
 

 

 

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO RIBEIRINHO E HISTÓRICO 

DE S. TEOTÓNIO 

 

Memória Descritiva  

 

a. Enquadramento nas tipologias de investimento previstas no aviso de concurso 

 

A presente candidatura enquadra-se na Prioridade de Investimento 6.5. – “Adoção de medidas 

destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar 

zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a 

promover medidas de redução de ruído”, na tipologia b) Reabilitação de espaço público, desde 

que associada a ações de reabilitação do conjunto edificado envolvente em curso ou 

concluídas há 5 anos ou menos, podendo envolver a demolição de edifícios para criação de 

espaço público e a recuperação e expansão de infraestruturas verdes. 

 

b. Descrição detalhada da candidatura, dos seus objetivos e da necessidade e 

oportunidade da realização da operação 

 

A regeneração do espaço urbano do concelho de Odemira reúne um conjunto de intervenções 

relacionadas com a qualidade do sistema urbano regional, referidas no PO Alentejo, 

enquadrados e concentrados no âmbito da melhoria do ambiente urbano, com evidência no 

carácter de identidade local e distinto do seu edificado, nomeadamente, no que respeita ao 

património arquitetónico e urbanístico. 
 
Reforçando e qualificando a atividade urbana é fundamental a implementação de iniciativas de 

qualificação urbanística e ambiental, através da reabilitação de espaços públicos e de criação 

de novas dinâmicas de vivência. 
 
A intervenção de requalificação do núcleo antigo e ribeirinho de S. Teotónio visa a criação de 

um novo factor de competitividade da vila, directamente assente na matriz social e urbana 

endógena, através de um modelo de promoção da qualidade ambiental, da saúde e bem-estar, 

da integração social e da tolerância. O novo eixo viário que estrutura longitudinalmente a vila, 

permite agora repensar o núcleo antigo e ribeirinho de forma integrada, através da valorização 

de uma área urbana em decadência, apoiada num cordão verde estruturante e de grande valor 



ambiental, gerando assim, uma nova centralidade e um espaço de representação de cidadania 

e de partilha que permitirá resolver problemas prementes que prejudicam a qualidade de vida 

e a imagem da vila de S. Teotónio. 
 
As ações que integram a operação “Requalificação do núcleo antigo e ribeirinho de S. 

Teotónio”, assentam na reabilitação do espaço público, nomeadamente através de um 

conjunto de intervenções efetuadas no Jardim de S. Teotónio. Atendendo ao fato de se tratar 

de um jardim inserido no limite da malha urbana e em contato com os campos agrícolas 

adjacentes, a intervenção passa pela criação de um espaço capaz de privilegiar os espaços de 

recreio, propícios para o encontro, manifestações culturais (anfiteatro) e desportivos (circuito 

de manutenção). Preservam-se os espaços originais de biodiversidade de flora e fauna, 

convidando à sua exploração e observação.  
 
A operação “Requalificação do núcleo antigo e ribeirinho de S. Teotónio”, tem como objetivo 

principal a promoção da qualidade ambiental urbanística e paisagística do centro urbano na 

Vila de S. Teotónio. 
 
A presente operação é complementar ao projeto “Dotação de Vias e Passeios Pedonais 

dedicadas na Vila de S. Teotónio” (aprovada e executada no PEDU), que promove a qualidade de 

vida urbana e a redução das emissões de carbono e gases de estufa.  

 

c. Calendário de realização física e financeira 

 

Data de Início (física) – 07/03/2014                         Data de Conclusão (física) – 13/06/2017                                              

Data de Início (financeira) – 23/04/2014                Data de Conclusão (financeira) – 31/12/2017                                             

 

d. Identificação e justificação dos Indicadores de realização e de resultado que 

permitam avaliar o contributo da candidatura para os respetivos objetivos.  

 

Os indicadores de realização e de resultado estão em consonância com os valores contratados 

no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Odemira (ver tabela 

seguinte). A presente operação representa um dos 7 projetos de regeneração urbana 

previstos, que contribuirá para o aumento de espaços abertos ou reabilitados em áreas 

urbanas. 

Indicador Tipo Unidade Meta Valor Ref 

Espaços abertos criados ou reabilitados em 

áreas urbanas 
Realização M2 13.990,43 0,00 

Aumento do grau de satisfação dos residentes 

que habitam em áreas com estratégias 

integradas de desenvolvimento urbano 

Resultado 1 a 10 2,00 0,00 



 

e. Caracterização técnica e fundamentação de cada componente de investimento, 

incluindo cálculos justificativos do apuramento do investimento elegível e não elegível 

propostos e a respetiva calendarização de realização física e financeira.  

 

A presente operação integra as seguintes componentes de investimento: 

 

- Execução do Jardim de S. Teotónio - a obra em causa refere-se à construção de um jardim 

público, onde são executados todos os trabalhos de construção civil necessários, assim como a 

construção de todas as infraestruturas necessárias ao bom funcionamento do equipamento 

em questão. Teve início com os trabalhos de implantação e piquetagem da obra, seguida do 

movimento de terras necessários para a implantação do jardim. De seguida, a abertura de 

caixas para colocação de pavimentos, espalhamento das camadas de base, e pela implantação 

das redes de drenagem, rega e infraestruturas elétricas. Após estes trabalhos, deu-se início à 

execução dos pavimentos e colocação de equipamentos, bem como todos os trabalhos de 

construção civil necessários para a elaboração de todas as especialidades, tais como: abertura 

e fechamento de roços e valas, execução de muretes, reposição de pavimentos e outros; 

 
 
- Aparelhos para Parque Infantil, Aparelhos de Geriatria e Mobiliário Urbano para o Jardim 

de S. Teotónio - aquisição de um conjunto de aparelhos para dotar o Jardim de S. Teotónio, 

com todas as valências para a sua utilização; 

 
 
- Aquisição de Candeeiros para o Jardim de S. Teotónio - aquisição de iluminárias e colunas 

para o Jardim de S. Teotónio, com a necessidade efectiva de iluminação com vista a melhorar a 

segurança do local e ficar mais agradável para os utilizadores; 

 
 
- Execução do Jardim de S. Teotónio - 2ª Fase – a necessidade da intervenção implica diversas 

obras implica diversas obras entre as quais a execução de um regato pela substituição de um 

troço de águas públicas pluviais e respectivas caixas, regato este com a forma trapezoidal em 

pedra da região incluindo dissipadores de energia. Esta proposta justifica-se devido às caixas 

de visita e a tubagem estarem implantadas num talude muito inclinado e que a tubagem se 

deslocou das referidas caixas derivado a não consolidação do talude. De igual modo propõe-se 

também a execução de uma drenagem na zona do prado verde, sendo que se este trabalho 

não for efectuado o prado não resiste pelo excesso de água no subsolo, assim como a 

execução de um muro de contenção do talude, e de uma ponte pedonal de transição entre a 

parte da Faceco e o anfiteatro; 

 

- Aparelhos para a Prática Física ao Ar Livre para o Jardim de S. Teotónio  - aquisição de um 

conjunto de aparelhos para a prática física ao ar livre para o Jardim de S. Teotónio. 

 

 

 

 



DESIGNAÇÃO VALOR 

1. Execução do Jardim de S. Teotónio 138.410,32 € 

IVA 6% 8.304,62 € 

2. Aparelhos para Parque Infantil, Aparelhos de 
Geriatria e Mobiliário Urbano para o Jardim de S. 
Teotónio 

26.500,00 € 

IVA 23% 6.095,00 € 

3. Aquisição de Candeeiros para o Jardim de S. 
Teotónio 

34.400,00 € 

IVA 23% 7.912,00 € 

4. Execução do Jardim de S. Teotónio - 2ª Fase 59.046,54 € 

IVA 6% 3.542,79 € 

5. Aparelhos para a Prática Física ao Ar Livre 
para o Jardim de S. Teotónio 

57.545,00 € 

IVA 23% 13.214,42 € 

TOTAL OPERAÇÃO 354.879,69 € 

TOTAL ELEGÍVEL 289.291,36 € 

 

 

f. Justificação detalhada da correspondência entre os valores propostos para as 

componentes e as ações, e respetivos procedimentos contratuais.  

Os procedimentos de contratação pública vão anexos à presente candidatura. 

 

g. Grau de maturidade das componentes de investimento.  

Das 5 componentes que integram a operação “Requalificação do Núcleo Ribeirinho e Histórico 

de S. Teotónio”, apenas falta concluir financeiramente a componente 5. Aparelhos para a 

Prática Física ao Ar Livre para o Jardim de S. Teotónio. 

 

h. Sustentabilidade da candidatura após realização do investimento.  

Com esta operação o Município de Odemira, transfere para a Freguesia de São Teotónio um 

valor de 18.000,00€ anuais, que corresponde ao custo de exploração e manutenção do Jardim 

de S. Teotónio, conforme se pode comprovar no Contrato Interadministrativo que se anexa. 

 

 

 



i. Plano de comunicação a desenvolver no decurso da implementação da operação e na sua 

conclusão, de acordo com a alínea l) do artigo 5º do RE SEUR. 

O Município de Odemira cumprirá a divulgação e publicitação do apoio concedido pelos 

Fundos da União Europeia, consagrada na legislação comunitária e nacional, com o objetivo de 

informar os beneficiários finais e a opinião pública em geral sobre o papel desempenhado pela 

União Europeia, através dos fundos estruturais, e pelo Estado Português, no âmbito do 

Portugal 2020, nos projetos cofinanciados e nos respetivos impactos e resultados.  

O Município de Odemira colocará um painel publicitário durante o decurso das obras de 

construção, sendo este substituído por uma placa descritiva permanente a colocar no local da 

intervenção, aquando do términus da operação.  

Durante o decurso da operação, o Município procederá à sua publicitação, tanto no seu site, 

como no Boletim Municipal "Odemira em Noticia". 

 

Odemira, 11 de Dezembro de 2017. 

O Presidente da Câmara Municipal de Odemira, 

 

José Alberto Guerreiro, Eng.º  


