr.ºIsidoro de Sousa - 2011

10

Rotunda Zona Industrial de Viana do Alentejo - 2011/2012

Construção do Centro Escolar de Viana do Alentejo - 2011/2013
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Gestão Autárquica

Requalificação dos Jardins do Loteamento da Quinta do Marco - 2012

Requalificação dos Jardins do Loteamento do Mauforo - 2012/2013

12

Requalificação do Centro Histórico de Viana - 1ª fase - 2013

Requalificação do Centro Histórico de Viana - 2ª fase - 2017/2018
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Gestão Autárquica

Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas - 2017/2018

Requalificação do Centro Histórico de Viana - 3ª fase - 2020

14

Requalificação do Paço dos Henriques - 2014/2016

Conservação e Restauro da Capela de Nª Srª da Conceição - 2014/2016
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Gestão Autárquica

Requalificação do Jardim do Altinho em Viana - 2012

Passeio entre a Rotunda da ZIVA e o Cemitério (VNT) - 2013

16

Requalificação do Parque Infantil de Aguiar - 2013

Requalificação de Passeios em Viana do Alentejo - 2019

Remodelação dos Sanitários Públicos da Praça da República em Viana do Alentejo - 2020
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Gestão Autárquica
Obras por Administração Direta

Ao longo destes últimos três mandatos, o Município
efetuou um conjunto de obras por administração direta
tendo em vista a melhoria do espaço urbano, bem como a
manutenção, conservação e reconstrução de equipamen
tos e infraestruturas municipais, visando o bem-estar e a
qualidade de vida das suas populações.
É o caso da manutenção e melhoria de estradas e cami
nhos municipais, arruamentos e sinalização vertical e
horizontal de vias com recurso a trabalhadores do Mu
nicípio.

Ainda a manutenção e conservação das infraestruturas
de abastecimento de água, de águas residuais e pluviais e
ainda de resíduos sólidos urbanos.
Entre as várias obras, executaram-se pinturas e arran
jos exteriores, colocaram-se árvores, mobiliário urbano,
construíram-se áreas de serviço para autocaravanas, as
faltaram-se ruas e estradas, criaram-se zonas e parques
de estacionamento, estruturas de apoio ao parque de
merendas, armazém para produtos fitofarmacêuticos e
pintaram-se passadeiras.

Asfaltamentos

18

Asfaltamento do Bairro dos Barrancões em Alcáçovas - 2011

Asfaltamento do Bairro do Chão do Mocho em Alcáçovas - 2011

Asfaltamento da ZIVA - Zona Industrial de Viana do Alentejo - 2011

Asfaltamento do Bairro da Quinta do Marco em Viana do Alentejo - 2011

Asfaltamento da Zona Industrial de Alcáçovas - 2012

Asfaltamento da zona ampliada do Cemitério de Aguiar - 2012

Asfaltamento da Estrada de Santa Catarina, que liga Alcáçovas ao con
celho de Alcácer do Sal - 2013

Asfaltamento em Aguiar - 2013

Colocação de árvores e asfaltamento no Loteamento do Forno do Tijolo
em Aguiar - 2013

Asfaltamento da Rua de Alcácer em Alcáçovas - 2013

Substituição do pavimento da Rua 8 de Março em Alcáçovas - 2013

19

Gestão Autárquica

Pavimentação da Estrada de Santa Catarina - 2020

Pavimentação da Estrada de Santa Catarina - 2020

Pavimentação da Rua D. Ana Cabral em Viana do Alentejo - 2020

Pavimentações no Bairro Gazeia em Alcáçovas - 2021

Pavimentação da Rua Dr. Júlio Pereira Garrido em Alcáçovas - 2021
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Pavimentação da Rua Dom Martinho I em Alcáçovas - 2021

Melhoramentos em Edificios e Espaços Públicos

Jardim-de-Infância de Viana (Cantina) - 2010

Montagem de coletor de águas pluviais numa extensão de 100m,
em Aguiar - 2011

Requalificação da área exterior do Jardim-de-Infância de Aguiar - 2011

Revestimento em betão armado da vala junto ao Campo da Bola em Aguiar
- 2011

Reparação da calçada do passeio em frente aos “Moinhos de S. Antó
nio” em Viana do Alentejo - 2012

Montagem de coletor de águas pluviais e melhoramento da calçada,
na Rua 25 de Abril, em Aguiar - 2012

Arranjos exteriores na EB1 de Aguiar - 2012

Requalificação do Quiosque do Jardim da Cooperativa em Aguiar - 2012
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Gestão Autárquica

Área de Serviço para Autocaravanas em Alcáçovas - 2013

Área de Serviço para Autocaravanas em Viana do Alentejo - 2013

Espaço de Lazer no Bairro dos Barrancões - 2013

Novo Espaço de Lazer no Bairro dos Barrancões em Alcáçovas - 2013

Requalificação da EB1 de Aguiar, com a construção de novos sanitários
e pintura de muros - 2013

Construção de passeio da Rotunda da Zona Industrial ao Cemitério de
Viana do Alentejo - 2013

Requalificação da Envolvente da Anta de Aguiar - 2016
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Requalificação da Envolvente do Parque de Mercados e Feiras de Viana do Alentejo - 2014

Ampliação do Cemitério de Alcáçovas - 2014/2018

Substituição da Conduta entre o Cemitério e a Senhora D’Áires - 2015

Novos Parques de Estacionamento em Alcáçovas (Igreja Matriz e Junto à Delegação da Câmara) - 2016/2017

Nova Conduta na Rua do Progresso - 2016/2017
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Gestão Autárquica
Investimentos no Território

Clubes do Concelho com relvado sintético

Ao longo dos últimos 12 anos, o Município de Viana tem
vindo a estabelecer com os clubes desportivos locais vári
os contratos-programa, que se traduzem no apoio direto
às atividades desportivas e à criação de condições para a
sua prática.
Exemplo disso foi o apoio à instalação de relvados sinté
ticos, nos campos de futebol dos três clubes do concelho,
entre 2012 e 2018, resultante de uma parceria entre a Au

tarquia, os clubes e a Caixa de Crédito Agrícola, a enti
dade bancária que se associou ao projeto. Estas parcerias
são consideradas fundamentais para um melhor e maior
desenvolvimento das práticas desportivas, beneficiando
assim toda a comunidade, com particular destaque para
as melhorias substanciais ao nível das condições propor
cionadas às várias equipas dos escalões de formação do
concelho.

Relvados sintéticos em todos os campos
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Contrato-Programa com o Sporting Clube de Viana do Alentejo para a instalação de Relvado Sintético - 2012

Contrato-Programa com o Sport Club Alcaçovense para a instalação de Relvado Sintético - 2012

Contrato-Programa com o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar para a instalação de Relvado Sintético - 2018
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Gestão Autárquica
Investimentos no Território

Para além do investimento efetuado no concelho pelo
Município nos últimos 12 anos, foram ainda executados
investimentos estruturantes quer por parte do Governo,
quer por parte de diversas entidades, e de particulares.
Investimentos que possibilitaram a concretização de pro
jetos e infraestruturas que visam o desenvolvimento do
concelho e permitem uma melhoria na qualidade de vida
das populações, contribuindo também para a atratividade
e competitividade do território.
Tais investimentos, alguns há muito ansiados pela popu

lação, permitem também combater as assimetrias e do
tar o concelho de infraestruturas capazes de responder a
novos desafios.
São exemplos a construção do Circuito Hidráulico do con
celho de Viana do Alentejo e o respetivo Bloco de Rega
(novo regadio do Alqueva), que teve o seu início em abril
de 2020, a nova conduta de água Viana - Alcáçovas, em
2014, a substituição da iluminação LED, entre dezembro
de 2019 e abril de 2020 e a requalificação do Santuário de
Nossa Senhora D’Aires, iniciado em 2017.

Investimentos de outras entidades

Bloco de Rega de
Viana do Alentejo

Lançamento do concurso do Circuito Hidráulico de Viana - 2019

Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo - conclusão prevista para 2021
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Obras a decorrer - 2021

Requalificação do Santuário de Nª Sra. D´Aires - 2017/2021

Requalificação do Convento do Bom Jesus - a decorrer
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Gestão Autárquica
Investimento no Território

Empreitada de Execução da Conduta Alvito - Monteza entre as Águas Públicas do Alentejo e a Consdep, Engenharia e Construção. S.A. - 2014

Nova Conduta de Água Viana do Alentejo - Alcáçovas - 2015
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Nova Conduta de Água Viana do Alentejo - Aguiar - 2015

Subestação EDP - 2016

Iluminação LED - 2019/2020
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Gestão Autárquica

Requalificação da Escola de São João/ Biblioteca - 2016/2017

30

Conclusão do Parque de Merendas do Chão dos Courinhos em Alcáço
vas - 2017

Obras na Sede da Associação dos Caçadores e Pescadores de Aguiar 2017/em fase de conclusão

Requalificação da Rotunda junto aos Bombeiros - 2020

Requalificação da Rotunda no Largo 25 de Abril - 2021

Gestão Autárquica
Projetos em Movimento

O Município de Viana executou nos últimos anos, um con
junto alargado de obras de requalificação e construção,
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos seus
munícipes e dotar o concelho de equipamentos e infraes
truturas modernas e atuais.
Investimentos de milhares de euros que tiveram a com
participação comunitária assegurada pelo Programa Ope
racional Regional Alentejo 2007/2013 – Inalentejo e pelo
Programa Operacional Regional Alentejo 2014/2020 – Por
tugal 2020, com as correspondentes comparticipações na

cionais, asseguradas pelo Município.
São exemplo disso a requalificação dos Centros Históricos
de Alcáçovas e de Viana do Alentejo, obras que decorre
ram em fases distintas, entre 2017 e 2020, a remodelação
do Estaleiro Municipal, dos jardins, das zonas industri
ais, da envolvente ao Santuário de Nª Sr.ª D’Aires, a cons
trução do Centro Escolar de Viana do Alentejo e do Cen
tro Social de Aguiar, entre outras, que recordamos nas
próximas páginas, ao longo desta publicação.

Envolvente ao Santuário de Nª Srª D’Aires

Requalificação da Envolvente ao Santuário de Nª Srª D’Aires - 2020
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Gestão Autárquica
Centro Social de Aguiar

32

Centro Social de Aguiar - 2020

Grandes Projetos Imateriais

O executivo municipal procurou, ao longo dos últimos
anos, promover os grandes projetos imateriais, com espe
cial realce para o património histórico e cultural, enquan
to identidade, incluindo os patrimónios da humanidade
classificados pela UNESCO, casos do Fabrico de Chocalhos
(2015) e do Cante Alentejano (2014).
Projetos que procuram preservar práticas da vida social
e da memória coletiva, mas, principalmente, pedaços da
história do concelho, bem como outros projetos que, pelo
seu caráter cívico, promovem a educação ambiental ou
ações solidárias. Destaque também para o ordenamento

do território através da implementação da Agenda XXI
Local, que permitiu, através de um processo participado,
envolvendo os vários atores locais, empresas, instituições
e eleitos, a definição de uma estratégia para o desenvolvi
mento sustentável do concelho.
Ou ainda para a Modernização Administrativa que per
mitiu responder aos novos desafios e competências do
Poder Local, com a finalidade de simplificar os procedi
mentos existentes recorrendo a ferramentas como as no
vas tecnologias, com vista a prestar um melhor serviço às
nossas populações.

Ações e Projetos de cariz imaterial

Comemorações do Centenário da República envolveram as escolas - 2010

Exposição “Imagens e Memórias da 1ª República do Concelho de Viana
do Alentejo” - 2010

Reativação do GADE - 2011

Reativação do GADE - 2011
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Autarquia e Empresa RTGEO assinaram Contrato para Revisão do PDM
- 2011

Fórum Agenda 21 Local - Aguiar - 2011

Fórum Agenda 21 Local - Alcáçovas - 2011

Fórum Agenda 21 Local - Viana do Alentejo - 2011

Balcão Municipal - 2012
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“Limpar Portugal” - 2012

Protocolo de Parceria entre a Turismo do Alentejo, ERT, a Câmara Mu
nicipal de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de Alcáçovas - 2012

Classificação do Cante como Património de Interesse Municipal - 2013

Classificação do Cante como Património de Interesse Municipal - 2013

Modernização Administrativa - início em 2014

Cante Património da Humanidade - 2014

Classificação do Fabrico de Chocalhos como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela Unesco - 2015
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Construção de Hortas Comunitárias em Viana do Alentejo

Hortas Comunitárias - 2017/2021

Alteração da 1ª Revisão do PDM- 2021

Sinalização Turística Inteligente - em desenvolvimento
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Prémios e Distinções

Ao longo dos últimos anos, o Município de Viana tem
vindo a ser reconhecido pelo trabalho desenvolvido nas
mais diversas áreas de atuação, quer ao nível nacional,
quer ao nível internacional.
A mais visível foi a distinção pela UNESCO do Fabrico
de Chocalhos como Património Cultural Imaterial com
Necessidade de Salvaguarda Urgente, em 2015, a que se
seguiram muitas outras, todas elas importantes, nomea
damente ao nível do abastecimento de água, com os
Prémios e Selos de Qualidade dos Serviços de Águas e
Resíduos, da saúde, com o Clube de Saúde Sénior a ser
reconhecido como uma boa prática, do desporto, com o
Município a ser distinguido pelo 5º ano consecutivo como

“Município Amigo do Desporto” ou ainda pela requalifi
cação do Centro Histórico de Viana, como Concelho Mais
Acessível.
A que se juntam ainda ao nível cultural a Romaria a Ca
valo Moita » Viana do Alentejo, a Feira D’Aires e a Mostra
de Doçaria.
Este reconhecimento de boas práticas, para além de ser
encarado como um estímulo e motivação para o Exe
cutivo Municipal continuar a trabalhar cada vez mais e
melhor em prol da comunidade, resulta, igualmente, do
esforço de implementação de estratégias globais da pro
moção do Concelho de Viana do Alentejo.

Prémios e distinções recebidos nos últimos 12 anos

Distinção como boa prática da Plataforma Supraconcelhia do Distrito
de Évora - 2012

Prémios Mais Alentejo na categoria “Mais Tradição” Romaria a Cavalo Revista Mais Alentejo - 2011

1º Lugar na categoria Autarquias (Melhor Contribuição Autárquica em
Saúde) - Clube de Saúde Sénior - Prémios “Hospital do Futuro 2012”
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Prémios Mais Alentejo Menção Honrosa na categoria “Evento”
Romaria a Cavalo - Prémios Turismo do Alentejo - 2013

1º Lugar na categoria “Reconhecimento Social”
Clube de Saúde Sénior - Prémios “Hospital do Futuro 2012/2013” - 2013

Prémios Mais Alentejo na Categoria “Mais Tradição”
Chocalhos - Revista Mais Alentejo - 2014

Prémio Especial Turismo do Alentejo/Ribatejo - Candidatura do Fabrico de
Chocalhos a Património da Humanidade - 2015

Menção Honrosa na categoria “Melhor Gastronomia” - Mostra de Do
çaria de Alcáçovas - Prémios Turismo do Alentejo/Ribatejo - 2015

Classificação pela UNESCO do Fabrico de Chocalhos como Património
Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente - 2015

Classificação pela UNESCO do Fabrico de Chocalhos como Património
Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente - 2015

Entrega de Medalhas a Chocalheiros e Esquilaneiros de Alcáçovas- 2015

“Município Amigo do Desporto” - Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto/Cidade Social - 2016

“Concelho Mais Acessível” – Requalificação do Centro Histórico de
Viana do Alentejo - Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.- 2016
“Município Amigo do Desporto” - Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto/Cidade Social - 2017

Prémios e Selos de Qualidade do Serviço de Águas e Resíduos – ERSAR
2018 e 2019” - Abastecimento de água - Entidade Reguladora dos Servi
ços de Águas e Resíduos – ERSAR

Menção Honrosa “Melhor Município para Viver 2017 – Projetos para
serem vividos” - Instituto de Tecnologia Comportamental - 2017

“Município Amigo do Desporto” - Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto/Cidade Social - 2018
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“Município Amigo do Desporto” - Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto/Cidade Social - 2019

Prémio Boas Práticas de Voluntariado - Projeto “Viana do Alentejo
chama por Jovens para a Natureza Florestal” - Instituto Português da
Juventude - 2019

Prémios Alentejo - Categoria “Mais Tradição” Feira D’Aires - Revista
Mais Alentejo - 2019

“Município Amigo do Desporto” - Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto/Cidade Social - 2020

1º lugar Presença Digital do Desporto e da Atividade Física - 2020

2º lugar Intervenção COVID-19 no Desporto e na Atividade Física - 2020

Urbanismo
Toponímia

Para além da preservação da memória coletiva e da identi
dade cultural, perpetuando nomes de personalidades, fac
tos, costumes e eventos, a toponímia assume particular
importância na referenciação e localização geográfica.
Para colmatar o facto de haver lugares e arruamentos que
não tinham ainda nome atribuído, o Município de Viana
tem vindo, com a colaboração da Comissão Municipal de
Toponímia, cuja principal missão tem sido a de aconse
lhar ou sugerir nomes para os arruamentos, a proceder
à colocação de topónimos nas novas urbanizações e a
efetuar alterações nos já existentes.
Paralelamente, tem vindo a proceder à colocação de

topónimos antigos em algumas ruas dos Centros Históri
cos numa proposta da referida Comissão, assente num
trabalho de investigação de um dos seus elementos, Fran
cisco Baião, reafirmando a história e a identidade destas
artérias.
De salientar que no Regulamento Municipal de Topóni
mos e Numeração de Polícia estão expostos os critérios
e as normas a que deve obedecer a toponímia e a nume
ração de polícia.
Ao fim e ao cabo, o que o Município de Viana pretende é
deixar às novas gerações o interesse pela história e figuras
locais.

Novos topónimos

Novos topónimos em ruas de Aguiar e de Viana do Alentejo
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Novos topónimos em ruas de Alcáçovas

Topónimos antigos recolocados nas ruas do Centro Histórico de Viana
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Antigos topónimos recuperados

Ação Social
Programas e Trabalho em Rede

Durante os últimos 12 anos, a população do concelho tem
estado no centro das preocupações e prioridades deste
executivo, com a implementação de respostas sociais que
visam a melhoria da qualidade de vida.
No campo social, o Município disponibilizou um con
junto de instrumentos/projetos para os grupos mais vul
neráveis, privilegiando o trabalho em rede e as parcerias
com entidades locais e regionais.
Os apoios traduzem-se, por exemplo, nos auxílios económi

cos aos alunos, na atribuição do Cartão “Viana Social” e
do Cartão Social do Reformado, Pensionista e Idoso, na
doação de bens da Loja Social às famílias mais carencia
das, na Oficina Domiciliária e ainda através da atribuição
do Cartão do Programa abem: Rede Solidária do Medica
mento às famílias mais frágeis economicamente.
Mais recentemente, a pandemia COVID-19 teve um im
pacto negativo nas condições socioeconómicas dos gru
pos mais desfavorecidos, tendo o Município colocado no
terreno novas políticas de proteção social.

Instrumentos de apoio para grupos mais vulneráveis

Oficina Domiciliária - desde 2009

“Médicos do Mundo” - Montes Isolados - 2012
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Loja Social do Concelho de Viana do Alentejo - desde 2012

Banco Local de Voluntariado - desde 2012

Sessão de esclarecimento sobre teleassistência - 2013

Entrega de cabazes à população carenciada do Concelho - desde 2013

Desfile Intergeracional da Loja Social de Viana do Alentejo - 2014

Ação de Voluntariado para a Europacolon - 2015

CPCJ - Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância - 2015

Entrega de cabazes à população idosa - “Tempo de Ajudar” - 2015

Formação Geral de Voluntariado - 2016

Ação de Voluntariado “Tempo para Dar” - 2016

Mercado Solidário - 2016

Missão País - 2016, 2017 e 2018

Unidade Móvel IPDJ - Rede de Parceiros no Combate ao Alcoolismo 2019

Mês Sénior - 2019

Calendário da Igualdade - 2019
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Apoios Solidários - COVID-19 - 2020

Entrega de máscaras e material de proteção à população do Concelho
- 2020

Calendário da Igualdade - 2020

Entrega de máscaras e material de proteção à população do Concelho
- 2020

Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento - 2020
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Calendário da Igualdade - 2021

Educação
Apoio à comunidade educativa

O Município tem vindo a apostar na educação, quer ao
nível do apoio aos alunos, dotando-os de ferramentas
que possibilitem uma aprendizagem eficaz e harmoniosa,
quer ao nível da requalificação de equipamentos.
Ciente da importância do combate ao insucesso escolar,
a Autarquia lançou o projeto “5 Estrelas”, uma plataforma
de aprendizagem, colaboração e partilha, em parceria
com o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo.
No âmbito da Ação Social Escolar, as medidas de apoio
vão desde a distribuição gratuita de fruta escolar aos alu
nos do pré-escolar e 1º ciclo, ao pagamento de refeições,
ao transporte escolar, para além da Componente de Apoio
à Família, promovendo ainda o Programa Summer, que
oferece atividades aos mais novos nas férias de verão,
bem como nas pausas letivas da Páscoa e do Natal.

Com vista a aliviar o esforço financeiro das famílias, ofe
rece, desde 2016, aos alunos do 1º ciclo os manuais esco
lares, medida que alargou, mais tarde, também ao 2º e 3º
ciclos.
Atribui, também, anualmente, prémios aos alunos que se
distinguiram pelo seu mérito, estendendo os apoios aos
alunos do ensino superior, com a atribuição de Bolsas de
Estudo por Carência Económica.
O investimento municipal na educação é alargado tam
bém ao Parque Escolar com a construção do Centro Esco
lar, em Viana do Alentejo. Um investimento de 2.200.000€
(FEDER - Inalentejo, no âmbito da subvenção global con
tratualizada com a CIMAC), que possibilitou agrupar o
ensino pré-escolar e o 1º ciclo, no mesmo espaço.

Programas e ações

Transporte de alunos do 1º ciclo para almoço na EBSIS - 2010 a 2013

Regime Fruta Escolar no 1º ciclo - desde 2014

Diplomas do projeto Aprender a Empreender - 2012, 2013 e 2014

Natação nas Atividades de Enriquecimento Curricular - 2012 a 2013

47

Educação

Entrega de livros do Banco de Manuais Escolares - 2012 a 2018
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Prémios de Mérito e Bolsas de Estudo - desde 2011

Entrega de Cadernos de atividades - desde 2016

Conselho Municipal de Educação

Projeto “5 Estrelas” - Combate ao Insucesso Escolar - desde 2019

Projeto “5 Estrelas” - Combate ao Insucesso Escolar - desde 2019

Projetos e atividades pedagógicas de ocupação de tempos livres

Espetáculo “A Galinha da Minha Vizinha” pela Circolando - 2012

Entrega de certificados aos participantes do Atelier “Histórias Dentro
de uma Caixa” - 2012

Dia da Criança - Planeta Limpo de Filipe Pinto - 2017

Projeto ColorADD nas escolas do concelho - desde 2018

Espetáculo “Natal Solidário” pela Fundação Vodafone Portugal - 2019
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Projetos e atividades em parceria
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Olaria no Projeto “Oficina dos Avós” - Oficina da Criança - 2010

Doçaria no Projeto “Oficina dos Avós” - Oficina da Criança - 2010

Atividade de dança do Programa Summer - desde 2011

Meeting Day’s - Summer - desde 2011

Visita à Vacaria Roothans - Summer - desde 2011

Festa de encerramento do Programa - Summer End - desde 2011

Ação “Ser GNR por um dia” - 2013

Ação “Ser Bombeiro por um dia” - 2013

Apoio à comunidade educativa

Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora (UPTE/UÉ)

Inauguração do Polo de Viana do Alentejo da UPTE/UÉ - 2010

Aulas de Bordados e Costura - desde 2010

Clube de Saúde Sénior - desde 2010

Grupo de Teatro Sénior de Alcáçovas - desde 2013
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Física na Escola - 2013

Formação em Tecnologias de Informação e Comunicação - 2013

Inauguração do Centro do Cante e do Saber - 2014

Aulas de História - desde 2015

Aulas de Saúde e Socorrismo – desde 2016

Aulas de Costura e diversos – desde 2016

Comemoração do Dia do Polo de Viana do Alentejo da UPTE/UÉ - 2016

Visita de Estudo ao Museu da Seda em Castelo Branco - 2017

Pausa Letiva do Natal - 2018

Marcha da Saúde e do Coração em Alcáçovas - 2019

Comemoração do 9.º Aniversário do Polo de Viana da UPTE/UÉ - 2019

Outras atividades para públicos seniores

Informática Sénior em Viana do Alentejo - 2010

Informática Sénior em Aguiar - 2012

Informática Sénior em Alcáçovas - 2012

Informática Sénior - 2012
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Ambiente
Projetos e atividades

No setor ambiental, a Autarquia tem desenvolvido, ao
longo dos últimos anos, várias ações de sensibilização,
projetos e atividades, com o intuito de promover o de
senvolvimento sustentável do concelho de Viana e, con
sequentemente, a qualidade de vida de todos.
A informação e sensibilização são, sem dúvida, os prin
cipais vetores para se conseguir a médio e longo prazo,
introduzir uma verdadeira educação ambiental que pro
mova a mudança de atitudes e hábitos da nossa popu
lação, despertando uma consciência ecológica de todos.

Neste sentido, pretende-se sistematizar um conjunto
de ações realizadas que consideramos relevantes para o
Concelho, tais como, projetos, atividades e ações de edu
cação ambiental, desenvolvidas não só em contexto esco
lar (formal), mas também de forma não-formal, havendo,
por isso, neste âmbito, um leque de destinatários muito
vasto. Com o objetivo de sensibilizar e criar novos hábi
tos e comportamentos na população, o Município tem
vindo, desde 2009, a elaborar diversas iniciativas de sen
sibilização ambiental que contribuem para o progresso
na escala da literacia ambiental, através do recurso a me
todologias participativas.

Projetos e Iniciativas de sensibilização ambiental
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Comemoração anual do “Dia Mundial da Árvore” – desde 2010

Aumento da rede de recolha seletiva no Concelho – de 2010 a 2019

Oferta de Ecopontos Domésticos do Projeto Separar sem Parar - 2012

Campanha de Oferta de vidrão de 120L a estabelecimentos do Concelho
– 2012

Campanha “Limpar Portugal” no Concelho – 2012

Aumento da capacidade da receção de resíduos no Ecocentro Municipa
- 2012l

Campanha de Sensibilização Ambiental “Sim, é no Amarelo” - 2012

Adesão à Campanha Mundial “Hora do Planeta” - 2012 a 2019

Oleões no Concelho - contentores de óleos alimentares usados
– desde 2012

RE-Planta - 2012

Campanha “Eu Bebo Água da Torneira” - 2013

Campanha de Oferta de ECObags domésticos à comunidade escolar 2013

55

Ambiente

56

Sensibilização Ambiental sobre o método de compostagem doméstica
- 2013

Ação de Sensibilização Ambiental “Recicláveis no lixo NÃO”– 2016

Missão Reciclar - 2016

Exposição do projeto trianual da Oficina do Ambiente - 2017

Reforço de higienização periódica dos contentores normalizados e
ecopontos – 2017

PIAAC-AC – Site CIMAC

Campanha de recolha de tampinhas de plástico - 2018

Entrega de Agenda Ambiental e materiais de sensibilização ao Agrupa
mento de Escolas do Concelho - 2018

Ação de Sensibilização Ambiental “Plástico Não”– 2018

Campanha “Limpar o Concelho” - 2019

Implementação da recolha porta-a-porta de resíduos volumosos – 2018

Gravação de vídeo de sensibilização ambiental – 2019

Parceria no projeto “Eco-Escolas” - desde 2010

Candidatura ao Projeto “Circulando” - Economia Circular - 2021
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Cultura

Tais Quais na Feira D’Aires 2018

Ao longo dos últimos anos e, de forma gradual, o Mu
nicípio de Viana tem vindo a apostar em áreas como a
cultura, o desporto e o lazer, quer através da concessão
de apoio, quer ainda através da realização de espetáculos/
eventos, que têm procurado mobilizar diversos tipos de
público e reforçar a notoriedade dos principais eventos
do Concelho.
A aposta na cultura tem tido como parceiros as asso
ciações/agentes locais e entidades regionais. Para além
dos espetáculos com artistas nacionais consagrados nas
três freguesias do concelho, o Cineteatro Vianense, a prin
cipal sala do concelho, merece destaque como polo de
cultura que tem dado “voz” a diversas artes. Foi palco,

também, nos últimos anos, de comemorações de datas
especiais que representam o esforço para manter vivos
na memória determinados acontecimentos da história
coletiva.
Também a nível desportivo, o Município tem vindo a re
forçar o seu apoio às várias associações/clubes, apoio esse
que se estende à criação de condições para a prática des
portiva de toda a comunidade.
O Município tem procurado fomentar ainda a prática
de atividades físicas e de lazer em família, realçando a
sua importância na qualidade de vida e no bem-estar da
população.

Espetáculos musicais nos principais eventos do Concelho
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José Cid na Feira D’Aires - 2011

Carminho na Feira D’Aires - 2012

Quim Barreiros na Festa da Primavera - 2013

Rita Guerra na Festa da Primavera - 2015

António Zambujo na Feira D’Aires - 2016

Diogo Piçarra na Festa da Primavera - 2017

Jorge Palma na Feira do Chocalho - 2017

Anselmo Ralph na Feira D’Aires - 2017

Ana Moura na Feira D’Aires - 2017

Miguel Araújo na Feira do Chocalho - 2018

Cuca Roseta na Feira do Chocalho - 2018

Calema na Feira D’Aires - 2018
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Cultura

Cante Pr’ó Mundo - 2016

Artes do espetáculo no Cineteatro Vianense

Orquestra da UÉ - Maestro Christopher Bochmann – Saber dos Sons - 2011

Sérgio Godinho nas Comemorações do 25 de abril - 2010
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Espetáculo “Noche Flamenca” de Las Palomas Y Las Palomitas - 2013

Espetáculo “A Praça das Canções” com António Manuel Ribeiro (UHF) - 2014

Teatro “Uma Casa de Gente Muito Safada”- G. de Teatro “Restolho” - 2015

Espetáculo “Sociedade, a Música e o Chocalho” pela SUA - 2016

Espetáculo “De Corpo e Alma no Fado” da Classe de Dança da AEVA 2016

Celina da Piedade nas Comemorações do 25 de Abril - 2017

Berg no Viana em Festa - 2017

“A Música Alentejana a Gostar Dela Própria” - 2017

Espetáculo “Maléfica” da Escola de Dança da ACRA - 2019

Peça de Teatro “O Abelharuco da Joana” pelo Grupo Cénico da Socieda
de União Alcaçovense - 2019
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Cultura
Projetos culturais

“Saber dos Sons” - Quarteto de Clarinetes DA CAPO em Aguiar - 2013

“Saber dos Sons” - Quarteto de Guitarras em Alcáçovas - 2013

A “Pedreira dos Sons” em Viana do Alentejo - 2013 a 2018

Mural da Romaria - 2017
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Mural D’Aires - 2018

Atividades culturais em datas especiais

Comemorações dos 500 anos do Foral de Alcáçovas - 2012

XIV Encontro da MODA - Ass. de Cante Alentejano no Cineteatro - 2012

Associação José Afonso no Cineteatro Vianense no dia em que se assi
nalaram os 40 anos do agendado espetáculo de Zeca Afonso - 2013

Mostra documental na Biblioteca de Viana do Alentejo - 2013

Baile Medievo no Castelo de Viana do Alentejo - 2013

Grupos Corais do concelho na 1ª apresentação da candidatura do Cante Alente
jano a Património Cultural Imaterial da Humanidade - UNESCO - 2014

Feira Quinhentista em Viana do Alentejo - 2016
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Cultura

Documentários

“Manufacture of Cowbells” de David Mira - 2014

“GPS – Arte Chocalheira de Alcáçovas” de Luís Godinho - 2015

Documentário “Romeiros” de Luis Godinho – 2017
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Preservação Fotoquímica e digitalização – Cerâmica de Viana do Alen
tejo da série “Artistas e Artesãos” - 2017

“Cartografia dos Afetos” de Tiago Pereira - 2018

“Memórias do Verde Barro” - 2018
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Cultura

Bibliotecas

68

Encontro com Bru Junça - 2018

Círculo de Leituras - Santa Casa da Misericórdia - desde 2018

Leitura com Mimos - 2018

Apresentação do Livro “Vermelho é o Nariz” de Antonieta Félix - 2019

Dia Mundial do Livro - 2019

Feira do Livro - 2019

Hora do Conto - Aguiar - 2019

Uma Noite na Biblioteca - 2019

Literacia Emocional - 2019

Contos com Amor - 2020

Jorge Serafim na inauguração do Polo da Biblioteca no Paço dos Henri
ques - Alcáçovas - 2020

Dia Mundial da Poesia - 2021
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Cultura

Certos da importância da atividade editorial para a di
vulgação e preservação do património e cultura locais, o
Município de Viana tem vindo, desde 2010, a editar um
conjunto de obras.
Em tempo de redes sociais e era digital torna-se cada vez
mais premente preservar a atividade editorial, como ân
cora identitária do concelho.
Este apoio à atividade editorial constitui um incentivo à
criação literária, com o objetivo de incentivar o apareci
mento de novos autores, contribuindo para o enriqueci

mento do acervo sobre o concelho de Viana.
São livros que contam histórias para pequenos e graúdos,
retratam costumes e tradições, eternizam poetas e poesia
popular e guardam memórias.
Durante o mesmo período, o Município apoiou também
a edição de outras tantas obras de autores locais com
especial enfoque para o património cultural e edificado.
Ao todo, entre edições do Município e apoios à edição,
somam-se cerca de 3 dezenas de obras.

Edição de Livros
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“Imagens & Memórias da Primeira República no Concelho de Viana do
Alentejo” de Francisco José Baião - 2010

“Ribe-bé-béu! Laréu-ao-Léu! de Joaninha de Cabeção - 2011

“A Actividade Física e o Desporto em Viana do Alentejo – 80 Anos de
História” de Luís Filipe Martins Branco - 2013

“Ora agora escrevo eu, ora agora escreves tu …” de Pequenos escritores
da EBI/JI de Alcáçovas e famílias - 2013

“Poetas e Poesia Popular do Concelho de Viana do Alentejo” – Volume
II - 2013

“ILARVS Contributos para o estudo da olaria tradicional de Viana do
Alentejo” de Luís Banha - 2014

“Ó Vitorino!” de Antonieta Félix | Livro editado pelo Município de Viana
e Junta de Freguesia de Alcáçovas - 2016

“Poetas e Poesia Popular do Concelho de Viana do Alentejo” – Volume
III - 2017

“O Foral de Aguiar de 1269” de Fátima Farrica - 2020

“A Vida em Palco - Volume II” de João Maria Ilhéu - 2020
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Cultura, Desporto e Tempos Livres
Cultura

Livros que receberam apoio da Câmara Municipal

“Saudade” de Júlia Sezões - 2009

“Inventário dos Fundos Monástico-Conventuais da Biblioteca Pública
de Évora” de João Luís Inglês Fontes, Joaquim Bastos Serra e Maria
Filomena Andrade - 2010

“A essência do meu ser” de Júlia
Sezões - 2010
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“Debaixo do Sol” de Carlos Piló e Sónia Mendes - 2011

“Vidas de Coragem” de Celeste
Gomes - 2011

“Poder sobre as periferias” de Fátima Farrica - 2012

“Devagar se começa a rimar!” de Rosália Dias - 2012

“Os Embrechados do Paço das Alcáçovas” de André Lourenço e Silva 2012

“A Vila de Alcáçovas – Memória dos seus Forais” de Maria Alegria Fer
nandes Marques - 2012

“Os Chocalhos e a sua relevância na Vila das Alcáçovas” de
André Correia - 2013

“Os Grupos Corais, O Cante Alentejano e a sua Salvaguarda” da Moda –
Associação do Cante Alentejano - 2014

“No Espaço e no Tempo” de Fátima Farrica - 2015
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“Convento da Senhora da Esperança” de Nuno Grave - 2015

“Os Senhores das Alcáçovas e os Condes das Alcáçovas” de André
Correia - 2017

“A Vida em Palco” de João Maria Ilhéu - 2017
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“Os Forais Manuelinos de Aguiar e de Viana do Alentejo 500 anos” de
Fátima Farrica e Francisco Baião - 2017

“Água Doce, fluir com o rio” de Danuta Wojciechowska - 2018

“O Resgate do Obsoleto nas Práticas Artísticas Contemporâneas” de
Margarida Grilo - 2020

“Crónicas de uma Vida Policial” de João Carlos Realista - 2019

Cultura, Desporto e Tempos Livres
Desporto

Caminhada de Abril desde 2011

Programas e Atividades Desportivas de Ocupação de Tempos Livres

Aulas de Natação - desde 2010

Aulas de adptação ao meio aquático na Piscina Municipal de Alcáçovas
- desde 2010

Caminhada da Primavera em Aguiar - desde 2010

Hidroginástica - desde 2010
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Clube de Saúde Sénior - desde 2010

Atividades radicais no “Abana Viana” - desde 2011

Critério Paulo Guerra - desde 2013

Grande Prémio de Atletismo Feira D’Aires - desde 2014

Corrida Viana-a-Par-de-Alvito - desde 2018

Trail do Chocalho - 2016, 2017 e 2018

Aulas de atividade física no pré-escolar - desde 2010

Participações na Festa da Malha - CIMAC - desde 2000

Juventude
Eventos e Programas

Festival Jovem “Abana Viana”

O Município de Viana tem apostado, progressivamente,
na área da juventude que considera um dos pilares do
desenvolvimento sustentável do concelho.
Para além de atividades que já fazem parte do calendário
como o Summer, o programa de ocupação de tempos
livres destinado a jovens dos 6 aos 13 anos e o Festival
Jovem Abana Viana, o Município tem procurado imple
mentar uma série de medidas mais abrangentes, que fo
mentem a igualdade de oportunidades e que respondam
aos interesses e necessidades dos jovens do concelho.
É o caso do Cartão Jovem Municipal, da Bolsa de Estu
do para alunos que frequentem o ensino superior, da

atribuição de um prémio monetário ao melhor aluno do
ensino secundário e do acolhimento de jovens para está
gios profissionais.
Com o objetivo de ter uma juventude cada vez mais par
ticipativa nas políticas municipais, a Autarquia criou, em
2012, o Conselho Municipal de Juventude, um órgão que
promove a partilha de opiniões.
Cientes do papel relevante dos jovens e com vista a esti
mular a sua participação e a cidadania ativa, o Município
aderiu ao Voluntariado Jovem para as Florestas, nos anos
de 2010, 2011, 2012, 2018 e 2019.

Apoio e programas para a juventude

Programa de ocupação de tempos livres “Summer” - desde 2011

Festival Jovem “Abana Viana” - desde 2011

Mural “Salvar a Floresta é salvar a vida...de todos” - Voluntariado Jovem
para a Natureza e Florestas - 2019

Conselho Municipal de Juventude
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Turismo e Promoção do Concelho
Atividades de Turismo

Em parceria com a Turismo do Alentejo e Ribatejo, o Mu
nicípio tem procurado apostar na promoção do turismo
de natureza aliado ao turismo religioso. São disso exem
plo, os Caminhos de Santiago ou a Rota da Peregrinação
a Nª Srª D’Aires, esta última associada aos Caminhos da
TRANSALENTEJO, e que está a ser implementada. O Mu
nicípio de Viana é também membro fundador da Asso
ciação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que
tem passagem por Alcáçovas.
Continua também a aposta na realização de exposições
no Castelo, onde dá destaque ao trabalho de artistas com
ligação ao concelho. A importância do turismo está tam
bém patente em Alcáçovas, no Paço dos Henriques, hoje

espaço de promoção do Fabrico de Chocalhos (Património
Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Ur
gente – UNESCO) desde 2015, e que é palco de uma ex
posição permanente.
A presença em certames turísticos, como a BTL, a par
ticipação em programas de televisão, para promoção da
Romaria ou do Concelho na sua generalidade, a presença
regular nos media regionais, bem como a aposta em mei
os digitais com destaque para o Facebook e para o canal
Youtube, entre outros, têm constituído também veículos
determinantes para a notoriedade do território e das suas
mais-valias.

Projetos e Ações Promocionais

Programa “Conhecer para Promover” - 2012

Presença do Município na Casa do Alentejo em Lisboa - desde 2012
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Turismo e Promoção do Concelho

Promoção da Romaria a Cavalo – Bolsa de Turismo de Lisboa - 2012

Ações promocionais na Casa do Alentejo - desde 2012

Promoção da Romaria a Cavalo na Feira da Golegã - 2012

Conferência de Imprensa - Casa Ermelinda Freitas - 2014
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Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa integrando o stand da
Turismo do Alentejo, ERT - desde 2012

Ações promocionais na BTL - desde 2012

Viana do Alentejo é membro fundador da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas com Cerâmica - 2018

Viana do Alentejo, Município fundador da Ass. da Rota N2 - 2016

“Caminhos de Santiago” Alentejo e Ribatejo - 2019

Município de Viana, membro da ATLA - 2018

Marcos comemorativos dos 75 anos da Estrada Nacional 2 - 2020

Centro de Acolhimento Turístico e Interpretativo
- em desenvolvimento
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Turismo e Promoção do Concelho
Exposições

“A arte de José Manuel Água Morna” - 2011

“A cor dos Sonhos” de Cidália Pires - 2013

“Artestanho” de João Realista - 2013

Exposição coletiva de fotografia “Romaria a Cavalo” - 2013

“Pintura” de Francisco Lagarto - 2013

“Da Água à Olaria” de Feliciano Mira Agostinho e Maria Rosa Gaio - 2013

Joalharia Sustentável “Com o património ao peito” de Anabela Marques
- 2013

“Hierarquia da escala” de Luís Sezões - 2013
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“30 anos de Olaria” de Feliciano Mira Agostinho - 2013

“Romaria a Cavalo” de fotógrafos amadores do Concelho – 2013

“Aguarelas” de Bela Mestre - 2014

“A Tradição de um Povo” da empresa Chocalhos Pardalinho - 2014

“Pedreira dos Sons outros olhares, a outra(s) vida(s)” de Helena Cavet e
Carlos Marques – 2014

“Rosácea em renda sol” Projeto Oficina do Feltro - 2015

“Espelhos da Memória” de António Peleja - 2015

“Cante Alentejano” do Município de Viana – 2015
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“Xailes de coração” de Matilde Ornelas - 2016

“NAT URE Macrofotografia & Close Up” de João Sousa – 2016

“3 gerações de um mesmo ofício” da Família Maia - 2017

“3 gerações de um mesmo ofício” da Família Agostinho - 2017

“Castelos na planície” de António Ervedeiro - 2018

“Devoção Mariana em Viana do Alentejo e Aguiar”do Polo de VNT
UPTE-UÉ - 2018

“100 Chocalhos de Excelência - Gente Excelente” - 2018

“As faces da pintura cerâmica de Viana do Alentejo” do Acervo Cerâmi
co Municipal - 2018

“Artes e Ofícios” de Luís Carlos Rosado - 2019

“Reflexos da Noite” de Marta Algarvio - 2019

Arte chocalheira “Museografia Pagus” - 2019

“Pr’Além Tejo” de Carlos Solano de Almeida – 2019

“Viana, Alentej(u)s: ALENTEJO de desenho em desenho” de Gabriel
Lagarto - 2020

“Janelas do Alentejo” de Carlos Figueira - 2020

“Cores e Formas” de Paulo Xavier Nunes da Silva - 2020

“Alentejo Revisitado” de Carlos Gasparinho - 2020
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Turismo e Promoção do Concelho

Programa das Festas da RTP no Monte do Sobral - 2010

Artesanato e produtos tradicionais com presença regular na TV

Chocalhos Pardalinho no Programa das Festas da RTP
no Monte do Sobral - 2010

Gravações para o programa “Portugal no Coração” - 2012

Diretos para o “Portugal no Coração” - 2012
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Oleiro Feliciano Mira Agostinho no “Portugal no Coração” - 2013

Romaria a Cavalo em destaque no “Portugal no Coração” - 2013

Concelho de Viana do Alentejo presente no “Portugal no Coração” 2013

Concelho de Viana do Alentejo presente no “Portugal no Coração” - 2013

Alunos da Universidade Popular em programa da SIC - 2014

“A Visita do Baião” em Alcáçovas - 2016

Participação no programa “Agora Nós” da RTP1 - 2016
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Bastidores “Agarra a Música” – Promoção da Romaria a Cavalo - 2017

Reportagem “A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” - RTP - 2017

Feira do Chocalho em reportagem na SIC - 2017

TVI no Almoço dos Ganhões em Aguiar - 2017

Jardim das Conchas na Time Out Porto - 2017

Arte Chocalheira de Alcáçovas no Palácio de S. Bento - 2018

Reportagem sobre o Mural D’Aires na RTP - 2018

Programa da SIC “Alô Portugal” em Alcáçovas - 2018

Concelho de Viana na rota dos “Caminhos de Santiago” - 2019

“A Tarde é Sua” mostra chocalhos de Alcáçovas - 2019

Monumentos do concelho em vídeo promocional sobre o barroco 2019

Feira D’Aires e Romaria a Cavalo finalistas regionais das 7 Maravilhas
da Cultura Popular - 2019

Alcáçovas recebeu programa da RTP 1 sobre a Estrada Nacional 2 - 2020

“Conhecer a História” em vídeo - 2020

Reportagem “Livros com Asas - Takeaway” - 2021
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Coleção de postais com fotografia de Jerónimo Heitor Coelho
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Lavandeira | TANQUE COMUNITÁRIO | AGUIAR
Na foto: Feliciana Ferreira

Cozinha em Lume de Chão | ALMOÇO DOS
GANHÕES | AGUIAR
Na foto: Maria Angelina Manita

Fabrico de Chocalhos | CHOCALHOS PARDALI
NHO | ALCÁÇOVAS | Na foto: Nuno Grosso, Luís
Henriques, Guilherme Maia e Rui Picavéu

Fundição de Esquilas | RODRIGO SIM-SIM |
ALCÁÇOVAS

Doçaria Tradicional | CASA MARIA VITÓRIA &
FILHOS | ALCÁÇOVAS
Na foto: Amélia Baptista

Fabrico de Chocalhos | MUSEU DO CHOCALHO |
ALCÁÇOVAS | Na foto: António Rodrigo Penetra,
João Mendes e Joana Galvão

Fabrico de Chocalhos | MESTRE CHOCALHEIRO
JOAQUIM VIDAZINHA SIM-SIM | ALCÁÇOVAS

Olaria Tradicional | OLEIRO FELECIANO BRAN
CO AGOSTINHO | VIANA DO ALENTEJO

Cante Alentejano | TABERNA DA MARIA |
VIANA DO ALENTEJO
Na foto: Joaquim Bacalas e Angelina Coxola

Olaria Tradicional | OLEIRO FELICIANO MIRA
AGOSTINHO | VIANA DO ALENTEJO

Peças têxteis de lã natural feltrada | OFICINA
DO FELTRO | VIANA DO ALENTEJO
Na foto: Diana Regal

Tecelagem | CASA DA LÃ – VALE DE GATOS |
VIANA DO ALENTEJO
Na foto: Isabel Cartaxo

Promoção do Concelho
Presença na Imprensa e na Internet

Diário do Sul - 08/06/2018

Diário do Sul - 15/06/2018

Diário do Sul - 04/09/2019

Diário do Sul - 24/09/2019

Diário do Sul - 08/06/2018

Diário do Sul - 13/12/2012

Diário do Sul - 20/07/2012

Diário do Sul - 13/06/2013

Revista Passear - 10/07/2013

Diário do Sul - 22/05/2013
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Site Institucional - www.cm-vianadoalentejo.pt

Facebook - www.facebook.com/municipiovianadoalentejo

Instagram - www.instagram.com/municipiodevianadoalentejo/

In Patrimonium - http://inpatrimonium.pagus.pt/

Site Paço dos Henriques - www.pacodoshenriques.pt/

Facebook Paço dos Henriques - www.facebook.com/pacodoshenriques

Portal do Associativismo - https://associativismo.cm-vianadoalentejo.pt/

Conhecer a História - www.conhecerahistoria.pt/

Observatório da Educação - https://educacao.cm-vianadoalentejo.pt/

5 Estrelas - https://cincoestrelas.cm-vianadoalentejo.pt

Rota N2 - www.rotan2.pt/

Site Romaria a Cavalo - www.romariaacavalo.pt

Facebook Romaria a Cavalo - www.facebook.com/RomariaACavaloMoi
taVianaDoAlentejo

Facebook e instagram Abana Viana - www.facebook.com/abanaviana
festivaljovem / www.instagram.com/abanaviana_oficial/
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Youtube - www.youtube.com/vianaconcelho
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Desenvolvimento Económico
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico

A reativação do GADE – Gabinete de Apoio ao Desen
volvimento Económico em julho de 2011, vem permitindo
ao Município retomar a promoção do desenvolvimento
económico do nosso Concelho, designadamente através
da relação direta com o tecido empresarial local, tendo
em vista a dinamização do território.
Os Encontros de Empresários realizados ao longo dos últi
mos anos e as várias sessões de esclarecimento em torno
de temáticas de cariz económico e empresarial, têm con
tribuído para um acesso regular a informação de interesse
por parte de empresas, nomeadamente no que se refere à
possibilidade de acordos e parcerias e ao acesso a linhas
de financiamento.

Iniciativas como o Concurso de Janelas, Varandas e Mon
tras Engalanadas, anualmente por altura da Romaria a
Cavalo, o Concurso de Doçaria Conventual e Palaciana que
se realiza em dezembro, integrado na Mostra de Doçaria
de Alcáçovas, bem como as recentes campanhas de Vales
Solidários ou ainda os programas em torno da Doçaria e
da Gastronomia Tradicional, reforçam as possibilidades de
promoção de empresas e produtos do nosso território.
O protocolo celebrado com a DECO, em 2012, permite tam
bém uma aproximação aos consumidores do nosso ter
ritório, facultando-lhes a possibilidade de atendimento es
pecializado e acompanhamento técnico de várias matérias
importantes para os cidadãos e para as famílias.

Iniciativas dirigidas aos empresários

Visita da Delegação Turca a Viana do Alentejo - 2012

Assinatura do protocolo com a DECO / Sessão de Esclarecimento: “O
Papel da Deco na Sociedade” - 2012

Visita do Embaixador do Paraguai ao concelho de Viana do Alentejo - 2013
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Visita do Diretor Regional da Economia ao Concelho - 2013

Presença do Município na FEHISPOR em Espanha - 2013

Sessão de Esclarecimento da Deco “O Direito do Consumidor - 2013

II Encontro de Empresários “O Turismo e o Crescimento Empresarial –
Uma Janela de Oportunidades” - 2014

Sessão de Esclarecimento “Obrigações Legais dos Empreendedores
Trabalho não Declarado” - 2014

III Encontro de Empresários “Portugal 2020 - Novas Oportunidades de
Financiamento para as empresas” - 2015

Sessão de Apresentação da Plataforma de Cooperação Empresarial pela
ACDE - Associação Comercial do Distrito de Évora - 2015

Apresentação do Programa Dinamizar - 2016
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Sessão de Esclarecimento “Iniciativas de Apoio aos Empresários” - 2016

IV Encontro de Empresários “Apoios e Incentivos à Atividade Económi
ca/Apoios à Internacionalização e à Inovação” - 2016

V Encontro de Empresários “Apoios ao Desenvolvimento e Empreende
dorismo” - 2017

Sessão Informativa “IPDJ Alentejo - Pelo Futuro do Concelho” - 2018

VI Encontro de Empresários “Empreender no Concelho de Viana: Opor
tunidades e Casos de Sucesso” - 2018

Workshop Deco “O Consumidor do Séc. XXI” - 2018

Apresentação do Projeto EFES e Instrumentos de Financiamento da
Portugal Inovação Social - 2019

VII Encontro de Empresários “3 E’s – Emprego, Empreender e Empre
endedorismo” com a presença de uma delegação de mulheres turcas
empreendedoras - 2019

Iniciativas de dinamização económica

Presença do tecido empresarial na Feira D’Aires

Almoço dos Ganhões em Aguiar (Iniciativa Associativa) - desde 2011

Concurso de doçaria Conventual e Palaciana - desde 2012

Concurso “Janelas, Varandas e Montras Engalanadas na chegada da
Romaria a Cavalo Moita - Viana do Alentejo” - desde 2013

Mostra Agro-Pecuária na Feira do Chocalho - desde 2018

Campanhas “Compre no comércio local” - 2020/2021

Workshop “Doçaria em Sua Casa” - 2021

Ciclo Gastronómico - 2021
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Formação e Emprego
Promoção do acesso ao emprego e formação profissional

Gabinete de Inserção Profissional (GIP) - desde 2010

O Município de Viana tem apostado, cada vez mais, na
formação dos seus trabalhadores com vista à otimização
de recursos, mas também à atualização dos procedimen
tos resultantes das constantes alterações para proporcio
nar uma melhoria da eficácia e da qualidade dos serviços
prestados à população.
Aposta que se mantém ao nível da Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho com a adoção de procedimentos ao

nível da formação e disponibilização de equipamentos de
proteção individual, assim como de condições para o de
sempenho da atividade por parte dos seus trabalhadores.
Dando cumprimento à legislação em vigor, ainda no âm
bito da política da promoção da saúde no trabalho, o Mu
nicípio assegura as consultas de medicina no trabalho,
bem como a realização de exames periódicos dos seus
funcionários.

Promoção do acesso ao emprego e formação profissional
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Formação de Saúde e Segurança no trabalho - 2010

Workshops de Técnicas de Procura de Emprego - 2010

Workshops de Técnicas de Procura de Emprego - 2010

Formação no âmbito dos Equipamentos de Proteção Individual - 2010

Curso de Utilização de Meios de Primeira Intervenção contra Incêndios
- 2010

Curso de Primeiros Socorros dirigido aos trabalhadores - 2010

Distribuição de Fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual - 2013

Agosto Jovem - 2017

Vacinação contra a gripe - 2017

Rastreio auditivo - 2018

Integração de trabalhadores com vínculos precários - 2018

Distribuição de fardamentos - 2019
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Associativismo
Associações do Concelho

Medalha de Honra do Município

Nos últimos anos, o Executivo tem vindo a atribuir a
medalha de honra do Município a personalidades e in
stituições que se destaquem pelos serviços prestados em
prol da comunidade, no campo económico, cultural, de
sportivo e social, com particular destaque para o tecido
associativo.
A medalha é entregue todos os anos, no dia 13 de janeiro,
feriado municipal, dia em que se assinala a restauração
do concelho, numa cerimónia que tem como palco o Ci
neteatro Vianense.

Ao longo destes 12 anos foram entregues 41 medalhas a
personalidades como chocalheiros e esquilaneiros, a em
presas que se destacaram pelo seu empreendedorismo e
inovação e, muitas delas, a associações a que se reconhe
ceu trabalho particularmente meritório na comunidade.
Ciente do papel preponderante do movimento associa
tivo no desenvolvimento local, o Município deu “voz” no
Boletim Municipal, aos agentes culturais e desportivos,
às associações de jovens e às várias instituições de cariz
social.

Valorização do trabalho desenvolvido na comunidade
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Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova - 2010

Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense - 2010

Casa do Benfica em Viana do Alentejo - 2011

Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar - 2011

Associação Terra Mãe - 2012

Culartes - 2012

Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo - 2013

Grupo Coral Feminino e Etnográfico Paz e Unidade de Alcáçovas - 2013

Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas - 2013

Associação Terras Dentro, no Encontro de Empresários - 2013

Homenagem efetuada a Luís Filipe Branco, durante as comemorações do 13 de Janeiro 2013, pelo seu trabalho em prol do associativismo concelhio
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Associação dos Amigos das Alcáçovas - 2014

Clube Alentejano dos Desportos “Os Vianenses” - 2014

Associação Equestre de Viana do Alentejo - 2015

Associação de Jovens de Alcáçovas - 2015

Oleiro António José Lagarto - 2016 (na foto: esposa Henriqueta Lagarto)

Oleiro Feliciano Mira Agostinho - 2016

Oleiro Feleciano Branco Agostinho - 2016

Chocalheiro Franklim Morita - 2016 (na foto: sobrinho António Penetra)

Chocalheiro João Penetra - 2016 (na foto: filho António Penetra)

Chocalheiro Gregório Sim Sim - 2016

Chocalheiro Joaquim Sim Sim - 2016

Chocalheiro José Maia - 2016

Chocalheira Francisca Maia - 2016

Esquilaneiro Rodrigo Sim Sim - 2016

Chocalheiro Guilherme Maia - 2016

Chocalheiro Francisco Cardoso - 2016
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Associação de Caçadores e Pescadores de Aguiar - 2016

Associação Galopar e Pedalar Clube - 2017

Associação Tauromáquica Alcaçovense - 2017

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo
- 2017

Atribuição da Medalha de Honra à Casa Maria Vitória no encontro de
empresários - 2017

Grupo Motard “Os Xananas” - 2018

Associação dos Amigos Aguiarenses - 2018

Grupo Coral de Aguiar - 2019

Clube Amadores de Pesca de Viana do Alentejo - 2019

Núcleo Sportinguista “Os Leões” de Viana do Alentejo - 2020

Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáçovas - 2020

Grupo Coral Tertúlia dos Amigos do Cante de Alcáçovas - 2020

José Manuel Água Morna - 2020 (na foto: neto Eduardo Carmelo)

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Alcáçovas - 2021

Reverendíssimo Padre Manuel Manso - 2021

Medalha de Honra
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António João Casaca, Sociedade União Alcaçovense - abril 2010

Joaquim Santos, Casa do Benfica em Viana do Alentejo - julho 2010

Célia Cachola, Associação dos Amigos Aguiarenses - setembro 2010

Paula Neves, Associação Cultural e Recretiva Alcaçovense - dezembro 2010

Miguel Fadista, Ass. Equestre de Viana do Alentejo - março 2011

Sónia Mendes, CULARTES - março 2011

Manuel Nunes, Clube Alentejano de Estudos Marciais e Medicinas
Orientais - junho 2011

Luís Serpa, Sporting Clube de Viana do Alentejo - setembro 2011

Joaquim Carvalho, Sport Club Alcaçovense - dezembro 2011

Júlio Brito, Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar - abril 2012

Martinho Pão-Mole, Grupo Coral e Etnográfico de Viana do Alentejo junho 2012

Gertrudes Garcia, Grupo Coral Feminino e Etnográfico Paz e Unidade
de Alcáçovas - setembro 2012

Emília Fadista, Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo
- dezembro 2012

Joaquim Bacalas, Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo março 2013

Custódia Serafim, Grupo Coral Feminino Cantares de Alcáçovas - junho
2013

Manuel Lebre e José Grosso, Grupo Coral Os Trabalhadores de Alcáço
vas - setembro 2013
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Lourenço Prates, Grupo Motard “Os Xananas” de VNT - fevereiro 2014

José Miguel Maia, Associação de Jovens de Alcáçovas - julho 2014

António Espadaneira, Clube Amadores de Pesca de VNT - setembro 2014

Joaquim Charrua, Associação de Convívio e Reformados de Alcáçovas dezembro 2014

Joaquim Inácio Fadista, Associação de Reformados, Pensionistas e
Idosos de VNT - abril 2015

Serafim Caixinha, Associação de Defesa dos Idosos de Aguiar
- julho 2015

Cláudia Lobo, Associação de Pais e Encarregados de Educação de Viana
do Alentejo - setembro 2015

Teresa Batista, Associação de Pais e Encarregados de Educação da Esco
la Básica de Alcáçovas - dezembro 2015

João Mendes, Alcáçovas Outdoor Trails - abril 2016

António João Falé e Alexandre Carvalho, Clube Alentejano de Desportos
“Os Vianenses” - julho 2016

Hélder Graça, Clube BTT de Aguiar - setembro 2016

António Janeiro, Sociedade Vianense - dezembro 2016

Joaquim Pereira, Associação Desportiva dos Caçadores e Pescadores de
Aguiar - abril 2017

Classe de Dança da Associação Equestre de VNT - julho 2017

João Fadista, Grupo Coral Tertúlia dos Amigos do Cante
- setembro 2017

Salomé Pires, Associação Grupo de Cantares Populares Seara Nova dezembro 2017
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Anabela Maurício, Polo da Cáritas de Viana do Alentejo - abril 2018

Padre Abrão Mwaikafana e Telmo Ferreirinho Seco, Paróquia de São
Salvador de Alcáçovas - julho 2018

Padre Manuel Manso, Paróquia de Viana do Alentejo - setembro 2018

José Filipe Cruz, Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha - dezembro
2018

Ezequiel Lobo, Clube de Atletismo de Viana do Alentejo - abril 2019

Miguel Sezões e Manuel Romão, Grupo Coral de Aguiar
- julho 2019

João Penetra, Associação Terra Mãe - setembro 2019

Francisca Baguinho, Grupo Coral Juvenil dos Trabalhadores de Alcáço
vas - dezembro 2019

José Estopa, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Via
na do Alentejo - abril 2020

João Penetra, Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas - julho 2020

Rui Pão-Mole, Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo - setem
bro 2020

Joana Galvão, Associação dos Amigos das Alcáçovas - dezembro 2020
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Parcerias e Projetos em Desenvolvimento
Parcerias e Protocolos

Estabelecer parcerias e protocolos com entidades das
mais variadas áreas tem um peso cada vez maior na ação
de qualquer executivo municipal.
Parcerias a nível local e regional que partilham os mes
mos objetivos e que acrescentam valor são, para este
executivo, motor de desenvolvimento e de bem-estar da
população, contribuindo para o desenvolvimento susten
tável do concelho.

Ao longo destes 12 anos, que compreendem três manda
tos, foram estabelecidas várias parcerias e protocolos que
se revelaram benéficos para o desenrolar do trabalho em
prol das populações.
Fique a par de alguns dos protocolos que o Município de
Viana celebrou nos últimos anos.

Protocolos celebrados
- Protocolo entre o Município de Viana do Alentejo e o
Banco Santander Totta com vista ao estabelecimento de
vantagens para os colaboradores da Câmara. 1/04/2009
- Protocolo de Acordo Comercial entre a Câmara Mu
nicipal de Viana do Alentejo e o Centro Auditivo do
Alentejo, Lda. – 25/11/2009
- Protocolo de Delegação de Competências da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo na Junta de Freguesia
de Aguiar – 6/04/2010
- Protocolo de Delegação de Competências da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo na Junta de Freguesia
de Alcáçovas – 6/04/2010
- Protocolo de Delegação de Competências da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo na Junta de Freguesia
de Viana do Alentejo – 6/04/2010
- Protocolo de Colaboração entre o Município de Viana
do Alentejo e o Agrupamento de Escolas de Viana do
Alentejo com vista à organização e funcionamento das
atividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo do
Ensino Básico 2010/2011 – 1/09/2010
- Protocolo entre o Instituto de Segurança Social, I.P. e o
Município de Viana do Alentejo com vista ao Programa
Conforto Habitacional para Pessoas Idosas – 12/08/2011
- Protocolo de Colaboração entre a Direção Regional de
Cultura do Alentejo e a Câmara de Viana do Alentejo
que visa a utilização, promoção e dinamização do Cas
telo de Viana do Alentejo – 28/09/2011
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- Protocolo Financeiro e de Cooperação relativo ao Pro
grama de Apoio ao Investimento Empresarial no Con
celho de Viana do Alentejo celebrado entre o Município
de Viana do Alentejo e a Caixa de Crédito Agrícola Mú
tuo do Guadiana Interior, com vista a estimular inves
timentos por micro e pequenas empresas – 12/10/2011
- Protocolo de Cooperação e Colaboração para a reali
zação do Projeto “NOS TERRA II” entre a CMVA, Agru
pamento de Viana do Alentejo, Câmara Municipal de
São Miguel (Cabo Verde) Associação Agro-Hortelã – As
sociação dos Agricultores e Criadores para o Desenvol
vimento Comunitário, Polo Educativo nº 10 de Hortelão
e Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento
Integrado – 14/10/2011
- Protocolo entre o Banco Espírito Santo e o Município
de Viana do Alentejo com vista à implementação do
Microcrédito – 27/01/2012
- Protocolo de Cooperação entre a Terras Dentro – Asso
ciação para o Desenvolvimento Integrado e o Município
de Viana do Alentejo, com vista à execução do Projeto
PITI- Plataforma Integrada de Transferência e Inovação
– 18/04/2012
- Protocolo de Cooperação entre o Agrupamento de Es
colas de Viana do Alentejo, a Escola Básica e Integrada
de Alcáçovas e o Município de Viana do Alentejo com
vista à criação de Rede de Bibliotecas do Concelho de
Viana do Alentejo – 26/04/2012
- Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado

a integrar as equipas de intervenção permanente en
tre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Câmara
Municipal de Viana do Alentejo e a Associação Huma
nitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo
– 31/07/2012
- Protocolo de Parceria entre a Entidade Regional de Tu
rismo do Alentejo, o Município de Viana do Alentejo e a
Junta de Freguesia de Alcáçovas que visa a apresentação
da candidatura da manifestação “Arte dos Chocalhei
ros” à Lista de Salvaguarda Urgente do Património Cul
tural Imaterial da Humanidade da Unesco – 10/10/2012
- Protocolo entre a Associação Portuguesa para a Defe
sa do Consumidor – DECO e o Município de Viana do
Alentejo – 25/10/2012
- Protocolo de Cooperação entre a Fundação Alentejo e
o Município de Viana do Alentejo com vista a propor
cionar condições de pagamento mais vantajosas para os
trabalhadores do Município e para os seus educandos
nas valências de Creche, Jardim de Infância e 1º ciclo
do Ensino Básico no “Colégio da Fundação Alentejo” –
17/04/2013
- Protocolo de Colaboração celebrado entre o CNPV –
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado e
a Câmara Municipal de Viana do Alentejo com vista à
criação do Banco Local de Voluntariado do Concelho de
Viana do Alentejo – 4/05/2013
- Protocolo de parceria entre a Entidade Regional de
Turismo do Alentejo, a CMVA e a Junta de Freguesia
de Alcáçovas, com o objetivo de apresentar e executar
uma candidatura ao regulamento específico da promo
ção e de capacitação institucional (PCI), designada de
“Valorização e promoção das manifestações culturais e
identitárias do Alentejo e Ribatejo” – 24/09/2013
- Protocolo de colaboração entre o Município de Viana
do Alentejo e o NERE - AE, Núcleo Empresarial da Re
gião Alentejo - Associação Empresarial, para o desenvol
vimento de um plano de ação empresarial, de forma a
potenciar o desenvolvimento empresarial e empreende
dor concelhio - 29/03/2014
- Protocolo de Cooperação entre a CMVA e a GARE – As
sociação Para a Promoção de uma Cultura de Seguran
ça Rodoviária – 20/11/2014

de Género assente na igualdade de género – 30/08/2016
- Protocolo de Colaboração entre a Universidade de
Évora e o Município de Viana do Alentejo com vista
ao desenvolvimento de atividades culturais e artísticas,
no âmbito das diversas áreas científicas integrantes na
Escola de Artes – 13/01/2017
- Protocolo de Colaboração entre o Município de Viana
do Alentejo e a Alta Costura – Comércio e Reparação de
Máquinas de Costura com vista à fixação de condições
específicas na aquisição de máquinas de costura e aces
sórios aos trabalhadores do Município. – 22/02/2017
- Protocolo de Cooperação entre o Centro Ótico da Vi
digueira – Instituto Ótico e o Município de Viana do
Alentejo com vista à fixação de condições especiais aos
trabalhadores do Município na compra de material óti
co – 22/02/2017
- Protocolo de cooperação entre o Município de Viana
do Alentejo e a Biblioteca Pública de Évora com o intui
to de colaborar na implementação e gestão de serviços
de biblioteca em rede, visando o aproveitamento e ren
tabilização do fundo documental da Biblioteca Pública
de Évora e o seu usufruto pela população do concelho
de Viana do Alentejo – 22/03/2017
- Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência
Doméstica e de Género entre o Município de Viana do
Alentejo, a Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, a
Junta de Freguesia de Alcáçovas, a Junta de Freguesia de
Aguiar, o Centro Distrital de Évora do Instituto da Segu
rança Social , I.P., a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares – Direção de Serviços da Região Alentejo, a
Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Procu
radoria da República da Comarca de Évora, a Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens de Viana do Alentejo,
o Comando Territorial da Guarda Nacional Republica
na de Évora, a Cáritas Arquidiocesana de Évora, a Asso
ciação Terra Mãe – Lar e Centro de Acolhimento para
Crianças e Jovens – Alcáçovas – 21/07/2017
- Protocolo de Colaboração entre o Município de Viana
do Alentejo, a Unidade de Cuidados na Comunidade, a
Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, a San
ta Casa da Misericórdia de Alcáçovas e a Junta de Fre
guesia de Aguiar no âmbito do Projeto Envelhecimento
Ativo – Clube de Saúde Sénior – 23/08/2017

- Protocolo de Parceria entre a CMVA e a ABAE – Asso
ciação Bandeira Azul da Europa para implementação e
desenvolvimento do Programa Eco-Escolas no Concelho
– 2/04/2015

- Protocolo de colaboração entre o Município de Viana
do Alentejo e o Turismo do Alentejo, ERT, com vista à
instalação de um centro internacional para a salvaguar
da da paisagem e do património cultural imaterial no
Alentejo – PAGUS - 07/09/2017

- Parceria entre o Município de Viana do Alentejo e a
Cáritas Arquidiocesana de Évora com vista à promoção
de ações de sensibilização sobre a violência doméstica
e de género – 15/06/2016

- Protocolo de Colaboração na conceção da Oferta do
Produto Turístico “Caminhos de Santiago” entre a Enti
dade Regional de Turismo do Alentejo e o Município de
Viana do Alentejo – 30/03/2018

- Protocolo de Cooperação entre a Fábrica da Igreja Pa
roquial de Viana do Alentejo e o Município de Viana do
Alentejo com o objetivo de implementar o Projeto de
Conservação, Requalificação e Musealização do Santuá
rio de N.ª Sr.ª D’Aires – 18/07/2016

- Protocolo entre a F. Mendes Bolas, S.A – Ótica Hava
neza e o Município de Viana do Alentejo com vista à
prestação de serviços e aquisição de produtos de ótica
a todos os seus colaboradores e respetivos agregados
familiares – 26/04/2018

- Protocolo de Cooperação entre o Município de Viana
do Alentejo e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade

- Protocolo de parceria “Projeto 100 Chocalhos de Ex
celência Gente Excelente” entre o Município de Viana
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do Alentejo, Nuno David Falagueira Monteiro e a Fábri
ca Chocalhos Pardalinho com o objetivo de valorizar e
promover a manifestação cultural “Arte dos Chocalhei
ros” – 20/08/2018
- Protocolo de disponibilização de Serviço de Conecti
vidade à Rede Nacional de Segurança Interna pela Se
cretaria-Geral da Administração Interna ao Município
de Viana do Alentejo, através da Rede Comunitária do
Distrito de Évora da CIMAC – Comunidade Intermunici
pal do Alentejo Central – 29/01/2020

- Protocolo de Cooperação com a Agência para a Mo
dernização Administrativa e a Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas com vista à instalação
e funcionamento de um Espaço Cidadão na Biblioteca
Municipal de Viana do Alentejo – 23/09/2020
- Segundo Protocolo entre a Fábrica da Igreja Paroquial
de Viana do Alentejo e o Município de Viana do Alente
jo relativo à obra de conservação, requalificação e mu
sealização do Santuário de N.ª Sr.ª D’Aires – 18/11/2020

- Protocolo entre a Associação Dignitude e o Municí
pio de Viana do Alentejo com o objetivo de implemen
tar o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento,
24/09/2019

Projetos em Parceria
Projetos Conjuntos
Designação

Promotor

Estado da
Candidatura

Programa

TEIAS - Rede Cultural do Alen- Município de Évotejo
ra

Criar uma programação cultural em rede em diversos equipamentos culturais localizados no território dos parceiros.

Concluída

INALENTEJO

SAMA I - Modernização, quali- CIMAC
ficação e simplificação do atendimento aos cidadãos

Modernização, qualificação e simplificação do atendimento ao cidadão
assente na implementação do conceito de “Balcão Único” municipal.

Concluída

INALENTEJO

Eparticipação EDD

Criação de condições nos municípios aderentes para uma maior partici- Concluída
pação dos cidadãos na atividade municipal e sua aproximação aos órgãos
e eleitos.

POVT

Apetrechamento Tecnológico CIMAC
de Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Distrito de Évora

Integrar as TIC’s nos processos de ensino e aprendizagem.

Concluída

INALENTEJO

eGOVAC 2010 - Modernização
Administrativa

CIMAC

Melhoria contínua nos processos de modernização administrativa dos
municípios do Alentejo Central.

Concluída

INALENTEJO

OTALEX C

CIMAC

Alargamento da IDEOTALEX (infraestrutura de dados espaciais OTALEX)
à Região Centro, abrangendo a área da EUROACE e constituindo assim o
observatório territorial da EUROACE.

Concluída

POCTEP

RETALER - Rede Transfrontei- Diputación de Bariça de Autoridades Locais em dajoz e CIMAC
Energias Renováveis

Promover o desenvolvimento das zonas fronteiriças entre Portugal e Espanha, reforçando as relações económicas e a cooperação entre autoridades locais na área das energias renováveis, através da transferência
de boas práticas, metodologias inovadoras, bem como da definição de
políticas conjuntas.

Concluída

POCTEP

SMIGA_AC - Desenho e Imple- CIMAC
mentação dos Sistemas de Informação Geográfica Ambiental do Alentejo Central

Implementação dos Sistemas Municipais de Informação Geográfica Ambiental que permitam um melhor conhecimento dos recursos e limitações do território de forma a assegurar uma gestão racional dos mesmos,
e promover o desenvolvimento sustentável do Alentejo Central.

Concluída

INALENTEJO

Intensificar a Cooperação Transfronteiriça, visando o desenvolvimento
turístico e a valorização ambiental do Grande Lago Alqueva, aproveitando os recursos endógenos e criar condições para a atraccão turística e
melhoria dos serviços turísticos.

Concluída

POCTEP

SIGREDES - Levantamento e CIMAC
gestão do cadastro de infraestruturas de abastecimento de
água e sanemaento dos aglomerados urbanos da CIMAC

Levantamento e gestão do cadastro de infraestruturas de abastecimento
de água e de saneamento dos aglomerados urbanos dos municípios do
Alentejo Central.

Concluída

INALENTEJO

Itinerância do Posto Móvel de CIMAC
Acesso à Internet (PAM)

Combate à info-exclusão/exclusão social através da requalificação da
viatura e reativação da itinerância do Posto Móvel de Acesso à Internet.

Concluída

INALENTEJO

Energia - Eficiência Energética
na Iluminação Pública

Melhoria da eficiência energética na iluminação pública.

Concluída

INALENTEJO

Colaboração na criação da cartografia contínua de alta qualidade da área
transfronteiriça de Alqueva; Disponibilização de informação geográfica
da área da CIMAC coincidente com a área de projeto; Colaboração na
elaboração do Plano Estratégico de Gestão e Monitorização de Alqueva e
da sua divulgação através da IDE-CIMAC.

Concluída

POCTEP

CIMAC

ADLA – Ações para o Desenvol- ATMTGLA
vimento das Terras do Grande MAC
Lago Alqueva

e CI-

CIMAC

PEGLA - Projeto Estruturante ATMTGLA
para o Desenvolvimento das MAC
Terras do Grande Lago Alqueva

114

Objetivos

e CI-

Modernização
tral@2015

AlentejoCen-

Modernização administrativa permitindo ao Município adaptar os processos internos às novas exigências impostas pela legislação em vigor e
assim melhorar a qualidade e eficiência do atendimento ao público.

Concluída

COMPETE

Estudo de Identificação e Cara- ANPC e CIMAC
terização de Riscos nos concelhos de Arraiolos, Montemor-o-Novo, Portel e Viana do
Alentejo

Identificação e caraterização de riscos nos concelhos de Arraiolos, Montemor-o-Novo, Portel e Viana do Alentejo, dotando a proteção civil de
instrumentos de avaliação e caraterização territorial suscetíveis de induzir melhorias qualitativas nos processos de gestão de operações de emergência, aumentando a eficiência de intervenção operacional.

Concluída

POVT

Aquisição de Equipamentos de CIMAC
Proteção Individual - Alentejo
Central

Dotar os corpos de bombeiros pertencentes aos ativos e aos quadros de
comando do Alentejo Central (NUT II), com equipamentos de proteção
individual para combate a incêndios em espaços naturais, abrangendo
50% dos efetivos.

Concluída

POVT

Centros de Acolhimento Turís- CIMAC
tico e Interpretativos de Évora
e Alentejo Central

Melhoria das condições de acolhimento ao visitante no concelho de Viana do Alentejo.

Em execução

Portugal 2020

Município de Re- Criação e implementação de Zonas de Medição e Controlo (ZMC) e reabiguengos de Mon- litação de redes de abastecimento.
saraz

Em execução

Poseur

Controlo de Perdas de Água no
Alentejo Central

CIMAC

Estratégia e Eficiência Energéti- CIMAC
ca do AC

Mudança de luminárias por luminárias eficientes de LED e intrudução de Em execução
um sistema de telegestão em 50% das luminárias instaladas para uma
redução dos custos financeiros da Iluminação Pública.

EEEF – European Energy

Florestas e População

CIMAC

Dotar o Alentejo Central de meios e formação para a proteção de pessoas e bens, na Defesa da Floresta contra Incêndios.

Em execução

Portugal 2020

Fora de Cena - Programação
Cultural em Rede - Cimac

CIMAC

Programação cultural em rede e de itinerância de eventos culturais.

Em execução

Portugal 2020

Grande Rota do Montado

CIMAC

Criar uma infraestrutura adequada à prática do pedestrianismo e usufruto do território.

Em execução

PORA - Programa Operacional
Regional do
Alentejo

InclusivTUR Alentejo

CIMAC

Promover a atratividade do turismo acessível e inclusivo do ponto de vista económico, social, cultural e académico.

Em execução

Portugal Inovação Social

Ler e Crescer em Família

CIMAC

Promover a afirmação das Bibliotecas no território.

Em execução

DGLAB

Modernização - AC 2020

CIMAC

Dotar o Município de um conjunto de investimentos relativos à Modernização Administrativa, com vista à melhoria do relacionamento com os
cidadãos e as empresas.

Concluída

Portugal 2020

PICIE - Programa Intermunici- CIMAC
pal de Combate ao Insucesso
Escolar

Desenvolver ações com a Comunidade Educativa que identifiquem as Em execução
causas reais do insucesso escolar no território, promover a discussão, disseminar boas práticas e levar até aos alunos novas metodologias adaptadas às suas dificuldades reais que promovam o seu sucesso educativo.

Portugal 2020

Promoção de uma imagem turística comum a todos os municípios desta
associação, transmitindo coesão e homogeneidade territorial na promoção do turismo, com informação a funcionar em rede.

Em execução

Turismo
Portugal

Rede para a promoção da Qua- CIMAC
lificação e do conhecimento do
Alentejo

Criar a oportunidade de definir, de forma integrada, instrumentos e ferramentas que permitam alcançar metodologias de trabalho que elevem
as qualificações dos recursos humanos e incrementem a produção de
conhecimento produtivo.

Em execução

Portugal 2020

Rede para o Acesso aos Servi- CIMAC
ços de Interesse Geral do Alentejo

Reforçar o trabalho de cooperação e em rede, que fomentem a articulação de nível regional e sub-regional, e de desenvolvimento de competências ajustadas ao papel de cada entidade, tendo em vista potenciar o seu
contributo para o desenvolvimento regional.

Em execução

Portugal 2020

Associação de Mu- Valorizar, organizar e capacitar os territórios trespassados pela Rota da
nicípios da Rota da Estrada Nacional 2.
Estrada Nacional 2
(AMREN2)

Em execução

Turismo
Portugal

de

Wi-fi Turismo@Alentejo Cen- Turismo do Alen- Visa melhorar e desenvolver acessibilidades digitais para turistas e resitral
tejo
dentes, através do acesso a conteúdos integrados e de acesso gratuito.

Em execução

Turismo
Portugal

de

Valorização, promoção e de- CIMAC
senvolvimento do património
histórico e cultural de Évora e
da região envolvente - Alentejo em Cena

Concluída

Portugal 2020

Sinalização turística inteligente
no Lago Alqueva - Associação
Transfronteiriça de Municípios
Lago de Alqueva

Rota da Estrada Nacional 2 - Valorizar a N2

Atla - Associação
Tranfronteiriça de
Municípios Lago
de Alqueva

Programação cultural articulada, organizada de acordo com ciclos temáticos, abarcando diversas componentes artísticas.

de
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Diploma da classificação do Fabrico de Chocalhos como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente pela Unesco - 2015

