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Estimados(as) Amigos(as);

Um novo ciclo, desafiante, que não esconde nem disfarça 

dificuldades, mas que mantém bem visível a nossa 

determinação em desenvolver os projetos que dão forma ao 

nosso compromisso eleitoral, nunca perdendo a capacidade 

para ouvir e procurar os consensos necessários, porque as 

responsabilidades de uns, são também as responsabilidades 

de todos.

Um abraço.

O Boletim que hoje chega junto de cada um de vós é a 

expressão do trabalho de todos, em comunidade, sabendo 

assumir compromissos em todos os momentos da nossa vida 

coletiva, falando verdade e executando cada projeto com o 

rigor e determinação que a comunidade do concelho de 

Moura nos exige.

Esta nova edição do nosso Boletim Municipal vai ao vosso 

encontro no momento em que passamos em revista o 

primeiro ano deste novo mandato.

No tocante às famílias fomos mais ambiciosos e só uma 

melhor situação financeira do município nos permitiu 

prescindir de uma receita importante para esta casa. A Taxa 

variável do IRS desce dos 5% para os 2,5%, permitindo 

devolver aos contribuintes do concelho de Moura cerca de 

€150.000,00.

Este final de ano, bem como o novo ano que se avizinha, vão 

ser de grandes dificuldades para todos, face ao contexto em 

que vivemos. Procurámos, dentro do que nos é possível, 

endereçar um sinal de auxílio às empresas e às famílias através 

dos impostos de incidência municipal. A Derrama desceu para 

um valor residual de 1,3% para os sujeitos passivos com um 

volume de negócio no ano anterior superior a 150.000,00 

euros, o IMI mantém a taxa mínima de 0,3%.

Álvaro Azedo



A Câmara Municipal de Moura disponibiliza anualmente apoios 

escolares para a comunidade educativa do concelho. O ano letivo 

2022/2023 não é exceção.

No primeiro dia de aulas foram entregues aos alunos dos 5.º e 6.º anos 

do Agrupamento de Escolas de Moura e do Agrupamento de Escolas de 

Amareleja, as fichas de atividades, num investimento de 18 000 euros.

O município tem ainda disponíveis as Atividades de Apoio à Família 

para o ensino pré-escolar durante o período letivo e nas pausas letivas e 

a Ludoteca Municipal de Moura.

Além destas medidas, a Câmara Municipal de Moura dá apoio para 

material didático e consumíveis de informática, no valor de 11 750 

euros para as turmas de 1.º ciclo e pré-escolar; auxílios económicos 

para alunos do 1.º ciclo, no valor de 7870 euros; as bolsas de estudo 

para o ensino secundário artístico, ensino superior e ensino superior 

profissional; apoio de 4500 euros para aulas de hipoterapia para os dois 

agrupamentos de escolas do concelho.

O Plano de Transportes Escolares está também aprovado para este ano 

letivo (214 446,95 euros), assim como a isenção do pagamento do 

passe escolar. As refeições escolares (193 900 euros) e a isenção de 

pagamento das refeições escolares dos alunos das AAAF´s e 1.º ciclo 

com escalão B são outras medidas de apoio disponibilizadas pelo 

município.
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ANO LETIVO 2022/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA DISPONIBILIZA APOIOS ESCOLARES

Entrega das Fichas em Moura

Entrega das Fichas em Amareleja
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Este novo meio vem reforçar a 

capacidade de resposta da Cruz 

Vermelha Portuguesa nas localidades 

do concelho onde presta serviço, 

depois de uma das suas ambulâncias 

ter ficado inoperacional após um 

acidente de viação.

A Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Safara e Sobral da 

Adiça recebeu, no dia 20 de 

setembro, uma nova ambulância 

para transporte de doentes não 

urgentes.

A colaboração com estas entidades é 

um dos principais compromissos 

assumidos pelo executivo da Câmara 

Municipal de Moura.

A nova ambulância representou um 

investimento de cerca de 57.000 euros, 

assegurando a Câmara Municipal de 

Moura 70% deste valor e a União de 

Freguesias de Safara e Santo Aleixo da 

Restauração os restantes 30%.

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – SAFARA E SOBRAL DA ADIÇA
MUNICÍPIO DE MOURA FINANCIA AQUISIÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA

Verificando que o material existente se 

encontrava obsoleto, o município investiu 

mais de 65 mil euros na modernização 

digital das escolas do concelho. Desta 

forma, a comunidade escolar passa a 

contar com um sistema moderno e 

adequado às necessidades atuais.

A Câmara de Moura promoveu a adesão à 

rede alargada de educação RAE, que agora 

disponibiliza uma plataforma TIC em 

backoffice com os interlocutores Câmara 

Municipal de Moura, responsáveis dos 

Agrupamentos Escolares e docentes.

No que toca às telecomunicações foram 

f o r n e c i d o s  e q u i p a m e n t o s  d e 

telecomunicações, incluindo terminais 

periféricos nos Agrupamentos escolares de 

Moura e Amareleja, num investimento de 

10.528,317€ por 60 meses.

Foi instalada a fibr@internet na sede dos 

agrupamentos de Amareleja e Moura, 

i n c l u i n d o  a c e s s o  w i r e l e s s ,  n u m 

investimento de 14.457,60€, pelo período 

de 24 meses.

A Câmara Municipal de Moura investiu 

n a  m o d e r n i z a ç ã o  d o  s i s t e m a 

i n f o r m á t i c o  d a s  e s c o l a s  d o s 

Agrupamentos de Moura e Amareleja.

Entre o final de 2021 e durante este ano, 

foram adquir idos e  insta lados 55 

computadores, com monitores de 24” e 

sistema operativo Windows 10 Pro x64 e 

Windows 11 Pro x64, num investimento de 

39.164,90€.

Foram adquiridos licenciamentos anti-

virus; requalificada e corrigida a rede 

TCP/IP com instalação de bastidores 

murais em cada estabelecimento de 

ensino. Foi ainda reforçado o sistema de 

impressão nas escolas básicas do 1.º ciclo 

do concelho.

MODERNIZAÇÃO DIGITAL
INVESTIMENTO NO SISTEMA INFORMÁTICO DAS ESCOLAS
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Desporto é o tema do 

O r ç a m e n t o 

P a r t i c i p a t i v o  d o 

Município de Moura 

(OPMM) 2022.

O  O r ç a m e n t o 

Participativo de Moura 

(OPMM) é uma iniciativa 

da Câmara Municipal de 

Moura. É um mecanismo 

d e  d e m o c r a c i a 

participativa que dá aos 

cidadãos o poder de 

decidirem como devem 

ser investidas verbas dos 

orçamentos públicos, 

permitindo aos cidadãos 

apresentar propostas e 

determinar, através de 

v o t a ç ã o  p ú b l i c a ,  o s 

projetos vencedores.

O  p e r í o d o  d e 

a p r e s e n t a ç ã o  d e 

propostas decorreu entre 

12 de setembro e 14 de 

outubro,  através das 

A s s e m b l e i a s 

Participativas, realizadas 

em todas as freguesias do 

concelho e on-line, no 

por tal  https://op.cm-

moura.pt

Em 2022, o Orçamento 

Participativo de Moura 

conta com uma dotação 

financeira de €15.000, 

sendo que cada proposta 

não pode exceder os 

€5.000 e tem como área 

temática o Desporto.

A divulgação dos projetos 

finalistas irá decorrer de 

23 a 30 de novembro e a 

votação de 1 a 23 de 

dezembro de 2022. 

Os  re su l t ados  se rão 

conhecidos no final do 

ano, entre 26 e 30 de 

dezembro.

EDIÇÃO DE 2022
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO TEM O DESPORTO COMO TEMÁTICA
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A Câmara Municipal de Moura marcou presença na Praia da Vitória, 

ilha Terceira, Açores, entre 7 e 9 de junho, na reunião dos sete 

municípios portugueses integrados na rede Circular Net, 

plataforma que visa apoiar os municípios e as suas comunidades na 

transição para uma economia circular.

Além de Moura, participam neste projeto os municípios de Figueira da 

Foz, Arcos de Valdevez, Guarda, Monforte, Praia da Vitória, Tavira e Vila 

Nova de Famalicão.

Além de duas técnicas do município (Ana Poeiras e Sílvia Monteiro), 

Moura fez-se ainda representar por Pedro Sobral, da Resialentejo, e pelo 

Presidente da União de Freguesias de Moura e Santo Amador, Francisco 

Canudo Sena, ambos membros do Grupo de Planeamento e Ação Local 

de Moura para a Economia Circular.

Nestes dias, e considerando a temática central “Economia Circular”, 

foram avaliados os projetos a implementar e os já em curso, assim como 

realizadas atividades que promoveram a capacitação e a aprendizagem 

coletiva sobre o tema.

Esta rede pretende fomentar, junto das cidades, medidas que 

implementem uma economia circular, utilizando a sua dinâmica para 

alterar padrões de consumo e potenciar a reincorporação de resíduos 

como matérias-primas, diminuindo a necessidade de recursos naturais e 

impactos ambientais.

PROJETO CIRCULARNET
MOURA ESTEVE PRESENTE NO ENCONTRO AÇORIANO

A empreitada foi consignada, a 4 de agosto, à empresa Tecnovia, SA e é 

expectável que esteja concluída no primeiro trimestre de 2023. A Estação de 

Transferência de recicláveis de Moura insere-se no plano de investimentos 

da RESIALENTEJO e é considerada essencial para a consolidação do sistema 

de recolha porta-a-porta implementado no concelho.

A sua construção representa um investimento de 735 mil euros de um total 

de 840 mil, que incluem a aquisição de contentores e báscula de pesagem, 

sendo cofinanciada pelo POSEUR/FEDER.

A RESIALENTEJO vai ter uma nova Estação de Transferência de 

recicláveis no concelho de Moura. A infraestrutura, a construir no Parque 

Industrial de Moura, vai receber resíduos recicláveis, incluindo biorresíduos, 

recolhidos quer no âmbito do projeto porta-a-porta quer com origem em 

pequenos produtores não-domésticos.

AMBIENTE
RESIALENTEJO INVESTE EM ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
DE RECICLÁVEIS NO CONCELHO DE MOURA
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A Câmara Municipal de Moura promoveu esta 

mostra de parte do espólio legado à autarquia 

pelo Sr. Justino Freiras Ganchinho. A exposição 

contou com algum do seu equipamento 

fotográfico colecionado e usado durante o seu 

percurso profissional como fotógrafo – 

máquinas fotográficas, rolos, fotómetros, 

flashes, entre outro material.

Paralelamente, o público pôde ainda apreciar 

algumas das fotografias realizadas durante a 

"Escapadinha Fotográfica", que decorreu no dia 

27 de março, no âmbito da iniciativa Domingos 

no Museu, atividade da responsabilidade do 

Setor Museus e Património Histórico, da 

Câmara Municipal de Moura.

“Máquinas do tempo” foi o nome da 

exposição que esteve patente ao público, 

entre 5 de julho e 15 de agosto, na Galeria do 

Espírito Santo, em Moura.

MÁQUINAS DO TEMPO 
NA GALERIA DO ESPÍRITO SANTO

A nível nacional, o programa realiza-se anualmente durante o mês de setembro, 

com atividades gratuitas acessíveis ao público.

De 23 a 30 de setembro, as turmas de 4.º ano do concelho, tiveram a 

oportunidade de conhecer o jogo do Alquerque, visitando “in situ” jogos ainda 

conservados na cidade de Moura. Na mesma ocasião, a Câmara Municipal de 

Moura ofereceu um jogo do Alquerque a cada uma das turmas participantes, 

como forma de promoção dos jogos de antigamente.

O setor Museus e Património Histórico da Câmara Municipal de Moura realizou, 

durante aquele mês, atividades acerca do jogo histórico do Alquerque.

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho 

da Europa e da União Europeia que envolve mais de cinquenta países.

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
CÂMARA DE MOURA PROMOVE
JOGO HISTÓRICO DO ALQUERQUE

Trata-se de um equipamento municipal que permite a prática de 

desportos aquáticos durante os meses de frio, recebendo anualmente 

cerca de 10.000 utilizadores.

A época balnear da Piscina Municipal de Moura terminou no dia 15 

de setembro. 

Durante os meses de verão este é um espaço muito procurado, quer 

pelos munícipes, quer por todos aqueles que visitam o concelho, 

recebendo também os ateliers e outras atividades de verão promovidas 

pela Câmara Municipal de Moura, entre outras entidades do concelho 

que ali desenvolvem as suas iniciativas. Foram 28 179 pessoas que 

usufruíram, este ano, da Piscina Municipal.

Para assinalar o fim da época balnear, a Câmara Municipal de Moura 

promoveu o Sunset Final de Verão – uma iniciativa que juntou jovens e 

famílias num final de tarde com animação musical e bóias divertidas na 

água.

Com o término da época balnear da Piscina Municipal ao ar livre, 

começou a entrada em funcionamento, no dia 3 de outubro, da Piscina 

Municipal coberta Manuel Mestre.

São várias as entidades locais que desenvolvem projetos relacionados 

com a prática de desportos de água, nomeadamente, atividades 

relacionadas com a prática desportiva de lazer e terapêutica, 

competitiva, orientada ou livre.

Refira-se ainda que existem horários destinados a estas instituições, 

bem como horas livres para todos aqueles que desejem usufruir da 

Piscina Municipal Coberta, que podem ser consultadas na instalação 

desportiva.

28 MIL UTILIZADORES
SUNSET – FINAL DE VERÃO 
ASSINALOU FIM DA ÉPOCA BALNEAR



BOLETIM MUNICIPAL  |  EDIÇÃO 96  |  2022  |  p.8 EVENTOS

A Feira de Setembro realizou-se no Parque 

Municipal de Feiras e Exposições do 

Concelho de Moura, entre os dias 08 e 11 de 

setembro.

O certame teve como temáticas centrais o 

Artesanato, o Turismo e a Natureza e 

congregou, como habitualmente, o Prémio 

Municipal de Artesanato, o XXVIII Concurso de 

Méis da Região de Moura, a feira tradicional, o 

espaço Ludoteca e a zona das tasquinhas, este 

último, um espaço privilegiado para encontros 

e convívios.

Ao longo dos quatro dias de Feira a animação 

musical foi uma das grandes atrações dos 

visitantes – passaram pelos palcos os 

Tal&Qual, Peekaboo, Sons do Lago e DJ Sunlize 

e grandes nomes da música portuguesa – 

Anjos, Fernando Daniel, DJ Diego Miranda e a 

Festa M80.

ARTESANATO, TURISMO E NATUREZA
FEIRA DE SETEMBRO ATRAIU MILHARES DE PESSOAS

Anjos Fernando Daniel

Festa M80 DJ Diego Miranda

DJ Sunlize Peekaboo
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Sons do Lago Tal&Qual 

XXVIII Concurso de Méis da Região de Moura Prémio Municipal de Artesanato 

Artesanato, Turismo e Natureza em evidência na Feira Herdade da Contenda em Exposição 

Sessão de Inauguração 1.º Prémio de Artesanato 
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Nos dias 9 e 10 de julho, “Sabores do Rio” foi o 

mote para mais uma edição desta iniciativa e 

no fim de semana de 13 e 15 de agosto, foi o 

“Tomate à Mesa”.

As próximas temáticas dos fins de semana 

gastronómicos serão “Pratos de Tacho” (29 e 30 

de outubro) e “Pratos de Caça” (26 e 27 de 

novembro).

Pretende a Câmara Municipal de Moura, com 

esta iniciativa, valorizar a gastronomia 

enquanto bem imaterial do património cultural 

de Portugal, promover a gastronomia regional 

e os produtos locais enquanto elementos 

diferenciadores e autênticos da região e 

promover a marca territorial “Moura Terra Mãe 

do Azeite do Alentejo”.

Em 2022 o Município de Moura reforça a 

aposta na gastronomia regional, tendo 

lançado um programa que contempla a 

realização de cinco fins de semana 

gastronómicos, ao longo do ano.

Os restaurantes que participam nos fins de 

semana gastronómicos estão sempre 

devidamente identificados nos materiais 

promocionais, bem como com o selo “Moura 

Terra Mãe do Azeite do Alentejo” e têm nas suas 

ementas, pelo menos, dois pratos alusivos à 

temática.

FINS DE SEMANA GASTRONÓMICOS
“SABORES DO RIO” E “TOMATE À MESA”
NAS EMENTAS DOS RESTAURANTES MOURENSES

Durante cerca de uma hora, os convidados 

abordaram várias questões relacionadas com a 

temática central do programa, que incidiram 

sobretudo na importância do recurso água 

para o desenvolvimento agrícola e turístico do 

concelho de Moura.

A RTP gravou, no dia 15 de setembro, em 

Moura ,  um episódio  do  programa 

Sociedade Civil dedicado ao tema “Água”.

A Estação Náutica de Moura-Alqueva foi o 

palco escolhido para a gravação do programa 

apresentado pelo jornalista Luís Castro, que 

teve a seu lado Álvaro Azedo, Presidente da 

Câmara  Mun ic ipa l  de  Moura ,  D iogo 

Nascimento, da EDIA, SA, José Duarte, 

Presidente da Direção da Cooperativa Agrícola 

de Moura e Barrancos e ainda Nelson Bartolo, 

Coordenador da Estação Náutica de Moura.

ALQUEVA
RTP GRAVA SOCIEDADE CIVIL NA ESTAÇÃO NÁUTICA DE MOURA
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O Centro Contenda Natur é a principal ação 

prevista neste Projeto e constitui-se como um 

polo de receção destinado ao acolhimento e 

prestação de informação aos visitantes da 

Herdade da Contenda. 

O evento iniciou-se com a apresentação do 

projeto por parte do Administrador Executivo 

da Herdade da Contenda, Pedro Rocha, ao que 

se seguiram as intervenções do Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Herdade da 

Contenda, Manuel Bio, do Presidente da 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e 

Ribatejo, do Presidente da Câmara Municipal 

de Moura e da Secretária de Estado do Turismo, 

Comércio e Serviços. Foi ainda apresentado o 

vídeo promocional dos percursos pedestres e 

efetuada a visita às instalações. 

No dia 28 de setembro de 2022 cumpriu-se 

um objetivo da maior relevância para o 

futuro da visitação na Herdade da 

Contenda. 

A cerimónia, presidida pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, 

contou com a presença da Secretária de Estado 

do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, 

do Deputado João Pedro Matos Fernandes, do 

Presidente da Entidade Regional de Turismo 

do Alentejo e Ribatejo, Vitor Silva, da Diretora 

Regional da Conservação da Natureza e 

Floresta do Alentejo, Olga Martins, do Vice-

Presidente da CCDR-Alentejo, Aníbal Costa, do 

Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças, 

Miguel dos Santos e ainda de vários 

representantes de entidades públicas, 

autarquias, empresas do sector do turismo e 

associações locais e nacionais. 

A obra de requalificação dos antigos edifícios 

da Guarda Fiscal de Vale de Malhão decorreu 

entre novembro de 2020 e setembro de 2022. 

O projeto de arquitetura esteve a cargo do 

arquiteto Tiago Mota Saraiva (AtelierMob) e o 

executante foi o empreiteiro José Manuel 

Antelo. O Projeto Contenda Natur tem um 

investimento total elegível de 295.146,65 €, 

com uma comparticipação de 90% do Turismo 

de Portugal no âmbito do PROGRAMA 

VALORIZAR – Linha de Apoio à Valorização 

Turística do Interior.

Entre os objetivos do projeto merecem 

destaque a qualificação da Contenda como 

destino turístico diferenciado, a valorização 

económica sustentável dos recursos naturais, a 

dinamização da economia local, a preservação 

da autenticidade local e a promoção da 

atividade turística como fator de coesão social. 

Para a dinamização do Centro Contenda Natur 

será estabelecido um planeamento e 

programação específicos, desenvolvido por 

uma equipa pluridisciplinar constituída por 

elementos do Município de Moura e da 

Empresa Municipal Herdade da Contenda.

Este projeto inclui várias atividades onde se 

salienta, entre outras, a criação do Centro 

Contenda Natur, a execução de percursos 

pedestres (conceção, sinalização no terreno, 

vídeo promocional, aplicação mobile e 

folheto), a aquisição de uma viatura adaptada 

a pessoas de mobilidade reduzida (inserida na 

ação Contenda para Todos), a aquisição de 

equipamento e a execução de uma exposição 

permanente. 

HERDADE DA CONTENDA
CENTRO CONTENDA NATUR INAUGURADO 
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Durante os II Jogos de Praia Cidade de Moura, decorreram 

vários torneios de Futebol de Praia, Voleibol de Praia, Andebol 

de Praia e Cross Games.

Abertos à participação de toda a população, pretende-se com 

esta iniciativa, promover as boas relações entre os praticantes, 

privilegiando o bem-estar e a componente do desporto para 

todos.

Entre 31 de agosto e 7 de setembro realizou-se a segunda 

edição dos Jogos de Praia Cidade de Moura.

Tal como em 2021, também este ano, o parque de 

estacionamento junto ao edifício dos Quartéis albergou o 

Estádio “Intermarché Move Moura”, que apresenta como 

principal objetivo a promoção da prática desportiva, 

associada às modalidades desportivas desenvolvidas pelo 

Movimento Associativo do Concelho e que podem ser 

praticadas na praia.

Neste âmbito, Moura recebeu mais uma etapa do 

Campeonato Nacional de Futevolei, entre os dias 3 e 4 de 

setembro, uma parceria entre a Câmara Municipal de Moura e 

a Federação Nacional de Futevolei.

31 DE AGOSTO A 7 DE SETEMBRO
II JOGOS DE PRAIA CIDADE DE MOURA

Esta foi mais uma prova do calendário da Estação Náutica 

de Moura-Alqueva, que engloba diversos eventos 

desportivos como canoagem, vela, remo, pesca 

desportiva e, agora, também o triatlo.

A prova iniciou-se às 07:00 com os atletas a realizar um 

percurso de natação na Barragem de Alqueva, um de 

ciclismo na Estrada Nacional 255 (entre Moura e Alqueva) 

e um de atletismo dentro do centro histórico de Moura.

A Câmara Municipal de Moura, em parceria com a 

Federação Portuguesa de Triatlo, realizou uma etapa 

do Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Longo, 

no dia 7 de agosto.

7 DE AGOSTO
TRIATLO LONGO DE MOURA,
DA ESTAÇÃO NÁUTICA A MOURA
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A Biblioteca Municipal Urbano Tavares Rodrigues – Moura tem 

disponíveis dois novos serviços para os utentes - um novo serviço 

de consulta de jornais e revistas on-line, o “Pressreader” e o 

“Serviço domiciliário de apoio à leitura”.

O “Pressreader” é um serviço on-line, com mais de sete mil jornais e 

revistas de 120 países, em mais de 60 línguas (e com tradução 

automática para português) que podem ser consultados nos 

dispositivos móveis ou fixos dos leitores da Biblioteca, sendo a única 

condição o de estar inscrito na Biblioteca Municipal. 

Para aceder ao Pressreader é necessário ser titular do cartão de leitor da 

Biblioteca Municipal Urbano Tavares Rodrigues – Moura. No site 

“Pressreader”, clicar em “Entrar”, seguir para “Bibliotecas e Grupos” e 

escolher “Biblioteca Municipal Urbano Tavares Rodrigues - Moura” e, 

finalmente colocar o n.º de utilizador da biblioteca e palavra-passe.

Este serviço foi adquirido pelos Municípios da CIMBAL, para os 

utilizadores de todas as Bibliotecas da RIBBA (Rede das Bibliotecas do 

Baixo Alentejo). Com o objetivo de ir ao encontro de diversos tipos de 

leitores, estas bibliotecas, para além de disponibilizarem a leitura 

presencial de jornais e revistas, passam agora a disponibilizar a leitura 

de jornais e revistas nacionais e estrangeiras, em formato digital.

Já o novo projeto “Serviço domiciliário de apoio à leitura”, que tem uma 

vertente de apoio social, consiste no empréstimo de livros, jornais e 

revistas da Biblioteca, com serviço de entrega e recolha ao domicílio, 

para munícipes com limitações de mobilidade, permanentes ou 

temporárias.

Pretende-se com este projeto possibilitar o acesso ao livro, de forma 

livre e gratuita, levando a Biblioteca ao encontro da Comunidade.

Os técnicos da Biblioteca deslocam-se ao domicílio dos interessados 

para realizar os empréstimos, às terças-feiras e quintas-feiras. Os 

utilizadores podem (autonomamente ou apoiados por funcionários da 

Biblioteca, através da Internet) consultar nas suas casas a base de dados 

d a  B i b l i o t e c a  M u n i c i p a l ,  d i s p o n í v e l  e m 

http://mouragib.bibliopolis.info/opac/default.aspx e selecionar os 

documentos que desejam para empréstimo.

Para mais informações pode contactar a Biblioteca Municipal Urbano 

Tavares Rodrigues, através dos contactos: biblioteca.moura@cm-

moura.pt ou via telefone 285250446.

PROMOÇÃO DA LEITURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
OFERECE NOVOS SERVIÇOS

Este Regulamento possibilita a utilização regular dos transportes públicos 

rodoviários, através dos designados “passes de linha” (com origem e 

destino previamente definidos), através dos tarifários definidos.

O PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária pretende estimular a 

utilização do transporte público de passageiros, em detrimento do 

transporte individual, e apoiar as famílias numa das despesas mais 

elementares, o acesso à mobilidade.

No caso dos utentes que atualmente sejam titulares de passes, as novas 

tarifas operam automaticamente, ao adquirir a nova vinheta. Caso o 

utente não seja titular de passe, deverá adquiri-lo, junto do Operador e, de 

seguida, dirigir-se ao seu Município para instruir o processo para 

beneficiar do desconto (preenchimento de formulário e comprovativo de 

residência).

Desde o dia 1 de julho que começaram a ser aplicadas as novas tarifas 

de passes rodoviários, apoiadas pelo PART – Programa de Apoio à 

Redução Tarifária, suportado pelo Fundo Ambiental, nos treze 

municípios do Baixo Alentejo, nos percursos previstos na concessão 

do Transporte Rodoviário Intermunicipal do Baixo Alentejo, iniciada 

no início do corrente ano.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA 
ENTROU EM VIGOR NO DIA 1 DE JULHO



Como surgiu o Programa de Apoio à 

Natalidade e Adoção?

Sabia que existe no concelho de Moura, 

desde 2018, o Programa de Apoio à 

Natalidade e Adoção? 

No que se traduz exatamente este apoio?

 Consideramos que, para além de preservar os 

direitos da criança, queremos que esta 

medida seja uma forma de incentivar as 

famílias e, ao mesmo tempo, queremos 

valorizar o facto de os pais entenderem que 

querem ter um filho ou, na impossibilidade de 

o terem de forma natural, terão que recorrer à 

adoção. Para nós, é uma medida importante 

no sentido em que valorizamos o papel das 

famílias, o facto de as famílias quererem o seu 

agregado e esta medida é um conforto que 

damos aos pais.

Exatamente. A economia local também 

beneficia desta medida, porque é um 

financiamento que é gasto dentro do 

concelho.

Qual é o balanço que é feito, até ao 

momento, do Programa de Apoio à 

Natalidade e Adoção?

Com este programa pretende o Município 

assumir um papel ativo no desenvolvimento 

social do concelho estruturando um conjunto 

de medidas de caráter social, mas também de 

estímulo da economia local, que contribuam 

para a fixação da população jovem e apoio à 

família, assim como de articulação e 

valorização das empresas locais. 

Qual a importância deste Programa?

Além de apoiar diretamente as famílias, 

este Programa apoia igualmente a 

economia local?

São cerca de 200 crianças e famílias que já 

beneficiaram deste apoio, portanto, para nós, 

A Vereadora da Câmara Municipal de Moura, 

Lurdes Balola, explica o que é e qual a 

importância deste Programa.

Este apoio resulta de uma intenção do 

executivo camarário, quando tomou posse no 

anterior mandato, que esta seria uma medida 

importante, seria um apoio necessário nesta 

comunidade e, dessa forma, implementámos 

logo no primeiro mandato esta medida à qual 

continuamos a dar continuidade.

É um apoio monetário de 500 euros por cada 

criança que nasça numa família. É um apoio 

que vai permitir que os pais possam, dentro 

do concelho, fazer estas despesas, quer seja 

ao nível da saúde, quer seja ao nível de bens 

essenciais para a criança ou para a mãe. Que 

possam, dentro do concelho, gastar este 

montante financeiro e também incrementar, 

de alguma forma, o nosso comércio.
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SABIA QUE? 
PROGRAMA DE APOIO 
À NATALIDADE E ADOÇÃO



Sobre aspetos mais técnicos, como prazos 

de candidaturas, documentações, e outros, 

Marta Santos, técnica da Câmara Municipal 

de Moura, responsável pelo Programa, 

esclarece as dúvidas.

Quem pode concorrer ao Programa de 

Apoio à Natalidade e Adoção?

é sempre importante, é sempre salutar 

percebermos que cada novo membro que 

chega à nossa comunidade tem esta benesse, 

tem este conforto, quando acontece o 

nascimento ou a adoção de uma criança no 

nosso município.

Podem concorrer todos os cidadãos que 

residam há três ou mais anos no concelho de 

Moura; que estejam recenseados no concelho; 

não tenham dívidas para com o Município; o 

recém-nascido ser natural de Moura e resida 

com o(s) requerente(s). 

Como se pode concorrer a este Programa?

O pedido de apoio financeiro é feito nos 

serviços da Divisão de Educação, Habitação e 

Desenvolvimento Social (DEHDS) da Câmara 

M u n i c i p a l  d e  M o u r a ,  m e d i a n t e  o 

preenchimento de requerimento próprio e 

apresentação dos seguintes documentos: 

formulár io  d isponíve l  para  o efe i to 

devidamente preenchido; Fotocópia do 

Cartão de Cidadão do requerente ou 

requerentes (devidamente autorizadas); 

Fotocópia da certidão de nascimento/ cartão 

de cidadão da criança, ou documento 

comprovat ivo do registo da cr iança 

(devidamente autorizadas); Em casos em que 

a criança esteja confiada a pessoa singular por 

decisão judicial ou administrativa das 

entidades ou organismos legalmente 

c o m p e te n te s ,  d e ve r á  s e r  e n t re g u e 

documentação que o ateste; Comprovativo de 

residência há pelo menos três anos, de 

recenseamento no concelho e composição do 

agregado familiar; Faturas em nome dos 

requerentes relativas a bens/serviços 

adquiridos em empresas do concelho, 

estando as faturas e respetivos recibos de 

acordo com a legislação em vigor.

Quais as despesas elegíveis para a 

apresentação das faturas? 

São elegíveis em termos de faturação todas as 

despesas realizadas em bens e ou serviços 

c o n s i d e r a d o s  i n d i s p e n s á v e i s  a o 

desenvolvimento da criança, consultas 

médicas, medicamentos, vacinas não 

contempladas no Plano Nacional de 

Vacinação, artigos de higiene, puericultura, 

alimentação, vestuário e calçado. O apoio 

referido apenas será atribuído a bens e 

serviços adquiridos em empresas do 

concelho, mediante apresentação das 

respetivas faturas e recibos, uma vez que é 

uma medida de promoção do comércio local. 

O Município reserva -se ao direito de, perante 

despesas apresentadas referentes a bens ou 

produtos que suscitem dúvidas quanto à sua 

elegibilidade, analisar e decidir sobre as 

mesmas.

Quais são os prazos do Programa?

A candidatura  deverá  ser  e fetuada , 

impreterivelmente, até noventa dias após o 

nascimento/adoção da criança. O valor do 

apoio é de 500 euros, sendo pago em duas 

prestações de 250 euros cada. O primeiro 

valor é pago após a candidatura; o segundo 

valor é pago após seis meses do primeiro 

pagamento, da primeira prestação. 

Sim. Todos os produtos que for adquirindo, 

para o bebé – não pode ser para a mãe, tem 

que ser para o bebé – solicita a fatura, onde 

deve constar o NIF de um dos requerentes. E 

depois, no momento de formalização da 

candidatura, pode apresentar essas despesas. 

Quando o bebé nasce, as faturas sobre os 

produtos adquiridos deverão ter o NIF da 

criança.

A grávida pode juntar as faturas antes do 

bebé nascer?
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Famílias

39

43

37

42

33

Valor (euros)

10 500

22 500

12 500

21 000

10 250

Ano

2018

2019

2020

2021

2022 (até outubro)

Crianças

42

44

37

42

34

NÚMEROS DO PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE E ADOÇÃO
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