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introdução

A Agenda 21 de Évora desenvolvida pela Câ-
mara Municipal em parceria com a CIMAC e 
a Universidade Nova de Lisboa surge como 
forma de criar  novas formas de desenvolvi-
mento mais integradas e sustentáveis.

É um instrumento que surge na Conferência das Nações Unidas sobre o Am-
biente e Desenvolvimento, que teve lugar no  Rio de Janeiro em 1992 e cuja  ideia 
central é a de um desenvolvimento local sustentável assente em três vetores 
principais: a viabilidade económica, a preservação das condições ambientais 
e a defesa do bem estar social.

A Câmara Municipal já dispõe de outros planos, sem dúvida importantes para a 
afirmação e desenvolvimento do Concelho, pelo que muitas pessoas se questio-
nam porque motivo mais um plano sobretudo numa altura de crise tão profunda.

Não se trata pois de um plano idêntico a outros que já existem, mas sim   uma 
abordagem diferente, mais próxima das populações, com projetos que não 
implicam grandes investimentos, com o aproveitamento de recursos existentes, 
com custos sustentáveis  e no fundo uma visão mais próxima da realidade atual.

Por isso a Agenda 21 de Évora é um projeto de grande importância na situação 
que o País atravessa, ao apontar visões estratégicas mais próximas da realidade 
e sem grande dispêndio de recursos.
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Objectivos

ÉVorA criAtiVA

•	Atrair talentos, tanto os já residentes em Évora como do exterior, criar 
empregos com valor acrescentado e gerar riqueza;

•	Captar investimentos e valorizar o património, as artes e a cultura local;

•	Criar sinergias e revitalizar zonas/edifícios degradados da cidade.

Condições de Implementação

Évora possui excelentes condições para a im-
plementação desta proposta de projecto, entre 
as quais:

•	 Capacidades e competências instaladas 
(conta com uma universidade, várias associa-
ções e múltiplos agentes culturais de âmbito 
local e regional);

•	 Vários edifícios no centro histórico, presente-
mente desocupados e com valor patrimonial, 
com potencial para instalação de uma fábri-
ca de criatividade e inovação. Por exemplo 
no edifício dos Celeiros. Há outros edifícios 
também situados em locais privilegiados no 
centro histórico da cidade, actualmente pouco 
rentabilizados e portando gerando desperdí-
cios relativamente ao seu potencial de gera-
ção de riqueza (social, cultural, económica, 
etc.). O efeito indirecto, muito benéfico, é a 
rentabilização desse património e a revita-
lização do centro histórico a baixos custos.

Potenciais Custos de Implementação

A implementação da proposta de projecto não 
requer custos elevados. Os factores de con-
cretização são de carácter organizacional e de 
mobilização de actores. O exemplo da dinami-
zação dos Celeiros, pelas várias associações aí 
instaladas, é um bom exemplo a ter em conta. 
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Como modelo existe o exemplo da Lx Factory 
(em Lisboa) em que, de uma zona industrial an-
tiga nasceu uma zona de criatividade, cheia de 
gente nova, ideias e novas actividades que ge-
ram empregos e impactos muito positivos sobre 
a zona envolvente e mesmo sobre a economia 
da cidade e da AML.

Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Esta proposta apresenta elevado potencial de 
geração de emprego jovem, decisivo para a ca-
pacidade da cidade fixar os seus novos talentos 
e para a criação de empresas. Tem forte impac-
to sobre a geração de riqueza.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

Évora possui vários recursos locais de gran-
de valor e que importa valorizar: é um centro 
universitário, tem gente jovem e qualificada, 
possui um património histórico, patrimonial e 
cultural riquíssimo, é uma cidade de referência 

Principais Pontos Fracos

O actual nível de confiança entre actores 
exige especial atenção à forma como o pro-
cesso é conduzido.

Principais Pontos Fortes

Já assinalados em pontos anteriores. Subli-
nha-se a forte contribuição para a regene-
ração e a revitalização do centro histórico 
a custos muito baixos e com efeitos quase 
imediatos na sua vivificação; a captação e fi-
xação de jovens e talentos que de outro modo 
poderiam deixar Évora; a contribuição para 
a geração de empregos e de riqueza numa 
cidade e região carente nestes aspectos; e a 
potencial melhoria das formas de trabalho e 
de articulação entre os actores locais condu-
zindo ao aumento do capital social.

nacional e internacional. Além destes recursos, 
existem na cidade vários potenciais parceiros 
que podem fazer a diferença e ser o motor para 
a concretização deste projecto.

Influência na Formação de Confiança entre 
Actores trabalhando em Redes Locais

Esta proposta de projecto apresenta um ele-
vado potencial para a geração de confiança e 
potencia o trabalho em redes locais. O projecto 
vive dessa confiança e do estabelecimento de 
regras claras de trabalho e de uma gestão pro-
-activa e empenhada.

Prioridade de Implementação

Esta proposta de projecto recebeu elevada 
prioridade dos participantes no Fórum de 
participação. Tendo em conta uma simples 
análise dos recursos necessários a investir 
e dos resultados que se perspectivam obter, 
a relação “custobenefício” é marcadamente a 
favor da sua urgente implementação.
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Objectivos

ProJecto cuLturA MAiS

•	Promover a cultura e a construção de estratégias para o desenvolvimento 
de uma política cultural para o concelho assente na participação e no envol-
vimento dos vários agentes culturais com vista a uma maior oferta cultural, 
mais divulgação e optimização de recursos;

•	Promover o associativismo e o estabelecimento de parcerias;

•	 Tornar Évora uma cidade cultural de referência nacional e internacional.
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Condições de Implementação

A implementação desta proposta de projecto 
deve ser faseada propondo-se, numa fase inicial 
a criação da Rede de Agentes Culturais e numa 
segunda fase a criação do Conselho Municipal 
de Cultura.

Potenciais Custos de Implementação

Os custos financeiros são muito baixos. Este 
projecto depende essencialmente da vontade e 
da capacidade organizativa dos intervenientes 
e da mobilização dos vários actores e agentes 
locais e regionais.

Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

A implementação do projecto vai contribuir 
para maior dinamismo e conduzir a que se-
jam geradas oportunidades de emprego e de 
criação de riqueza, rentabilizando os recursos 
culturais existentes.

Principais Pontos Fracos

Caso não haja evolução positiva, actual falta 
de diálogo, de articulação e de cooperação 
entre os vários actores locais pode ser uma 
ameaça ao sucesso do projecto.

Principais Pontos Fortes

Rentabilização e optimização de recursos lo-
cais existentes, maior projecção e afirmação 
da cidade e do concelho em termos cultu-
rais. Isto tem consequências posteriores na 
geração de riqueza e na criação de postos de 
trabalho e aumento das actividades ligadas 
ao turismo. Aumento da qualidade de vida e 
do nível cultural das populações.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

Évora possui um grande número de actores e 
de capacidades individuais. No entanto as siner-
gias e o efeito de conjunto não estão suficiente-
mente rentabilizados.

Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

A concretização desta proposta de projecto im-
plica§ mudança de atitudes e novas formas de 
trabalhar entre os vários agentes envolvidos 
baseando-se na confiança entre os parceiros e 
no trabalho em rede.

Prioridade de Implementação

De acordo com os participantes no 2º. Fórum, 
esta proposta tem a mais elevada prioridade.
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Objectivos

Condições de Implementação

Necessita de um local central e facilmente 
acessível. No centro histórico da cidade de 
Évora existem vários edifícios de elevado valor 
patrimonial onde poderia ser instalado este 
Centro de Acolhimento.

Potenciais Custos de Implementação

Esta proposta requer alguns recursos financei-
ros que podem ser partilhados com privados e 
eventualmente financiados pelo QREN. Neste 
último aspecto, mais especificamente:

•	 Eixo 1 – Competitividade Inovação e Conhe-
cimento (INALENTEJO): Regulamento do 
Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC);

•	 Eixo 3 – Conectividade e Articulação Territo-
rial (INALENTEJO): Regulamento Específico 
– Património Cultural. A perspectiva é de que 
a adaptação do edifício para Centro de Acolhi-
mento seja feita a muito baixo custo, sem luxos 
mas com imensa criatividade e imaginação na 
adaptação e qualificação do edifício. A conces-
são de um eventual café ou restaurante típico 
no local deve contribuir para reduzir custos 
da componente pública. O modelo deste equi-

WeLcoMe center

pamento de restauração tem que ser muito 
bem enquadrado nos objectivos do Centro de 
Acolhimento e estar intimamente articulado 
com ele. Os preços (apelativos), os produtos 
à venda (regionais), os pratos tradicionais (re-
ceitas locais) e a preparação profissional e de 
relação dos funcionários com o público é de 
importância crucial.

Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Esta proposta de projecto gera várias possibi-
lidades de emprego directo: para a exploração 
do café com refeições rápidas; na gestão do 
espaço; em sessões regulares de explicação 
sobre Évora; em visitas guiadas a vários percur-
sos pela cidade; em visitas turísticas de âmbito 
mais vasto e a reservar no local.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

A criação deste centro permite conjugar, num 
espaço qualificado, atractivo e inovador, a re-
cepção, informação e encaminhamento do tu-
rista/visitante e a divulgação do que Évora e a 
região têm de melhor para oferecer. É assim 
factor de rentabilização dos recursos locais.

•	Melhorar a recepção ao turista/visitante e afirmar Évora como um destino 
de excelência que sabe receber e manter os turistas;

•	Promover e divulgar activamente e de forma sedutora o que de melhor 
existe na cidade e no concelho;

•	Fomentar a actividade turística, o desenvolvimento económico e a geração 
de riqueza.
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Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

A concretização desta proposta de projecto 
fomenta a confiança entre parceiros e promove 
a criação de sinergias e de novas oportunida-
des de trabalho em rede. Seja parcerias entre 
público e privados, seja entre público-público 
(várias unidades da administração pública 
a cooperar para articular visitas e efectuar 
sessões temáticas), seja entre associações 
e entidades privadas nos sectores culturais, 
turísticos, hoteleiros ou de restauração.

Prioridade de Implementação

Os participantes no 2º Fórum atribuíram-lhe 
uma prioridade não muito elevada. A equipa 
técnica é porém da opinião que a prioridade 
deva ser mais elevada tendo em conta os efeitos 
multiplicadores que esta acção gera. Há con-
dições externas que condicionam a sua priori-
dade, como seja a disponibilidade de um local 
adequado para a sua instalação.

Principais Pontos Fracos 

Eventuais recursos financeiros iniciais para 
adaptar e qualificar o local de implantação. 

Principais Pontos Fortes

Oferecer um apoio distintivo e de elevada 
rentabilidade aos turistas e visitantes. Vai 
permitir forte divulgação e valorizar o rico 
património natural, histórico e cultural exis-
tente, com geração de empregos e de efeitos  
multiplicadores na economia local.
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Objectivos

Condições de Implementação

Évora (cidade e freguesias) e a região beneficiam 
de um importante conjunto de recursos naturais, 
ambientais, históricos, patrimoniais e culturais 
de grande qualidade que podem ser o motor de 
desenvolvimento local nomeadamente ao nível 
das freguesias rurais. Por outro lado, existe um 
conjunto de agentes locais e regionais que podem 
beneficiar com este projecto e potenciar os seus 
investimentos conseguindo, em conjunto, aquilo 
que isoladamente não é possível.

Potenciais Custos de Implementação

Esta proposta requer recursos financeiros 
que podem ser enquadrados em programas 
de financiamento:

•	 Eixo 1 – Competitividade Inovação e Conhe-
cimento (INALENTEJO): Regulamento Es-
pecífico Sistema de Incentivos à Inovação e 
Regulamento do Sistema de Apoio a Acções 
Colectivas (SIAC);

•	 Estratégias de Eficiência Colectiva (EEC) – 
PROVERE;

•	 Programa de Intervenção do Turismo.

ÉVorA oFerece

•	 Tornar Évora (cidade e concelho) um destino atractivo, de excelência e com 
uma oferta variada e qualificada;

•	Promover e divulgar turisticamente o concelho e a região;

•	 Inovar na oferta turística com a criação de pacotes distintos e diferenciados 
com base na cultura e identidade local.
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Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

O turismo é um sector estratégico para o de-
senvolvimento local e regional e o motor de 
desenvolvimento económico criando riqueza 
e emprego local.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

A região do Alentejo e o concelho de Évora 
possuem uma diversidade e multiplicidade de 
recursos, rotas e roteiros, circuitos e serviços 
que devem ser convertidos em produtos turísti-
cos específicos, como sejam o turismo cultural, 
de negócios, de natureza, rural, de aventura, 
apostando na promoção e divulgação interna e 
externa e conjugados com uma oferta cultural 
e com outros eventos e actividades.

Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

A concretização desta proposta de projecto só 
é possível através da criação de sinergias e de 
ofertas integradas envolvendo autarquias, enti-
dades públicas, operadores turísticos, agências 
de viagens, empresários da hotelaria e restau-
ração, agentes culturais, associações.

Prioridade de Implementação

Os participantes no 2º Fórum atribuíram-lhe 
uma prioridade menor.

Principais Pontos Fracos 

A sua concretização requer recursos finan-
ceiros e o envolvimento de vários parceiros.

Principais Pontos Fortes

Qualificação da oferta turística do concelho 
com a criação de novos pacotes turísticos 
inovadores e diferenciadores.
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Objectivos

Condições de Implementação

Na zona a oeste de Évora destacam-se, pelo 
seu valor arqueológico e também pela sua 
monumentalidade, alguns sítios específicos, 
de grande interesse científico e patrimonial, que 
representam os períodos da pré-história antiga, 
proto-história recente e Idade do Ferro. O terri-
tório de Évora possui o mais importante conjun-
to de menires, recintos megalíticos e dólmenes 
da Península Ibérica, entre os quais se destaca 
o Cromeleque dos Almendres (o maior monu-
mento megalítico peninsular e um dos maiores 
da Europa, classificado como Imóvel de Interes-
se Público) e a Anta Grande do Zambujeiro (o 
dólmen mais alto do mundo, classificado como 
Monumento Nacional). Estes importantes mo-
numentos megalíticos apresentam problemas 
como a intensa erosão no caso dos Almendres, 
a própria estabilidade do conjunto da mamoa 
e Anta Grande do Zambujeiro, agravados pela 
facilidade de acessos e pelo facto de não existir 
qualquer tipo de vigilância ou protecção. Além 
destes aspectos, é de referir que o Cromeleque 
dos Almendres está situado em propriedade 
privada e numa importante área de Rede Natura 
(o Sítio de Monfurado). Além dos monumentos 
indicados, existem outros muito próximos como 
a Portela de Mogos, o Vale Maria do Meio, a 
Gruta do Escoural, entre outros.

circuito MeGALítico doS trÊS croMeLeQueS
e centro interPretAtiVo doS ALMendreS

•	Preservar, dignificar, divulgar e valorizar o património megalítico classi-
ficado existente;

•	Dinamizar a economia local e a geração de emprego;

•	Promover Évora como um destino de excelência.



11

Potenciais Custos de Implementação

Esta proposta requer recursos financeiros que 
podem ser enquadrados em programas de fi-
nanciamento como:

•	 Eixo 3 – Conectividade e Articulação Territo-
rial (INALENTEJO): Regulamento Específico 
Património Cultural;

•	 Programa de Intervenção do Turismo.

Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Ao preservar, dignificar, divulgar e valorizar este 
importante conjunto megalítico fomenta-se o 
turismo e consequentemente a economia local 
gerando recursos para a gestão e manutenção 
do próprio Centro Interpretativo, criando em-
prego e novas oportunidades dinamizando as 
freguesias rurais e invertendo a sua perda e 
envelhecimento populacional.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

Existem alguns percursos e circuitos já cons-
tituídos, existem capacidades e competências 

Principais Pontos Fracos

Monumentos localizados em propriedades 
privadas, acessibilidade condicionada e 
recursos financeiros para a concretização 
desta proposta de projecto.

Principais Pontos Fortes

Valorização e preservação do património 
cultural para o futuro, de forma a manter 
a sua existência e assegurar a sua fruição 
com respeito pela sua identidade específica, 
os seus valores e a integridade patrimonial.

instaladas (como a Universidade de Évora e o 
Departamento de Arqueologia da Câmara Mu-
nicipal de Évora instalado no Convento dos Re-
médios) e um conjunto de factores que podem 
potenciar este projecto como a riqueza natural e 
ambiental da área de intervenção, a importância 
do projecto para a região, etc.

Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

Este projecto fomenta o trabalho em redes lo-
cais e internacionais e a formação de confiança 
entre os vários actores que devem ser envolvi-
dos para a sua concretização.

Prioridade de Implementação

Os participantes no 2º Fórum atribuíram-lhe 
uma prioridade não muito elevada. A equipa 
técnica é porém de opinião que a prioridade 
deva ser mais elevada tendo em conta os efeitos 
multiplicadores que esta acção gera.

Há condições externas que condicionam a sua prio-
ridade, como os recursos financeiros necessários.
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Objectivos

Condições de Implementação

As más condições de habitabilidade do centro 
histórico (habitações degradadas e sem condi-
ções, custo da reabilitação, mercado de arren-
damento muito inflacionado, etc.) e a competi-
ção com a oferta de habitação mais acessível e 
mais adaptada às exigências actuais tem vindo 
a acentuar a perda e o envelhecimento popu-
lacional agravando os problemas sociais e a 
desvitalização do centro histórico. Nos últimos 
anos tem sido feito um grande esforço na sua 
reabilitação o que tem resultado em algumas 
iniciativas interessantes e promotoras de no-
vas dinâmicas. Por outro lado, a existência da 
Universidade de Évora e o afluxo de jovens tem 
conduzido a uma procura de instalações de ca-
rácter não permanente e a uma crescente fixa-
ção de estudantes no centro histórico de Évora.

Potenciais Custos de Implementação

Os custos de implementação deste projecto são 
reduzidos e repartidos entre Câmara Munici-
pal de Évora (SRU) e proprietários através de 
candidaturas aos programas de financiamento 
à reabilitação disponíveis, cabendo à Câmara 
Municipal de Évora a liderança do processo e a 
mobilização necessária.

ProGrAMA de reABiLitAção urBAnA 
PArA oS JoVenS cASAiS e eStudAnteS

•	Reabilitar e revitalizar o centro histórico da cidade de Évora;

•	Rejuvenescer o tecido social e urbano do centro histórico;

•	Afirmar o compromisso público para a reabilitação urbana procurando 
novas formas de gestão do processo e de envolvimento dos stakeholders.
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Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Este projecto é gerador de emprego a curto 
prazo para a reabilitação do edificado e a médio 
prazo através da fixação de mais população que 
irá dinamizar o centro histórico. 

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

Existe um conjunto de Programas Públicos (Re-
gime Especial de Comparticipação à Recupera-
ção de Imóveis Arrendados (RECRIA); Regime 
Especial de Comparticipação à Recuperação de 
Imóveis em Propriedade Horizontal (RECRIPT) e 
o Programa de Apoio Financeiro Especial para 
Realização de Obras de Conservação e Benefi-
ciação em Habitação (SOLARH)); e de Progra-
mas Municipais (Programa Municipal de Rea-
bilitação Fogos (PMRF); Programa Municipal 
de Recuperação de Caixilharia em Madeira e o 

Programa Casa Caiada) que servem de suporte 
a este projecto.

Influência na Formação de Confiança e Traba-
lho em Redes Locais

Este projecto depende do envolvimento e da ar-
ticulação entre os vários actores locais sendo 
a confiança e o trabalho em rede fundamentais 
para o seu sucesso.

Prioridade de Implementação

Os participantes no 2º Fórum atribuíram-lhe 
uma prioridade não muito elevada. A equipa 
técnica é porém de opinião que a prioridade 
deva ser mais elevada tendo em conta os efeitos 
multiplicadores que esta acção gera.

Principais Pontos Fracos

A sua concretização requer recursos finan-
ceiros e a mobilização e o envolvimento de 
vários actores locais, assim como, a divul-
gação e a informação assertiva junto dos 
possíveis interessados.

Principais Pontos Fortes

Mobilização em torno de objectivos comuns, 
trabalho em parceria e optimização dos vá-
rios recursos existentes.
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Objectivos

Condições de Implementação

A implementação desta proposta depende do 
envolvimento e da articulação entre os vários 
Serviços Municipais como o Departamento do 
Centro Histórico de Évora e a SRU para a ela-
boração do Guia do Morador e do Investidor do 
Centro Histórico e para a implementação da 
via verde.

Potenciais Custos de Implementação

Este projecto depende muito da vontade e da 
capacidade organizativa interna não sendo ne-
cessário grandes recursos financeiros para a 
sua concretização.

Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Esta proposta não é geradora de emprego directo, 
no entanto, a reabilitação e requalificação do edi-
ficado e do comércio e serviços gera emprego na 
construção civil e nas actividades relacionadas.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

O centro histórico da cidade de Évora está clas-
sificado como área crítica de recuperação e 
reconversão urbanística (ACRRU) o que faculta 
à Câmara Municipal de Évora o enquadramento 

APoio directo

•	Reabilitar o centro histórico da cidade de Évora;

•	Simplificar e melhorar o relacionamento entre os moradores, investidores 
e a Câmara Municipal de Évora;

•	 Informar, apoiar, envolver e mobilizar moradores, proprietários e investidores.
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jurídico indispensável à intervenção dos meios 
técnicos e materiais necessários à recuperação 
efectiva do centro histórico. Existem um con-
junto de incentivos fiscais e financeiros, como 
redução de IMI e de outras taxas municipais, 
aos proprietários que executem obras nos seus 
imóveis; e programas públicos e municipais de 
apoio à reabilitação urbana. Além disso, Évora 
está a desenvolver o seu Programa de Rege-
neração Urbana do Centro Histórico - Acrópole 
XXI - que ao ser aprovado no âmbito da Políti-
ca de Cidades “Parcerias para a Regeneração 
Urbana” foi automaticamente reconhecido 
como uma EEC, beneficiando de incentivos 
preferenciais, como o acesso aos Sistemas de 
Incentivos às Empresas no âmbito do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional. Assim, todas 
as pequenas e médias empresas dos sectores 
do comércio e serviços localizadas na área de 
intervenção do Programa de Acção Acrópole 
XXI, e artérias adjacentes que se relacionem 
de forma directa com esta, poderão beneficiar 

Principais Pontos Fracos
Falta de articulação e de cooperação entre 
os vários departamentos/divisões da Câmara 
Municipal de Évora que é indispensável para 
a concretização e o sucesso deste projecto.

Principais Pontos Fortes
Mobilização em torno de objectivos comuns, 
trabalho em parceria e optimização dos vá-
rios recursos existentes.

de um conjunto de apoios específicos para a 
concretização de projectos empresariais de 
requalificação, modernização e reestrutura-
ção de actividades já existentes ou criação de 
novas actividades económicas centradas na 
criatividade e inovação.

Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

Esta proposta é geradora de confiança e de 
trabalho em rede.

Prioridade de Implementação

Os participantes no 2º Fórum atribuíram-lhe 
uma prioridade menor. A equipa técnica é po-
rém de opinião que aprioridade deva ser mais 
elevada tendo em conta os efeitos multiplica-
dores que esta acção gera e a facilidade de 
concretização da mesma.



16

Objectivos

Condições de Implementação

Esta proposta de projecto visa dar vida ao centro 
histórico através da criação de eventos e ani-
mação em espaços públicos. A implementação 
deste projecto necessita da participação e do 
envolvimento dos vários actores locais como 
comerciantes, entidades públicas e privadas, 
associações, comunidade local, entre outros. 
É importante que estes actores locais sejam 
motivados a colaborar e que se encontrem for-
mas consensuais e de coresponsabilização, de 
acordo com as suas possibilidades de cada um, 
em torno de objectivos e benefícios comuns.

Potenciais Custos de Implementação

Este projecto necessita de recursos financeiros 
para a criação de eventos e actividades. Es-
tes custos devem ser repartidos entre todos 
procurando-se acções de baixo custo, baseadas 
na cultura local e envolvendo as associações 
culturais locais e rentabilizando o que já existe.

Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Ao apostar-se na revitalização do centro histó-
rico está-se a fomentar a criação de empregos 
e a criação de riqueza local.

centro HiStÓrico ViVo

•	Tornar o centro histórico da cidade de Évora um centro vivo, atractivo 
e inovador;

•	 Inverter a desvitalização e a perda de competitividade do centro histórico;

•	Mobilizar vários parceiros em torno de um desígnio comum.
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Rentabilização de Recursos Locais Existentes

É no centro histórico que se concentram os 
principais serviços públicos, comércio, os espa-
ços públicos de referência e os principais focos 
de atracção turística da cidade, do concelho e 
da região, sendo um grande pólo comercial e 
de serviços de escala local e regional.

Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

A concretização desta proposta de projecto fo-
menta a confiança entre parceiros e promove 
a criação de sinergias e de projectos comuns. 

Principais Pontos Fracos

Falta de articulação e de cooperação en-
tre os vários actores locais; prevalência de 
questões político-partidárias e interesses 
próprios em detrimento de objectivos e in-
teresses comuns.

Principais Pontos Fortes

Dar nova vida ao centro histórico, atrair pes-
soas e dinamizar o comércio local.

Seja através de parcerias entre público e priva-
dos, ou entre associações e entidades privadas 
nos sectores culturais, turísticos, de restaura-
ção, de comércio, fomenta o trabalho em rede.

Prioridade de Implementação

De acordo com os participantes no 2º Fórum, esta 
proposta de projecto tem uma elevada prioridade.
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Objectivos

ProdutoS dA noSSA terrA 
eStrAtÉGiA ALiMentAr PArA o conceLHo

•	Promover e dinamizar o mundo rural e a agricultura;

•	Renovar as actividades tradicionais através da ampliação das cadeiras de 
valor associadas aos recursos naturais e endógenos;

•	 Tornar o município mais resiliente e reforçar a capacidade de resposta a 
eventuais crises alimentares, ao aumento do desemprego e das condições 
socioeconómicas da população;

•	Promover o acesso para todos a alimentos e produtos de qualidade pro-
duzidos localmente.

Condições de Implementação

A implementação desta proposta requer o en-
volvimento de vários actores locais e regionais, 
entre os quais, a Universidade de Évora; Direc-
ção Regional de Agricultura e Pescas do Alen-
tejo; Mercado Abastecedor da Região de Évora; 
Câmara Municipal de Évora; agricultores e suas 
associações; associações de desenvolvimento 
local; comerciantes; escolas; comunidade local.

Potenciais Custos de Implementação

Esta proposta requer recursos financeiros 
que podem ser enquadrados em programas 
de financiamento como o Programa de Desen-
volvimento Rural (PRODER) e o Programa de 
Valorização Económica de Recursos Endógenos 
(PROVERE).

Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Esta proposta de projecto apresenta um grande 
potencial para a geração de riqueza local e a 
criação de empregos ao dinamizar e valorizar o 
mundo rural e a agricultura, renovar as activi-
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Principais Pontos Fortes
Acção inovadora em Portugal e muito perti-
nente no momento actual em que pode surgir 
como uma oportunidadeem tempo de crise.

dades tradicionais e ampliar as cadeiras de valor 
associadas aos recursos naturais e endógenos.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

O concelho (região) de Évora possui excelentes 
condições para a implementação desta pro-
posta de projecto, entre os quais destacamos 
a tradição e o saber, a existência de instituições 
de ensino e investigação, produtos de qualidade 
reconhecida. Nos últimos anos foram realiza-
dos uma série de investimentos, quer públicos 
quer privados, entre os quais o Empreendimen-
to de Fins Múltiplos do Alqueva, investimentos 
consideráveis nas explorações agrícolas, no-
meadamente na captação de água através de 
represas agrícolas e o reforço da produção com 
maior valor acrescentado como, por exemplo, 

a vinha e o vinho, o azeite e produtos animais 
com denominação de origem.

Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

A elaboração desta estratégia alimentar tem 
por base o trabalho em rede e a confiança entre 
os parceiros.

Prioridade de Implementação

Os participantes no 2º Fórum atribuíram-lhe 
uma prioridade não muito elevada. A equipa 
técnica é porém de opinião que a prioridade 
deva ser mais elevada tendo em conta os efeitos 
multiplicadores que esta acção gera.

Principais Pontos Fracos

Complexidade devido ao grande número de 
parceiros envolvidos



20

Objectivos

Condições de Implementação

Esta proposta de projecto visa 
aproveitar os terrenos disponíveis 
para a criação de hortas comunitá-
rias de qualidade e bem organiza-
das, que funcionem como espaços 
de produção mas também de so-
cialização e convívio.

As famílias interessadas em par-
ticipar teriam um talhão para ser 
cultivado segundo várias regras. 
Para tal, será necessário criar um 
Regulamento de Utilização com 
regras claras e que todos devem 
respeitar. Deve ser dada formação 
em agricultura biológica e outras 
boas práticas a todos os utiliza-
dores.

Potenciais Custos de Implemen-
tação

Esta proposta de projecto depende 
apenas da vontade e do empenho 
dos vários actores para a sua con-
cretização.

HortAS urBAnAS de ÉVorA

•	Criar espaços comunitários de produção, sociabilização e convívio;

•	Combater a crise e apoiar famílias mais carenciadas;

•	Fomentar novas atitudes, comportamentos e estilos de vida mais saudáveis 
promovendo a melhoria da qualidade de vida.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
Divisão de Espaços Verdes e Qualidade Ambiente

Rua da Agricultura n.os 14/26 . Parque Industrial e Tecnológico de Évora
7005-340 ÉVORA

Tel 266 777 151 . Fax 266 777 161

Agora em Évora poderá ter uma pequena horta,
em terrenos cedidos gratuitamente pela Câmara Municipal de Évora.

Para saber como aderir contacte a Câmara Municipal
(Atendimento nos Paços do Concelho) ou as Juntas de Freguesia.

CANDIDATURAS ATÉ AO DIA 15 DE MARÇO DE 2012.
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Potencial de Criação de Empregos e de Riqueza 
Local

Este projecto não é gerador de emprego.

Rentabilização de Recursos Locais Existentes

Este projecto permite rentabilizar terrenos ex-
pectantes ou abandonados existentes quer na 
cidade quer nas freguesias rurais do concelho, 
assim como, permite preservar o conhecimento 
e o saber-fazer tradicional.

Principais Pontos Fracos

Existência de terrenos disponíveis com con-
dições (nomeadamente com disponibilidade 
de água) para a sua implementação.

Principais Pontos Fortes

Aproveitamento de terrenos baldios ou ex-
pectantes para espaços de produção e de 
sociabilização.

Influência na Formação de Confiança e Trabalho 
em Redes Locais

Esta proposta cria fortes laços entre os vários 
utilizadores fomentando a confiança.

Prioridade de Implementação

De acordo com a vontade expressa pelos parti-
cipantes no 2º Fórum, esta proposta de projecto 
tem uma elevada prioridade de implementação.
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