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1. Plano de Actividades 2009 

 

A Fundação Serrão Martins é uma instituição de direito privado e utilidade 

pública com sede na Mina de S. Domingos, concelho de Mértola. Tem como 

membros fundadores a Câmara Municipal de Mértola e La Sabina – Sociedade 

Mineira e Turística, SA. A Fundação prossegue fins sociais, culturais, artísticos, 

educativos, científicos e económicos com vista à elevação do nível sócio 

cultural e técnico do concelho, em harmonia com os princípios tradicionais da 

região.  

 

O Plano para 2009 terá como objectivo geral, consolidar e qualificar as 

competências da Fundação na área da preservação e valorização do 

património e história mineira do concelho. Definem-se como linhas orientadoras 

do plano a (o): 

 

� Consolidação do modelo organizacional e funcional da Fundação 

através da normalização e monitorização de procedimentos técnicos, 

administrativos e financeiros; 

� Reforço da parceria com a Câmara Municipal de Mértola no sentido 

da assessoria no planeamento, financiamento, gestão e avaliação de 

projectos estruturantes em matéria de Património, Turismo e 

Desenvolvimento; 

� Conceptualização, candidatura, execução e avaliação de projectos 

e iniciativas de acção que concretizem o objecto social da Fundação no 

âmbito das áreas de intervenção que preconiza; 

� Reforço, recuperação, restauro, avaliação e divulgação do acervo 

documental e espólio mineiro da Fundação; 

� Reforço e diversificação das actividades de animação e educação 

com vista à promoção e rentabilização do património existente; 
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� Melhoria das acessibilidades e condições de visitação; 

� Reforço do trabalho de investigação e conhecimento associado à 

história, património edificado, património natural e geológico da Mina de 

S. Domingos e área envolvente; 

� Participação em redes de parceiros, nacionais e internacionais, para 

intercâmbio de experiências e potenciação da capacidade e qualidade 

da acção da Fundação.  

 

Para o ano de 2009 a sua acção decorre em 5 áreas complementares: 

 

 

 

Recuperação, manutenção e promoção turística do património edificado, 

histórico, cultural e etnográfico do concelho, em particular, na Mina de S. 

Domingos. 

 

ACÇÕES 

 

→ Formação 

� Promoção de workshops formativos para guias turísticos sobrea  

área da Mina de S. Domingos (temática do património histórico 

edificado, natural, etnográfico, …) 

 

→ Alojamento Turístico  

� Elaboração de um projecto/candidatura de aquisição e 

recuperação de habitações de antigos mineiros para fins turísticos 

e científicos. 

 

→ Boas Práticas  

� Visitas a outras explorações mineiras para conhecimento e 

intercâmbio de boas práticas. 

TURISMO & DESENVOLVIMENTO  



Fundação Serrão Martins 
             Plano de Actividades 2009 
              

 

Página | 3  

 

 

→ Projecto TRILHOS 

� Identificação, criação e sinalética de percursos pedestres; 

� Realização experimental de percursos de interpretação natural e 

patrimonial; 

� Elaboração de brochuras de apoio aos percursos nas línguas 

portuguesa, espanhola e portuguesa; 

� Criação de actividades de animação associadas aos percursos: 

� Observação da flora e fauna (particularmente aves); 

� Organização de uma exposição sobre a Erica 

Andevalensis 

� Edição de materiais informativos. 

 

 

 

Valorização e requalificação do espaço público, parceria na investigação 

associada aos problemas ambientais causados pelo funcionamento e 

posterior abandono da exploração mineira.  

 

ACÇÕES 

 

→ Acessibilidade, sinalética e protecção ambiental 

� Levantamento e sinalização de zonas perigosas; 

� Sinalética turística na Mina de S. Domingos; 

� Protecção dos vestígios arqueológicos existentes; 

� Obras de recuperação da Casa do Mineiro; 

� Criação de passeios pedonais na estrada principal. 

 

 

 

 

PATRIMÓNIO E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E URBANA  
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Promoção da herança cultural e patrimonial associada à tradição mineira 

junto da comunidade em geral e de grupos preferenciais: crianças, 

estudantes, população concelhia e limítrofe. 

 

ACÇÕES 

 

→ Oficinas Didácticas e Tecnológicas 

� Realização de 3 Oficinas (ex. Cadeiras de Buinho; Brinquedos 

Antigos; Cestaria) 

 

→ Maleta Pedagógica Geológica 

� Preparação/ elaboração de uma candidatura para a edição da 

Maleta Pedagógica; 

� Identificação de parceiros; 

� Criação dos conteúdos.  

 

 

 

 

Reforço e promoção da investigação científica e conhecimento ligado ao 

património natural, geológico, etnográfico, industrial e mineiro da Mina de S. 

Domingos e área envolvente.  

 

ACÇÕES 

 

� Criação de Base de Dados de Investigadores e Instituições com 

trabalho realizado sobre a Mina de S. Domingos; 

� Criação da Base de Dados sobre Mecenas e Mineiros; 

EDUCAÇÃO E PATRIMÓNIO  

INVESTIGAÇÃO E CONHECIMENTO  
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� Recolha, inventariação e tratamento do espólio mineiro; 

� Preparação de uma Bolsa de Investigação. 

 

→ Publicações 

� Reedição da publicação “Fotogramas da Memória”; 

� Edição de publicação com os trabalhos dos finalistas da ESAP; 

� Edição e publicação de textos antigos e actuais sobre a Mina; 

� Edição de publicação sobre a Erica Andevalensis; 

� Produção de materiais de apoio aos serviços educativos; 

� Edição de colecção de postais.  

 

→ Exposições 

� Preparação da exposição sobre a Erica Andevalensis 

� Organização de exposição sobre bibliografia mineira 

 

 

 

Unidade funcional de apoio ao Conselho de Administração e respectivos 

sectores de intervenção da Fundação. Sendo transversal, tem por objectivo 

geral a organização dos procedimentos administrativos e financeiros; a 

sistematização de informação financeira e assessoria às tomadas de decisão.  

 

O âmbito do seu domínio de intervenção prevê as áreas: 

� da Coordenação Técnica (coordenação das actividades, gestão da 

equipa, planeamento e gestão) 

� dos Recursos Humanos (selecção, recrutamento, integração, 

processamento salarial, avaliação de desempenho, formação interna); 

� dos Serviços Administrativos (comunicações, expediente, atendimento 

e recepção, arquivo); 

GESTÃO & ADMINISTRAÇÃO  
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� dos Serviços Financeiros (contabilidade geral e analítica, avaliação 

financeira); 

� do Economato (aprovisionamento e compras). 

 

ACÇÕES 

 

Nesta área, as principais acções vão no sentido do: 

 

• Monitorização dos procedimentos técnicos, administrativos e financeiros 

da Fundação; 

• Reforço dos equipamentos e materiais de apoio à acção; 

• Preparação de uma linha de merchandising. 
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2. Plano de Actividades em valores 

Acessibilidade e Protecção Ambiente ______________________________5.000,00 
• Levantamento e sinalização das zonas perigosas (antiga Mina);  

   

• Protecção dos vestígios arqueológicos existentes;    

  

• Obras de Recuperação da Casa do Mineiro (Infiltrações);   

  

 

Investigação e Conhecimento       ___10.500 € 
• Criação de Base de Dados de Investigadores e Instituições com 

trabalho 

realizado sobre a Mina S. Domingos;       

• Criação de Base de Dados sobre Mecenas e Mineiros;   

   

• Recolha, Inventariação e Tratamento do Espólio Mineiro (inclui aquisição 

de espólio)    

• Criação de uma Bolsa de Investigação.     

     

Actividades de Animação      _________1.500 € 
• Organização de Exposição sobre Bibliografia Mineira.   

     

 

Educação e Património       ___5.000 € 

• Organização de 3 Oficinas Tecnológicas (ex. Cadeiras de Buinho; 

Brinquedos; Cestaria…) ;          

• Participação em Acções de Formação (Guias turísticos; informática; 

Arquivo;…)            

• Visitas de Estudo a outros complexos mineiros;     

      

• Preparação da edição de uma Maleta Pedagógica Geológica (2010); 

  

 

Divulgação     ______   19.280 € 
• Preparação de Linha de Merchandising;     

    2.000 € 

• Reedição da publicação “Fotogramas da Memória”;   

    5.280 € 
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• Edição de Publicação com os trabalhos dos Finalistas da ESAP;  

    3.000 € 

• Edição de Publicação de textos antigos e actuais sobre a Mina;  

    3.500 € 

• Edição de Colecções de Postais;       

   1.500 €   

• Edição de desdobráveis e mapas de percursos;    

    1.000 € 

• Edição de Publicação sobre a Erica Andevalensis;    

   2.500 € 

• Produção de materiais de apoio aos Serviços Educativos;   

      500 € 

 

Pessoal 

• Despesas com Pessoal (vencimentos, subsídios, ajudas de custo, 

Encargos com segurança social, outros…)     

 19.450 € 

 

Equipamentos e Software 

• GPS   + Photoshop + Anti Vírus        

   1.350 € 

 

Consumíveis 

• Material de escritório, Combustíveis, etc.     

   1.250 € 

 

 

 

Projecto Trilhos (candidatura)  ______   32.004 € 
• Edição de Livro das Aves de Mértola; 

• Restauro Ecológico 

• Exposição Erica Andevalensis 

 


