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COMBATER A PANDEMIA E CONTINUAR
A DESENVOLVER O CONCELHO
Caras/os Grandolenses,
Iniciámos este novo ano com um agudizar da Pandemia – que continua a agravar a situação
socioeconómica da população. São tempos difíceis que requerem medidas de emergência.
Nesse sentido aprovámos recentemente mais um pacote de medidas extraordinárias de apoio
à população, às instituições e às empresas do nosso Concelho.
ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

Ao longo deste boletim especial
apresentamos algumas das obras
estruturantes que estão no terreno
ou que vão avançar em breve
– e que integram o Plano
e Orçamento para 2021.

Continuamos fortemente empenhados neste combate, onde temos concentrado grande parte da
nossa ação. O empenho e o profissionalismo que temos demonstrado e as condições logísticas
que implementámos têm sido reconhecidas pelas várias entidades. Exemplo disso foi o facto
de o nosso Concelho ter sido escolhido para iniciar a vacinação da população no Alentejo. Um
processo essencial para vencermos este combate – que nos dá esperança para o futuro.
Paralelamente continuamos focados no desenvolvimento do Concelho e na melhoria da qualidade
de vida da população. Ao longo deste boletim especial apresentamos algumas das obras
estruturantes que estão no terreno ou que vão avançar em breve – e que integram o Plano e
Orçamento para 2021. Este é, sem dúvida alguma, o mandato com o maior investimento público
da história do nosso Concelho.
Importa agora continuar a cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde. Não podemos
descurar as medidas de prevenção. Todos temos de ser agentes de saúde pública, protegendo-nos
a nós e aos outros. Com a colaboração de todos vamos conseguir vencer esta Pandemia.

E. gab.presidente@cm-grandola.pt | T. 269 450 027 . Atendimento aos Munícipes: 2ª feira › 9:30h – 12:30h (Mediante marcação)
Reuniões de Câmara: Quinzenalmente › 10:00h › Sala de Sessões da Câmara Municipal
B
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HOSPITAL DO LITORAL
ALENTEJANO INAUGURA NOVO
SERVIÇO DE URGÊNCIA

DIA INTERNACIONAL PELA
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES

31.º ANIVERSÁRIO
DA CONVENÇÃO SOBRE
OS DIREITOS DAS CRIANÇAS

António Figueira Mendes esteve, no passado
dia 13 de novembro, na Inauguração do novo
Serviço de Urgência Médico Cirúrgica
da Unidade Local de Saúde do Litoral
Alentejano, EPE (ULSLA) em Santiago do Cacém.
A cerimónia contou com a presença
do Primeiro-Ministro, António Costa,
acompanhado pela Ministra da Saúde, Marta
Temido e os Presidentes de Câmara
de Odemira, de Santiago do Cacém e de Sines.
O investimento realizado, de cerca de 2,5
milhões de euros, veio adequar o espaço físico
e, por essa via, melhorar o funcionamento
do Serviço de Urgência.

O Município de Grândola, a CPCJ de Grândola,
a GNR, a Associação Intervir.com e o Centro
de Saúde de Grândola associaram-se, mais uma
vez, para assinalar o Dia Internacional pela
Eliminação da Violência Contra as Mulheres
a 25 de novembro, através de uma instalação
no Largo São Sebastião intitulada “Dá um passo
pelo fim da violência contra as mulheres”, com
a colocação de pares de sapatos como símbolo
de todas as mulheres vítimas com denúncia nas
autoridades, em 2019, totalizando 39 denúncias
no concelho de Grândola. Este dia, instituído
pela ONU, visa alertar a sociedade para os
diversos casos de violência contra as mulheres,
nomeadamente casos de abuso ou assédio
sexual, maus tratos físicos e/ou psicológicos.

Assinalou-se no passado dia 20 de novembro
o 31º aniversário da Convenção sobre
os Direitos das Crianças com a Campanha
Nacional “Estendal dos Direitos” promovida
pela Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.
A CPCJ em Grândola juntou-se à campanha
com vista a sensibilizar e alertar a população
para a problemática dos direitos das crianças
e jovens.
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VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO
INICIOU NO DIA 10 DE FEVEREIRO
CONCELHO DE GRÂNDOLA FOI ESCOLHIDO
PARA INICIAR A VACINAÇÃO NO ALENTEJO

Começaram a ser administradas no dia 10 de fevereiro as vacinas às pessoas prioritárias (População Idosa> 80 anos
e com Patologias >50 anos) sinalizadas pelo Centro de Saúde de Grândola.

Esta primeira fase, que abrangeu 600 pessoas, decorreu nos pavilhões da Feira onde desde de abril de 2020 foi montada pelo Município a
Estrutura de apoio de retaguarda, uma das duas existentes no distrito de Setúbal, agora adaptada com 6 gabinetes de vacinação, salas de
espera e de recobro e, onde, ao longo de três dias estiveram 8 enfermeiros e 1 médico, pessoal auxiliar e administrativo. O Processo contou com
a colaboração de várias entidades, nomeadamente, USLA/Centro de Saúde de Grândola, Câmara Municipal de Grândola, Bombeiros Mistos de
Grândola, GNR, IPSS e Juntas de Freguesia – que garantiram todas as condições aos utentes. O Município, responsável pela montagem de todo
o centro de vacinação, assegurou ainda a alimentação de todos os profissionais envolvidos, a limpeza e a segurança do espaço.
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MUNICÍPIO APOSTA NA ILUMINAÇÃO
E NA MÚSICA AMBIENTE
PARA DINAMIZAR O COMÉRCIO LOCAL E MANTER VIVO
O ESPIRITO SOLIDÁRIO E ALEGRE DO NATAL

Mais de 300 mil lâmpadas LED – de baixo consumo – deram brilho a peças de natal de grande dimensão colocadas em espaços públicos da
Vila Morena. A aposta do Município nas iluminações de natal teve como objetivo principal contribuir para a dinamização do comércio tradicional
e diminuir o impacto negativo causado pela pandemia na economia local procurando, simultaneamente, celebrar e tornar esta quadra mais alegre.

“EU COMPRO EM GRÂNDOLA” MOVIMENTOU
CERCA DE 290 MIL EUROS EM COMPRAS
NO COMÉRCIO TRADICIONAL
SONHOS E DESEJOS
NA EXPOSIÇÃO DE RUA
“CARTAS AO PAI NATAL”
O topo sul do Jardim 1º de Maio
recebeu, durante o mês dezembro,
a exposição de rua “Cartas ao Pai Natal”,
que só foi possível com o contributo
das cerca de quinhentas crianças
de todas as Escolas EB1, Pré-escolar
do Concelho, Ludoteca de Grândola,
Cercigrândola, Creche e Jardim
de Infância de Grândola e Creche Era
uma Vez. Este projeto resulta de uma
parceria entre o Município de Grândola
e o Agrupamento de Escolas.

O programa de incentivo ao consumo no comércio local, promovido pelo Município de
Grândola em parceria com a Associação de
Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do
Distrito de Setúbal (ACISTDS), decorreu de
1 de dezembro a 6 de janeiro com uma adesão de mais de 50 lojas do concelho. Ao longo deste período foram entregues mais de
18 700 cupões, totalizando um volume de
compras de cerca de 290 mil euros. O Município faz, por isso, um balanço muito positivo
do programa que teve também uma vertente de responsabilidade social e ambiental envolvendo da USG e Programa Viver Solidário, Agrupamento de Escolas de Grândola e
Cercigrândola através da confeção das estrelas de Natal que ornamentaram os pinhei-

ros de Natal disponibilizados aos estabelecimentos aderentes e que irão ser plantados
pelos utentes da Cercigrândola. Paralelamente aos prémios atribuídos aos consumidores do Concelho, o Programa previa ainda
a atribuição 3% do valor de cada cupão até ao
limite máximo de 5 mil euros à Cercigrandola. O sucesso da iniciativa vai permitir, deste
modo, atribuir a montante máximo regulamentado a esta instituição para ajuda à construção da sala de convívio. Os vencedores do
sorteio foram conhecidos no passado dia 28
de janeiro e vão receber prémios no valor total de 2 mil euros em vales de compras. Durante os últimos meses decorreu também o
programa “Eu como em Grândola” com o objetivo de dinamizar a restauração local.
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AQUI HÁ NATAL

GRÂNDOLA MANTEVE VIVO
O ESPIRITO NATALÍCIO
E PROMOVEU ESPETÁCULO
DE TEATRO CIRCO PARA TODA
A FAMÍLIA

Neste Natal, um pouco atípico
devido à situação vivida no Pais
e respetivas restrições, o Município
reinventou-se para manter viva
a tradição e o espírito Natalício
e promoveu um espetáculo
de Teatro Circo, com um formato
itinerante, por forma a ser visto por
todas as famílias do Concelho.
O Espetáculo de Teatro Circo
de Natal “Tempos e Contra tempos”
foi uma criação coletiva de Pedro
Charneca, Rui Ferreira e Tânia
Lopes. Aqui há natal contou com
o apoio das Juntas de Freguesia
e do Movimento Associativo
do concelho.

NATAL
À MESA
– EDIÇÃO
VIRTUAL
DOS BRUNHÓIS
ÀS RABANADAS, A INICIATIVA
REGRESSOU PARA
MOSTRAR A CONFEÇÃO
DOS TRADICIONAIS
DOCES DE NATAL
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MUNICÍPIO ENTREGA
CABAZES A FAMÍLIAS
DO CONCELHO

A Câmara Municipal iniciou a 17 de dezembro a entrega de 242 cabazes de natal aos inquilinos e comodatários municipais, aos beneficiários da medida municipal Programa de
Apoio ao Arrendamento e a outras famílias do
Concelho identificadas por vários serviços que
atuam na comunidade, no âmbito do apoio às
famílias mais carenciadas. A iniciativa foi, assim,
alargada a famílias sinalizadas pela equipa do
Rendimento Social de Inserção, Unidade Móvel
de Saúde e Banco Alimentar Solidário “Terra
da Fraternidade”.

A iniciativa “Natal à Mesa” promovida pelo município, desde 2018, com o objetivo de promover e valorizar a partilha das tradições gastronómicas, arrancou online no site e nas redes
sociais, no passado dia 17 de dezembro. De forma a contornar a atual situação pandémica, e
não sendo possível realizar a 3.ª edição do Natal
à Mesa, nos moldes habituais, o município desafiou as Associações Culturais e Recreativas do
concelho a partilhar uma receita típica de Natal.
A Associação 1000 Lides, a Associação “Os Ami-

À semelhança de anos anteriores, os cabazes
contêm vários produtos alimentares de primeira necessidade e alusivos à quadra natalícia,
com o propósito de proporcionar uma ceia de
Natal condigna. Esta medida de apoio a famílias carenciadas insere-se na estratégia de política social que a Câmara tem vindo a desenvolver, na área da ação social e habitação, e que
se reveste de particular importância no combate às dificuldades económicas e sociais resultantes da pandemia provocada pela doença COVID-19.

gos de Azinheira dos Barros”, a Associação de Moradores e Amigos da Aldeia do Pico e a Associação de Moradores e Amigos da Água Derramada aceitaram filmar todo o processo de confeção das mais doces iguarias de natal partilhando saberes e sabores locais. Como forma
de potenciar as vendas neste ano atípico, a terceira edição deu também a conhecer as doceiras que aceitaram o convite para integrar esta
iniciativa, bem como alguns produtos do concelho utilizados nestas iguarias.
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ALDEIA
MINEIRA
DO LOUSAL
PROMOVIDA
NOS VOOS
DA TAP
João Kopke, medalhado surfista profissional, esteve na Aldeia Mineira do Lousal, em novembro, para filmagens do programa Riding Portugal.
A série é apresentada nos voos da TAP e fica disponível online no canal da TAP no youtube. As filmagens ocorreram na antiga mina de
sulfuretos, explorada de 1900 a 1988, hoje local de arqueologia industrial e dedicado à ciência e ao turismo, mas ainda um segredo para
muitos. O foco foi toda a zona da antiga mina, a Galeria Waldemar, o Centro Ciência Viva e o Museu Mineiro. Contou ainda com o testemunho de
Manuel João Vaz, residente no Lousal e ex-trabalhador da mina, já com um livro publicado acerca da sua história na mina intitulado “Caminhos
de Escuridão”. O episódio já está disponível.

ESPETÁCULO “CHUVA NO MAR” ESGOTOU
O CINE GRANADEIRO COM TRÊS SESSÕES
No âmbito do projeto “Rumo a 2030” - uma
campanha de sensibilização para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e de
educação para a cidadania global - promovido pelo Instituto Marquês de Valle Flôr, pela
Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento (que o município de Grândola integra) e pelo município de Oeiras, com o
financiamento do Camões, Instituto da cooperação e da Língua, I.P., o município lançou
um desafio a associações locais para a organização e produção de um espetáculo que divulgasse, em Grândola, este projeto e alertasse para a importância da concretização dos
objetivos e das metas de desenvolvimento
sustentável, no quadro da Agenda 2030.

Nascia, assim, “Chuva no Mar”, uma iniciativa
que combinou a dança, com elementos multimédia e a música gravada e tocada ao vivo, numa colaboração entre as Associações Artfusion, Flowency e a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense e que foi apresentada em três sessões que encheram o Cine Granadeiro, Auditório Municipal. “Chuva no
Mar” teve a direção artística de Laura Niögéry,
com a colaboração de Simão Lobato, música
original de Lino Guerreiro e a participação de
muitos jovens grandolenses, cujo talento artístico e musical ficou claramente demonstrado nas três apresentações realizadas. O
Espetáculo “Chuva no Mar” foi também transmitido no facebook do Município de Grândola.

RASTREIOS
E SENSIBILIZAÇÃO
ASSINALAM LUTA
CONTRA A SIDA
A Semana Europeia do VIH/SIDA foi
assinalada no dia 25 de novembro, em
Grândola, com uma ação de rastreio
a infeções sexualmente transmissíveis.
Promovida pela Associação Para
o Planeamento da Família, através
da Unidade Móvel de Saúde, estas
ações visaram sensibilizar e informar
a população a realizar de forma
anónima e gratuita os testes para
a deteção precoce de VIH/SIDA,
Hepatite B, Hepatite C e Sífilis.
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CÂMARA MUNICIPAL ADERE
A CAMPANHA NACIONAL DE PROMOÇÃO
E PREVENÇÃO DA SAÚDE MENTAL
A Câmara Municipal de Grândola formalizou a sua adesão à campanha nacional de
promoção e prevenção da saúde mental “Vamos Falar”, desenvolvida pela APDC (Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário) apoiada pela Direção Geral de Saúde (DGS), com a celebração do Protocolo de
parceria, onde se destaca a importância da
mesma para o desenvolvimento de um trabalho de proximidade.
A campanha nacional “Vamos Falar” tem como objetivo informar, sensibilizar e reduzir o
estigma acerca da doença mental, produzindo para o efeito, um conjunto de materiais audiovisuais e informativos, com base científica,
que de uma forma descomplicada abordam
os mais diversos temas associados à saúde
mental. A informação especializada será uma
forte aliada da saúde mental.

GRÂNDOLA RECEBE PELO 5.º ANO CONSECUTIVO
GALARDÃO “MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO”
O Município de Grândola foi, pelo 5º ano consecutivo, reconhecido como “Município Amigo
do Desporto”, integrando os mais de 130 municípios do País com esta distinção, pela sua
intervenção no desenvolvimento desportivo,
nos resultados obtidos e na adoção de processos de melhoria contínua no seu município.
A análise das boas práticas existentes no desenvolvimento desportivo local, ao nível do
apoio à formação desportiva, da qualidade das
instalações disponíveis ao público em geral,

MUNICÍPIO APOSTA
NA INCLUSÃO
ATRAVÉS DA CULTURA

escolas e clubes, parcerias e apoio ao associativismo desportivo, sustentabilidade e eficiência energética, ética desportiva e programas
desportivos que incentivem a prática regular
de atividade física deram, mais uma vez, corpo
à candidatura apresentada. O galardão, atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão do
Desporto (APOGESD) e pela Cidade Social, foi
instituído em 2016 e pretende monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas de intervenção dos municípios na área do Desporto.

Com o objetivo de dar continuidade à implementação de políticas inclusivas, promotoras dos direitos dos cidadãos e da construção de uma sociedade mais justa e equitativa, o Município apresentou, em maio de
2020, uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo, CULTURA PARA
TODOS – Domínio da Inclusão Social e Emprego, aprovada em dezembro de 2020.
O projeto, com a duração de três anos, tem
como principal objetivo promover a acessibilidade plena aos equipamentos culturais
e reforçar a oferta de atividades culturais
e artísticas para todos, no âmbito de três

áreas de atuação: Equipamentos Culturais,
Práticas Artísticas e Atividades culturais.
A preparação da candidatura – que tem um
investimento elegível de 240 mil euros, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo a 85% do FSE (Fundo Social
Europeu) – teve a colaboração do Núcleo de
Grândola da Associação Pais-em-Rede. A
autarquia vê assim reforçado o objetivo de
continuar a afirmar-se, cada vez mais, como
um território inclusivo onde todos possam
ter acesso a serviços essenciais e à oferta cultural e artística disponível na comunidade.
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ORÇAMENTO 2021
Apesar das dificuldades acrescidas e das incertezas em relação ao futuro próximo – provocadas pela Pandemia Covid-19,
a Câmara Municipal de Grândola avança para o último ano deste mandato autárquico com a confiança e a determinação que tem
pautado a sua gestão.
A dinâmica implementada e a correta gestão autárquica – alicerçada numa situação financeira estável e
numa equilibrada situação política, tem permitido a concretização de grandes avanços em todas as áreas de
intervenção municipal. A capacidade para aproveitar o quadro comunitário em vigor e concretizar num curto
espaço de tempo diversas obras estruturantes é um claro exemplo disso.
O orçamento para 2021, que ronda os 31 milhões de euros, continua a seguir a estratégia iniciada em
outubro de 2013, focada em desenvolver a economia e criar emprego, melhorar e reforçar os serviços públicos, fomentar a coesão social e melhorar a qualidade de vida, e manter uma postura justa, transparente,
cooperante e determinada.

MELHORAR O ESPAÇO PÚBLICO
AVENIDA JORGE NUNES
Iniciou em janeiro de 2021 a requalificação da Avenida Jorge de Vasconcelos Nunes – conhecida localmente como Avenida da Estação. Esta importante obra, adjudicada à empresa Camacho Engenharia S.A. por 4.020.199,88€ pretende melhorar
as condições de mobilidade através de passeios
alargados para circulação pedonal mais confortável, adaptação e delimitação das passadeiras,
integração de uma ciclovia, zonas de lazer com
novo mobiliário urbano, organização do estacionamento e introdução de estacionamento para mobilidade reduzida, colocação de iluminação eficiente e adequada e introdução de ilhas de contentores enterrados. Ao nível do subsolo serão substituídas/construídas todas as infraestruturas (Água,
Esgotos, Pluviais, Gás, Energia Elétrica e Telecomunicações).

31
MILHÕES €
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ESPAÇO LÚDICO E DE LAZER DOS CADOÇOS

Será lançado no início do ano o procedimento para requalificação do espaço lúdico e de lazer dos Cadoços. A intervenção inclui a construção
de uma área infantil, área sénior/geriátrica, e área desportiva, com novo mobiliário urbano, iluminação pública, zonas de sombreamento e
pavimentos acessíveis e confortáveis.

ESPAÇO LÚDICO E DE LAZER DO BAIRRO DO ARNEIRO

Será lançado no início do ano o procedimento para requalificação do espaço lúdico e de lazer do Bairro do Arneiro. A intervenção inclui a
construção de uma área infantil e área sénior/geriátrica, com novo mobiliário urbano, iluminação pública, zonas de sombreamento e pavimentos acessíveis e confortáveis.

PARQUE DE FEIRAS/BAIRRO DA ESPERANÇA/
PARQUE DESPORTIVO – ZONA ENVOLVENTE
Já está em concurso público a 1.ª fase da requalificação do espaço envolvente ao Parque
de Feiras/Bairro da Esperança e Parque Desportivo. Esta intervenção, que será realizada
em duas fases, tem um valor total previsto
de 775 mil € e contempla a construção de
um parque de estacionamento com 52 lugares na Alameda 22 de Outubro – em frente
ao Parque de Feiras, a requalificação do jardim no Largo Serrano da Piedade, a organização viária na Rua 1.ª de Maio junto ao
Bairro da Esperança – duplicando o número
de estacionamentos disponíveis, e a construção de um parque de estacionamento junto ao parque desportivo municipal com 105
lugares.
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MAIS E MELHOR MOBILIDADE
ESTRADA
DAS SOBREIRAS
ALTAS
Será concluída no início do ano a obra de requalificação da Estrada das Sobreiras Altas.
Esta importante intervenção teve um custo
superior a 1 milhão e 300 mil € e requalificou totalmente 5,4km desta estrada de ligação do interior ao litoral do Concelho.

ESTRADA DO VISO

Encontra-se em fase de concurso público a
beneficiação da Estrada Municipal 544 – entre Mosqueirões e Azinheira dos Barros e da
Estrada Municipal 546 entre Mosqueirões e o
Tanganhal – até ao limite do Concelho. A intervenção na “Estrada do Viso”, como localmente é conhecida, tem como valor de referência
760 mil € e prevê a beneficiação do piso, execução de sinalização horizontal e limpeza e desobstrução de todas as passagens hidráulicas
– garantindo assim mais e melhores condições
de segurança na circulação rodoviária nesta
importante estrada do interior do Concelho.

ESTRADA DA ALDEIA DO PICO – PALHOTAS
Já foi adjudicada a obra de Beneficiação da
Estrada entre a Aldeia do Pico e as Palhotas.
A intervenção, que aguarda visto do Tribunal
de Contas para iniciar, terá um valor de 920
mil € e inclui o alargamento da plataforma
da estrada, a reabilitação funcional e o reforço da capacidade estrutural do pavimento –
assegurando melhores níveis de aderência e
regularidade, a melhoria, reposição e adaptação do sistema de drenagem existente e a
melhoria/reposição dos equipamentos de sinalização e segurança – incluindo a sinalização vertical e horizontal.

ESTRADAS DE ACESSO A VALE FIGUEIRA
Vai avançar para concurso público a beneficiação da estrada 1078 – acesso a Vale Figueira e da estrada 1036 – conhecida localmente como estrada do Cai Logo. A intervenção prevê a execução de saneamentos e
reperfilamentos nas zonas degradadas bem
como a aplicação de novas camadas de desgaste onde necessário. No final dos trabalhos será executada a pintura da sinalização
horizontal. Esta obra tem como valor de referência 150 mil €.

ESTRADA 543
– FASE 1

Vai avançar para concurso público a 1.ª
fase de beneficiação da estrada 543 –
troço entre a Aldeia da Justa e o entroncamento para os Cadoços. A intervenção, com um valor de referência de 743
mil €, contempla o aumento da zona urbana em cerca de 250 metros, a requalificação de cerca de 500 metros de pavimento rodoviária e a renovação/construção de infraestruturas de água, drenagem
pluvial, esgotos, rede elétrica e iluminação pública. Para incrementar segurança na circulação de peões será introduzida sinalização dissuasora de velocidade,
bem como, duas passagens de peões sobre-elevadas.
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INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS – L1 E L3 CARVALHAL

Após a conclusão das infraestruturas no Loteamento L10, vai avançar em 2021 a construção de infraestruturas no Loteamento L3 – obra
adjudicada por 850 mil € e a aguardar visto do Tribunal de Contas para iniciar, e no Loteamento L1 – obra em concurso público com um valor
de referência de 800 mil €.

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MELIDES

Está em fase final a obra de reforço do abastecimento de água a Melides, incluindo a distribuição de água na zona do Valinho da Estrada. Com
um investimento superior a 1 milhão de € a obra inclui também a reposição integral do pavimento em betuminoso em cerca de 7 Km entre a
Portela e Melides.

INFRAESTRUTURAS DA 3.ª FASE DA ZIL
E CONCLUSÃO DOS PRINCIPAIS ACESSOS
Vai iniciar em breve a empreitada de ampliação da ZIL. Nesta intervenção serão criados mais
10 lotes, com dimensões variáveis, e serão prolongadas todas as infraestruturas, incluindo a rede viária. A obra, que aguarda visto do Tribunal de Contas para iniciar, foi adjudica por 990 mil €.
Já em fase adiantada de obra está a beneficiação da Rua Francisco José Caturrinho. A intervenção, com um custo superior a 580 mil €, inclui a criação de novas infraestruturas subterrâneas, rede de águas e drenagem pluvial, rede elétrica e Iluminação pública, rede de rega e plantação de árvores, pavimentação, implementação de um sistema de sinalização de circulação,
horizontal e vertical, criação de uma ciclovia e de uma bolsa de estacionamento de 85 lugares.

REQUALIFICAÇÃO DA REDE
DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE AZINHEIRA
DOS BARROS
Vai iniciar em 2021 a requalificação da rede
de abastecimento de água de Azinheira dos
Barros – que se encontra em muito mau estado. Numa primeira fase prevê-se a substituição da conduta principal da Aldeia –
num troço de cerca de 350 metros.
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ACESSIBILIDADES PARA TODOS
PASSADIÇOS DE ACESSO
ÀS PRAIAS DA ABERTA NOVA
E DE MELIDES

Após a conclusão dos trabalhos na praia Atlântica em Troia, o Município vai avançar agora com a construção de novos passadiços na
praia da Aberta Nova e na praia de Melides. Estas intervenções pretendem melhorar as condições de acesso existentes, garantindo a
segurança de pessoas e bens, a acessibilidade universal, a minimização dos riscos de erosão costeira e de degradação ambiental – tendo em conta os efeitos das alterações climáticas.

ESTAÇÃO DE AUTOCARAVANAS NO LOUSAL E NO CARVALHAL
A Câmara Municipal vai avançar em 2021
com a requalificação da estação de autocaravanas do Lousal e com a construção de
uma nova estação no Carvalhal. No Lousal
pretende-se melhorar e introduzir novas condições de apoio e pernoita. No sentido de tornar o espaço mais acolhedor serão criados novos lugares com dimensões de pernoita, enquadrados por uma plantação de árvores e
com torres de abastecimento de energia. A
entrada /saída será feita por uma cancela de
controlo. Também será reabilitado o murete
existente onde se encontram as infraestruturas. No Carvalhal a estação para autocaravanas será implementada numa bolsa de estacionamento existente no Loteamento L4 e
irá incluir murete técnico de infraestruturas
de apoio. A entrada /saída também será feita
por uma cancela de controlo.
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HABITAÇÃO E EDUCAÇÃO
A Câmara Municipal vai avançar em 2021 com
a remodelação do conjunto habitacional do
Bairro da Esperança. Este foi um bairro executado de raiz, ao abrigo de um protocolo com
o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) destinado a habitação social a rendas controladas para albergar famílias com
baixos rendimentos que não conseguem suportar um arrendamento no mercado convencional. Apesar do seu estado de conservação ser
razoável, há necessidade de uma intervenção
ao nível da envolvente exterior dos edifícios
com a substituição das plaquetas cerâmicas
dos revestimentos das fachadas que estão a
descolar, a revisão das impermeabilizações
das coberturas, tubos de queda, juntas de dilatação e grelhas de ventilação.
No interior, os espaços comuns também carecem de intervenção com pinturas a nível geral e pequenos arranjos pontuais de paredes,
rampas e pavimentos, assim como o encerramento de arrumos.

BAIRRO DA ESPERANÇA
– REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS

REABILITAÇÃO DAS CASAS MUNICIPAIS
DA RUA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE
A Câmara Municipal vai avançar em 2021 com
a reabilitação de duas moradias na Rua Mouzinho de Albuquerque – sendo uma delas a
antiga habitação de António Inácio da Cruz.
Esta intervenção caracteriza-se pela preservação dos edifícios originais, tratando-os de
uma forma conservadora na sua estética, ao
mesmo tempo criando espaços adequados ao
modo de habitar do homem contemporâneo.
Tendo em conta o elevado estado de degradação em que se encontram a opção passará
por demolir todo o interior e construir uma nova estrutura portante e novas lajes de piso.

REABILITAÇÃO DA EB1 E JI DE CANAL CAVEIRA
A exemplo do que tem acontecido em todo o
Concelho, a Câmara Municipal vai avançar em
2021 com a reabilitação da EB1 e JI de Canal
Caveira – concluindo desta forma a reabilitação de todo o parque escolar e assegurando mais e melhores condições de ensino/aprendizagem.

#.13

#.14

ORÇAMENTO 2021

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

CULTURA E PATRIMÓNIO
BIBLIOTECA E ARQUIVO

Já se encontra em fase de acabamentos a
obra de requalificação da Biblioteca Municipal,
que tem como principal objetivo dotar Grândola de um centro cívico e cultural articulado
e coerente, capaz de se constituir como um
pólo agregador e potenciador da oferta cultural da Vila e do Concelho e de se tornar um
lugar de referência na divulgação e acesso à
cultura. A operação assentou, fundamentalmente, na requalificação dos espaços edificados existentes. A estas operações de requali-

ficação somou-se a necessidade de, pontual
e cirurgicamente, se proceder ao acrescento
de áreas que oferecem ao conjunto a coesão
de que necessita, permitindo a integração de
todas as partes num único coerente, articulado e estruturado de forma a dar resposta às
necessidades e ambições de um programa
desta natureza. A Biblioteca e Arquivo tem agora um Páteo Central, limitado por Galerias,
que possibilita utilizações diversificadas, no
piso térreo a Receção, Sala de Leitura Infan-

ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO
Já se encontra em fase avançada a obra de
reabilitação dos antigos Paços do Concelho.
O edifício irá albergar serviços municipais, pelo que serão criados espaços de trabalho e salas polivalentes que poderão acolher exposições, reuniões, ações de formação, etc. A organização espacial no piso térreo mantém na
generalidade a configuração atual, sendo introduzidas novas instalações sanitárias e a
instalação de escadas e de uma plataforma elevatória para acesso ao piso superior. No primeiro piso são criadas, igualmente, novas instalações sanitárias. A compartimentação será
executada em paredes leves de forma a permitir uma melhor utilização do espaço e eventual reconfiguração. A obra foi adjudicada à
empresa Anteros Empreitadas – Sociedade
de Construção S.A. por 471.415,82€ + IVA.

til, Gabinete do Serviço de Animação, Sala de
Exposições, Sala Polivalente, Arrumo, Cafetaria e Copa, no piso elevado a Sala de Leitura
Adultos – com varanda, Gabinete do Serviço
de Catalogação, Gabinete e Sala de Higienização e Sala de Consulta. O piso em cave contempla as Instalações Sanitárias, o Apoio Informático, o Arrumo, a Zona Técnica, o Vestiário e
os Depósitos. A ligação entre os pisos poderá
ser feita através de escadas ou através de elevador.
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CASA
FRAYÕES
METELLO
Já se encontra em fase avançada a obra de
requalificação da Casa Frayões Metello. O edifício, que apresentava diversos problemas ao
nível do seu estado de conservação, destina-se, após a recuperação, à instalação da sede
do Museu Municipal Polinucleado de Grândola
e ao Núcleo Museológico de Etnografia do Município, contemplando espaços para exposições
de longa duração e temporárias, receção, serviços educativos, centro de documentação, conservação preventiva e reservas para o acervo
museológico. A obra foi adjudicada à empresa
Monumenta LDA. por 829.836,97€ + IVA.

OLARIA
DE MELIDES
Está em fase final a requalificação da Olaria
de Melides. A obra, com um custo de 306 mil €
visa recuperar todo o edificado existente e
adaptá-lo a núcleo museológico (olaria, forno e casa do oleiro) – recorrendo a técnicas
tradicionais. Os trabalhos incluem também a
construção de um novo edifício para a realização de oficinas, enquadrado no conjunto arquitetónico existente.

CINE
GRANADEIRO
A Câmara Municipal vai avançar em 2021 com
alguns melhoramentos no Cine Granadeiro –
Auditório Municipal. As intervenções incluem
a substituição das cadeiras da plateia, requalificação da entrada e da fachada principal e
impermeabilizações.
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