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Aljustrel é o município que a nível nacio-
nal tem a maior taxa de execução no que diz 
respeito às candidaturas apresentadas ao Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU). A Câmara Municipal de Aljustrel lide-
ra este programa, segundo os últimos dados 
oficiais revelados em dezembro de 2019, com 
uma taxa de 76 por cento, seguindo-se Castelo 
Branco com 58 por cento e Viana do Castelo 
com 52 por cento. 

O PEDU encontra-se englobado no Portugal 
2020, um acordo de parceria adotado entre o 
nosso País e a Comissão Europeia, que reúne a 
atuação dos cinco Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento e que, neste caso concreto, 
se encontra dividido em três Programas Opera-
cionais: Norte 2020, Centro 2020 e Alentejo 2020.

O Alentejo 2020, no conjunto dos municípios 
que abrange, designadamente nos Centros Ur-
banos Estruturantes, apresenta, no total, uma 
taxa de execução de 25 por cento, destacan-
do-se também aqui o compromisso assumido 
pela Câmara de Aljustrel em cumprir os contra-
tos e projetos candidatados a fundos comuni-
tários, uma vez que a taxa do município (76 por 
cento), em comparação com a total do referido 

programa operacional, é três vezes superior.
Com um investimento total de mais de seis 

milhões de euros, em Aljustrel a mobilização 
dos recursos de financiamento comunitário 
afetos ao PEDU incidiram em três priorida-
des: Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para todos os tipos de território, 
nomeadamente, as zonas urbanas, incluindo 
a promoção da mobilidade urbana multimo-
dal sustentável e medidas de adaptação rele-
vantes para a atenuação; adoção de medidas 
destinadas a melhorar o ambiente urbano, a 
revitalizar as cidades, recuperar e descontami-
nar zonas industriais abandonadas (incluindo 
zonas de reconversão), a reduzir a poluição do 
ar e a promover medidas de redução de ruído 
e a concessão de apoio à regeneração física, 
económica e social das comunidades desfavo-
recidas em zonas urbanas e rurais. 

O objetivo da Câmara Municipal de Aljustrel 
foi mobilizar todos os esforços para garantir 
uma boa execução física e financeira das can-
didaturas aprovadas e, sobretudo, concretizar 
estes projetos considerados estruturantes, 
tendo em vista o desenvolvimento social e 
económico do concelho.

município 
LIDERA O 
PEDU no País 
COM TAXA DE 
EXECUÇÃO DE 
76%
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Candidaturas 
apresentadas 
ao PEDU
Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Sustentável  
de Aljustrel

Foram apresentadas pelo município, no 
âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Sustentável de Aljustrel, 13 candida-
turas que foram aprovadas e que, no total, 
preconizam um investimento de mais de seis 
milhões de euros, sendo que 10 destas can-
didaturas já se encontram em fase de encer-
ramento, com as obras concluídas, e três em 
execução, com as construções a decorrer.

Em
execução
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Presidente da Comissão 
de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
(CCDR)
Roberto Grilo

“ Posso afirmar que, inequivocamente, o Município 
de Aljustrel fez um bom aproveitamento dos Fundos 
da União Europeia, ao longo deste período de 
programação”.

Enquanto Presidente da Comissão Diretiva 
do Alentejo 2020, não posso deixar de desta-
car o desempenho do Município de Aljustrel 
ao longo deste período de programação, real-
çando a qualidade dos projetos que foram can-
didatados ao Programa Operacional regional 
Alentejo 2020.

Permito-me destacar,  projetos aprovados 
nas seguintes áreas: 

- Acolhimento empresarial
-  Planos Inovadores no combate ao insuces-

so escolar (apoiados pelo FSE)
- Escolas
-  PEDUS (Planos Estratégico de Desenvolvi-

mento Urbano)
- Património natural e cultural
- Modernização administrativa

A área que mais se destaca é a dos  PEDUS.

Só uma pequena referência ao histórico 
deste importante instrumento: Os PEDUS têm 
enquadramento no Acordo de Parceria que Por-
tugal assinou com a Comissão Europeia, onde 
foram adotados os princípios de programação 
da “Estratégia Europa 2020” e políticas de de-
senvolvimento económico, social, ambiental e 
territorial.

 Resulta daquele Acordo e dos Programas Ope-
racionais que os Municípios que correspondam a 
centros urbanos de nível superior ou Autoridades 
Urbanas devem apresentar um PEDU, desde que 
pretendam contratualizar com o respetivo PO Re-
gional as prioridades de investimento inscritas 
no eixo urbano, designadamente:
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 4.5 – Promoção de estratégias de baixo teor 
de carbono para todos os tipos de territórios, 
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a 
promoção da mobilidade urbana multimodal 
sustentável e medidas de adaptação relevan-
tes para a atenuação;

 6.5 - Adoção de medidas destinadas a me-
lhorar o ambiente urbano, a revitalizar as ci-
dades, recuperar e descontaminar zonas in-
dustriais abandonadas, incluindo zonas de 
reconversão, a reduzir a poluição do ar e a pro-
mover medidas de redução do ruído;

 9.8 - A concessão de apoio à regeneração 
física, económica e social das comunidades 
desfavorecidas e zonas urbanas e rurais.

 Podemos afirmar que o PEDU de Aljustrel 
assenta naquelas três prioridades de investi-
mento:

- Na prioridade de investimento 4.5 executa 
os projetos - corredor Ciclável Aljustrel - Bairro 
S. João, Expansão da ciclovia urbana de Aljus-
trel e Corredor Ciclável Aljustrel-Bairros Vale 
d’Oca/Algares/Plano.

- Na prioridade 6.5 executa, entre outros, 
os seguintes projetos: Instalação do Centro 
de Documentação Local de Aljustrel, Centro 
de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro 
de Aljustrel e Requalificação Urbana do Troço 
Central da Avenida da Liberdade - Fase I.

- Na prioridade 9.8 executa os projetos Re-
qualificação Urbana dos Bairros Mineiros do 
Plano e de Algares, Requalificação Urbana do 
Bairro Mineiro de S. João do Deserto e Requali-
ficação Urbana do Bairro Mineiro de Vale d’Oca.

O FEDER inicial de aprovação foi de 4 394 
500 euros, sendo posteriormente reprograma-
do para € 4 833 950 euros. Em  31 de dezembro 
de 2019 a taxa de execução deste município ao 
nível do PEDU era de 76%.

Em jeito de conclusão, posso afirmar que, 
inequivocamente, o Município de Aljustrel fez 
um bom aproveitamento dos Fundos da União 
Europeia, ao longo deste período de programa-
ção, que ainda tem mais quatro anos de du-
ração, o que contribuiu para tornar  este ter-
ritório mais desenvolvido mais coeso e mais 
sustentável, beneficiando e tornando mais 
prósperas as suas gentes.” 
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“ São muitos milhões de euros de investimento 
público que garantimos para o nosso concelho, com 
resultados nas áreas sociais, culturais, turismo, 
urbanismo, património, mas também na promoção do 
desenvolvimento económico”.

Aljustrel, segundo os últimos dados oficiais 
revelados, no âmbito do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano (PEDU), tem a mais 
elevada taxa de execução do País. Foi uma 
prioridade a materialização dos fundos comu-
nitários, colocando-os ao serviço do território, 
das populações? 

Assumimos, desde a primeira hora na lide-
rança deste município, que o Concelho de Al-
justrel carecia de vários investimentos para se 
tornar um concelho competitivo. Ao mesmo 
tempo, sempre tivemos noção da nossa peque-
na escala e da pouca folga orçamental de que 
a autarquia dispunha para concretizar esses 
investimentos. Mas tal cenário de partida não 
impediu de pensarmos grande e procurámos 
nos fundos comunitário um instrumento para a 
concretização desses investimentos tão neces-
sários. E não temos parado. Nos últimos anos, 
eu, a minha equipa, os técnicos e trabalhadores 
da câmara, os muitos parceiros com quem arti-
culamos diariamente, temos trabalhado ardua-
mente para colocar estes projetos ao serviço do 
concelho e das populações.

Só neste programa são mais de seis milhões 
de euros, distribuídos por 13 projetos. Que im-
pacto têm estes investimentos no concelho?

Os impactos são grandes. São muitos milhões 
de euros de investimento público que garanti-
mos para o nosso concelho, com resultados nas 
áreas sociais, culturais, turismo, urbanismo, pa-
trimónio, mas também na promoção do desen-
volvimento económico do concelho. Sempre dis-
se que um dos grandes desafios que temos pela 
frente é o de continuar a promover investimen-
tos privados e este conjunto de projetos criam 
melhores condições para que ele aconteça. Por-
que só cá fica quem tem emprego. Só regressa 
quem tem trabalho. Só podemos cativar quem 
tenha garantias do seu “ganha-pão”. Este é um 
aspeto decisivo da forma como tenho aborda-
do a missão em que estou investido: assumin-
do de forma muito ativa o papel do município 
enquanto agente dinamizador do território, em 
estreita colaboração com as entidades que o in-
tegram e outros agentes da sociedade civil. Este 
conjunto de projetos contribuem sobremaneira 
para esse objetivo.

 O Município de Aljustrel, ainda relativa-

Entrevista a  
Nelson Brito,
Presidente da Câmara Municipal  
de Aljustrel
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mente ao PEDU, encontra-se englobado no 
Alentejo 2020 e apresenta uma taxa três vezes 
superior à total deste programa…

São indicadores muito animadores e que 
confirmam que o Concelho de Aljustrel segue 
no bom caminho. Refletem igualmente o bom 
trabalho desenvolvi-
do pela minha equipa, 
pelos técnicos e par-
ceiros envolvidos. Mas 
são principalmente um 
estímulo para conti-
nuarmos a trabalhar, 
porque ainda há muito 
para fazer.

Ao presente Quadro 
Comunitário de Apoio, 
entre 2014 e 2020, a 
Câmara Municipal de 
Aljustrel apresentou 
um total de 42 candi-
daturas, em diversas 
áreas, com um volu-
me de compromisso 
financeiro assumido 
na ordem dos 18 milhões de euros. Os fundos 
comunitários assumem aqui uma relevância 

estratégica?
Como referi atrás, os fundos comunitários, 

face à nossa escala, são um instrumento impres-
cindível. São eles que nos permitem avaliar as 
nossas necessidades e projetar respostas ade-
quadas com sustentabilidade financeira. Desta-

caria neste aspeto a ex-
celente capacidade de 
resposta dos vários de-
cisores e técnicos en-
volvidos por parte das 
entidades gestoras dos 
vários programas, em 
particular a Comissão 
de Coordenação e De-
senvolvimento Regio-
nal (CCDR), com quem 
sempre mantivemos 
excelentes relações de 
colaboração, com resul-
tados muito positivos. 
Sente que estes inves-
timentos estão a ter 
resultados práticos ao 
nível do desenvolvi-
mento económico lo-
cal?

A par da criação de projetos e infraestrutu-
ras, temos desenvolvido um trabalho enérgico 

“A par da criação de projetos 
e infraestruturas, temos 

desenvolvido um trabalho 
enérgico de captação de 

investimento empresarial, 
assumindo o papel de 

‘embaixadores’ do nosso 
concelho. Contactámos com 

muitas empresas e entidades 
públicas, apresentando 

Aljustrel como ‘Um Território 
Amigo do Investimento’”.
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de captação de investimento empresarial, as-
sumindo o papel de “embaixadores” do nosso 
concelho. Contactámos com muitas empresas 
e entidades públicas, apresentando Aljustrel 
como “Um Território Amigo do Investimento”. E 
os resultados estão aí, para quem os queira ver. 
Temos importantes investimentos empresariais 
concretizados e outros em curso ou em projeto, 
criando novos empregos e distribuindo riqueza 
no concelho. 

Como pode uma autarquia, com a dimensão 
da Câmara Municipal de Aljustrel, manter este 
ritmo ou mesmo reforçá-lo?

Com rigor, empenho e muito trabalho. Não 
há oura forma. Acrescento que temos conse-
guido executar estes investimentos de grande 
monta e ao, mesmo tempo, reduzir o nível de 
endividamento da câ-
mara municipal.

O Baixo Alentejo tem 
um potencial de afir-
mação competitiva? 

De acordo com o Ins-
tituto Nacional de Esta-
tística, em cinco anos, 
as exportações no Bai-
xo Alentejo subiram 
400 milhões de euros, 
sendo agora de quase 
1,5 mil milhões de eu-
ros por ano. São indicadores muito animadores, 
que confirmam que a região segue no bom ca-
minho. Para este números contribuiu eviden-
temente o setor agrícola e agroindustrial, mas 
também setores como o mineiro, o das rochas 
ornamentais, o turismo, a agroindústria, o ae-
ronáutico, entre outros, que deram contributos 
decisivos, ainda que não tão falados e valoriza-
dos. O Baixo Alentejo tem todas as condições 
para se afirmar como uma das mais importan-
tes regiões do País. 

Mas há também o “reverso da medalha”…
Claramente que sim. O Baixo Alentejo é um 

território que, desde a década de 70, tem vindo 

a perder população e, atualmente, vive numa 
situação demográfica de extrema fragilidade. A 
continuarmos com o que temos vindo a fazer, 
este processo de empobrecimento social e de-
mográfico tornar-se-á implacável e irreversível. 
Urge operar ao nível do planeamento e, em si-
multâneo, da ação, porque já se perdeu dema-
siado tempo. Precisamos de nos unir, entidades 
públicas, privadas e população em geral, e não 
de “chutar” permanentemente para os outros 
o que é um problema nosso. Em suma: precisa-
mos de falar menos e fazer mais. Na capacidade 
de respondermos aos desafios reside o sucesso 
ou o insucesso da nossa missão. Espero, since-
ramente, que todos juntos possamos construir 
este futuro com respostas que sirvam os baixo 
alentejanos, contribuindo para o todo nacional 
e europeu e para a construção de um Mundo 

melhor para se viver.

E Aljustrel tem con-
tribuído para o cresci-
mento regional?

Aljustrel tem contri-
buído muito para a me-
lhoria nos indicadores 
económicos da região. 
Por exemplo, em ape-
nas cinco anos, passá-
mos de 102,7 milhões 
de euros para 146,8 
milhões de euros de 

exportações. Mas não é só: em 308 concelhos, 
Aljustrel surgiu recentemente no 83.olugar do 
mapa do poder compra a nível nacional. 

Uma mensagem final que queira deixar-nos?
A mensagem é que estamos no bom caminho. 

Estamos a sentir os efeitos práticos da nossa es-
tratégia no domínio do desenvolvimento econó-
mico, social e cultural, que não envolve apenas 
a câmara municipal, mas também um conjunto 
alargado de parceiros deste município, entre o 
setor público e o setor privado, que trabalham to-
dos os dias no sentido de promover o desenvolvi-
mento sustentável do Município de Aljustrel.  

“Aljustrel tem contribuído 
muito para a melhoria nos 
indicadores económicos da 

região. Por exemplo, em 
apenas cinco anos, passámos 

de 102,7 milhões de euros para 
146,8 milhões de euros de 

exportações”.
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Intervenções 
promovidas 
pela Câmara 
Municipal  
de Aljustrel no 
âmbito do pedu
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Pretendeu-se com esta intervenção apoiar a 
transição para uma economia de baixo teor de 
carbono em todos os setores, estendendo-se 
a ciclovia urbana de Aljustrel em cerca de 1,06 
quilómetros, viabilizando deslocações de natu-
reza quotidiana, fomentando-se a mobilidade 
suave e amiga do ambiente. 

Expansão da ciclovia urbana de 
Aljustrel

Investimento total: 298.329,45 euros
Elegível aprovado: 298.329,45 euros
Financiamento FEDER (Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional): 253.580,05 euros

€
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O objetivo principal foi preservar e proteger 
o ambiente e promover a eficiência energética 
através de um corredor ciclável de 1,60 quiló-
metros, nomeadamente entre o Bairro de São 
João e a vila de Aljustrel. 

Corredor ciclável Aljustrel  
– Bairro de São João

Investimento total: 220.536,15 euros
Elegível aprovado: 220.536,15 euros
Financiamento FEDER: 187.455,73 euros

€
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Uma intervenção que visou a criação de um 
corredor ciclável com uma extensão de 1,60 
quilómetros, que teve como objetivo propor-
cionar a mobilidade e facilitar as deslocações 
a equipamentos de saúde, de educação, entre 
outros. 

Corredor ciclável Aljustrel  
– Bairros de Vale d’Oca/Algares  
e Plano

Investimento total: 380.567,12 euros
Elegível aprovado: 380.567,12 euros
Financiamento FEDER: 323.482,05 euros

€
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Com este projeto pretendeu-se requalificar 
parte da rua da Quadra e o correspondente 
acesso aos campos de ténis e ao edifício do 
antigo lar da Santa Casa da Misericórdia de 
Aljustrel, melhorando as acessibilidades e as 
zonas de parqueamento. 

Requalificação da rua da Quadra e 
das traseiras do Jardim 25 de Abril

Investimento total: 155.226,50 euros
Elegível aprovado: 155.276,50 euros
Financiamento FEDER: 131.985,04 euros

€
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A requalificação do Mercado Municipal de 
Aljustrel permitiu potenciar a sua centralidade 
no contexto urbano e, ao mesmo tempo, me-
lhorar as condições de serventia para a popu-
lação, comerciantes e visitantes. 

Requalificação do Mercado 
Municipal de Aljustrel

Investimento total: 157.940,01 euros
Elegível aprovado: 157.940,01 euros
Financiamento FEDER: 134.249,01 euros

€
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Foi executada uma intervenção tendo em 
conta a valorização urbanística do espaço pú-
blico da praça da Resistência, melhorando, as-
sim, a zona envolvente e afirmando a sua cen-
tralidade. 

Valorização Urbana da Praça da 
Resistência

Investimento total: 72.760,13 euros
Elegível aprovado: 72.760,13 euros
Financiamento FEDER: 61.846, 10 euros

€
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Consistiu na reabilitação e adaptação do 
antigo edifício do Centro de Saúde de Aljustrel, 
transformando-o num novo espaço de cultura, 
de conhecimento (inventariação, classificação 
e investigação), de promoção e divulgação pa-
trimonial e turística.

Instalação do Centro de 
Documentação Local de Aljustrel

Investimento total: 1.350.626,76 euros
Elegível aprovado: 1.189.085,59 euros
Financiamento FEDER: 1.010.722,75 euros

€
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A operação permitiu a qualificação urbanís-
tica da zona envolvente ao Malacate Vipasca, 
visando a reconversão de espaços e unidades 
industriais abandonadas existentes no futuro 
Parque Mineiro de Aljustrel, impulsionando o 
potencial turístico da zona. 

Qualificação da zona envolvente ao 
Malacate Vipasca

Investimento total: 307.776,03 euros 
Elegível aprovado: 307.776,03 euros
Financiamento FEDER: 261.609,63 euros

€
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O Centro de Receção e Acolhimento está a 
ser construído no edifício dos antigos balneá-
rios da mina, junto a um dos poços de descida 
ao fundo (Malacate Viana). A operação abran-
ge ainda um conjunto de intervenções que vi-
sam a requalificação e dinamização da zona, 
tornando-a num espaço acessível e ao serviço 
da população. 

Centro de Receção e Acolhimento do 
Parque Mineiro de Aljustrel

Investimento total: 1.483.521,00 euros
Elegível aprovado: 926.070,18 euros
Financiamento FEDER: 787.159,65 euros

€
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Projeto que corresponde à primeira fase de 
requalificação urbana do troço central da ave-
nida da Liberdade, que consistiu na edificação 
de um parque de estacionamento de dois pi-
sos, com um total de 56 lugares de aparcamen-
to. 

Requalificação urbana do troço 
central da avenida da Liberdade

Investimento total: 481.335, 80 euros
Elegível aprovado: 510.640,11 euros
Financiamento FEDER: 434.044, 09 euros

€
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O Município executou uma intervenção que 
deu resposta a problemas concretos e que 
transformou a sua imagem a nível interno e 
externo, nomeadamente, com a beneficiação 
da rede viária, com a construção de passeios e 
espaços verdes e com uma rede de drenagem 
pluvial. 

Requalificação urbana do Bairro 
Mineiro de São João do Deserto

Investimento total: 329.783,53 euros
Elegível aprovado: 329.783,53 euros
Financiamento FEDER: 280.316,01 euros

€
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O objetivo foi a melhoria das condições ha-
bitacionais e sociais dos seus residentes, in-
tervindo, essencialmente, na rede viária e pe-
donal e na reformulação das infraestruturas, 
tendo em conta as condições de mobilidade, 
valorizando-se também a qualidade do espaço 
público. 

Requalificação urbana dos Bairros 
Mineiros de Algares e Plano

Investimento total: 524.135,39 euros
Elegível aprovado: 523.851,76 euros
Financiamento FEDER: 445,274,00 euros

€

21



Com esta operação pretendeu-se promo-
ver a qualidade do ambiente urbano no bairro 
mineiro, dando resposta à progressiva degra-
dação que se verificava nos espaços públicos, 
reabilitando-os e colocando novos elementos 
de composição, nomeadamente pavimentos, 
espaços verdes, iluminação pública, entre ou-
tros. 

Requalificação urbana do Bairro 
Mineiro de Vale d’Oca

Investimento total: 556.497,83 euros
Elegível aprovado: 556.247, 40 euros
Financiamento FEDER: 472.810,29 euros

€
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A Câmara Municipal de Aljustrel, no âmbito 
do presente Quadro Comunitário de Apoio 2014-
2020, candidatou e viu serem ainda aprovados 
outros projetos considerados prioritários para 
o desenvolvimento do concelho. 

O volume de compromisso financeiro assu-
mido traduz-se, assim, em importantes realiza-
ções e nos mais diversos domínios temáticos, 
dando resposta a necessidades da população e 
possibilitando a criação de novas infraestrutu-
ras e programas de apoio, que vão permitir um 
desenvolvimento sustentável e também uma 
resposta efetiva em várias áreas, preenchendo 
lacunas e possibilitando a atração de novos in-
vestimentos para este território.

A Câmara Municipal de Aljustrel, ao quadro 
de apoio que termina este ano, apresentou 37 
candidaturas ao Portugal 2020 e ao POCTEP – 
Programa Transfronteiriço Espanha – Portugal. E 
mais cinco candidaturas aos fundos nacionais.

Portugal 2020 
e POCTEP  

37 
candidaturas

Fundos
Nacionais

5 
candidaturas

Total 42

Mais obras e 
programas para 
o concelho de 
Aljustrel em 
curso
Candidaturas submetidas, aprovadas, 
em execução e encerramento
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Projetos e obras 
em destaque 
no âmbito 
do Quadro 
Comunitário 
2014-2020
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O projeto procedeu à reabilitação e adapta-
ção do edifício que serviu o antigo Matadouro 
Municipal. O Centro de Negócios de Aljustrel 
vai ser composto por 12 gabinetes de trabalho 
distribuídos por dois pisos e o objetivo é atrair 
para o concelho novas empresas.

Centro de Negócios de Aljustrel

Investimento total: 1.694.545,98 euros
Elegível aprovado: 1.183.520, 58 euros
Financiamento FEDER: 1.005.992, 49 euros

€
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Abrange uma superfície territorial de apro-
ximadamente 13,7 hectares e assume-se como 
um contributo para a colmatação urbana de 
uma zona da vila que denota uma estreita re-
lação física e funcional com a Zona Industrial 
de Aljustrel e também proximidade à EN2. Se-
rão edificados 61 lotes, acompanhados dos res-
petivos arranjos urbanísticos e paisagísticos. 

Investimento total: 2.207.189, 17 euros
Elegível aprovado: 2.207.189, 17 euros
Financiamento FEDER: 1.876.110,79 euros

Expansão da Área de Negócios de 
Aljustrel

€
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Permitirá assegurar o desenvolvimento har-
monioso e integrado de um território de 4,6 
hectares e que também tem uma estreita li-
gação à EN2. A obra contempla a criação de 
39 lotes para a instalação de atividades eco-
nómicas. Solução que será acompanhada de 
infraestruturas urbanísticas e espaços verdes. 

Área de Acolhimento Empresarial de 
Ervidel

Investimento total: 996.014.74 euros
Elegível aprovado: 996.014.74 euros
Financiamento FEDER: 846.612,53 euros

€
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Está calculada a edificação de 10 lotes e 
previstos os respetivos arranjos urbanísticos e 
paisagísticos. Neste local já se encontram exe-
cutadas todas as infraestruturas necessárias 
para a concretização da futura área empresa-
rial.

Qualificação da Área de Acolhimento 
Empresarial de São João de 
Negrilhos

Investimento total: 751.435,25 euros
Elegível aprovado: 576.871,54 euros
Financiamento FEDER: 490.340.81 euros

€
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O investimento pretende melhorar a quali-
dade dos serviços de abastecimento de água à 
população do Carregueiro, ligando a aldeia ao 
sistema de Abastecimento de Água do Roxo, 
nomeadamente, através da construção de uma 
conduta adutora e de um reservatório de água. 

Construção da Conduta Adutora ao 
Carregueiro e Reservatório

Investimento total: 618.595,03 euros
Elegível aprovado: 577.499,03 euros
Financiamento Fundo de Coesão: 490.874,18 
euros

€
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Um projeto com vista à redução da poluição 
urbana no Barranco do Vale de Coelheiros, no 
concelho de Aljustrel, com o objetivo de dotar 
a localidade com melhores serviços de sanea-
mento de águas residuais. 

Investimento total: 76.458, 33 euros
Elegível aprovado: 90.350.15 euros
Financiamento Fundo de Coesão: 76.797.63  
euros

Construção da ETAR de Aldeia dos 
Elvas

€
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A intenção foi a criação de uma estratégia 
de melhoria de marketing, reforçando os ma-
teriais promocionais do território, bem como 
a sinalética instalada na sede de concelho e 
nas freguesias. O objetivo foi aprimorar a co-
municação e reforçar as ações junto de vários 
mercados. 

Promoção Turística do Concelho de 
Aljustrel

Investimento total: 197.111,73 euros
Elegível aprovado: 197.111,73 euros
Financiamento Fundo Social Europeu (FSE): 
147.833,80 euros

€
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“Do campo à mina – Trilhos de 
observação no concelho de 
Aljustrel”

Com o objetivo de promover o turismo da 
região, no que respeita às atividades ligadas 
à natureza, bem como contribuir para a valori-
zação do património do concelho, o Município 
de Aljustrel pretende avançar com a criação de 
sete percursos direcionados para “o turismo 
de natureza”. Percursos, estes, que têm sete 
temáticas diferentes e que podem ser percor-
ridos a pé ou pedalando uma bicicleta BTT. 
Para além da criação dos trilhos, serão ainda 
criadas as respetivas infraestruturas de apoio 
à valorização e visitação das referidas áreas, 
incluindo a colocação de sinalética, de estru-
turas de observação, entre outros. 

•  Uma janela sobre a planície (Freguesia Rio 
de Moinhos);

•   Trilho dos moinhos e da ferrovia (União de 
Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos); 
(percurso entre Malpique, moinho, malha      
ferro, Pires - rua de Beja);

•    Trilho das Termas (São João do Deserto)
Caminhos e encruzilhadas de ir às termas;

•  Trilho das Pedras Brancas (União de Fre-
guesias de Aljustrel e Rio de Moinhos);

•  Percurso da Ermida e do Castelo (Fregue-
sia Messejana);

•  Da vinha à talha – Percursos de exploração 
vitivinícola (Freguesia Ervidel);

•  À Descoberta dos cheiros e dos aromas 
(Freguesia São João de Negrilhos);

Investimento total: 1 251 814,19 euros
Elegível aprovado: 1 251 814, 19 euros
Financiamento FEDER: 938 860,64 euros

€

// Trilho Uma janela sobre a planície (Freguesia de Rio de Moinhos)
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Total de 
Candidaturas 
do Município de 
Aljustrel
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CANDIDATURAS DO MUNICIPIO DE ALJUSTREL NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 E POCTEP 2020

Designação da Operação Estado  
Candidatura Inv. Total

Custo 
Total 

Aprovado

Elegível 
Aprovado

Apoio 
Total 

Aprovado
Fundo

PO Alentejo2020

Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano - PEDU

Corredor Ciclável Aljustrel-Bairros Vale d’Oca/
Algares/Plano

Em  
Encerramento 380 567,12 380 567,12 380 567,12 323 482,05 FEDER

Corredor ciclável Aljustrel - Bairro S.João Em  
Encerramento 220 536,15 220 536,15 220 536,15 187 455,73 FEDER

Expansão da ciclovia urbana de Aljustrel Em  
Encerramento 298 329,45 298 329,45 298 329,45 253 580,05 FEDER

Instalação do Centro de Documentação Local de 
Aljustrel Em Execução 1 350 626,76 1 189 085,59 1 189 085,59 1 010 722,75 FEDER

Centro de Receção e Acolhimento do Parque 
Mineiro de Aljustrel Em Execução 1 483 521,00 1 483 521,00 926 070,18 787 159,65 FEDER

Qualificação da zona envolvente ao Malacate 
Vipasca

Em  
Encerramento 307 776,03 307 776,03 307 776,03 261 609,63 FEDER

Requalificação da Rua da Quadra e das Traseiras 
do Jardim 25 de Abril

Em  
Encerramento 155 226,50 155 276,50 155 276,50 131 985,04 FEDER

Requalificação Urbana do Troço Central da Aveni-
da da Liberdade - Fase I

Em  
Encerramento 481 335,80 510 640,11 510 640,11 434 044,09 FEDER

Valorização Urbana da Praça da Resistência Em  
Encerramento 72 760,13 72 760,13 72 760,13 61 846,10 FEDER

Requalificação do Mercado Municipal Em  
Encerramento 157 940,01 157 940,01 157 940,01 134 249,01 FEDER

Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de S. 
João do Deserto

Em  
Encerramento 329 783,53 329 783,53 329 783,53 280 316,01 FEDER

Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de Vale 
d’Oca Em Execução 556 497,83 556 497,83 556 247,40 472 810,29 FEDER

Requalificação Urbana dos Bairros Mineiros do 
Plano e de Algares

Em  
Encerramento 524 135,39 526 472,97 523 851,76 445 274,00 FEDER

Sub-Total 6 319 035,70 6 189 186,42 5 628 863,96 4 784 534,40

Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – PDCT

Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura 
para todos Submetida 116 758,35 116 758,35 116 758,35 99 244,60 FSE

Redução do abandono escolar - Planos inte-
grados e inovadores de combate ao insucesso 
escolar

Submetida 172 066,48 172 066,48 172 066,48 146 256,51 FSE

AlCultura Em  
Encerramento 224 436,34 224 436,34 224 139,34 190 518,44 FEDER

Melhoria da eficiência energética do edifício da 
Câmara Municipal de Aljustrel Admitida 213 839,12 213 839,12 187 138,97 84 212,54 FEDER

Melhoria da eficiência energética do edifício 
da Câmara Municipal de Aljustrel -  Auditoria e 
Diagnóstico

Admitida 23 985,00 23 985,00 23 985,00 20 387,25 FEDER

SAMA IV - Modernização Administrativa do Mu-
nicípio de Aljustrel

Em  
Encerramento 166 599,16 166 599,16 166 599,16 141 609,29 FEDER

EmCante Em  
Encerramento 327 920,48 327 920,48 327 495,48 237 925,48 FEDER

Planos Inovadores de Combate ao Insucesso 
Escolar 

Em  
Encerramento 175 171,76 175 171,76 175 171,76 148 896,00 FSE

Ampliação do Centro Escolar Vipasca Em Execução 1 813 643,11 1 439 964,80 94 510,57 80 334,00 FEDER

Sub-Total 3 234 419,80 2 860 741,49 1 487 865,11 1 149 384,11
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Designação da Operação Estado  
Candidatura Inv. Total

Custo 
Total 

Aprovado

Elegível 
Aprovado

Apoio 
Total 

Aprovado
Fundo

“Domínio  Competitividade e Internacionalização (Infraestruturas de Acolhimento Empresarial)“

Área de Acolhimento Empresarial de Ervidel Admitida 996 014,74 996 014,74 996 014,74 846 612,53 FEDER

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial 
de S. João de Negrilhos Em Execução 751 435,25 576 871,54 576 871,54 490 340,81 FEDER

Centro de Negócios de Aljustrel Em Execução 1 694 545,98 1 694 545,98 1 183 520,58 1 005 992,49 FEDER

Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de 
Aljustrel Admitida 2 207 189,17 2 207 189,17 2 207 189,17 1 876 110,79 FEDER

Sub-Total 5 649 185,14 5 474 621,43 4 963 596,03 4 219 056,62

Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património 
natural e cultural)

Promoção Turística do Concelho de Aljustrel - II Admitida 400 160,47 400 160,47 383 354,98 325 851,73 FEDER

Do campo à mina - Trilhos de observação no 
Concelho de Aljustrel

Aceite pelas 
Entidades / 
Contratada

1 251 814,19 1 251 814,19 1 251 814,19 938 860,64 FEDER

Promoção Turística do Concelho de Aljustrel Em  
Encerramento 197 111,73 197 111,73 197 111,73 147 833,80 FSE

Domínio da Inclusão Social e Emprego (PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local)

Integração de jovens e/ou adultos no mercado 
laboral - PEPAL Submetida 88 047,48 88 047,48 88 047,48 74 840,36 FSE

PEPAL Em  
Encerramento 50 540,13 50 540,13 50 540,13 46 496,92 FSE

Sub-Total 1 987 674,00 1 987 674,00 1 970 868,51 1 533 883,45 FEDER

TOTAL Alentejo 2020 17 190 314,64 16 512 223,34 14 051 193,61 11 686 858,57

PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos -POSEUR 2020

Elaboração de cadastro das infraestruturas 
existentes de abastecimento de água e sanea-
mento de águas residuais em baixa no município 
de Aljustrel

Concluída 70 589,70 70 589,70 70 589,70 60 001,25 Fundo 
Coesao

Construção da Estação Elevatória de Águas Re-
siduais do Bairro do Plano

Em  
Encerramento 50 472,82 50 472,82 50 472,82 42 901,90 Fundo 

Coesao

Construção da ETAR do Carregueiro Em  
Encerramento 75 666,29 74 994,48 74 994,48 63 745,31 Fundo 

Coesao

Construção de Conduta Adutora ao Carregueiro e 
Reservatório Em Execução 618 595,03 577 499,03 577 499,03 490 874,18 Fundo 

Coesao

Construção da ETAR de Aldeia dos Elvas Em  
Encerramento 76 458,33 90 350,15 90 350,15 76 797,63 Fundo 

Coesao

Sub-Total 891 782,17 863 906,18 863 906,18 734 320,27

“ Programa de Cooperação Interreg V A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020“

GEO_FPI: Observatorio transfronterizo para la 
valorización geo-económica de la Faja Pirítica 
Ibérica

Em Execução 199 999,97 199 999,97 199 999,97 149 999,98 FEDER

Sub-Total 199 999,97 199 999,97 199 999,97 149 999,98

TOTAL 18 282 096,78 17 576 129,49 15 115 099,76 12 571 178,82
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Designação da Operação Estado  
Candidatura Inv. Total Custo Total 

Aprovado
Elegível 

Aprovado
Apoio Total 
Aprovado

Programa Valorizar  - Turismo de Portugal

Instalação de Hotspots para rede Wi-Fi e Muppi´s Digitais para 
divulgação de informação turística do Concelho de Aljustrel Concluída 60 393,00 60 393,00 60 393,00 50 000,00

Museu Acessível Em Execução 64 096,55 64 096,55 64 096,55 57 686,90

Nos trilhos da memória: centro interpretativo ferroviario e com-
boio  turistico mineiro” Submetida 417 404,17 417 404,17 389 800,66 272 860,46

NAS ASAS DA PALAVRA - Centro de Interpretação Literário de 
Aljustrel Submetida 210 888,28 210 888,28 210 888,28 147 621,80

Sub-Total 752 782,00 752 782,00 725 178,49 528 169,15

CONTRATO PROGRAMA  - PROGRAMA BEM - BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS referente ao Programa Nacional de Coesão 
Territorial          

Beneficiação e modernização de infraestruturas no complexo 
desportivo de Aljustrel Em Execução 298 838,07 298 838,07 298 838,07 179 302,84

Sub-Total 298 838,07 298 838,07 298 838,07 179 302,84

TOTAL 1 051 620,07 1 051 620,07 1 024 016,56 707 471,99
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