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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 22 de abril de 2019 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

presta-se a seguinte informação à assembleia municipal de São Brás de Alportel acerca da 

atividade municipal desenvolvida no período subsequente à última reunião ordinária 

deste órgão deliberativo, em 25 de fevereiro de 2019.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 DOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I.

a. Categoria de Assistente Operacional. Motorista de pesados. 

De modo a promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento de 

postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e existindo um lugar vago no mapa de 

pessoal de 2019, pelo motivo de reforma por pensão de velhice de um trabalhador, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a ocupação deste posto de trabalho, por tempo 

indeterminado, na carreira/categoria de assistente operacional (motorista de pesados), para a 

Divisão Técnica Municipal, mediante recurso à reserva de recrutamento interna.  

(Reunião – 06/03/2018) 

b. Categoria de Assistente Operacional. Tratorista. 

De modo a reforçar a equipa do Serviço de Energia, Rede Viária e Sinalização da Divisão 

Técnica Municipal e dada a disponibilidade de posto de trabalho no mapa de pessoal para 

2019, a Câmara Municipal procedeu à abertura de procedimento concursal para ocupação, 

por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente 

operacional, para exercer funções de Tratorista no Serviço em referência. 

(Reunião – 06/03/2019)  

 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA II.

No âmbito do processo de modernização administrativa em curso, a Câmara Municipal 

encontra-se em fase de implementação e respetiva execução de dois projetos de carácter 

supramunicipal, nomeadamente: 

> Projeto SIMPLEX 2.0: Neste momento, o consórcio liderado pelo Município de Faro está a 

avançar com a reprogramação da candidatura junto do Gestor do CRESC Algarve 2020 para o 

ano de 2019. Após a aplicação em termos informáticos do sistema de gestão documental 

“MyDoc”, o município de São Brás de Alportel encontra-se em fase de adaptação e 

reengenharia de processos para o pleno funcionamento do mesmo. A implementação deste 

sistema, ao qual se seguirá, complementarmente, o sistema “MyNet”, é o primeiro passo, 
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necessário, para a disponibilização de serviços municipais on-line, objetivo que se pretende 

alcançar em prol da melhoria dos serviços prestados ao munícipe.  

Ainda no âmbito deste projeto, já se encontra contratualizado com a empresa Edubox o 

fornecimento da plataforma SIGA, referente à aquisição on line das refeições dos refeitórios 

escolares do município, a instalar no início do próximo ano letivo 2019/2020, com vista a 

facilitar esta tarefa às famílias relativa às refeições escolares e prolongamentos dos alunos do 

pré-escolar e 1º ciclo. 

> Projeto Algarve Mais Digital: A Associação de Municípios do Algarve contratou a consultora 

JNZ e está neste momento a ultimar o Modelo de Gestão do Órgão Consultivo 

Multimunicipal e o Modelo de Governação Intermunicipal para as seguintes áreas de 

intervenção: atendimento multicanal, arquivo, gestão de eventos e gestão de ocorrências. O 

Município de São Brás de Alportel tem acompanhado o desenvolvimento dos trabalhos, 

dedicando-se ainda à portabilidade do sítio do Município e respetivos microsites, de forma a 

torná-los acessíveis nas diversas plataformas de consulta.  

 SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O BREXIT  III.

Associando-se ao Plano de Contingência Português sobre o BREXIT, e dada a forte expressão 

da comunidade britânica no concelho, a Câmara Municipal encontra-se a promover uma 

campanha de divulgação do plano e a prestar esclarecimentos, com o apoio do Serviço de 

Taxas e Licenças do município, bem como do Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes (CLAIM), sediado no Centro de Apoio à Comunidade. 

Neste âmbito, o Cineteatro São Brás acolheu, no dia 13 de março, uma sessão de 

esclarecimento sobre o BREXIT, promovida pelo embaixador britânico em Portugal, Chris 

Sainty, com o apoio do município, com o objetivo de focar alguns dos impactos levantados 

com a possibilidade de saída do Reino Unido da União Europeia. 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 

 PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. I.

a. Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de São 

Brás de Alportel. Aprovação. 

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta aprovou, no passado dia 6 de março, a proposta 

de revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de São Brás de Alportel 

(PMDFCI), com vigência até 2021, um instrumento de elevada importância que se pretende 

em contínua adaptação para o fortalecimento de sinergias entre o município e as diversas 

entidades, para uma prevenção cuidada e uma atuação célere e eficaz. 
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A revisão do plano contemplou diversas atualizações e aperfeiçoamentos no Caderno I e em 

especial no Caderno II nomeadamente no que diz respeito ao planeamento de intervenção de 

cada entidade membro da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), bem como a 

revisão da cartografia de perigosidade, entre outros aspetos considerados.  

A proposta de revisão do Plano foi discutida e aprovada em sede da Comissão Municipal, 

encontrando-se neste momento a aguardar parecer do Instituto de Conservação da Natureza 

e das Florestas para posterior submissão à aprovação da Câmara Municipal, ao que se seguirá 

consulta pública e aprovação em sede de Assembleia Municipal. 

 ESTRATÉGIA DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS RURAIS 2019 II.

Na reunião realizada a 8 de abril do corrente, a Comissão Municipal de Proteção Civil aprovou 

a Estratégia de Ação de Prevenção de Incêndios Rurais para o ano de 2019, a dá continuidade 

às estratégias desenvolvidas nos anos anteriores, com um conjunto de ações desenvolvidos 

pelo município e por um largo conjunto de entidades, envolvidas nesta missão, em prol da 

prevenção dos incêndios rurais.  

a. Faixas de Gestão de Combustível na rede primária  

Dando seguimento à prática autárquica de bom uso de fundos comunitários, que possam vir a 

reforçar os recursos financeiros da autarquia para aumentar a sua capacidade de intervenção 

no terreno, a Câmara Municipal procedeu à elaboração de uma candidatura à medida de 

“Prevenção da Floresta contra agentes biótico e abióticos” do PDR 2020, para a realização de 

Faixas de Gestão de Combustível na rede primária com uma área de cerca de 218 há. Uma vez 

aprovada esta candidatura, encontra-se a decorrer o procedimento de contratação pública 

para a execução destes trabalhos determinantes na salvaguarda da floresta e populações. 

b. Limpeza de vegetação no perímetro de aglomerados populacionais e 

edificações  

Além dos trabalhos de silvicultura preventiva que decorrem de forma regular e contínua, a 

Câmara Municipal encontra-se a iniciar os trabalhos de limpeza de vegetação em torno dos 

aglomerados populacionais em regime de substituição, na zona serrana, Bico Alto, Outeiro e 

Juncais. 

c. Novo Ponto de Água – Hortas e Moinhos  

Encontra-se concluída a obra de criação do novo Ponto de Água de Hortas e Moinhos, para 

abastecimento de meios aéreos. Um investimento no valor de 32.080,93€, que consistiu na 

reabilitação de um espaço que outrora acolheu a Estação de Tratamento de Águas Residuais. 

Composto por um tanque principal de abastecimento aéreo com capacidade para 

aproximadamente 180m3 de água e um tanque de apoio com capacidade de 120 m3, 

alimentado em exclusivo por água de nascente, o novo Ponto de Água trata-se de um projeto 

totalmente sustentável e ecológico, que veio reforçar a resposta de combate a incêndios 

rurais.  
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d. Equipa Municipal de Sapadores Florestais  

Na continuidade da nobre missão de defesa da floresta, a equipa Municipal de Sapadores 

Florestais, que iniciou funções há justamente 1 ano, a 15 de março de 2018, encontra-se a 

trabalhar nas áreas da silvicultura preventiva, na vertente da gestão de combustível florestal 

com recurso a técnicas manuais, moto manuais, entre outras atividades de âmbito da 

proteção civil e defesa da floresta contra incêndios. 

Atendendo às especificidades dos equipamentos utilizados por esta equipa municipal, e com 

o objetivo de garantir o acondicionamento seguro e adequado dos mesmos, a autarquia 

adquiriu um contentor marítimo, no valor de € 1.600,00 para o efeito. 

e. Sensibilização para a limpeza de terrenos 

De forma a promover as formas de atuação e prevenção a adotar, a Câmara Municipal 

procedeu a um reforço da comunicação junto da população, através de sessões informativas 

e de sensibilização mediante os diversos meios do município, bem como mediante publicação 

de anúncios na comunicação social local. 

f. Sensibilização para os procedimentos para Queimas e Queimadas.   

Em acordo com a nova legislação vigente referente a queimas e queimadas, e de modo a 

melhor informar a respeito dos mecanismos disponíveis para a respetiva comunicação prévia, 

a Câmara Municipal emitiu um edital a respeito dos procedimentos a adotar em São Brás de 

Alportel, a fim de facilitar a comunicação entre entidades e respetiva ação preventiva. 

Esta informação está a ser veiculada mediante ações de informação e sensibilização. 

Para efeitos de realização de queimas nos espaços rurais, fora do período crítico e quando o 

índice de risco de incêndio não seja de nível muito elevado ou máximo, é obrigatório 

contactar os Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.  

Para efeitos de realização de queimadas, é sempre obrigatório requerer à Câmara Municipal 

autorização prévia para o efeito, com antecedência mínima de 10 dias úteis, através do 

preenchimento de formulário próprio para o efeito a disponibilizar no sítio da Internet do 

Município e nos serviços municipais; caso se trate de um técnico credenciado em fogo 

controlado, é apenas necessária a comunicação prévia à Câmara Municipal. 

(Reunião –19/04/2019) 

 COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA  III.

A Câmara Municipal assinalou o Dia Mundial da Floresta, 21 de março e o Dia Mundial da 

Água, 22 de março, com um conjunto de atividades, dirigidas sobretudo à comunidade 

escolar, no âmbito da estratégia municipal de educação ambiental. 

No âmbito deste programa de atividades decorreu uma ação de apresentação pública do 

novo Ponto de Água Hortas e Moinhos para abastecimento de meios aéreos de combate a 
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incêndios e uma visita às áreas intervencionadas no âmbito de um projeto de reflorestação 

que está a ser desenvolvido pelo município, em terrenos da autarquia, localizados em 

Campina e Calçada, nomeadamente plantação de azinheiras numa área global de 30.000 m2. 

Uma intervenção integrada nas medidas de compensação inseridas no Plano Empresarial de 

São Brás de Alportel.  

EDUCAÇÃO 

 

 OBRAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR I.

A qualidade das infraestruturas e equipamentos escolares é fundamental para um ensino de 

qualidade e para a promoção do bem-estar das crianças e da comunidade. Considerando esta 

prioridade e na continuidade da estratégia que tem vindo a ser desenvolvida para a melhoria 

gradual do parque escolar, a autarquia procedeu a trabalhos de manutenção e reparação em 

diversas escolas do Parque Escolar. 

 OBRAS DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS ESCOLAS. II.

Encontra-se em fase de adjudicação a obra de melhoria de eficiência energética da escola 

básica EB1 nº1  de São Brás de Alportel. Um investimento previsto de cerca de 80.000,00 

euros, que integra entre outras intervenções a substituição da cobertura de fibrocimento. 

Seguir-se-á o procedimento para a execução da obra de melhoria de eficiência energética da 

escola básica Eb1 n.º 2 de São Brás de Alportel. 

 REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ. PROTOCOLO. III.

A Câmara Municipal assinou no passado dia 2 de abril um Protocolo cooperação para a 

implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, desenvolvido 

em conjunto pelos Ministérios da Defesa Nacional e Educação. 

De acordo com as Linhas Orientadoras da Educação para a Cidadania, a área temática da 

Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz pretende evidenciar o contributo específico dos 

órgãos e estruturas de defesa para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, e 

para a promoção da igualdade e da não discriminação, bem como a natureza e as finalidades 

da sua atividade em tempo de paz, e ainda contribuir para a defesa da identidade nacional, no 

quadro da tradição universal de interdependência, solidariedade e paz entre os povos. 

Trata-se de um documento orientador para promover estes valores na educação pré-escolar 

e nos ensinos básico e secundário e cujos princípios vão ao encontro das estratégias de 

cidadania defendida pela autarquia. 
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 TRANSPORTE ESCOLAR. APOIO. IV.

O acesso à educação e à igualdade de oportunidades é fundamental para crianças e jovens 

mais preparadas para o futuro.  

Atenta a esta realidade e dada a existência de jovens que optam por áreas de formação que 

não se encontram disponíveis no município, obrigando a seguir estudos em concelhos 

vizinhos, a Câmara Municipal investe anualmente €21.550,00 em passes escolares, de forma a 

apoiar a deslocação e estudos destes estudantes são-brasenses. 

Em reunião de câmara de 16 de abril foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

apoio ao Agrupamento de Escolas para assegurar a deslocação dos jovens. 

JUVENTUDE 

 ESPAÇO JOVEM I.

O projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes”, promovido pelo município de São Brás de 

Alportel, sediado no Espaço Jovem, encontra-se no segundo ano de execução, sob 

coordenação do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de São Bras de Alportel, com financiamento do Ministério da 

Administração Interna. Um projeto que tem por objetivos prevenir a delinquência juvenil e 

promover a ocupação salutar dos jovens, mediante intervenção dirigia aos jovens e às 

famílias. 

A dinâmica do projeto resultou na criação de uma rede de apoio psicossocial que promove 

atendimentos para jovens e famílias, apoio psicológico, atividades diversas, iniciativas de 

promoção do empreendedorismo e da empregabilidade dos jovens, a par da promoção da 

saúde, entre outras áreas de intervenção. 
 

POLÍTICAS SOCIAIS / APOIO À FAMÍLIA 

 REDE NACIONAL DE APOIO ÀS VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROTOCOLO PARA A I.

TERRITORIALIZAÇÃO 

Sendo a violência doméstica uma problemática da maior relevância e preocupação do 

município de São Brás de Alportel, identificado com os objetivos da Estratégia Nacional para 

a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” assentes na prevenção e no 

combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, na eliminação dos 

estereótipos e no combate à discriminação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar, em reunião de camara de 13 de junho de 2017, uma versão inicial de Protocolo para a 

Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vitimas de Violência Doméstica, endereçado 

pela Comunidade Intermunicipal do Algarve CI- AMAL em articulação com a CIG – Comissão 
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para a Cidadania e Igualdade de Género. Na sequência desta primeira versão do protocolo, 

recebeu esta Câmara Municipal por parte CI-AMAL, no passado dia 7 de fevereiro de 2019, 

uma versão atualizada que alarga o leque de parcerias, clarifica a APAV - Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima como entidade coordenadora da intervenção e define os 

valores anuais de contribuição das partes, cabendo ao Município de São Brás de Alportel a 

atribuição de uma verba anual de € 3.500,00, igualmente aprovada por unanimidade, em 

reunião de câmara. 

Este protocolo visa uma ação territorializada, multidisciplinar e intersectorial das políticas 

públicas, no pressuposto de que a eficácia da prevenção e do combate à violência contra as 

mulheres e à violência doméstica exige o reforço da cooperação entre os diferentes setores 

com intervenção nesta área e de que é essencial uma efetiva planificação territorial das 

respostas existentes. 

No âmbito deste protocolo assinado em ato público no passado dia 5 de abrl, o município 

contará com um nova resposta social, na área do apoio às vítimas que vem reforçar o trabalho 

que já vem sendo desenvolvido no seio dos serviços disponibilizados no Cento de Apoio à 

Comunidade.  

(Reunião – 19/04/2019) 

 MELHORIAS NO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL II.

O acesso à habitação é um dos principais pilares das políticas sociais do município na 

construção de uma sociedade cada vez mais justa e coesa. Neste sentido, a Câmara Municipal 

adjudicou à empresa Alconsige, pelo valor de €40. 817,93, um conjunto de trabalhos de 

remodelação de diversos fogos de habitação social, que integram a substituição de 

coberturas, a instalação de novas redes de abastecimento de água e esgotos, a colocação de 

novos equipamentos de cozinha, a execução de novos pavimentos e revestimentos, bem 

como a substituição de loiças sanitárias, janelas e pinturas. Estes trabalhos encontram-se 

concluídos, permitindo a melhoria das condições de vida dos agregados familiares residentes 

bem como a atribuição de habitações a novos agregados nalgumas situações. 

 

 PROGRAMA DE FORMAÇÃO “+ FAMÍLIA” III.

O programa de formação parental “+ Família” prossegue com as suas atividades, dirigidas à 

família. No passado dia 9 de fevereiro, o tema apresentado foi: “Aprender é divertido! Como 

ajudar os seus filhos a estudar…” sob orientação de Maria José pereira, licenciada em ciências 

geofísicas; seguiu-se no dia 23 uma abordagem ao tema “Como estar atento aos 

comportamentos auto lesivos da adolescência”. 
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No dia 16 de março, o programa centrou-se no tema da Disciplina positiva para estratégias 

para promover o desenvolvimento pleno da criança, dinamizado pela psicóloga Rita Guapo, 

reservando para dia 20 o tema “Mindfulness para toda a família”, orientada pela psicóloga 

Rita Pinhal. 

O mês de abril dedicou a primeira sessão do mês, dia 6 à “Meditação para Criança”, orientada 

pela professora Patricia Costa, reservando para o final do mês o tema atual da importância de 

brincar ao ar livre. 

Integrado nas medidas de apoio à família, o Programa de Formação + Família, resulta de uma 

parceria entre a Câmara Municipal, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de 

São Brás de Alportel e a Associação para o Planeamento Familiar.   

 DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO IV.

Sendo a inclusão um eixo prioritários nas políticas sociais do município, a autarquia são-

brasense associou-se, uma vez mais, às celebrações do Dia Mundial da Consciencialização do 

Autismo e ao movimento “Light It Up Blue”/ “Iluminar de Azul”, que tem por objetivo 

sensibilizar os cidadãos para a problemática do autismo. 

Neste sentido, desde o dia 2 de abril, e durante todo o mês de abril, o edifício sede da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel irradiará uma luz azul que pretende iluminar a esperança 

da construção de uma comunidade cada vez mais inclusiva onde todos possam ter 

verdadeiramente iguais direitos e oportunidades. 

Sendo abril simultaneamente o mês adotado pelas Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens para a sensibilização da prevenção dos maus tratos, a iluminação cumprirá também a 

missão de sensibilizar a comunidade para um exercício mais ativo na promoção dos direitos 

das crianças e jovens e da parentalidade positiva. 

 MARÇO, MÊS DE MULHER 2019  V.

A autarquia são-brasense associou-se uma vez mais às celebrações do Dia Internacional da 

Mulher e organizou, com a colaboração de diversas associações e entidades, para a 

organização de um conjunto de iniciativas que convidaram a comunidade a refletir e 

participar no caminho em prol da igualdade. 

a. “Vamos falar de Igualdade“ 

De modo a sensibilizar as crianças do 1º ciclo do concelho para esta temática, a conselheira 

para a igualdade promoveu junto dos jovens diversas sessões promotoras da igualdade de 

género. 
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b. “Encontro Convívio Comemorativo “ 

A Quinta do Peral acolheu no dia 8 o Encontro Convívio Comemorativo, dinamizado pelos 

Projetos de Intervenção Comunitária do município, composto por diversas dinâmicas de 

grupo.  

À noite o Futebol Clube Cabeça do Velho desafiou as gentes da serra a celebrar este dia com 

um Jantar Comemorativo do Dia Internacional da Mulher. 

c. “Ténis Open Dia Aberto no Feminino “ 

O  Clube de Ténis & Padel de São Brás de Alportel promoveu o Ténis Open Dia Aberto no 

Feminino, um convite para praticar ténis ou para experimentar. 

d. “Exposição Literária Musas & Poetas “ 

A Biblioteca Municipal abriu portas à Exposição Literária “Musas & Poetas” reveladora da 

figura feminina sob o prisma e a arte de grandes poetas algarvios, uma exposição patente até 

dia 30 de março. 

e. Workshop “Vamos fazer como elas e eles “ 

No âmbito deste dia especial, o Mercado Municipal presenteou os visitantes com um 

divertido Workshop “Vamos fazer como Elas e Eles”, sob coordenação da Conselheira 

Municipal para a Igualdade, composto por um Balcão de Atividades sobre Partilha da Tarefas 

Domésticas e Conciliação Familiar que desafiou a trocar de papéis tradicionalmente 

associados a cada um dos géneros que pretende fazer refletir sobre os caminhos da 

igualdade. Durante a manhã, o Mercado Municipal deu ainda a também artes no feminino, 

uma mostra de artesanato com a participação de Mariana Prates. Mais uma atividade. 

f. Ciclo de Tertúlias: Aqui entre nós “Violência Doméstica, do lado de dentro da 

história” 

O programa encerrou no dia 22 de março, com uma sessão especial do ciclo de tertúlias “Aqui 

entre nós” – Violência Doméstica, do lado de dentro da História, que contou com um 

testemunho real, na reflexão de alguns aspetos menos conhecidos sobre a violência contra a 

mulher e a relação da vítima com o sistema jurídico-social. 

 

SAÚDE.  

 MONOTORIZAÇÃO DE OBRAS NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  I.

Estando em curso obras de manutenção exterior do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, 

apoiadas financeiramente pela Câmara Municipal, mediante protocolo firmado entre a 

autarquia, a Administração Regional e Saúde e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de 

Alportel, proprietária do edifício, realizou-se no passado dia 20 de fevereiro uma visita às 
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referidas obras, seguida de uma reunião de trabalho com as responsáveis pelas unidades 

sediadas naquela infraestrutura: Unidade de Cuidados na Comunidade UCC Al-Portellus e 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados São Brás de Alportel. 

As obras de pintura realizadas no espaço exterior encontram-se em fase de conclusão e 

representam uma melhoria significativa para o edifício, para as condições de trabalho dos 

profissionais de saúde e utentes que todos os dias utilizam este espaço de saúde. 

Na ocasião foi analisada a possibilidade de criação de uma nova resposta na área das terapias 

infantis, para complementar o trabalho já desenvolvido, com novos serviços, manifestando o 

município disponibilidade para apoiar a sua execução. A criação deste Espaço Terapêutico 

para a Intervenção Infantil pretende apoiar as crianças do concelho que carecem de serviços 

de intervenção precoce, nomeadamente ao nível da terapia da e da terapia ocupacional. 

 ENCONTRO DE GRUPOS DE APOIO À SAÚDE MENTAL INFANTIL  II.

No âmbito da estratégia municipal de trabalho em rede e de fortalecimento de parcerias em prol da 

comunidade, a Câmara Municipal apoiou a realização do 5º Encontro de Grupos de Apoio à Saúde 

Mental Infantil (GASMI), organizado pela Administração Regional e Saúde do Algarve, que teve lugar 

em São Brás de Alportel. 

Tendo por mote “Um Modelo de Intervenção em Saúde Mental”, esta iniciativa teve lugar no 

passado dia 29 de março, no Cineteatro São Brás e reuniu mais de uma centena de profissionais da área 

da saúde para assinalar 18 anos de existência deste projeto pioneiro no Algarve e debater 

futuro do mesmo a nível nacional. 

Em São Brás de Alportel, o Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI) tem vindo a trabalhar, 

em rede, com os diversos serviços do município, nomeadamente no âmbito da recém-criada 

Rede de Apoio Psicossocial de São Brás de Alportel, permitindo a profícua partilha de 

informação e a rentabilização de recursos. 

 ENCONTRO REGIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS III.

Na continuidade das parcerias desenvolvida com a Administração Regional de Saúde do Algarve, a 

Câmara Municipal apoiou a realização no concelho do Encontro Regional de Cuidados Continuados, que 

teve lugar no Museu do Trajo, no passado dia 9 de abril. 

O papel das várias estruturas que compõem a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados do Algarve na implementação de estratégias comuns de proximidade, no âmbito 

da prestação de cuidados de saúde na comunidade, num contexto integrado, e os atuais 

desafios para cuidadores formais e informais, foram algumas das questões debatidas. 

Na ocasião, e aquando da sua intervenção, enquanto orador convidado no encontro, o Presidente da 

Câmara Municipal Vitor Guerreiro apresentou as diversas parcerias desenvolvidas em prol dos cuidados 

de saúde na comunidade e defendeu a criação de uma unidade de cuidados continuados no concelho, 
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manifestando a sua disponibilidade para apoiar a criação desta resposta, de extrema importância para a 

população. 

 REGIME DE FRUTA ESCOLAR 2019. IV.

No âmbito da estratégia de valorização da adoção de hábitos alimentares saudáveis, a 

Câmara Municipal investiu €3.299,00 na aquisição de fruta à empresa são-brasense Bafrutal-

Importações, exportações e comércio de frutas, Lda para 2019, de forma a assegurar a 

continuidade da iniciativa Europeia Regime de Fruta Escolar.  

Esta iniciativa promotora da alimentação saudável é desenvolvida a nível local pelo 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas com apoio da autarquia, mediante a 

distribuição gratuita de 1 peça/dose de fruta e/ou produtos hortícolas, duas vezes por 

semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico e na realização de atividades no meio escolar 

que visam o desenvolvimento de competências de alimentação saudável e o conhecimento 

das origens dos produtos agrícolas. 

 ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE. APOIO. V.

Na continuidade da estratégia de proximidade e de trabalho em parceria, que temos vindo a 

incrementar, com as instituições de solidariedade social do município e da região, a Câmara 

Municipal apoiou a Associação de Saúde Mental com €300,00 para minimizar despesas 

inerentes ao transporte de um doente são-brasense do foro da saúde mental, que frequenta o 

Fórum Sócio Ocupacional da ASMAL em Faro. 

(Reunião – 06/03/2019) 

DESPORTO.  

 TAÇA DE PORTUGAL DE DOWNHILL 2019 I.

A Câmara Municipal organizou, em parceria, com a Associação X DReam Blasius, a realização 

da primeira etapa de 2019 da Taça de Portugal de Downhill, nos passados dias 23 e 24 de 

fevereiro, na pista do Arimbo. Uma prova de categoria C2UCI que contou com a participação 

de cerca de 250 inscritos de várias nacionalidades com idades entre os 15 e cerca de 60 anos, 

distribuídos por oito escalões.  

Uma iniciativa de promoção dos desportos de aventura que evidencia as qualidades do 

território são-brasenses para a prática desta e de outras modalidades das duas rodas. 

 VOLTA AO ALGARVE 2019 II.

A Câmara Municipal apoiou a edição de 2019 da Volta ao Algarve, iniciativa da Federação de 

Ciclismo, tornando possível a passagem pelo concelho desta prova relevante no panorama 



 

16 

  

desportivo nacional e internacional, no passado dia 24 de fevereiro, enquanto estratégia 

promocional do município. 

 BAJA LOULÉ /SÃO BRÁS III.

A Câmara Municipal apoiou a edição de 2019 da Baja Loulé, iniciativa do Automóvel Clube do 

Algarve, tornando possível a passagem pelo concelho desta prova relevante no panorama 

nacional, no dia 14 de abril. 

 VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO IV.

No âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), gerido pelo 

Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), que integra projetos desenvolvidos 

pelas associações locais com o apoio da Câmara Municipal, o município de São Brás de 

Alportel acolheu a visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo 

Rebelo, no passado dia 7 de março. 

No decorrer da visita foram inauguradas as obras de reabilitação do Complexo de Campos de 

Ténis Municipais de São Brás de Alportel e de ampliação do espaço sede da associação 

XDream Blasius.  

 A requalificação dos Campos de Ténis Municipais contou com um investimento de 

23.000,00 euros realizado no âmbito de uma parceria estabelecido entre o Clube de 

Ténis e Padel de São Brás de Alportel e o Município, tendo beneficiado do apoio do 

Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), no valor de 11.000,00 

euros e do investimento municipal de aproximadamente 12.000,00 euros. Os 

trabalhos consistiram na reparação de fissuras existentes, aplicação de nova pintura e 

marcação de todos os campos e a substituição de redes. 

 O Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas apoiou também a ampliação 

das instalações desportivas da Blasius, Associação para o Desenvolvimento dos 

Desportos de Duas Rodas em São Brás De Alportel, sediada na antiga escola 

primária dos Almargens, cedida pela autarquia, para o desenvolvimento das suas 

atividades desportivas centradas nas modalidades de BTT, onde são já uma referência 

no país e além-fronteiras. Este apoio do Programa PRID, com a parceria do município, 

permitiu a esta associação são-brasense melhorar as suas instalações, que passaram a 

contar com um espaço de balneários e vestiários, o que torna possível dar mais um 

passo fundamental no desenvolvimento das suas atividades, permitindo o 

acolhimento de estágios desportivos internacionais, que são já uma realidade no 

concelho. Uma obra com um investimento na ordem dos 22.000,00 euros, apoiados 

em 50% pelo Programa de Reabilitação de Instalações desportivas e 50 % pelo 

Município de São Brás de Alportel. 
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As intervenções efetuadas visam a melhoria das condições para a prática desportiva das 

modalidades visadas promotoras da qualidade de vida de toda a comunidade. 

 X JOGOS DE QUELFES. V.

A Câmara Municipal integrou uma vez mais a organização dos Jogos de Quelfes, uma 

iniciativa que visa sensibilizar os jovens estudantes para os valores do olimpismo e prática 

desportiva regular. Neste âmbito realizou-se no passado dia 3 de abril a “Chamada para os 

Jogos”, nas Piscinas Municipais Cobertas com estafetas efetuadas pelos alunos do 1º ciclo do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

Esta 10.ª edição dos Jogos de Quelfes envolve municípios de Portugal e Espanha e é 

composta por duas semanas de intensa atividade desportiva, que envolvem alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico num convívio e partilha de experiências desportivas enriquecedoras 

em torno dos valores do Olimpismo. 

 MARCHA/CORRIDA DE CARNAVAL.  VI.

A promoção desportiva e incentivo à prática de exercício físico regular é um objetivo 

defendido pela Câmara Municipal mediante investimento regular nas infraestruturas e 

equipamentos desportivos. Seguindo nesta linha de orientação, a autarquia organizou uma 

vez mais, em parceria com a Delegação do Algarve do Instituto de Portugal do Desporto e da 

Juventude, a Marcha/Corrida de Carnaval, que teve lugar no passado dia 5 de março. 

De cariz regional, esta marcha/corrida, desafiou os participantes a conhecer diferentes sítios 

do concelho, tendo como ponto de partida nesta edição o sítio São Romão e dois percursos 

opcionais: um de dificuldade média de 4,5 Km e outro de elevado grau de dificuldade de 9,5 

Km. 

 ASSOCIAÇÃO DE DEFESA PESSOAL – STREET FIGHT DEFENSE. APOIO. VII.

Na continuidade das parcerias estabelecidas com as associações locais, de modo a apoiar o 

seu meritório trabalho e o desenvolvimento dos seus projetos que promovem o desporto 

junto da população do concelho, a Câmara Municipal apoiou a Associação de Defesa Pessoal 

– Street Fight Defense com €300,00 para minimizar os custos associados ao 2º Fighting 

Styles São Brás Open, realizado no Pavilhão Municipal, no dia 23 de março de 2019. 

(Reunião – 06/03/2019)  
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ASSOCIATIVISMO 

 PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2019 I.

Na continuidade do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2019 e reconhecendo que o 

movimento associativo é um motor essencial no desenvolvimento do concelho e na dinâmica 

da comunidade, a Câmara Municipal investiu 360.336,26 euros do orçamento municipal de 

2019 distribuído por 19 contratos programa e protocolos de colaboração estabelecidos com 

associações locais. 

Neste âmbito, realizou-se no passado dia 20 de fevereiro, a habitual Cerimónia de Assinatura 

de Protocolos de Colaboração, com um conjunto de associações que desenvolvem a sua 

atividade de forma regular, em matéria de formação desportiva cultural e ou de apoio à 

comunidade, nomeadamente: Associação de Agricultores de São Brás de Alportel; 

Associação Cultural Sambrasense; Associação Cultural e Recreativa Escola de Música 

Sambrasense - ACREMS; Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de 

Alportel;  Bike Clube de São Brás; Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas 

Rodas em São Brás de Alportel (BLASIUS); Casa do Benfica de São Brás de Alportel; Centro 

de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de 

São Brás de Alportel; Clube de Ténis e Padel de São Brás de Alportel; Clube de Artes Marciais 

de São Brás de Alportel; Clube de Caça e Pesca; Grupo Desportivo e Cultural de Machados; 

Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados “Coração100Dono”; Rancho 

Típico Sambrasense; Santa Casa da Misericórdia – Museu do Traje; Sociedade Recreativa 1.º 

Janeiro e União Desportiva e Recreativa Sambrasense. 

Com este investimento ao associativismo, a autarquia pretende fomentar o alargamento da 

oferta de atividades ao dispor da população, incrementar a formação cultural, desportiva e 

promover a integração sociocultural da população. 

Além do apoio financeiro, a Câmara Municipal auxilia, estas e muitas outras associações com 

iniciativas pontuais também a nível logístico e apoio técnico, extremamente importante para 

a concretização dos eventos propostos no plano de atividades. 

CULTURA E PATRIMÓNIO  

 PROGRAMA 365 ALGARVE EM SÃO BRÁS DE ALPORTEL I.

Terminadas as obras de manutenção e modernização que consistem na 1.ª fase de um 

projeto integrado, o Cineteatro São Brás reabriu portas no dia 23 de fevereiro para acolher 

um espetáculo de cinema e música “Video Lucem  – Cine-concertos para descobrir o Algarve”, 

integrado no Programa Algarve 365, com o apoio da Câmara Municipal. Este espetáculo 

contemplou a exibição do filme “Charlotim e Clarinha” da autoria do são-brasense Roberto 
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Nobre, numa homenagem a esta figura incontornável do cinema em Portugal, no ano do 

Cinquentenário da sua morte. 

A iniciativa teve início com uma experiência CineCultural & Food Tour, composta por uma 

visita guiada ao Centro Histórico de São Brás de Alportel, um jantar típico algarvio, 

culminando com o espetáculo Video Lucem. 

 FESTA DAS TOCHAS FLORIDAS. APOIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE. II.

A Festa das Tochas Floridas é um dos eventos âncora do município de São Brás de Alportel, 

de forte expressão popular e que traz anualmente milhares de visitantes ao concelho. Um 

evento único na região e no país, realizado sempre ao domingo de Páscoa, cujo ponto alto é a 

ancestral Procissão de Aleluia, uma das mais genuínas manifestações culturais de cariz 

religioso do país que envolve toda a comunidade são-brasense. Associa-se ainda a este 

momento um Encontro de Sabores, uma Mostra de Artesanato e uma tarde cultural 

composta por animação musical e a revelação dos resultados dos concursos de poesia e 

Tochas floridas. 

Esta iniciativa, organizada pela Associação Cultural Sambrasense em parceria com a Paróquia 

de São Brás de Alportel e o Município de São Brás de Alportel, com o apoio do Agrupamento 

de Escuteiros e centenas de voluntários conta ainda com o apoio da Câmara Municipal em 

termos logísticos e financeiros, mediante a atribuição de €3.500 para fazer face às despesas 

inerentes ao evento. 

(Reunião –19/04/2019) 

 CARTA DO PATRIMÓNIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. III.

Na continuidade da estratégia de valorização e defesa do património, a Câmara Municipal 

encontra-se a realizar um trabalho profundo de inventariação dos bens culturais do concelho, 

no âmbito da elaboração da Carta do Património do Concelho. Neste âmbito, decorrem 

trabalhos de campo que consistem no levantamento sistemático e atualizado dos bens 

culturais existentes em todo o concelho. Um trabalho desenvolvido pelo Gabinete de 

Reabilitação Urbana do Município em parceria com o Gabinete Municipal de Arqueologia, que 

visa a salvaguarda do património cultural existente e o desenvolvimento de ações para a sua 

preservação, salvaguarda e valorização. 

O conhecimento e articulação do património cultural municipal é fundamental, no 

enquadramento estratégico dos vários atos de gestão e planeamento, incluindo 

nomeadamente o decurso da atual revisão do Plano Diretor Municipal. 
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 LOJAS COM HISTÓRIA. IV.

Na continuidade da estratégia de valorização do património local, a autarquia promove 

mensalmente a publicação no jornal local “O Sambrasense” e em simultâneo na agenda 

mensal São Brás Acontece, uma rubrica que dá a conhecer Lojas e empresas com história que 

fazem parte da memória comum e que constituem exemplos de empreendedorismo.  

 MANUTENÇÃO NA CALÇADINHA DE SÃO BRAS DE ALPORTEL  V.

Um dos ex-libris do concelho, a “Calçadinha” de São Brás de Alportel, antiga via da rede 

viária romana, composta por dois troços de interesse ímpar e de características diferentes, foi 

recentemente intervencionada com trabalhos de limpeza e manutenção no valor de 

€2.816,00 adjudicados à empresa Daniel dos Santos Rodrigues. Uma intervenção necessária 

para garantir a qualidade deste espaço visitado regularmente por turistas e são-brasenses.  

 CICLO DE CONFERÊNCIAS – “DE SETEMBRO A ABRIL, MEMÓRIAS MIL” VI.

Consciente da importância da preservação valorização da memória comum, a Câmara 

Municipal, sob coordenação do Gabinete Municipal de Arqueologia, iniciou em setembro de 

2018, um ciclo de conferências sobre o património. 

A edição de janeiro de 2019 teve por tema “A história das casas: as famílias, os desenhadores 

e os executantes”, em fevereiro a Arte do Barro, revelando as memórias dos antigos telheiros 

foi o tema escolhido, reservando para o dia 29 de março a apresentação e discussão do 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, instrumento inserido na Operação de 

Reabilitação Urbana do núcleo histórico de São Brás de Alportel. Um encontro de partilha e 

reflexão que assinalou o Dia Nacional de Municípios com Centro Histórico, dia 28 de março, e 

que contou com a participação especial do Dr. Pedro Ribeiro da Silva, planeador do território, 

e da responsável pelo Gabinete de Reabilitação Urbana, Arq.ª Marta Santos. 

 CARNAVAL TRADICIONAL DE SÃO BRÁS 2019 VII.

a. Desfile de Carnaval das Crianças. Apoio. 

Tendo em consideração as práticas de apoio da autarquia na área da educação, junto das 

escolas e equipamentos sociais do concelho para a celebração das tradições culturais, 

nomeadamente os festejos da época de Carnaval, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir apoios às entidades que colaboram com esta iniciativa, nomeadamente 

o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas com a verba de €650,00, a Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, com a verba de €124,00 e ao CCD - Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel, com a verba de e €84,00; para colmatar despesas com a criação de fatos e adereços, 

decorrentes da participação no Desfile de Carnaval das Crianças. 
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Esta iniciativa anual de valorização das tradições populares do entrudo, é organizada pela 

autarquia em parceria com o Agrupamento de Escolas, com a colaboração do Centro Infantil 

António Calçada da Santa Casa da Misericórdia e da Creche “Sítio do Bebé” do Centro de 

Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás 

de Alportel. 
(Reunião – 19/02/2019) 

b. Desfile de Carnaval Tradicional.  

No âmbito do tradicional desfile de Carnaval, e de forma a reconhecer e agradecer a 

participação e envolvimento da comunidade, associações e entidades no desfile, a autarquia 

enalteceu o espirito participativo de todos os grupos e foliões que contribuíram para o 

sucesso desta festividade, mediante a atribuição, no dia 19 de março, de um honroso 

certificado de participação, numa cerimónia que teve lugar no Salão Nobre da Câmara 

Municipal. 

 FEIRA DA SERRA 2019. COMISSÃO ORGANIZADORA VIII.

A Feira da Serra de São Brás de Alportel constitui-se como um evento incontornável no 

panorama turístico da região, cuja dimensão e complexidade implica um esforço acrescido por 

parte de toda a autarquia e respetivas chefias. Neste âmbito, e de forma a facilitar a 

coordenação das tarefas multidisciplinares necessárias à concretização deste certame a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovou a constituição da Comissão 

Organizadora da Feira da Serra 2019, composta pelos seguintes elementos: Marlene de Sousa 

Guerreiro, Vice-Presidente; Acácio José Madeira Martins, Vereador a Tempo Inteiro; David 

José Ventura Gonçalves, Vereador a Tempo Inteiro; Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da 

Divisão Administrativa Municipal; José João dos Reis Gomes da Costa, Chefe da Divisão de 

Ação Social, Cultura, Educação e Apoio ao Desenvolvimento (DASCEAD); Maria de Fátima 

Lopes Guerreiro, Assistente Técnica e Nelson Renato Jerónimo Assunção, Técnico de 

Informática.”  

(Reunião – 19/04/2019) 

 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2018 / 2019 IX.

a. Galeria Municipal. 

Até dia 28 de fevereiro estará patente na Galeria Municipal o trabalho fotográfico de Rodrigo 

Miguel Lopes Alves, da Associação Jovens e Natureza, seguindo-se de 2 a 31 de março a 

exposição fotográfica de Maxime Nowack intitulada “Mixtura”, e que resulta, de uma jornada 

criativa que faz a ligação entre diferentes materiais, entre os quais têxteis endurecidos que 

dão forma a esculturas resistentes à água e a condições adversas.  
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De 1 a 30 de abril, a exposição “Colecionismo: um olhar diferente sobre a biodiversidade”, 

procura sensibilizar para a importância da vida dos ecossistemas terrestres, um dos objetivos 

de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU e um dos objetivos do Milénio para 

promover e garantir a sustentabilidade ambiental. As ilustrações dos selos apelam a uma 

reflecção sobre esta pertinente temática. 

b. Centro de Artes e Ofícios. 

De 18 de janeiro a 31 de março o Centro de Artes e Ofícios acolheu a exposição “São Tome & 

Príncipe, Terra Africana”, o olhar fotográfico de Natacha e Maxime Nowack, seguindo-se se 5 

de abril a 30 de junho a mostra de trabalhos de Ana Paula Almeida. Nesta exposição, os seus 

trabalhos retratam, através da técnica da pintura em colagem e da reciclagem de materiais, o 

seu amor pelos animais e pelas experiências quotidianas. 

c. Centro Museológico do Alportel. 

Patente no Centro Museológico de 2 de fevereiro a 30 de abril, a exposição “Reciclagem e 

Criação de Móveis de FisioEu”, revela a capacidade de Inês Braga reinventar móveis e objetos 

com história.  

d. Biblioteca Municipal. 

De 13 de fevereiro a 2 de março, a Biblioteca Municipal acolheu a exposição “Lenços de amor” 

dos alunos do 1º Ciclo e os Grupos de Linhas e Letras da Biblioteca Municipal que tem origem 

numa das mais antigas tradições de Amor onde se associa o sentimento à forma poética e 

artística. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA X.

e. Atividade regular 

A Biblioteca Municipal desenvolve um conjunto de atividades regulares às quais se associa 

um programa complementar de atividades, de onde se destaca: 

> SE SABE BEM…O MERCADO MUNICIPAL TEM.  

A Biblioteca Municipal marcou novamente presença no Mercado Municipal, dando 

continuidade ao trabalho de proximidade desenvolvido junto da comunidade são-

brasense. Um encontro quinzenal, realizado regularmente ao sábado de manhã. 

> LEITURA COM MIMOS   

No dia 16 de fevereiro a Biblioteca Municipal acolheu uma oficina de leitura, partilhada entre 

pais e filhos, pretende sensibilizar para a importância da família na promoção precoce de 

hábitos de leitura. Dinamizada por Rita Mories, esta iniciativa gratuita contou com 2 sessões 

distintas, uma para crianças dos 18 aos 36 meses e outra para dos 6 aos 18 meses. 

> CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER” 
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Em fevereiro, dia 25, o Clube de Leitura desvendou o misterioso mundo do autor israelita 

Amos Oz presente na obra “Caros Fanáticos”. 

> DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL. CELEBRAÇÃO. 

Para assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil, a Biblioteca desafiou leitores, entre os 7 e 

os 10 anos, a passarem uma noite de aventura no Reino Mágico dos Livros. Uma experiência 

diferente de contacto com os livros e a leitura que cativou muitos jovens são-brasenses. 

> CURIOSOS DA HISTÓRIA LOCAL 

 No dia 11 de março a Biblioteca desafiou a população a ingressar numa sessão dedicada à 

Freguesia de São Brás: limites, poderes e gentes, seguindo-se no dia 8 de abril uma sessão 

sobre descobrimentos portugueses e seus antecedentes. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM). I.

A Câmara Municipal encontra-se a desenvolver todos os esforços na revisão do Plano Diretor 

Municipal, encontrando-se neste momento a desenvolver um conjunto de tarefas e 

procedimentos complementares a este processo de revisão, nomeadamente: 

>O acompanhamento do processo de elaboração da cartografia homologada à escala 

1:10000 necessária ao processo; 

 A recolha e sistematização sobre a rede de transportes; 

 O avanço na Revisão do Plano de Defesa das Florestas Contra Incêndios, tendo 

esta matéria ido à respetiva comissão municipal no passado dia 6 de março; 

 A realização de trabalhos de inventário dos bens culturais do concelho, com vista à 

elaboração da Carta do Património do Concelho de São Brás de Alportel 

(enquadrada pelo DL n.º 107/2001, de 8 de setembro), em harmonia com a Direção 

Regional de Cultura. Os bens culturais com caráter patrimonial a salvaguardar 

compreendem os bens culturais imóveis, integrando os bens arqueológicos, 

arquitetónicos e os conjuntos urbanos de interesse arquitetónico, histórico, 

paisagístico, arqueológico e geológico, e ainda o património cultural imaterial. 

Pretende o Município de São Brás de Alportel através da elaboração da Carta do 

Património do Concelho, integrar uma das medidas de salvaguarda do património 
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cultural existente e desenvolver ações para a sua preservação, salvaguarda e 

valorização. A articulação do património cultural municipal será fundamental no 

enquadramento estratégico dos vários atos de gestão e planeamento, incluindo no 

decurso da atual revisão do Plano Diretor Municipal.  

 CADASTRO PREDIAL 2ª FASE – ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. CONCLUSÃO. II.

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos com vista à conclusão do Cadastro Predial de São 

Brás de Alportel, instrumento de maior importância na gestão do território, encontra-se em 

fase de conclusão a avaliação das reclamações dos particulares estando previstas as últimas 

audições no dia 10 de abril. Um trabalho desenvolvido pela Equipa de Apoio Técnico (EAT) - 

constituída por um representante da Direção Geral do Território (DGT), que coordena; um 

representante da Conservatória do Registo Predial; um representante dos Serviços de 

Finanças; e um representante da Câmara Municipal. Após a receção individualmente dos 

autores das reclamações e dos proprietários dos terrenos confinantes com o prédio 

reclamado, segue-se a deliberação por votação nominal, tendo o coordenador voto de 

qualidade.  

Esta fase culmina com a elaboração dos despachos e respetivas atas, que se aguardam para 

breve. 

PLANEAMENTO E RENOVAÇÃO URBANA  

 GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA I.

Integrado no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), numa parceria com a 

Associação IN LOCO, mediante financiamento comunitário, ao abrigo do Programa Portugal 

2020, o Gabinete de Reabilitação Urbana, criado recentemente pelo município, tem por 

objetivo apoiar os proprietários e todos os munícipes interessados em reabilitar as suas casas, 

mediante informação e acompanhamento para os diversos passos e procedimentos 

necessários. 

Um gabinete centrado no desenvolvimento estratégias de valorização do património 

dirigidas sobretudo ao Centro Histórico da Vila de São Brás de Alportel, mas também 

alargadas a todo o concelho e estimular o desenvolvimento turístico do território, tendo por 

base a reabilitação urbana. É exemplo desta dinâmica a criação da ORU- Operação de 

Reabilitação Urbana, tipo sistémica, bem como o Plano de Ação de Reabilitação Urbana que 

permite dar continuidade às linhas de apoio existentes ou ainda a promoção de sessões de 

esclarecimentos sobre esta área. 
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 PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO  II.

a. Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de São Brás de Alportel (ARU) e 

respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU) do tipo Sistemática, orientada por 

um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 

De forma a garantir a continuidade da estratégia de revitalização do centro histórico são-

brasense associada à Área de Reabilitação Urbana (ARU), a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a criação de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) do tipo 

Sistemática, orientada por um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU). 

A implementação da Operação de Reabilitação Urbana permite dar continuidade à estratégia 

de promoção da reabilitação urbana de São Brás de Alportel, através de um instrumento 

fundamental para a salvaguarda do património, qualificação do ambiente urbano e 

assegurando o bem-estar das comunidades. Para esta área, o município definiu no Plano de 

Ação de Regeneração Urbana (PARU) os principais pilares de desenvolvimento local e as 

ações consideradas estruturantes para a Reabilitação e para a Regeneração Urbana que 

servem de base à candidatura a fundos comunitários e à atribuição de apoios e benefícios 

fiscais para obras de reabilitação de edifícios.  

Dado que esta operação envolve a qualificação de infraestruturas, equipamentos, espaços 

verdes e urbanos de utilização coletiva, tem associado um programa de investimento público 

e é enquadrada por um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), que se 

encontra em período de discussão pública desde o dia 5 de abril ate ao dia 7 de maio. 

Assegurar a reabilitação dos edifícios, do tecido urbano e do seu património patrimonial; 

melhorar as condições de habitabilidade, funcionalidade, segurança e mobilidade; promover 

a revitalização, requalificação e a sustentabilidade urbana; fomentar a adoção de critérios de 

eficiência energética; definir o modelo de gestão e execução e definir o quadro de apoios e 

inventivos à reabilitação e as soluções de financiamento são os principais objetivos deste 

Plano. O trabalho adjudicado por € 9.995,00 encontra-se a ser realizado pela empresa Lugar 

do Plano - Gestão do Território Lda, entidade adjudicada para o efeito e em estreita 

colaboração com o Gabinete de Reabilitação Urbana. 

 (Reunião – 06/04/2019)  

a. Plano de Ação e Regeneração Urbana (PARU) | Requalificação do Espaço de Lazer 

e Animação da Verbena 

Na continuidade da concretização do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana – 

desenvolvido pelo Município para o Centro Histórico de São Brás de Alportel encontram-se a 

decorrer as obras de remodelação e requalificação do espaço de lazer e animação da 

Verbena, onde se incluem as piscinas municipais descobertas, cuja candidatura ao programa 
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FEDER conta com uma comparticipação de financiamento de 65%. Um investimento no valor 

de €250.000,00 adjudicado empresa Construções Expresso Unipessoal, Lda.  

MOBILIDADE E VIAS DE COMUNICAÇÃO 

 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA EN2 – SÃO BRÁS DE ALPORTEL AO ACESSO À VIA DO I.

INFANTE E FARO 

Na sequência das diligências efetuadas junto do Governo e das entidades competentes com 

vista à requalificação da EN2 – São Brás de Alportel ligação à A22, a Câmara Municipal 

acolheu, no passado dia 8 de abril, uma reunião de trabalho, no âmbito da elaboração do 

projeto de execução da Requalificação da EN 2 – São Brás de Alportel - ligação à A22, 

realizada entre elementos das Infraestruturas de Portugal (IP), equipa técnica da empresa 

adjudicatária Optimyzer e a divisão técnica da autarquia. 

A construção da Rotunda de acesso da EN2 à via do Infante, no ano transato, foi a primeira 

etapa alcançada, que representou uma melhoria muito significativa na circulação e segurança 

rodoviária, que será consolidada com a Requalificação da EN2 e melhoria do acesso à Via do 

Infante e Faro. Trata-se de uma obra prioritária que visa melhorar condições de circulação e 

segurança rodoviária para quem circula naquele troço e tornar o município de São Brás de 

Alportel mais acessível e atrativo. O projeto visa a eliminação de algumas condicionantes e 

inclui a criação de zonas de ultrapassagem e a reformulação do cruzamento de acesso ao 

Mercado Abastecedor da Região do Algarve. 

A criação de faixas de lentos em algumas zonas do traçado; a retificação de algumas curvas 

mais perigosas na via, e a implementação de medidas de segurança para circulação de peões 

no sítio dos Machados, atravessado pela EN2 são alguns dos elementos do projeto. 

 PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL II.

a. Novo Terminal Rodoviário 

No âmbito da estratégia de mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara Municipal 

e na continuidade do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, encontra-se a 

decorrer o Concurso Público para a construção do novo Terminal Rodoviário de São Brás de 

Alportel, por €424.500,00, financiado a 50% por fundos comunitários. 

Um investimento na mobilidade urbana, na melhoria das condições para passageiros e 

profissionais dos transportes públicos, bem como zona de estacionamento e rede de passeios 

acessíveis. 
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b. Conclusão da renovação na Rua Machados dos Santos e na Rua Dr. Matos 

Proença. 

De forma a respeitar e cumprir a escolha dos são-brasenses no Orçamento Participativo 2017, 

e na continuidade do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável de São Brás de 

Alportel,a Câmara Municipal renovou as Ruas Machado dos Santos e Dr. Matos Proença. Os 

trabalhos tiveram especial incidência nas acessibilidades e no aumento do circuito pedo-

ciclável. A obra agora finalizada contemplou ainda pavimentação e sinalética, zonas de 

estacionamento e a construção de uma rotunda na interceção com a Avenida da Liberdade, 

num investimento no valor de 88.464,44€ adjudicado à empresa Pedra Vidraça Algarvia Lda, 

co-financiada a 50%. 

Estes trabalhos integram-se no Plano “São Brás Acessível para todos”. 

  

 PLANO “SÃO BRÁS ACESSÍVEL PARA TODOS” | MELHORIAS NO ACESSO À IGREJA DE SÃO III.

SEBASTIÃO 

Consciente das dificuldades sentidas no acesso à Igreja de São Sebastião e na continuidade 

do trabalho desenvolvido na área das acessibilidades para todos, a Câmara Municipal 

procedeu à colocação de 2 rampas  nas respetivas entradas, uma melhoria significativa, que 

permite um acesso condigo e em segurança a centenas de pessoas que se deslocam a este 

templo. 

Um trabalho desenvolvido por administração direta, com um investimento de aquisição de 

materiais na ordem dos 1800€, e que visa facilitar a circulação de pessoas com mobilidade 

condicionada que frequentam este espaço 

 

 PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS IV.

a. Beneficiação de Caminhos  

A Câmara Municipal investiu €32.973,63 3.133,40€, para garantir a continuidade do Plano 

Geral de Pavimentações e Reparações de estradas e caminhos municipais, um instrumento 

de gestão fundamental para a manutenção da qualidade da rede viária municipal. Em plena 

execução pela empresa Candeias & Silva Lda, a pavimentação de caminhos na VNC 12 e 

caminhos adjacentes ao sítio de Machados. 
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MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL I.

No âmbito da estratégia global de gestão de resíduos do município, a Câmara Municipal 

continua a promover junto da população uma campanha de sensibilização ambiental que 

visa, por um lado sensibilizar para a reciclagem por outro reduzir a quantidade de resíduos 

encaminhados para tratamento mecânico biológico e/ou aterro sanitário.  

A divulgação desta campanha inclui a colocação de outdoors e de painéis informativos; a 

distribuição de Guias de Resíduos e ainda a oferta de ecopontos domésticos a toda a 

população. Uma iniciativa com apoio comunitário de 85%, mediante candidatura ao 

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL II.

SÁBADOS NA QUINTA 

No dia 2 de fevereiro, a Quinta do Peral desafiou miúdos e graúdos a fazer queijinho fresco 

com o leite das cabras que residem naquele espaço pedagógico. 

No mês de março o Dia Mundial da Floresta foi assinalado com um passeio interpretativo em 

redor da quinta, no dia 23. O mês encerrou, no dia 30 com mais um ateliê de queijinho fresco. 

Em abril a Quinta reservou para dia 6 uma visita ao moinho do Bengado e à azenha da 

Mesquita,  e um ateliê de reciclagem de papel no dia 13. 

WORKSHOP DE YOGA PAIS E FILHOS  

No dia 23 de fevereiro a Quinta do Peral acolheu a sessão de Yoga para pais e filhos, sob 

orientação de Rita Cavaco, uma sessão original que utilizou a metodologia “Sunshine Yoga 

Kids”. 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS (PADRE)  I.

b. Núcleo Interpretativo da Estrada Nacional 2. 

A mítica Estrada Nacional Estrada Nacional 2 percorre o país de norte a sul, de Chaves a Faro, 

numa extensão global de 738,5 km, desenvolvendo-se em torno das suas potencialidades 

uma rota turística que percorre todos os municípios que a integram. Acresce a este potencial 

histórico-cultural a classificação de Estrada Património ao troço que liga Almodôvar a São 

Brás de Alportel, que em muito dignifica este troço em particular. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Almod%C3%B4var
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Br%C3%A1s_de_Alportel
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Br%C3%A1s_de_Alportel
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Neste âmbito e de forma a elevar o potencial turístico desta via e do território são-brasense, a 

Camara Municipal adjudicou à empresa são-brasense Trunforiginal Lda. a execução do 

Núcleo Interpretativo da EN 2, pelo montante de €32.801,00. Uma intervenção co-financiada 

pelo Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE) e que visa 

reabilitar o antigo edifício da Seção de Conservação da Estrada Nacional 2 criar no local um 

núcleo interpretativo de valorização desta estrada histórica. 

c. Núcleo Interpretativo da Serra do Caldeirão. 

Na continuidade da estratégia de valorização da zona serrana do município, que visa a 

promoção dos recursos endógenos, dinamização da economia local, o desenvolvimento nos 

segmentos de turismo natureza, turismo aventura e turismo cultural e consequentemente a 

fixação de população, a Câmara Municipal adquiriu em 2018 um imóvel rústico, sito em 

Parises, com o objetivo de criar o núcleo interpretativo da Serra do Caldeirão “Casa da Serra 

do Caldeirão”. Enquadrado no plano regional – PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento 

de Recursos Endógenos e respetivo apoio de 70%, a execução deste projeto pelo montante 

de €54.901,05 pretende ser um polo dinamizador das potencialidades do território serrano e 

das suas gentes. 

 ENCONTRO “EMPREENDER NO FEMININO 2019” II.

Na continuidade da estratégia de valorização do empreendedorismo local, a Câmara 

Municipal apoiou a realização do encontro “Empreender no Feminino 2019”, promovido pela 

rede Algarve Womens’s Business Network sobre o tema “Parcerias podem fazer crescer o seu 

negócio?”. 

Realizada no Centro de Artes e Ofícios no passado dia 28 de fevereiro, esta iniciativa reuniu 

mulheres empresárias e empreendedoras para falar de negócios e sinergias de cooperação 

que podem ter um papel decisivo no crescimento dos mais diversos projetos empresariais. 

 HASTA PÚBLICA – EXPLORAÇÃO DO BAR DE APOIO À BIBLIOTECA MUNICIPAL III.

Com o objetivo de dinamizar a economia local e em especial na zona do centro histórico, a  

Câmara Municipal procedeu à arrematação, em hasta pública, do direito de exploração do Bar 

de Apoio à Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro e do Bar de apoio ao Cineteatro de São 

Brás de Alportel. A hasta pública realizou-se no passado dia 2 de abril, tendo sido arrematada 

por €125,00. 

 (Reunião – 02/04/2019)   

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL IV.

d. Atividades Regulares. 

O Mercado Municipal abriu portas a inúmeras atividades:  
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• “Ações de empreendedorismo local”, sempre no terceiro sábado de cada mês, 

contou com a participação da empresa “Tou na Horta” em fevereiro, seguindo-se em 

março a participação de Bialógica, no dia 16 e da Era Imobiliária no dia 23.  

• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Rosa Desidério, no dia 9 de fevereiro; 

seguindo-se no dia 9 de março a artesã Mariana Prates; e em abril dia 13com a 

participação de Maria Manuela Oliveira 

•  “Mostra de Produtos”, a 2 de fevereiro o Mercado Municipal deu a conhecer os 

produtos de Cidália Ramires. As mostras prosseguiram no dia 2 de março pela mão de 

Twins Cake e no dia 6 de abril com a participação de Francisco Barradas. Os sabores de 

Páscoa deram-se a conhecer pela mão da doceira Maria Teresa Neves, no dia 6 de 

março, reservando para dia 13 de abril a doceira Mónica Guerra. 

• “Demonstração Gastronómica” no mês de fevereiro contou com a mostra do chef 

Augusto Lima, reservando para março, a participação da empresa são-brasense La 

Gemma Bianca. 

 PROJETO 100% LOCAL V.

A Câmara Municipal encontra-se a apoiar o projeto “100%local” liderado pela Associação In 

loco para valorizar os produtos e produtores locais. Este projeto tem por objetivos realizar 

diversas iniciativas e ações de marketing dirigidos à valorização dos produtos locais. 
 

 MERCADOS VI.

a. Mercado Semanal 

Todas as manhãs de sábado, cumpre-se a tradição de realização do Mercado Tradicional de 

Sábado no Parque Roberto Nobre. 

b. Mercadinho dos Produtores.  

Todas as manhãs de sábado, o Mercado Municipal acolhe o mercadinho dos produtores onde 

os produtos locais ganham maior expressividade e desafiam a saborear produtos locais da 

época. 

c. Feira das Antiguidades e Velharias.  

No terceiro domingo de dezembro, fevereiro e março a Feira de Antiguidades e Velharias 

regressou ao Parque Roberto Nobre, dando oportunidade à descoberta de objetos com 

história. 
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d. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de fevereiro e março o Mercadinho de Jardim desafiou os visitantes a 

adquirir ofertas de natal diferentes aos produtores e artesãos locais, em exposição no Jardim 

Carrera Viegas. 

TURISMO.  

 BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2019 I.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel integrou uma vez mais o Espaço Algarve 

patente, de 13 a 17 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de turismo a nível 

nacional, com o objetivo de promover as potencialidades turísticas de todo o concelho. 

Na edição deste ano estiveram em destaque 2 eventos âncora do município, nomeadamente 

a Recriação Histórica “São Braz d’Alportel, 1914 – Uma Viagem no Tempo”, que terá lugar no 

dia 25 de maio; e as novidades da edição de 2019 da Feira da Serra, de 25 a 28 de julho, temas 

das apresentações dinamizadas pelo município no passado dia 16de março. 

 XI QUINZENA GASTRONÓMICA: SABORES DO CALDEIRÃO. II.

A Câmara Municipal organiza mais uma edição da Quinzena Gastronómica “Sabores do 

Caldeirão” com o objetivo de promover e valorizar a gastronomia são-brasense, assente nos 

valores da dieta mediterrânica. Neste âmbito na edição deste ano os estabelecimentos 

participantes são: Adega Nunes, O Marquês,4à Mesa, Rui’s Steakhouse e Sabores do Campo 

que desafiam à descoberta das iguarias típicas da Páscoa, de 10 a 22 de abril.  

Além da degustação, os visitantes da Quinzena podem ainda habilitar-se ao sorteio de vales 

de refeição.  

 ROTA DO PETISCO 2019 III.

Após o sucesso da primeira participação de São Bras de Alportel na Rota do Petisco 2018, e 

atendendo ao importante contributo da mesma na promoção das potencialidades turísticas 

do município, nomeadamente a gastronomia e doçaria, a autarquia aprovou a continuidade 

desta parceria dinamizada pela Associação Teia D’Impulsos, mediante a participação 

financeira de 1.000,00€, de modo a contribuir para o suporte dos custos de logística, 

comunicação e produção do material promocional da Rota do Petisco 2019. 

 (Reunião – 19/04/2018)   

 CICLO DE PASSEIOS NATUREZA 2019. IV.

O Ciclo de Passeios Natureza, organizado pela Câmara Municipal, reiniciou no mês de 

fevereiro dedicado em 2019 ao tema: São Brás de Alportel aos 4 ventos. Esta iniciativa 
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mensal, desafia a passeios temáticos orientados para conhecer melhor as potencialidades do 

território são-brasense. 

 SÃO BRAS TT 2019. APOIO AO GRUPO MARAFADOS DO TT.  V.

A realização de atividades de desporto e lazer promotoras das potencialidades do território 

são-brasense são encaradas como benéficas para a consolidação de São Bras de Alportel 

como destino de atividades todo o terreno. Neste âmbito, a autarquia apoio com €300,00 o 

Grupo Marafados do TT Algarve, sediado no concelho, para minimizar despesas associadas à 

organização da iniciativa “São Brás TT 2019”, em pleno coração da Serra do Caldeirão, no 

passado dia 14 de abril.  

(Reunião – 19/04/2019) 

OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR I.

a. Voto de Louvor à atleta Ana Beatriz Alves Correia 

A jovem são-brasense Ana Beatriz Alves Correia iniciou-se na natação com apenas 4 meses 

de idade, como forma de minimizar os problemas associados a uma limitação física e de 

mobilidade detetados à nascença. Uma limitação que viria a trilhar o percurso desportivo 

desta jovem que é um grande exemplo, para todos os jovens, de superação e inclusão, 

através da prática desportiva. 

Em 2019 a atleta, a competir pelo Clube de Natação de Faro, voltou a fazer história ao bater o 

Recorde Nacional de Natação Adaptada S10 absoluto, na prova dos 50m livres, e com o 

tempo de 33,54, no decorrer no Campeonato Nacional Inverno de Natação Adaptada.  

Neste âmbito, e reconhecendo o trabalho, a dedicação e o mérito da atleta são-brasense, a 

autarquia aprovou a atribuição de um voto de louvor à jovem Ana Beatriz Alves Correia, pela 

conquista do título de Campeã Nacional de Natação Adaptada - S10 absoluto, na prova dos 

50m livres e por todo o trabalho que dignifica esta modalidade desportiva. 

 (Reunião – 06/03/2019) 

São Brás de Alportel, 16 de abril de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


