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DEPOIS DE UM ANO DE TRABALHO EM PROL DO MUNICÍPIO 
É HORA DE FAZER O BALANÇO. O QUE JÁ FIZEMOS? 

Criámos a Folha de mora

isentámos as novas empresas
de taxa de derrama

apresentámos a estratégia
loCal de habitação (elh)
para o ConCelho

lançámos uma nova imagem
do muniCípio

valorizámos o parque
eCológiCo do gameiro

Criámos uma equipa de apoio ao 
empreendedorismo e ao empresário

reduzimos a elevação
das entradas de passadeiras

assinámos o protoColo para 
Criação da eip nos bombeiros 
voluntários de mora

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

O Município lançou um novo meio de comunicação 
escrita, com uma periodicidade quinzenal. A folha 
de Mora com distribuição em todos os espaços comer-
ciais, pretende manter a população mais e melhor 
informada. O próximo passo é que, brevemente, este 
meio de comunicação possa chegar a casa de todos 
os munícipes.

Foi aprovada a isenção da taxa de derrama pelo 
período de cinco anos, destinada a sujeitos pas-
sivos que instalem na Zona Industrial de Mora, 
uma unidade empresarial e/ou industrial e que, ao 
mesmo tempo, criem e mantenham cinco postos de 
trabalho, durante a vigência do primeiro benefício 
mencionado.

Esta medida vai ao encontro do programa elei-
toral apresentado, com um dos pilares assente no 
investimento. Através desta iniciativa, o Município 
procura atrair novas empresas para se localiza-
rem na Zona Industrial, aumentando o volume de 
negócios e incentivando a criação de novos postos 
de trabalho.

Esta foi realizada recorrendo à contratação 
da Empresa Blue Capital Advisors Lda. e teve em 
conta questões como a migração e a natalidade.  
Conceber uma ELH permite ao Município con-
correr a Fundos Comunitários e dentro deste 
âmbito, intervir no domínio da habita-
ção orientando todas as ações para o bem-
-estar e qualidade de vida da população.  
Para além disso, acrescenta valor ao desenvolvi-
mento geral do concelho, à coesão do território, à 
promoção da competitividade e, não menos impor-
tante, à vida em comunidade.

A nova imagem da Câmara Municipal é um 
marco muito importante para a nossa história. O 
rebranding da identidade gráfica acompanha a 
modernização dos tempos, numa mudança que tem 
tanto de necessária como de útil para a harmo-
nização e o desenvolvimento geral do Concelho. O 
novo logotipo do Município de Mora une e valoriza 
as quatro freguesias que compõem o Concelho, 
focando naquele que é o nosso ponto forte: o 
Turismo. O elo de ligação entre as freguesias são 
as linhas de água em alusão às ribeiras e pistas 
de pesca existentes no Município.

O Município de Mora levou a cabo intervenções 
na zona de lazer do Parque Ecológico do Gameiro, 
no sentido de valorizar este espaço.

As intervenções passaram pelo desassorea-
mento do local e limpeza do areal, possibilitando 
o aumento da zona de banhos e garantindo a quali-
dade, segurança e capacidade do número de turis-
tas. Foram feitas ainda requalificações ao nível do 
reforço de mesas de madeira, de forma a aproveitar 
as sombras e a dotar de uma maior capacidade a 
zona de merendas/estacionamento do Parque. Na zona 
do bar, os acessos foram recuperados, através da 
substituição dos degraus e das madeiras ao lado das 
instalações, tendo em vista a segurança de todos 
os visitantes.

A Equipa de Apoio ao Empreendedorismo é respon-
sável pela promoção de relações de proximidade com 
os empresários do Concelho, prestando todo o apoio 
e acompanhamento necessário, de forma gratuita. A 
equipa é constituída por profissionais altamente 
qualificados da Agência de Desenvolvimento Regio-
nal do Alentejo (ADRAL) e do Município.

A Equipa de Intervenção Permanente será com-
posta por cinco elementos e irá funcionar de 
segunda a sexta, dando resposta urgente à popu-
lação. A criação da EIP é uma das medidas propostas 
no programa eleitoral do Partido Socialista, eleito 
nas últimas eleições autárquicas para a Câmara 
Municipal de Mora. O ato formal da assinatura deste 
protocolo foi o primeiro passo para a concretização 
da referida proposta, ao qual se seguiu já a reali-
zação das provas físicas para a sua constituição.

 A criação destas Equipas tem acontecido um 
pouco por todo o país existindo já mais de 500. 
Trata-se de uma aposta do Governo no reforço da 
resposta profissional permanente para fazer face 
a riscos de proteção civil.  

EDIÇÃO ESPECIAL

UM ANO MANDATO

desCentralizámos as reuniões
de Câmara

Promovemos reuniões de Câmara descentrali-
zadas em todas as freguesias, numa medida ino-
vadora, que tem como objetivo criar um sistema 
de proximidade e transparência junto de toda a 
população do concelho, garantindo, em simultâneo, 
a oportunidade de todos os munícipes partilharem 
as suas preocupações com o executivo.

Foram realizadas intervenções nas passadeiras 
localizadas junto à Escola Básica e Secundária de 
Mora e no acesso à Casa da Cultura de Mora, com 
vista à redução da elevação das mesmas. Se por um 
lado é importante garantir a qualidade das aces-
sibilidades e a segurança de quem se desloca a pé, 
por outro lado é igualmente importante que os equi-
pamentos existentes proporcionem uma mobilidade 
segura e eficaz para quem se desloca nos diversos 
meios de transporte.

instalámos abrigos nas paragens 
em pavia, Cabeção e mora

Estes abrigos de passageiros, que já tinham sido 
solicitados há vários anos e que tanta falta faziam, 
foram colocados no ponto de paragem da rede de trans-
portes públicos, em cada uma das freguesias. Estes 
equipamentos vêm melhorar a mobilidade e o conforto 
de todos os munícipes que diariamente recorrem ao 
serviço de transportes.
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EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

Folha de MORA 
ACOMPANhE As NOvIDADEs DO sEU MUNICÍPIO...

EDIÇÃO ESPECIAL

UM ANO MANDATO

ConCretizamos o nosso primeiro
projeto de Candidatura ao prr

exeCutivo muniCipal aColhe 
sugestões dos muníCipes 

iniCiámos a Construção
da esplanada do Fluviário

O executivo desenvolveu o seu primeiro projeto 
de candidatura ao PRR para Requalificação e Alar-
gamento do Centro de Atividades e Capacitação para 
Inclusão de Mora (CACI), o qual foi o único aprovado 
a nível distrital com o valor de 420.750.00€. Esta 
intervenção, fruto do trabalho dos nossos técni-
cos, prevê a requalificação e adaptação do edifí-
cio da antiga cantina escolar, atualmente cedido 
à Cercimora, para que a mesma possa continuar o 
seu trabalho de resposta social. A ação irá per-
mitir criar novos postos de trabalho e, ao mesmo 
tempo, melhores condições de vida para cerca de 25 
utilizadores.

“O Município mais perto de si” é uma iniciativa 
do executivo municipal que percorrerá todas as 
freguesias do Concelho, em datas a anunciar, com 
o objetivo de reforçar a relação de proximidade 
entre o executivo e a população.

Até ao momento já foi possível realizar 
estas sessões abertas nas freguesias de Pavia 
e Cabeção.

Este novo espaço exterior do Fluviário acres-
centará valor ao equipamento em si e a toda a zona 
envolvente, proporcionando à população residente e 
a todos os visitantes a possibilidade de desfrutar 
de momentos de convívio e descontração.

Para o executivo municipal, o trabalho de valo-
rização do património existente deve ser contínuo, 
permitindo que Mora seja um Concelho dinâmico. Só 
assim será possível contribuir para o desenvolvi-
mento turístico e económico local.

lançámos o Festival jovem 

realizámos a Cerimónia
de aColhimento à Comunidade 
esColar

Criámos um gabinete jurídiCo
e da transparênCia a tempo inteiro

adquirimos: um equipamento 
para marCação de pavimento
e um aspirador urbano eléCtriCo

apoiámos os bombeiros volun-
tários de mora na aquisição
de veíCulo de desenCarCeramento

Um festival de três dias, com um cartaz dire-
cionado para a geração mais jovem do Concelho. 
Foi assim que aconteceu o primeiro Festival 
Jovem com o Parque Ecológico do Gameiro como 
pano de fundo. Nesta primeira edição passaram 
pelo palco do festival, Rony Fuego , tunas e ban-
das locais, vários Dj’s, Sunset’s, Zumba, Hip Hop, e 
projetos como “Os Cromos da Noite” e “Radio Hits”.

O Município promoveu a receção a cerca de meia 
centena de professores e auxiliares, que contou 
com as visitas guiadas ao Museu Interativo do 
Megalitismo e ao Fluviário de Mora, culminando 
com um beberete na Escola Básica e Secundária de 
Mora. Esta ação, contemplada no programa eleitoral 
do Partido Socialista teve como principal objetivo 
apresentar o executivo à comunidade escolar e 
promover a proximidade entre as duas entidades.

Trabalhar de forma clara, aberta e com base 
legal em todos os procedimentos foi sempre o prin-
cípio deste executivo, o que levou à criação do 
Gabinete Jurídico e da Transparência.

 Este serviço permitiu dar início à legalização 
de um conjunto de construções que há mais de 20 
anos aguardavam a respetiva resposta, bem como 
agilizar diversos procedimentos de organização 
autárquica. Ao longo deste ano, este gabinete tem 
tido um papel preponderante na resposta à popula-
ção e na transparência dos processos autárquicos.

Com o objetivo de capacitar cada vez mais e 
melhor o parque de máquinas da Autarquia, por 
forma a dar uma resposta efetiva às necessidades 
da população e do Município, foram adquiridos 
equipamentos que vêm colmatar algumas lacunas 
sentidas nos serviços, exemplo disso são a máquina 
para marcação de pavimento e o novo aspirador 
urbano 100% elétrico. A atualização dos equipa-
mentos ao serviço da autarquia permite realizar 
um trabalho mais eficaz para a população.

O Município alargou o horário de apoio à famí-
lia em ambiente escolar, tanto na Componente de 
Apoio à Família (CAF) direcionada ao 1o Ciclo, como 
nas Atividades de Animação e Apoio à Família 
(AAAF) destinadas ao Pré-Escolar. Esta é uma forma 
de o Município auxiliar todos os alunos e res-
petivas famílias, promovendo um acompanhamento 
pedagógico, organizado e disciplinado.

O Município atribuiu um subsídio no valor de 
45 mil euros para iniciar o processo de aquisi-
ção de uma viatura de desencarceramento para 
os Bombeiros Voluntários de Mora.

Este apoio tem como objetivo substituir a 
anterior viatura, que ficou inoperacional. Com 
o início do processo de compra é dado mais um 
importante passo na evolução da resposta às 
urgências e emergências da população do Con-
celho de Mora.

alargámos os horários
das Componentes de apoio
à Família


