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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 24 de setembro 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 19 de junho de 2019.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 CI-AMAL – REPRESENTANTE DA AMAL NA COMISSÃO EXECUTIVA DA REGIÃO DE I.

TURISMO DO ALGARVE 

Dada a relevância do turismo para a estratégia de desenvolvimento do concelho assumida 

pelo município, o Presidente da Câmara Municipal assumiu com agrado o cargo de 

representante da Associação de Municípios do Algarve na Comissão Executiva da Região de 

Turismo do Algarve.  

Uma deliberação tomada por unanimidade, em reunião do Conselho Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, realizada em 7 de junho de 2019.  

 GEMINAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS: COMEMORAÇÕES DIA DE FRANCA II.

Dando continuidade ao Protocolo de Geminação, estabelecido no dia 1 de junho de 2017, 

entre os municípios de São Brás de Alportel e Roche la Molière, e em resposta a um convite 

lançado pelo município francês, as Comemorações do Dia de França de 2019, contaram com 

a participação da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel - da Associação Cultural e 

Recreativa Escola de Música Sambrasense, à qual o município disponibilizou transporte em 

autocarro municipal. 

As cerimónias contaram também com a presença de uma comitiva são-brasense que integrou 

alguns elementos do executivo, o Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, 

um representante da Associação Cultural Sambrasense, bem como um conjunto de músicos 

são-brasenses que enriqueceram os momentos culturais do programa. 

Um momento de partilha e fortalecimento de laços entre as duas comunidades que assinalou 

de forma intercultural a Tomada da Bastilha.  

 APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL III.

Parceira privilegiada da Câmara Municipal, nas mais diversas áreas, a Junta de Freguesia 

desenvolve um relevante trabalho de proximidade com os munícipes são-brasenses, que 

responde a um número crescente de situações e cuja ação é fundamental no planeamento e 

concretização de respostas adequadas às necessidades da população. Neste sentido, e na 
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continuidade da parceria existente entre ambas as entidades, a Câmara Municipal atribuiu à 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel verbas no montante de €10.000,00 para a área da 

habitação e ação social e de € 13.ooo,oo para apoiar as despesas correntes. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 25/06/2019) 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 

 ESTRATÉGIA DE ACÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS   I.

O diagnóstico e a avaliação dos meios de prevenção e de combate existentes constituem o 

primeiro passo para definir um programa de ação adequado à realidade do município, tarefas 

que têm vindo a ser desenvolvidas ao longo deste ano, num trabalho coordenado pelo 

Serviço Municipal de Proteção Civil e Gabinete Técnico Florestal, em estreita proximidade 

com o Corpo de Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana e a Associação de Produtores 

Florestai da Serra do Caldeirão, uma parceria fundamental nesta missão. Uma conciliação de 

esforços e sinergias que definiram a Estratégia de Ação, cujos trabalhos decorreram de forma 

mais acentuada antes do período crítico, mas cuja continuidade está sempre presente nas 

prioridades da autarquia.  

Descrevem-se sumariamente os eixos desta estratégia: 

1. LIMPEZA DE BERMAS, numa vasta extensão de território, num trabalho desenvolvido por 

iniciativa e investimento da Câmara Municipal, mediante adjudicação a Daniel dos Santos 

Rodrigues, pelo montante de €19.714,00 (80Km), e diretamente pelos serviços municipais 

(70Km) e pela Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão. 

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL, sendo a limpeza e respetiva 

acessibilidade aos caminhos florestais de extrema importância na prevenção de riscos e 

atuação em caso de incêndio florestal. Com este objetivo, a autarquia adjudicou por 

€27.930,00 à empresa António José de Brito a reparação de caminhos florestais, numa 

extensão de 46 Kms, que se encontra em fase de conclusão, devido a algumas avarias 

técnicas, que atrasaram a resolução dos mesmos. 

3. PONTO DE ÁGUA para abastecimento de meios aéreos (helicópteros) em situações de 

incêndio rural. Em funcionamento desde 21 de março 2019, a sul do concelho junto da 

variante, nas instalações da antiga Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

4. Candidatura ao Plano Desenvolvimento Regional PDR 2020 Na sequência de uma 

candidatura efetuada ao Plano de Desenvolvimento Rural 2020, a autarquia adjudicou, 

mediante concurso público, à empresa Silviguarda Lda. a execução de faixas de gestão de 

combustível da Rede Primária, pelo montante de €108.936,50. Os trabalhos encontram-se 
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concluídos em cerca de 220 hectares em toda a zona serrana, desde Cabanas, Cabeça do 

Velho, Parises, Javali, Cova da Muda, Arimbo, entre outras povoações. 

5. FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL NOS AGLOMERADOS POPULACIONAIS:  

Realização, por adjudicação a empresas da especialidade, de várias faixas de gestão de 

combustível em redor de aglomerados: 

 -- Javali - No âmbito do protocolo com APFSC com uma área de 24 hectares; 

 -- Outeiro, Cartaxo e Juncais com uma área de 11 hectares; 

 -- Bico-Alto, com uma área de 5,7 hectares. 

6. Criação de FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL EM REDOR DE PONTOS DE ÁGUA: 

Limpeza de vegetação em redor de barragens em Corgas Bravas e Pero Sancho. 

7. CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO “A FLORESTA NÃO TEM OLHOS, 

OLHE POR ELA” elaboração de folhetos informativos, mupis, outdoors, agenda cultural do 

município “São Brás Acontece”, bem como publicações no sítio da internet do município e 

nas redes sociais. Ao nível da distribuição de flyers, contamos com o apoio da Equipa de 

Sapadores Florestais. Na sensibilização contamos também com a colaboração da Quinta do 

Peral na Sensibilização do Público Escolar.  

8. AÇÕES DE ESCLARECIMENTO - A realizar pelo Gabinete de Proteção Civil e Defesa da 

Floresta semanalmente, nas instalações da Câmara Municipal e também mediante parceria 

com a Universidade Sénior, no seio da disciplina de Educação Cívica da Universidade Sénior.  

9. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO junto das comunidades rurais, a realizar pelo Serviço 

Municipal de Proteção Civil e Ação Social visitando casa a casa, informando e sensibilizando a 

população para o importante papel que cabe a todos, nesta missão comum, em defesa da 

nossa Floresta.  

10. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, relativamente à limpeza de terrenos em redor de habitações, 

em continuidade à campanha de informação desenvolvida a nível nacional e 

empenhadamente a nível local, com o envolvimento do Serviço de Fiscalização do município 

e em parceria com a equipa da GNR GIPS (GRUPO DE INTERVENÇÃO PROTEÇÃO E 

SOCORRO) e demais entidades.  

11. LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO SERRANA E GEORREFERENCIAÇÃO DE 

HABITAÇÕES, um importante trabalho realizado com a coordenação do SMPC e o apoio dos 

Serviços de Ação Social do Município, Bombeiros e GNR GIPS, que permite ter um 

conhecimento mais aprofundado da população que reside na área serrana do concelho, e que 

poderá fazer toda a diferença caso seja necessário realizar uma evacuação.  

12. PROGRAMA “ALDEIA SEGURA, PESSOAS SEGURAS” - Implementação local de 

projeto criado mediante protocolo estabelecido entre Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC), Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e 
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Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), e que sumariamente consiste em preparar os 

aglomerados populacionais das áreas rurais dos concelhos para comportamentos de 

segurança em caso de incêndios. O SMPC São Brás de Alportel já implementou este projeto 

em dois (2) aglomerados do concelho (Parises e Cabeça do Velho). Pretende-se 

complementar o desenvolvimento deste programa com ações que possam abranger todas as 

localidades serranas.  

13. É dada continuidade ao PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DO EXÉRCITO PORTUGUÊS Na 

continuidade das parcerias anteriormente estabelecidas, no âmbito da prevenção e 

salvaguarda da floresta, a Câmara Municipal assinou pelo 6º ano consecutivo o protocolo com 

o Exército Português que garante o patrulhamento do exército em território são-brasense 

durante o período crítico 24 horas por dia. Um patrulhamento de visibilidade que visa 

acautelar e alertar para alguns comportamentos menos adequados e de prevenção para 

incêndios possam deflagrar na serra de São Brás.  

Cabe à Câmara Municipal assegurar o combustível e assegurar algumas despesas de 

manutenção das viaturas das equipas que patrulharão diariamente a serra são-brasense. 

14. É assegurada a CONSTITUIÇÃO DE DUAS EQUIPAS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

(ECIN´S), com o apoio da Câmara Municipal e a colaboração do Corpo de Bombeiros de São 

Brás de Alportel, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 

2019).  

15. É assegurada a ação da EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS DO MUNICIPIO, que 

iniciou funções a 15 de março 2018, e tem estado a frequentar formação técnica especializada 

pelo Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) e trabalhos de silvicultura e vigilância.  

16. PRÉ-POSICIONAMENTO DE UM VEÍCULO E RESPETIVA EQUIPA DE COMBATE A 

INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS, EM PLENA SERRA DO CALDEIRÃO, uma 

importante medida de prevenção, complementar, que dá continuidade aos anos anteriores 

consiste no pré-posicionamento, na zona de Parises, nos dias em que as condições 

meteorológicas se apresentem mais adversas e que seja emitido um estado alerta especial 

pela proteção civil, de nível amarelo ou superior para o nosso concelho, constituindo assim 

um maior perigo à ocorrência de incêndios rurais. Trata-se de uma medida que aumenta a 

eficácia no combate aos incêndios, no território mais vulnerável à ameaça do fogo. O local de 

instalação é o Centro de Convívio de Parises, uma infraestrutura da autarquia, que resultou de 

uma obra de requalificação da antiga Escola Primária, e que à sua atividade de apoio social às 

populações, juntará, nestes meses de verão, o apoio à nobre missão dos soldados da paz.  

17. Por parte da GNR SEPNA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO DA NATUREZA E AMBIENTE é 

assegurado a coordenação da vigilância na TORRE DE VIGIA DA MENTA, 24 HORAS POR 

DIA, assegurando a vigilância sobre o território serrano e ainda um importante papel no 

patrulhamento.  
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18. Por parte da GNR GIPS - GRUPO DE INTERVENÇÃO PROTEÇÃO E SOCORRO, são 

asseguradas ações de fiscalização com o apoio de um tablet com cartografia da área do 

município. No decorrer do DECIR realizam também ações de patrulhamento e primeira 

intervenção no combate aos incêndios rurais.  

19. Por parte da AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

(ANEPC), existindo uma estreita coordenação entre o Serviço Municipal de Proteção Civil e o 

Comando Distrital Operações de Socorro, encontram-se asseguradas algumas condições que 

permitem um maior apoio às operações, essencialmente durante o período crítico com a 

PERMANÊNCIA DE MEIOS AÉREOS EM LOULÉ, CACHOPO E MONCHIQUE.  

20. A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO CALDEIRÃO (APFSC) 

é outro elo fundamental desta parceria. Para além de todo o TRABALHO DE PREVENÇÃO 

que é por esta entidade desenvolvido ao nível da silvicultura preventiva, limpeza de 

caminhos, gestão de faixas de combustível, passos fundamentais para a prevenção e para a 

ajuda no combate aos incêndios, a Associação tem durante o período crítico a sua EQUIPA 

DE SAPADORES FLORESTAIS PERMANENTEMENTE NO TERRENO COM UM KIT DE 1.ª 

INTERVENÇÃO. Ao abrigo desta parceria, com custo de €16.500,00 para a autarquia, foi 

possível proceder à LIMPEZA DE UMA ENORME EXTENSÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS 

E ACESSOS EM VOLTA DOS AGLOMERADOS URBANOS.  

Neste momento encontram-se também em constituição duas (2) novas ZONAS DE 

INTERVENÇÃO FLORESTAL (ZIF´s) no concelho, nomeadamente ZIF Cabeça do Velho 

(3.522,71ha) e ZIF Cova da Muda (2.746,61ha), numa iniciativa da associação com o apoio do 

município.  

21. As INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL garantem a criação de FAIXAS DE GESTÃO DE 

COMBUSTÍVEL, DA REDE SECUNDÁRIA (10m) ao longo das estradas EN 270 e EN 2 ao 

longo do concelho.  

22. A REDE ELÉTRICA NACIONAL (REN) e ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP), garantem a 

criação de FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, SOB AS RESPETIVAS LINHAS 

ELÉTRICAS DE MUITO ALTA, ALTA E MÉDIA TENSÃO que atravessam o nosso concelho, 

de acordo com a calendarização prevista no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI) do concelho.  

23. VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS; consiste num programa promovido 

pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e que se pretende que seja 

novamente implementado no concelho, numa parceria coordenada pelo Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia, com o apoio da 

Câmara Municipal, através do projeto “Jovens Felizes <> Famílias Seguras”. O programa 

dirige-se a jovens entre os 05 e 15 anos, decorre no período de 2 meses em que são realizadas 

ações de vigilância, reflorestação, limpeza e levantamentos no espaço rural e florestal do 

concelho.  
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24. PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES DE CAÇADORES - De forma a potenciar os recursos 

locais e a incrementar o envolvimento ativo das comunidades, nesta missão cívica comum, 

foram realizadas AÇÕES DE PROXIMIDADE, promovidas pela Câmara Municipal junto das 

ASSOCIAÇÕES DE CAÇADORES, exímias conhecedoras do território da sua zona de caça 

associativa, pelo que se considera importantes parceiras neste desígnio. A autarquia prepara 

a aquisição de equipamentos para estabelecimento de acordos com estas associações de 

modo a estarem preparadas para colaborar nesta missão.  

Num esforço conjunto, que dá continuidade ao trabalho que em parceria a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta tem vindo de há muito a trilhar, pretende-se uma vez mais 

que esta Estratégia de Ação permita rentabilizar recursos e aligeiras procedimentos, na 

prevenção e no combate aos incêndios rurais. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 09/07/2019) 

 BALANÇO DOS TRABALHOS DE DEFESA DA FLORESTA - PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE II.

ESTADO DAS FLORESTAS E DO DESENVOLVIMENTO RURAL  

No dia 8 de agosto, o município acolheu a visita do Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, para avaliação dos trabalhos preventivos realizados 

no concelho ao nível da Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI). 

A visita teve início com uma reunião de trabalho no edifício Paços do Concelho com a 

participação de representantes de entidades regionais, nomeadamente o Diretor Regional do 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, Joaquim Castelão Rodrigues; do 

Comandante Operacional Distrital, Vítor Vaz Pinto; do coordenador do Serviço Municipal de 

Proteção Civil de São Brás de Alportel, Vitor Martins; entre outros autarcas locais. 

Seguiu-se uma visita de reconhecimento aéreo, para melhor conhecimento e avaliação do 

vasto trabalho realizado, nomeadamente a faixa de gestão combustível da rede primária de 

125 metros de largura em mais de 200 hectares na área serrana do concelho, que integrou 

uma paragem no sítio de Cabeça do Velho para reunir com o conjunto de entidades parceiras, 

em trabalho no terreno, nomeadamente: o Exército, a Guarda Nacional Republicana – GIPS, 

os Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, a equipa Municipal de Sapadores 

Florestais, a equipa de Sapadores Florestais da Associação de Produtores Florestais da Serra 

do Caldeirão, bem como os oficiais de segurança local das duas Aldeias Seguras do concelho, 

designadamente Parises e Cabeça do Velho. 
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 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE III.

COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS (DECIR 2019)  

No âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIR), a Câmara 

Municipal celebrou um protocolo de colaboração, com os restantes municípios do Algarve, a 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Federação dos Bombeiros do Algarve 

e as Associações Humanitárias de Bombeiros de forma a garantir a continuidade deste 

serviço de extrema importância na prevenção dos incêndios rurais, que constitui um dos mais 

importantes eixos da estratégia de prevenção de incêndios. 

O investimento da autarquia consiste na quantia de € 28.883,13 e visa assegurar o 

funcionamento desta equipa de prevenção.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 16/06/2019) 

EDUCAÇÃO 

 OBRAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR I.

a. Obras de Melhoria de Eficiência Energética Escola EB 1 n1 e n2 

Na continuidade das ações delineadas no Plano Municipal de Eficiência Energética e na 

sequência da aprovação de duas candidaturas apresentadas ao programa de apoio 

comunitário CRESC Algarve 2020 – Medida de Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local, a Câmara Municipal adjudicou à empresa J. G. Benedito 

Lda. pelo montante de €72.203,22, a execução de um conjunto de obras de melhoria de 

eficiência energética na Escola EB 1 n.1 que se encontram finalizadas, bem como a 

adjudicação de trabalhos semelhantes na Escola EB 1 n.2, pelo montante de €74.999,00,à 

empresa Rolear On na qualidade de empresa cessionária em virtude da empresa JMCortez – 

Engenharia e construção, Lda a quem fora adjudicada a presente obra e por desistência 

tomou a qualidade de Cedido, quanto aos trabalhos encontram-se em curso a substituição da 

iluminação existente por tecnologia LED e os restantes trabalhos que necessitam de 

interditar o uso da escola serão realizados em Junho de 2020. 

As intervenções incluem a substituição das atuais lâmpadas por lâmpadas LED; a instalação 

de unidades de climatização de elevada eficiência; a instalação de um sistema solar 

fotovoltaico para autoconsumo e intervenções nas coberturas dos edifícios, nomeadamente 

através do reforço de isolamento térmico nas coberturas e da substituição das coberturas em 

fibrocimento por outros materiais. 

b. Adaptação e Melhorias na Escola EB 1 nº2  

A atratividade do município de São Brás de Alportel para jovens casais tem vindo a refletir-se 

na necessidade de ampliação de espaços escolares, tendo sido necessária a adaptação de 
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uma nova sala na Escola EB 1 nº2 para a educação pré-escolar. Neste âmbito foram efetuadas 

obras, no valor de €16.920,77 + iva, adjudicadas à empresa Sérgio Caiado Raminhos Lda. 

Neste âmbito, e dada a existência de uma nova sala de pré-escolar nesta escola e um novo 

parque infantil adequado, a Câmara Municipal adquiriu material didático à Areal Editores S.A, 

num valor global €5.771, 51+ IVA de forma a garantir as melhores condições de 

desenvolvimento às crianças dos 3 aos 6 anos de idade patentes neste espaço. 

A pensar nesta nova sala de pré-escolar, bem como nas restantes salas de aula, foi ainda 

renovado o mobiliário existente, no valor de € 4.546,00 + iva, à Mobapec – Mobiliário Escolar, 

Lda.  

c. Aquisição de material informático 

Atendendo à necessidade de renovação e modernização de material informático de carácter 

geral, do Parque escolar, a Câmara Municipal adquiriu um conjunto de materiais, pelo 

montante de € 1.854,50 à empresa PC Quatro – Formação e Novas Tecnologias Lda. 

d. Manutenção de estores Escola EB 2/3 Poeta Bernardo de Passos 

Na continuidade dos trabalhos de manutenção e reparação efetuados no Parque Escolar, a 

autarquia adquiriu à empresa Fábio & Ramires Lda. pelo montante de €3.424,00 + Iva a 

substituição e reparação de estores em todo o espaço da Escola EB 2/3 Poeta Bernardo de 

Passos. 

e. Substituição de pavimentos em parques infantis 

Encontra-se em execução a substituição de pavimentos dos parques infantis das Escolas EB 1 

nº 1 e nº2, uma obra adjudicada pelo montante de €20.580,68 a Sergio Caiado raminhos Lda. 

e que visa melhorar as condições destes espaços amplamente utilizados pelas crianças. 

f. Combate à processionária do pinheiro 

Atenta à qualidade do espaço público e em especial dos espaços verdes do Parque Escolar, e 

de sobremaneira à segurança e saúde da comunidade escolar, a Câmara Municipal 

providenciou medidas de combate à processionária do pinheiro por microinjeção no tronco 

nas Escolas EB1 nº2, EB1 Mesquita, Jardim de Infância das Mealhas, Escola EB 2/3 Poeta 

Bernardo Passos, entre outros espaços públicos. Um trabalho no valor de € 419, 90 + iva, 

executado por José Alfredo Moreira Pereira. 

 CARTA EDUCATIVA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. REVISÃO. II.

A Câmara Municipal encontra-se a desenvolver os trabalhos de revisão da Carta Educativa do 

Concelho de São Brás de Alportel, importante instrumento de gestão, promotor de eficiência 

e qualidade de ensino. 

Este trabalho assenta na prática de gestão participativa e de trabalho de proximidade e 

parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, de forma a encontrar as 

melhores soluções para o ensino e formação dos jovens são-brasenses.  
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 ATRIBUIÇÃO VALE + EDUCAÇÃO 2019/2020 III.

Considerando a educação como pedra basilar na construção de uma sociedade mais justa e 

inclusiva e a melhoria das condições de vida das famílias um estímulo à sua fixação no 

concelho a Camara Municipal deu continuidade à medida “Vale + Educação”, no ano letivo 

2019/2020, integrado no Programa de Apoio à família, com múltiplas valências. 

Neste sentido, a autarquia formalizou um Acordo de Colaboração com o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas e a Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, para atribuição do Vale + Educação no ano 

letivo de 2019-2020, medida complementar à gratuitidade dos manuais escolares promovida 

pelo Estado Português desde 2016. Na edição deste ano, o Vale + Educação integra crianças e 

jovens dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, matriculados no referido Agrupamento e com 

residência no concelho. Com esta medida a Camara Municipal prevê contemplar cerca de 950 

estudantes, com €20,00 cada, para aquisição de material escolar nas papelarias do comércio 

local, servindo igualmente de incremento à economia. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019 

 PRÉMIO MELHORES ALUNOS ANO LETIVO 2018/2019 IV.

Desde 1997 que a autarquia premia os melhores alunos do concelho com um prémio que 

toma a forma de uma viagem. No final de cada ano letivo o Prémio “Melhores Alunos do 

Concelho” é atribuídos aos dois melhores alunos finalistas do 2º e 3º Ciclos do ensino básico e 

ao Secundário, mediante uma seleção indicada pelo Agrupamento de Escolas, utilizando 

como critério os “Quadros de Valor e Excelência” . 

Na edição deste ano, a viagem de enriquecimento pessoal, que decorreu de 3 a 6 de 

setembro, teve como destino uma das principais capitais da Europa, Paris, em Franca, 

mantendo o seu propósito original de incentivo ao estudo e a uma melhor preparação para o 

futuro, assente no mérito pessoal. 

  (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019 

 ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2019-V.

2020  

Atenta as necessidades das famílias são-brasenses, a autarquia continua, no âmbito das 

suas competências, a promover Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) que 

asseguram resposta às necessidades dos agregados familiares para além do período letivo 

da educação pré-escolar até às 18h30. Estas componentes não educativas da educação pré-

escolar são comparticipadas pelas famílias de acordo com as respetivas condições 

socioeconómica, tendo sido fixado os seguintes valores: 

 24€/mensal para as famílias que não beneficiam de auxílios económicos; 
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 12€/mensal para as famílias que beneficiam de escalão B; 

 Gratuito para escalão A. 

 

a. Protocolo de Colaboração entre o Município, o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas e o CArtes XXI – Associação do Conservatório d’Artes de S. 

Brás de Alportel  

No âmbito das atividades de animação e de apoio à família, a autarquia deu continuidade à 

educação física que contribui para o desenvolvimento integral da criança e estabeleceu um 

protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas Jose Belchior Viegas e a 

Associação do Conservatório d’Artes de São Brás de Alportel, a fim de proporcionar às 

crianças o contacto com a música e atividades culturais de natureza teatral, musical, literária 

e artística, de extrema importância para o desenvolvimento intelectual, sensorial, no 

desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento motor. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 03/09/2019) 

 COMPARTICIPAÇÃO AOS ALUNOS CARENCIADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR VI.

ANO LETIVO 2019-2020 

Encarando como prioritário o apoio prestado aos jovens são-brasenses, provenientes de 

ambientes familiares economicamente mais desfavorecidos, a autarquia atribuiu os seguintes 

valores de comparticipação para alimentação e material escolar:  

1º ciclo do ensino básico: 

 Escalão A – comparticipação de 100% na alimentação e € 16,00 para material 

escolar; 

 Escalão B – comparticipação de 50% na alimentação e € 8,00 para material 

escolar. 

Pré-escolar: 

 Escalão A – comparticipação de 100% na alimentação e € 30,00 para material 

escolar; 

 Escalão B – comparticipação de 50% na alimentação e € 15,00 para material 

escolar. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 03/09/2019) 

 VALOR DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2019-2020 VII.

A qualidade da alimentação fornecida nos refeitórios escolares de gestão direta do Município, 

aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, é fundamental para a qualidade de 
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ensino e respetivas condições para as crianças e jovens são-brasenses. Neste sentido foram 

definidos os seguintes valores para o ano letivo de 2019-2020: 

 Alunos sem escalão - € 1,46 (um euro e quarenta e seis cêntimos) 

 Alunos do escalão B – € 0,73 (setenta e três cêntimos) - comparticipação de 

50%. 

 Alunos do escalão A – isentos – comparticipação de 100%.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 03/09/2019) 

 TRANSPORTE ESCOLAR  VIII.

A autarquia assegura, a título gratuito, o transporte escolar a todos os alunos da educação 

pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário que residem e estudam nas escolas do 

concelho, que é assegurado por viaturas e recursos humanos municipais. 

No que concerne a estudantes do ensino secundário e cursos profissionais com residência no 

município que não tenham resposta de área/curso no agrupamento de escolas concelhio e 

que necessitem realizar a sua progressão de estudos nos concelhos limítrofes, a Câmara 

Municipal  comparticipa nas despesas com os passes escolares, um investimento na formação 

dos jovens:  

• Alunos beneficiários do Escalão A da ação social escolar – comparticipação de 100%; 

• Alunos beneficiários do Escalão B da ação social escolar – comparticipação de 75%; 

• Alunos sem Escalão atribuído na ação social escolar – Comparticipação de 50%; 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 03/09/2019) . 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA IX.

FLEXIBILIDADE CURRICULAR E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

Na sequência da publicação do Estatuto do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e, 

subsequentemente, dos Decretos-lei n.º 54/2018 e 55/2018, que definem os princípios e 

regras da Educação Inclusiva e do novo Regime de Autonomia e Flexibilidade Curricular, a 

escola tem que se capacitar para a operacionalização de novas formas de ensinar e de 

aprender. Este novo modelo implica alteração de práticas letivas e de métodos pedagógicos, 

que só se conseguem implementar com a capacitação da escola (docentes, funcionários e 

pais), através de formação. Reconhecendo a pertinência das duas formações apresentadas, 

uma sobre flexibilidade curricular e outra sobre novas formas de avaliar, no contexto da 

flexibilidade curricular e da educação inclusiva. 

De forma a garantir esta formação necessária ao incremento da qualidade educativa do nosso 

concelho, a autarquia atribuiu ao Agrupamento José Belchior Viegas € 2.240,00 para custear 

as referidas formações. 
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 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/06/2019) 

 PROGRAMA DE ATIVIDADES DE FÉRIAS X.

A pensar nas famílias são-brasenses e na necessidade de ocupação dos tempos livres das 

crianças e jovens, designadamente no período de férias escolares, a Câmara Municipal 

organizou mais uma edição do Programa de Atividades de Férias com diversas ações. 

a. Férias Desportivas 2019  

No período de férias escolares, a Câmara Municipal organizou mais uma edição das Férias 

Desportivas. Neste sentido, e de forma a promover a prática regular de atividade física, as 

Férias Desportivas realizaram-se de 24 de junho a 19 de julho, entre as 9h30 e as 16h30, para 

crianças nascidas entre 2005 e 2012. 

As inscrições realizaram-se nas Piscinas Municipais Descobertas, nos dias 17 e 18 de junho, 

para uma capacidade máximo por semana de 60 participantes, num máximo de 2 semanas 

por participantes, de modo a abranger o maior número de crianças e jovens.  

Esta edição contou ainda com o apoio de cerca de 10 voluntários, para apoiar os técnicos da 

autarquia na dinamização de todas as atividades desportivas previstas, tendo sido aceites 

jovens nascidos entre 1998 e 2004 e no máximo de 3 por semana, garantido a Autarquia a 

alimentação e o seguro destes. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/06/2019) 

b. “Férias Divertidas” - Atividades da Componente de Apoio à Família 

A Câmara Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a 

Associação Ensinar a Sorrir desenvolveram mais uma edição do ateliê “Férias Divertidas”, 

com um conjunto muito diversificado de atividades, tendo por espaço sede a Escola EB1 JI, 

de 26 de junho a 30 de agosto, atividades para as crianças dos 6 aos 12 anos, num máximo de 

75 crianças por semana. 

c. Férias na Biblioteca Municipal 

Mediante coordenação da Biblioteca Municipal, o município promoveu, de 1 de julho a 9 de 

agosto entre as 15h00 e as 18h00, um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas para 

crianças a partir dos 6 anos de idade.  

Uma iniciativa gratuita, de apoio à família e que visa sensibilizar para o mundo do 

conhecimento, da escrita e da leitura patente neste espaço de cultura e partilha. 
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d. Férias no Espaço Jovem 

O “Projeto Jovens Seguros < > Famílias Felizes”, sediado no Espaço Jovem do Município 

dinamizou um programa de atividades para  ocupação de tempos livres dos jovens durante 

as férias de verão, que integraram ações de vigilância de florestas, passeios, sessões de 

promoção da saúde juvenil, workshops, intercâmbios e muitas outras atividades. 

a. Centro de Férias e Lazer – Sítio dos Graúdos  

Com o objetivo de apoiar as famílias são-brasenses e promover a oferta de atividades, 

durante o período de férias grandes, a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 

anos de idade, a Câmara Municipal, à semelhança de anos anteriores, estabeleceu um 

protocolo de colaboração com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel para apoio à concretização de mais 

uma edição do Centro de Férias e Lazer “Sítio dos Graúdos”, dinamizado por aquela IPSS. 

Esta iniciativa deu resposta a crianças dos 3 aos 6 anos de idade, de 24 de junho a 6 de 

Setembro. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 25/06/2019) 

 PROJETO “A BANDA VAI À ESCOLA“. RENOVAÇÃO. XI.

Reconhecendo o enriquecimento pessoal proporcionado pelo contacto e aprendizagem da 

música desde tenra idade, a Camara Municipal, com a aprovação do Ministério da Educação,  

deu continuidade ao protocolo estabelecido com o Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas e a Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense para a 

continuidade doo Projeto “A Banda Vai à Escola” no ano letivo 2019 2020. 

O projeto teve início no ano letivo 2009/2010, desenvolvido de forma gratuita e voluntária 

pelo professor Albano Neto e no último ano letivo, 2018/2019, através da afetação a tempo 

inteiro deste docente, no âmbito da aprovação de uma candidatura apresentada pelo 

município ao Ministério da Educação a uma mobilidade estatutária de pessoal docente; 

considerando que o próximo ano letivo, 2019/2020, foi feita e deferida nova candidatura para 

a mobilidade estatutária do docente Albano Neto, a autarquia renova o referido protocolo de 

colaboração. 
(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de –06/08/2019) 

POLÍTICAS SOCIAIS E DE APOIO À FAMÍLIA 
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 PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL.  I.

a. Manutenção Bairro Social João Rosa Beatriz 

A manutenção do Parque de habitação Social Municipal é uma missão constante da autarquia 

que tem vindo a efetuar obras de substituição de caixilharias no Bairro Social, promovendo 

assim a qualidade térmica e a segurança das habitações. Os trabalhos foram executados pela 

empresa Caminho do Bosque – Alumínios e Vidros Unipessoal Lda. e representam um 

investimento de €21.109,78 + iva. 

Na continuidade da manutenção efetuada ao Bairro Social, a autarquia procedeu ainda à 

adaptação das instalações sanitárias de 2 apartamentos pelo montante de € 4.398,97, 

adjudicada a José Gualberto dos Santos Benedito. 

b. Remodelação de habitação social  

Encontram-se em execução obras de melhorias gerais e acessibilidades, nomeadamente na 

casa de banho, quarto e restantes compartimentos numa habitação social, a fim de contribuir 

para um melhor usufruto do espaço por esta família economicamente desfavorecida e com 

um elemento em cadeira de rodas. Os trabalhos em curso têm um custo associado de 

€26.440,00 e encontram-se a ser implementados pela empresa AL Consige, Unipessoal Lda.  

c. Criação de unidade de habitação de emergência social 

Dada a necessidade de ampliar a oferta de habitação municipal, de modo a dar resposta a 

situações de emergência social, a autarquia adjudicou à AL Consige, Unipessoal Lda. os 

trabalho de melhoria, num pequeno fogo de habitação, propriedade do município, localizado 

no Pátio do Burgel, pelo montante de €15. 999,00 + iva, cujos trabalhos estão em fase de 

conclusão. 

 PROGRAMA MÃO AMIGA - APOIO SOCIAL DE CARIZ HABITACIONAL -  II.

No âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à exclusão social, a Câmara 

Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de cariz habitacional “Mão 

Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos estratos sociais mais 

desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, reabilitação e adaptação em 

habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado de e à situação social. 

Neste sentido, e após análise e comprovação das condições de vulnerabilidade social de um 

agregado familiar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a atribuição de apoio no 

valor de 4.800,00€ acrescido do IVA para a execução de obras fundamentais para a dignidade 

e qualidade de vida, nomeadamente a reparação da cobertura da habitação. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 
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 ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  III.

No âmbito da prossecução das políticas municipais de habitação e na sequência do 

lançamento do Programa Nacional de Apoio ao Acesso à Habitação que visa apoiar a 

promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais 

indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma 

habitação adequada, a Câmara Municipal formalizou a sua candidatura ao apoio concedido 

pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP. Para elaboração das Estratégias 

Municipais de Habitação.  

A candidatura foi apresentada no passado dia 5 de abril, tendo sido aprovada e 

posteriormente comunicada ao Município a 11 de julho. Segue-se a celebração de um 

contrato de comparticipação para acompanhamento técnico, nos termos propostos pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, de forma a dar seguimento a esta 

importante prestação dos serviços de acompanhamento técnico que se revelem necessários à 

elaboração da Estratégia Local de Habitação. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 23/07/2019) 

 PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO  IV.

Atendendo as novas diretrizes legais no âmbito da habitação, a Camara Municipal, deliberou, 

por unanimidade, aprovar o início do procedimento de elaboração do Projeto de alteração do 

regulamento de habitação social do município de São Brás de Alportel. Mais deliberou 

aprovar que os munícipes se poderão constituir como interessados no procedimento e 

apresentar os seus contributos através do preenchimento do formulário disponível online 

para o efeito no portal do munícipe, e bem assim através do endereço de correio eletrónico 

camara@cm-sbras.pt; aprovar que o procedimento em questão seja publicitado no portal 

institucional do Município de São Brás de Alportel em http://www.cm-sbras.pt/; aprovar a 

composição dos elementos a quem caberá a responsabilidade pela direção e 

acompanhamento do procedimento de elaboração do regulamento e de submissão do 

mesmo a audiência de interessados ou consulta pública. (Conforme deliberação em Reunião de 

Câmara de –06/08/2019) 

 

 PROJETO DE REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO V.

No âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), que reconhece o papel central 

da habitação e da reabilitação para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a 

revitalização e competitividade das cidades e para a coesão social e territorial e consciente da 

necessidade de ampliar as respostas de habitação no município, a Câmara Municipal 

encontra-se a preparar o lançamento de uma nova resposta social do município, 

nomeadamente um Programa de Apoio ao Arrendamento, constituído por 2 medidas: 

mailto:camara@cm-sbras.pt
http://www.cm-sbras.pt/


 

21 

  

 -- Apoio à habitação jovem, mediante disponibilização de 2 fogos municipais, em 

regime de arrendamento temporário; 

 -- Apoio ao arrendamento, mediante disponibilização de um apoio pecuniário; 

O lançamento e funcionamento deste programa de Apoio ao Arrendamento carece da 

criação de um regulamento municipal próprio, tendo sido aprovado: 

 O início do procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento do 

Programa de Apoio ao Arrendamento do município de São Brás de Alportel. 

 Os munícipes poderão constituir-se como interessados no procedimento e 

apresentar os seus contributos através do preenchimento do formulário 

disponível online para o efeito no portal do munícipe, e bem assim através do 

endereço de correio eletrónico camara@cm-sbras.pt. 

 O procedimento em questão será publicitado no portal institucional do 

Município de São Brás de Alportel em http://www.cm-sbras.pt/. 

 A composição dos elementos a quem caberá a responsabilidade pela direção e 

acompanhamento do procedimento de elaboração do regulamento e de 

submissão do mesmo a audiência de interessados ou consulta pública. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 03/09/2019) 

 APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA - PROTOCOLO HABITAÇÃO  VI.

No âmbito do protocolo de colaboração entre a autarquia e a Santa Casa da Misericórdia de 

São Brás de Alportel com vista à melhoria da resposta ao nível da habitação social na área do 

concelho e na sequência do contrato de comodato, que permite à autarquia disponibilizar um 

fogo de habitação propriedade da Santa Casa da Misericórdia para integrar o Parque de 

Habitação Social Municipal, a Câmara Municipal atribuiu à Santa Casa da Misericórdia de São 

Brás de Alportel, o valor de 8.400,00 euros acrescido de IVA, para fazer face às despesas com 

a recuperação de uma habitação, sita em Farrobo. 

Apesar da habitação já ter sido intervencionada pela Santa Casa da Misericórdia de São Brás 

de Alportel, verificou-se posteriormente a necessidade de proceder a intervenções 

complementares, nomeadamente ao nível dos revestimentos e da instalação elétrica, as 

quais se verificam fundamentais para que este fogo posso estar em condições de 

habitabilidade e dignidade. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de – 25/06/2019) 

 ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA  VII.

Criado com o objetivo de responder a casos de emergência social, numa parceria entre a 

Câmara Municipal e uma Instituição de solidariedade social, o Fundo Social de Emergência 

tem vindo a apoiar muitos são-brasenses mediante aquisição de bens e serviços de primeira 

necessidade. No mesmo Âmbito, o Fundo foi acionado durante os meses de julho e agosto 

mailto:camara@cm-sbras.pt
http://www.cm-sbras.pt/
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para dar resposta a uma solicitação, mediante atribuição de apoio à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  VIII.

Considerando a diversidade de missões que carecem da atuação dos Bombeiros Voluntários, 

entre as quais auxílio em caso de acidente, doença súbita, controlo e prevenção de incêndios 

florestais e urbanos, cheias e inundações, intempéries e outras situações de risco, torna-se 

muito relevante e oportuna a operacionalização do Campo de Treinos do Corpo de 

Bombeiros, que está a ser criado pelo município no espaço exterior do Parque de Manobras 

do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, que criará condições excecionais para a 

simulação e treino de diversas intervenções.  

Na continuidade desta parceria, a autarquia atribuiu o apoio financeiro de 3.242,25€, à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, para minimizar 

as despesas inerentes às melhorias do referido espaço. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 23/07/2019) 

 REDE NACIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA IX.

a. Territorialização da Rede nacional de Apoio às Vítimas de Violência 

Doméstica | núcleo de atendimento de apoio à vítima 

No âmbito da Territorialização da Rede nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, 

e na continuidade da parceria firmada, a Câmara Municipal assinou novamente o protocolo 

de colaboração com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, entidade coordenadora da 

ação, mediante a atribuição de €3.500,00 anuais. Um investimento na resposta dada às 

vítimas deste flagelo, que afeta de forma transversal todas as idades e estatutos da sociedade 

atual. 

Mediante esta parceria, encontra-se a funcionar no concelho, desde o início de setembro, um 

polo de atendimento da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, sediado no Centro de 

Apoio à Comunidade, que para além de atendimento e apoio psicológico e jurídico, 

desenvolve trabalho de prevenção, em parceria com as entidades do concelho.  

a. Quotas anuais da Associação de Apoio à Vítima. 

Reconhecendo o meritório trabalho desenvolvido pela APAV – Associação de Apoio à Vítima, 

nomeadamente nos serviços gratuitos prestados a todas as vítimas de crime e na voz ativa na 

defesa e promoção dos direitos, das necessidades e interesses específicos das vítimas, a 

Câmara Municipal procedeu ao pagamento de € 700,00, correspondentes às quotas de 2019, 

no valor. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 09/07/2019) 
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SAÚDE.  

 ADENDA AO PROTOCOLO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO NO EDIFÍCIO I.

DO CENTRO DE SAÚDE 

Reconhecendo a importância das condições de manutenção e trabalho de profissionais e 

utentes do Centro de Saúde de São Brás, a Camara Municipal financiou €19.000,00, mediante 

protocolo com a Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., e a Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, para a execução de obras de conservação no interior e 

exterior do imóvel onde está instalado o Centro de Saúde. Contudo, verificou-se 

posteriormente, que o montante definido foi insuficiente para as obras necessárias.  

Neste âmbito, a autarquia, mediante adenda ao protocolo existente aprovou reforçar o apoio 

financeiro do Município à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel no valor de € 

8.976,28 cobrindo assim todas as despesas realizadas com a execução de obras de 

conservação no exterior do imóvel onde está instalado o Centro de Saúde de São Brás de 

Alportel. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 23/07/2019) 

 CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO – VERÃO 2019 II.

Durante o período de verão, a Câmara Municipal associa-se a um conjunto de campanhas que 

visam sensibilizar e alertar para algumas situações de risco que devemos evitar. A informação 

foi veiculada na Agenda Mensal São Brás Acontece e na rede de distribuição de cartazes em 

pontos estratégicos. 

a. “Brincar na água em segurança” 

A morte por afogamento é um acontecimento rápido e silencioso que causa vítimas todos os 

anos. Na praia, na piscina ou no rio a campanha sensibilizou para a adoção de medidas de 

segurança que visam minimizar potenciais vítimas, em especial junto de crianças e jovens.  

b. “Cuidados com o Sol” 

Todos os anos os excessos de exposição solar promovem o desenvolvimento de diversos 

problemas de saúde, em particular de cancro da pele. Na edição deste ano as recomendações 

passaram pela utilização de protetor solar, evitar a exposição entre as 11h00 e as 16h00 e a 

hidratação regular, como forma de minimizar riscos.  
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c. “Setembro Dourado” 

O município aceitou o convite da Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro e 

aderiu à Campanha Internacional “Setembro Dourado” com o objetivo de dar a conhecer 

questões da oncologia pediátrica a toda a sociedade. No âmbito desta iniciativa o Mercado 

Municipal acolheu duas ações de sensibilização e rastreio de cancro cutâneo, dinamizada pela 

Associação Oncológica do Algarve, através de uma Unidade Móvel de Saúde para o efeito. 

 

 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  III.

O zelo pela saúde e segurança dos seus trabalhadores é considerado como prioritário para a 

Câmara Municipal, que garante através da KMED Europa – Serviços de Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho Lda., a verificação regular do estado de saúde de todos os colaboradores 

da autarquia, mediante um custo de € 7.705,00 + Iva.  

 CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS. FORMAÇÃO. IV.

A Câmara Municipal promove, junto dos seus trabalhadores, Cursos de Primeiros Socorros 

destinados a informar e preparar os formandos para atuar de forma rápida e eficaz em caso 

de perigo. As técnicas de socorrismo visam dotar os mesmos de conhecimentos diversos que 

podem fazer a diferença entre a vida e a morte em casos de socorro. O primeiro ciclo de 

formações decorreu no Centro de Artes e Ofício tendo abrangido cerca de 40 formandos e 

prossegue nos próximos meses com mais turmas. 

DESPORTO.  

 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DESPORTO E LAZER V.

a. Pavilhão Municipal Dr. Jose de Sousa Pires. Obras interiores. 

Na continuidade da manutenção deste espaço desportivo encontram-se em execução 

trabalhos de impermeabilização de claraboias, pintura interior da parede sul e reparação de 

pavimento exterior, concluindo assim todas as reparações/ melhorias necessárias ao pleno 

funcionamento do Pavilhão Municipal. Os trabalhos encontram-se a ser efetuados pela 

empresa JG Benedito Lda., pelo montante de €9.760,00.  
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b. Requalificação do Complexo de Piscinas Municipais Descobertas  

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 

concluídas 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 

FEDER conta com uma comparticipação de financiamento de 65%. Um investimento no valor 

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

No mês em que as Piscinas Municipais Descobertas celebraram o seu 30º aniversário, e após 

uma intervenção profunda, esta infraestrutura desportiva abriu ao público no passado dia 29 

de julho, com excelentes condições de funcionamento, tanques renovados, balneários 

modernizados, e uma melhor acessibilidade para todos são algumas das características deste 

novo arranque, que consolidou a preferência de 25.617 utilizadores, um número record que 

comprova a relevância deste espaço em pleno centro histórico.  

c. Projeto de Regulamento Municipal de acesso, utilização, funcionamento e 

cedência das Piscinas Municipais Descobertas  

Neste âmbito, e de forma a atualizar o Regulamento existente, encontra-se em fase de 

publicação em Diário da República, prosseguindo para discussão pública o Projeto de 

Regulamento Municipal de acesso, utilização, funcionamento e cedência das Piscinas 

Municipais Descobertas.  

O presente projeto de regulamento visa contribuir para uma harmoniosa e correta utilização 

das infraestruturas municipais nomeadamente das piscinas municipais descobertas, através 

da implementação de um conjunto de disposições normativas de aplicação geral a todos os 

utentes. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 23/07/2019) 

a. PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS  

Na continuidade de políticas defensoras do meio ambiente, a autarquia adquiriu 

recentemente à empresa Omnipellets Lda, por €19.100,00, um novo fornecimento de pellet’s 

para a caldeira de biomassa das Piscinas Municipais Cobertas, ecologicamente eficiente e a 

um custo muito inferior em relação a outros sistemas de aquecimento. 

 ALGARVE CLASSIC CARS 2019.  VI.

Na continuidade da valorização turística do município e da região, a Câmara Municipal, 

apoiou novamente a realização do Algarve Classic Cars, já na sua 27.ª edição, sendo o maior 

encontro de carros clássicos da Península Ibérica e um dos maiores ao nível da Europa que 
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trouxe ao Algarve e a São Brás de Alportel mais de 150 veículos, provenientes de diferentes 

nacionalidades. O apoio revestiu-se na atribuição de uma verba no montante de €1000,00. 

Esta iniciativa cativa cada vez mais visitantes a apreciar estas relíquias de 4 rodas, enquanto 

promove e dá a conhecer aos participantes toda a região do Algarve. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 23/07/2019) 

 SBA TENIS OPEN 2019.  VII.

De 1 a 8 de setembro, o Complexo Municipal de Ténis de São Brás de Alportel integrado no 

Parque de Desporto e Lazer acolheu cerca de 80 atletas, provenientes de mais de 20 países de 

todo o mundo. Os jogos, para a conquista de um prémio no valor de 15.000,00 dólares, 

disputaram-se de forma individual e a pares, por eliminação direta até à final, disputada no 

dia 8 de setembro, e cujos resultados contribuem para garantir os posicionamentos dos 

atletas no Ranking mundial. 

Dada a relevância da iniciativa para o município, a autarquia apoiou a realização da mesma 

com todo um largo conjunto de apoios logísticos, bem como através da atribuição de 

€2.000,00 ao Clube de Ténis e Padel de São Brás de Alportel, parceiro de excelência na 

promoção da atividade desportiva no concelho, em especial o ténis, dando a conhecer as 

condições do município para a prática desta modalidade. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 03/09/2019) 

 SUMMER FIGHT NIGHT. VIII.

No âmbito do apoio ao associativismo e respetiva dinamização de atividades para a 

comunidade são-brasense, a Câmara Municipal apoiou com €750,00 o Clube de Artes 

Marciais de São Brás de Alportel para minimizar custos associados à realização da Gala de 

Verão - Summer Fight Night, um evento dedicado aos desportos de combate, que contou 

com alguns dos melhores atletas a nível regional e nacional. A noite integrou combates, 

correspondentes aos escalões de formação dos jovens, quer ao nível da mais alta competição, 

em diversos escalões e vertentes. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 25/06/2019) 
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 APOIO À UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE. IX.

a. Aquisição de equipamento de manutenção no Campo Sousa Uva. 

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo Desportivo que o Município de São Brás de 

Alportel tem vindo a desenvolver, em parceria com as Associações Desportivas do concelho, 

de modo a apoiar o seu meritório trabalho e o desenvolvimento dos seus projetos que 

promovem o desporto e a competição. Dada a necessidade de intervenção de trabalhos de 

manutenção no Campo José de Sousa Uva, a Camara Municipal atribuiu o valor financeiro de 

€2.500,00 para que se possam realizar as intervenções necessárias.  

b. Apoio para formação da equipa técnica. 

Atendendo ao facto do programa de Incentivo ao Associativismo Desportivo ter por base a 

avaliação o Plano de Atividades regulares apresentado pelo Clube e que as ações de formação 

são consideradas extraordinárias, mas reconhecendo a importância qualitativa e necessária à 

adaptação e às exigências técnicas e formativas na atualidade, a autarquia atribuiu um apoio 

financeiro de €750,00 à União Desportiva e Recreativa Sambrasense para fazer face a 

despesas de formação dos seus técnicos e atletas. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/06/2019) 

CULTURA E PATRIMÓNIO  

 

 CALÇADAS – A ARTE SAI À RUA I.

No seguimento de toda uma estratégia de dinamização do centro histórico são-brasense, 

realizou-se no passado dia 14 de agosto mais uma edição do “Calçadas, A arte sai À Rua”, 

uma noite especial repleta de criações artísticas, design, escultura, fotografia, momentos de 

música e dança, poesia, contos de arrepiar, espaços com petiscos serranos, uma mostra de 

artesanato local e muitas surpresas. 

Esta 6ª edição apresentou um Programa de animação composto por 14 momentos de 

animação com arruadas, fado, momentos de comédia, música tradicional, reggae, trovas, 

contos, entre muitas outras sugestões no Largo de São Sebastião, no palco do Adro da Igreja, 

no espaço “ do Calçadas”, no pátio do antigo Palácio Episcopal, no Palco Vila Adentro, na 

Biblioteca Municipal, no Centro de Artes e Ofícios e no Centro Explicativo e de acolhimento 

da Calçadinha. 

Além do envolvido da população residente no desafio casas abertas, os residentes do Centro 

Histórico participaram ainda no Concurso a “A Janela Mais bonita” mediante a decoração 

criativas das suas janelas. 
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Em 2019 este evento adotou medidas ecológicas promotoras da redução do plástico, 

mediante a venda de copos reutilizáveis aos visitantes.  

Esta iniciativa, de participação gratuita, integra o Plano de Revitalização do Centro Histórico, 

promovido pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel em parceria com a “Comissão 

Organizadora Calçadas”, um grupo informal da comunidade são-brasense. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de –14/07/2019) 

 PROJETO FOME – FESTIVAL DE OBJETOS E MARIONETAS E OUTROS COMERES II.

A Câmara Municipal aderiu uma vez mais ao FOME – Festival de Objetos e Marionetas e 

outros comeres, um evento de referência regional, organizado em parceria pelos seis 

municípios do Algarve Central, São Brás de Alportel, Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e Tavira, 

em colaboração com a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, iniciativa que conta com o 

financiamento da União Europeia através do programa CRESC Algarve 2020. 

A programação integra um total de 18 companhias portuguesas e estrangeiras, 50 

espetáculos, workshops, experiências gastronómicas, uma exposição e passa por São Brás de 

Alportel com 5 apresentações para toda a família em espaços públicos e de entrada gratuita. 

O Festival pretende a circulação de outros públicos, colocando São Brás de Alportel e os 

restantes concelhos aderentes na rota dos festivais internacionais de marionetas e turismo 

cultural.  

 ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 2019. III.

Com o objetivo de apoiar o meritório trabalho da Associação Musical do Algarve e o 

desenvolvimento dos seus projetos que promovem a cultura, a formação e a fruição dos bens 

culturais, também no concelho de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal deu 

continuidade ao Protocolo de Cooperação estabelecido, mediante apoio de €6.000,00.  

A Associação Musical do Algarve é uma associação de caráter cultural sem fins lucrativos, que 

visa promover, dinamizar e divulgar a atividade cultural e artística, em particular no Algarve e 

Alentejo e no estrangeiro, designadamente através da realização e divulgação de espetáculos 

musicais, músico-teatrais ou multimédia de cariz cultural, com vista à difusão da música 

orquestral, da música de câmara e da música para instrumentos solistas bem como gerir a 

orquestra profissional, denominada Orquestra Clássica do Sul.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/06/2019) 
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 ESPETÁCULO CINDERELA. IV.

O Cineteatro São Brás acolheu no dia 6 de julho o espetáculo “Cinderela” protagonizado 

pelas jovens bailarinas da Escola de Dança Municipal. Um espetáculo que assinalou o término 

de mais um ano de aprendizagens e que envolveu cerca de 80 crianças, das diferentes 

vertentes da dança. 

 FESTA DE VERÃO DA CABEÇA DO VELHO V.

À semelhança de anos anteriores e na continuidade do trabalho de proximidade desenvolvido 

com as associações locais, a Câmara Municipal atribuiu um apoio de €250,00 ao Futebol 

Clube da Cabeça do Velho, no sentido de minimizar custos inerentes a mais uma edição da 

tradicional Festa de Verão.  

A iniciativa realizou-se nos dias 3 e 4 de agosto com o objetivo de valorizar e promover as 

tradições, hábitos e costumes das gentes da serra, alem de cativar visitantes de diferentes 

zonas do Algarve. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de –03/09/2019) 

 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO SÃO BRAZARTE  VI.

A Camara Municipal organiza anualmente, em parceria com diversas associações e entidades 

locais, um programa de valorização das tradições populares “A Festa Sai à Rua” composto por 

um conjunto de iniciativas que fortalecem os laços de proximidade e entreajuda entre os 

cidadãos.  

Neste âmbito e dada a ampla participação da Associação SãoBrazArte nesta iniciativa, tendo 

para o efeito criado uma nova marcha, a autarquia apoiou com €1.000,00 a associação para 

minimizar despesas inerentes à confeção dos fatos.   

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/06/2019) 

 APOIO AO RANCHO FOLCLÓRICO DA VELHA GUARDA VII.

Reconhecendo como fundamental a disponibilidade da oferta de atividades lúdico-

pedagógicas dirigidas à população sénior são-brasense e a valorização das nossas tradições 

culturais, a Câmara Municipal apoiou o Rancho Folclórico da Velha Guarda com € 500,00 para 

a dinamização das suas atividades.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/06/2019) 
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 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2019 VIII.

c. Galeria Municipal. 

De 2 a 31 de julho, a Galeria Municipal abriu portas à exposição “Intensidade Expressiva”, de 

autoria de Cristina Cavaco. Uma mostra de pintura que procura através de técnicas mistas e 

uma paleta maioritariamente de cores  quentes e tons terra transmitir uma forte intensidade. 

 Seguiram-se “Momentos de inspiração”, de 2 a 30 de agosto, numa exposição do artista são-

brasense Eduardo Dias que concilia novas técnicas de pintura que desenvolveu sob 

orientação do Mestre Fonseca Martins. 

No dia 3 de setembro o grupo ArtwaysArt, composto por artistas de diferentes 

nacionalidades, desafia a uma visão multidisciplinar patente em obras de pintura, desenho e 

escultura. 

d. Centro de Artes e Ofícios. 

De 5 de julho a 30 de setembro, Jolita Yamuna expõe “Os começos”, uma forma de se 

reinventar através da pintura e promover no outro sentimentos e sensações através da 

apreciação das suas obras. 

Até dia 14 de setembro, o Centro de Artes e Ofícios acolheu ainda a exposição “Subnigrum: 

Fronteira” da artista Ana Vieira Ribeiro, numa iniciativa promovida pelo Museu Zer0.  

e. Centro Museológico do Alportel. 

O Centro Museológico convida a “Geosentir”, uma introspeção da artista Sofia Batista sobra a 

aproximação do homem às novas tecnologias e afastamento da natureza. 

f. Biblioteca Municipal. 

De 1 de julho a 14 de agosto, a Biblioteca Municipal acolhe a exposição “Alma da Terra: o que 

os olhos vêem e o coração sente” uma mostra fotografia de Paula Dias sobre as dádivas da 

natureza. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA IX.

g. 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.  
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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. 

> BIBLIOEXPRESSO  

Um serviço que disponibiliza aos leitores da Biblioteca Municipal um serviço de entrega 

rápida de livros solicitados por e-mail ou telefone, facilitando assim o acesso aos livros a 

todos os munícipes. 

> APRESENTAÇÃO DO LIVRO: “ O BINOCULO MÁGICO” 

No dia 5 de julho, Helena de Macedo, autora do livro “O Binoculo mágico” deu a conhecer na 

primeira pessoa uma história de esperança, de mistura magica entre o passado e o presente. 

 X. CARTA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL.  

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 Municipal do Património Cultural do Concelho, a integrar 

posteriormente o Plano Diretor Municipal.  

Os levantamentos e os registos fotográficos encontram-se concluídos estando em fase de 

conclusão a respetiva elaboração da cartografia, as tabelas de caracterização e ainda o 

relatório escrito que constituirá o elemento unificador e descritor da carta municipal do 

património. 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) – CENTRO HISTÓRICO I.

Na continuidade da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do centro Histórico de São Brás de 

Alportel foi publicado em Diário da República n.º 151 da 2ª Série pelo Aviso n.º 12718/2019 no 

dia 8 de agosto de 2019, entrando em vigor, por um período de 11 anos, o Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana 

(ORU). 

A implementação da Operação de Reabilitação Urbana e a execução do Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) dá seguimento 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.  

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU): 
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Quando a ORU envolve, não só a reabilitação do edificado, mas também a qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos, dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, tem 

associado um programa de investimento público, e é enquadrada por um Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana, e onde propõe:  

 Definição das opções estratégicas reabilitação 

 Estabelecimento dos prazos de execução 

 Definição de prioridades, objetivos e ações estruturantes 

 Apresentação do modelo de gestão e de execução 

 Quadro apoios e incentivos fiscais 

 Apresentação do programa de investimento público 

 Proposta de um programa de financiamento 

 

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) e respetiva delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU), encontra-se disponível ao público no sítio da internet do 

Município de São Brás de Alportel (www.cm-sbras.pt) e na Unidade de Urbanismo, 

Planeamento e Ordenamento do Território – Serviço de Urbanismo. 

 REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM). II.

O Plano Diretor Municipal é o instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento 

territorial municipal, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas 

de âmbito nacional, regional e intermunicipal. Neste âmbito, a Câmara Municipal encontra-se 

empenhada em reunir documentos e cumprir todos os procedimentos necessários à revisão 

de um plano desta complexidade exige.  

Encontram-se a bom ritmo os trabalhos de conclusão da Carta Educativa, bem como da Carta 

do Património do Concelho de São Brás de Alportel, entre outros planos e projetos que 

congregam o Plano Diretor Municipal. 

 CADASTRO PREDIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO. III.

A publicação no passado dia 02 de agosto, no Diário da República, dá por concluída a 

operação de execução do cadastro predial (SINERGIC) no concelho de São Brás de Alportel o 

processo demorado, acompanhado 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. O nível de concretização é bastante considerável, cerca 

de 80%, e os dados recolhidos ficam agora em situação de cadastro transitório até que ocorra 

a harmonização entre o teor das declarações de titularidade e os dados das descrições 

prediais e das inscrições matriciais.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 
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RENOVAÇÃO URBANA  

 PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - PARU  I.

a. Requalificação do Espaço de Lazer e Animação da Verbena e Piscinas 

Municipais Descobertas - Conclusão 

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

desenvolvido pelo Município para o Centro Histórico de São Brás de Alportel e para assinalar 

os 30 anos das Piscinas Municipais Descobertas, foram apresentadas ao público, no dia 3 de 

agosto, 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 FEDER 

conta com uma comparticipação de financiamento de 65%. Um investimento no valor de 

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

Esta obra de profunda requalificação permitiu dotar este complexo das condições necessárias 

para dar resposta às necessidades atuais de um equipamento de desporto e lazer. Os 

trabalhos incidiriam em toda a estrutura, tanques de água, instalações de reciclagem, 

circulação de água, integrando ainda melhorias nos espaços verdes envolventes e a 

adaptação de todo o complexo a pessoas com mobilidade condicionada. 

 A requalificação do complexo de Piscinas integrou um projeto mais vasto de valorização do 

espaço de lazer e animação do Jardim da Verbena. A intervenção contemplou a construção 

de uma rampa acessível de interligação entre o Jardim da Verbena e as Piscinas Municipais 

Descobertas, a construção de uma pérgula, a instalação de mesas de jardim adaptadas a 

utilizadores com mobilidade condicionada, entre outras melhorias que visam cativar cada vez 

mais visitantes e utilizadores a estes espaços sitos em pleno centro histórico são-brasense. 

b. Requalificação do Troço Sul da Avenida da Liberdade. Início do 

procedimento. 

Integrado no PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana e no seguimento da execução 

da reabilitação do Largo de São Sebastião e Rua Gago Coutinho, segue-se a 3.ª fase do 

projeto global de requalificação do Largo de São Sebastião e ruas adjacentes - a reabilitação 

do Troço Sul da Avenida da Liberdade. 

Após discussão de variadas soluções, o projeto aprovado privilegia a segurança rodoviária, 

mantendo as duas faixas de rodagem e a circulação pedestre, com passeios acessíveis, que 

dão continuidade à mobilidade implementada no centro histórico são-brasense, num 

investimento de €231.000,00 + IVA. Do investimento global previsto 117.498,40€+IVA 

respeitam a trabalhos dento da área do PARU e os restantes 113.501,60€+IVA não abrangidos 

pelo PARU, correspondendo a um financiamento na ordem dos 51%. 

Neste âmbito foi aprovado por unanimidade o projeto, o caderno de encargos, o programa 

do procedimento, o plano de segurança e saúde, o plano de gestão de resíduos e o plano de 
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acessibilidades; a nomeação para constituição do júri, com o preço base de € 231.000,00, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 

 PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO   II.

Na continuidade da estratégia de melhoria e renovação do espaço público, a partir do centro 

histórico, a Câmara Municipal adjudicou a Amélia Santos Unipessoal Lda., por €22.425,00 + 

IVA, a elaboração do projeto de requalificação do Centro Urbano, referente às ruas 

envolventes ao Mercado Municipal.  

A renovação urbana da zona central do burgo são-brasense virá dar seguimento a todo um 

planeamento de melhoria do espaço urbano, tornando-o acessível e mais aprazível.  

 MEMÓRIAS DA TERRA | REQUALIFICAÇÃO DA FONTE DA MESQUITA E LAVADOURO  III.

No seguimento de uma ampla estratégia de valorização e preservação do património local e 

de interesse turístico, com intervenções regulares em fontes e lavadouros, locais que 

perpetuam a memória comum, a Câmara Municipal adjudicou, por €45.439,85 + iva a 

execução “Requalificação da zona envolvente à Fonte da Mesquita ao Lavadouro no Sítio da 

Mesquita Baixa” à empresa JG Benedito Lda. 

Um projeto desenvolvido em parceria entre a autarquia e a Junta de Freguesia, e que conta 

com o financiamento pelo Plano de Desenvolvimento Rural 2020. 

MOBILIDADE E VIAS DE COMUNICAÇÃO 

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

a. Novo Terminal Rodoviário 

Na continuidade da estratégia de mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara 

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

concluído o concurso público para a execução do Novo Terminal Rodoviário, com o valor final 

de € 466.191,93, adjudicado ao Agrupamento - José de Sousa Barra & Filhos Lda. e Rolear On 

Soluções de Engenharia S.A. 
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Um investimento na mobilidade, com financiamento a 50% por fundos comunitários, e que 

visa a construção de um espaço amigo do ambiente com melhores condições para 

passageiros e profissionais dos transportes públicos e que terá início antes do final do 

presente ano. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 

 PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS II.

A Câmara Municipal investiu €79.672,33, acrescidos de iva, 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. Os trabalhos encontram-se em execução pela empresa Eduardo Pinto Viegas, nos 

diversos sítios do concelho 

 REQUALIFICAÇÃO DE PASSADEIRAS E DRENAGEM III.

Encontra-se em execução as obras de requalificação de passadeiras e drenagem nas ruas 

adjacentes ao Jardim Carrera Viegas. Um investimento de € 19.934,28 executado por José de 

Sousa Barra & Filhos Lda e que visa dotar todo o espaço envolvente de melhores condições 

de mobilidade e segurança rodoviária. 

 SINALIZAÇÃO. AQUISIÇÃO. IV.

Atenta à segurança rodoviária a autarquia solicitou um conjunto de sinalizações diversas à 

empresa Meio Corte Sinalização de Trânsito S.A, no valor de €4.013,oo, garantindo assim 

uma sinalização eficaz nas vias de comunicação e respetiva sinalização temporária durante o 

decorrer de intervenções diversas. 

 

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 DESAFIO ALCOFA, “O FUTURO NA SUA MÃO” I.

Atenta às alterações climáticas e à necessidade de mudança de atitude, rumo a uma 

sociedade mais sustentável e amiga do ambiente, a Câmara Municipal lançou o Desafio 

“Alcofa, o futuro na sua mão”, uma iniciativa coordenada em conjunto pela Casa do Artesão e 

pelo Mercado Municipal, que pretende incentivar o uso de soluções alternativas ao consumo 

de sacos de plástico descartáveis e em simultâneo valorizar o artesanato e os recursos locais. 
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Por ocasião do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, 3 de julho, a autarquia, com o apoio 

da ALGAR, apresentou pela primeira vez o projeto ao público, no Mercado Municipal, numa 

ação que teve por objetivo pelar à mudança de comportamentos no que respeita ao consumo 

excessivo de sacos de plástico, propondo-se alternativas para resolver este sério problema 

ambiental. 

O Projeto prossegue com ações ao sábado de manhã, no Mercado Municipal, dinamizadas 

por artesãos locais que propõem a utilização de materiais amigos do ambiente. 

 PREVENÇÃO DE QUEDA DE ÁRVORES II.

A melhoria dos espaços verdes no espaço público é uma preocupação constante do 

município, que promoveu em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade do Algarve e posteriormente com o Laboratório Vegetal “Veríssimo de 

Almeida” (LPVVA) do Instituto Superior de Agronomia (ISA) dois estudos sobre o estado 

vegetativo/fitossanitário de um conjunto alargado de árvores, com o objetivo de prevenir a 

queda de árvores nos espaços públicos são-brasenses e garantir a segurança de pessoas e 

bens, a Câmara Municipal  

Atendendo às recomendações apresentadas, a autarquia procedeu, mediante prestação de 

serviço à empresa Purgest, Soluções ambientais Lda. pelo montante global de €8.000,00+ 

iva, ao abate de algumas árvores que apresentavam um risco de perigosidade elevado, 

comprometendo-se ainda à reposição das mesmas por espécies adaptadas ao território. 

 CONVENÇÃO DE PARCERIA “LIFE VOLUNTEER ESCAPES – LIFE 17 ESC/PT/003” DA III.

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

Na senda da qualidade ambiental do município e de modo a consciencializar os jovens para a 

adoção de hábitos de vida mais ecológicos, o município celebrou um protocolo de parceria 

com a Agência Portuguesa do Ambiente com o objetivo de realização de ações de educação e 

voluntariado ambiental em áreas da Rede Natura 2000 do Concelho de São Brás de Alportel. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12 /06/2019)  

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL IV.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 
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> No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, dia 5 de junho, a Quinta promoveu uma Oficina de 

Papel Reciclado destinado a crianças do Agrupamento José Belchior Viegas, sensibilizando 

assim para a reutilização de materiais e preservação ambiental. 

> No dia 8 de junho, a Quinta do Peral marcou presença no Mercado Municipal para convidar 

os visitantes a participar no Desafio “Sabes Separar o Lixo?”, um jogo de sensibilização à 

separação dos resíduos. 

WORKSHOP DE YOGA PAIS E FILHOS  

No dia 13 de julho, a Quinta do Peral acolheu uma sessão de Yoga para pais e filhos dos 3 aos 

12 anos de idade, sob orientação de Rita Cavaco com a metodologia “sunshine yoga kids” que 

integra histórias, músicas, jogos, exercícios de relaxamento e visualizações, de forma a 

estimular diferentes capacidades.  

 

BEM-ESTAR ANIMAL.  

 CHEQUES VETERINÁRIOS  I.

No âmbito do Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para animais de companhia 

em risco e na continuidade da parceria existente entre a Câmara Municipal e a Ordem dos 

Médicos Veterinários, a autarquia investiu €7.995,00 na promoção de boas práticas do bem-

estar animal, mediante a prestação de cuidados de saúde aos animais em risco, 

nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem como 

outros tratamentos urgentes. 

 ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO 100 DONO. APOIO.  II.

Na continuidade das parcerias estabelecidas com associações locais e regionais, de forma 

otimizar a resposta do município em diversas áreas de intervenção, a Câmara Municipal 

apoiou a Associação Coração 100 Dono com €2.300,00 para a realização de obras nas 

estruturas existentes, a fim de ampliar a capacidade de resposta ao crescente número de 

animais errantes. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12 /06/2019)  

 RECOLHA DE DEJETOS CANINOS.  III.

A pensar na qualidade ambiental do espaço público e respetiva higiene, a Câmara Municipal 

adquiriu diversos dispensadores de sacos de recolhe de dejetos caninos, no valor de €1.552,00 

+ Iva, à empresa Murbiazores Mobiliário Urbano, Gestão Ambiental, Design e Arquitetura, 
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Lda., que serão disponibilizados nos mais diversos locais do município, de modo a reforçar a 

rede já existente e sensibilizar para uma ação responsável por parte dos proprietários dos 

animais. 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL  I.

Resultante de uma parceria entre a autarquia e o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, o município tem em funcionamento um Gabinete de Inserção Profissional. A 

funcionar no município desde 2012, a continuidade deste apoio foi agora renovado pelo 

período de 1 ano com início a 1 de junho de 2019 e término a 31 de maio de 2020. 

Este serviço de proximidade, dinamizador de diversas atividades, promove o 

encaminhamento para ofertas de qualificação; informação profissional para jovens e adultos 

desempregados; apoio na procura ativa de emprego; acompanhamento personalizado dos 

desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional; divulgação de ofertas de 

emprego e colocação de desempregados nas ofertas disponíveis e adequadas; divulgação de 

programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na formação profissional 

no espaço europeu e ainda motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou 

atividades em regime de voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho. 

Neste momento, o Gabinete trabalha em proximidade com o Gabinete do Empreendedor, 

numa congregação de sinergias em prol do incentivo ao empreendedorismo. 

 PORTAL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS   II.

Apresentado ao público na Feira da Serra, no dia 25 de julho, o Portal de Comércios e Serviços 

é uma nova ferramenta de apoio ao empreendedorismo concelhio que visa integrar de forma 

gratuita todas as empresas e serviços disponíveis em São Brás de Alportel, facilitando assim a 

dinâmica empresarial. Esta nova ferramenta vem complementar toda uma estratégica de 

apoio ao empreendedorismo com sede no Gabinete do Empreendedor, mas que integra 

também disponibilidade de espaço na Agenda Mensal São Brás Acontece e ainda a 

disponibilização de estruturas de outdoors, de forma gratuita. 

 

 NOITE DE PRATA 2019 III.

Na continuidade da estratégia de promoção e valorização do comércio local a Câmara 

Municipal organizou, em parceria com empresas locais, associações, entidades e grupos 

locais, mais uma edição da Noite de Prata, no passado dia 15 de junho. 
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Em 2019 esta iniciativa de entrada gratuita, contou com a adesão de 30 estabelecimentos do 

comércio local, promoções, sorteios de vales de compras e um intenso programa de 

animação de rua, concertos musicais em 4 palcos distintos, com destaque para o concerto do 

Fernando daniel, uma das principais atrações da noite e muita diversão para toda a família. 

Esta edição contou ainda com um sorteio de 8 vales de compras, no valor de €50,00, pelos 

consumidores desta noite especial, a descontar no comércio local. 

 STOCK OUT – FEIRA DE SALDOS DE VERÃO 2019 IV.

De entrada gratuita, animação para toda a família e preços imbatíveis, o Stock Out – Feira de 

Saldos de Verão regressou ao Jardim Carrera Viegas nos dias 23, 24 e 25 de agosto para dar a 

conhecer o melhor do comércio local. 

Integrado no Programa de animação cultural “Gostos d’Agosto”, esta iniciativa da autarquia, 

em parceria com os estabelecimentos aderentes, contou ainda com um Programa de 

animação para toda a família com insufláveis, jogos de aventura, carrocel, brincadeiras com 

balões e muito mais! Na sexta-feira, o palco do Stock Out acolheu o Festival Internacional de 

Folclore – FolkFaro, com a atuação de grupos provenientes do Japão, Colômbia e Eslováquia, 

reservando ainda o tradicional pezinho de dança, animado pelo músico Válter Reis. No 

sábado, subiu ao palco o grupo Super Pop e “Los Romeros”, encerrando a noite num baile 

abrilhantado por Vitor Alves. 

O último dia contemplou um original Desfile de Vestidos de Noiva pelo Clube do Museu, a 

atuação da Quantunna - Tuna Mista da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

de Coimbra, o Duo são-brasense Cláudia Cabrita & Inês Cruz e ainda o músico Luis José.  

 FESTA E FEIRA DE SETEMBRO V.

De origens ancestrais que se perdem no tempo, a Festa e Feira de Setembro regressou a São 

Brás de Alportel no primeiro domingo de setembro, dia 1, para celebrar tradições, hábitos e 

costumes de outrora. Enraizada na cultura popular são-brasense, a Festa e Feira de Setembro 

tem início pelas 15h00, no Parque Roberto nobre, lugar central da dinâmica comercial são-

brasense.  

Com o objetivo de preservar esta antiga tradição, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

tem vindo a desenvolver algumas ações para a sua dinamização, nomeadamente a inclusão 

de um programa de animação e a criação de um espaço para artesanato e produtores locais. 

Nesta edição, o programa de animação contemplou atuações do Rancho Típico Sambrasense 

e da artista Isabel Frade. 
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 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL VI.

b. Atividades Regulares. 

O Mercado Municipal abriu portas a inúmeras atividades:  

• “Desafio Alcofa”: com o objetivo de incentivar ao uso de alternativas ao consumo de 

sacos de plástico descartáveis, bem como valorizar o artesanato e os recursos locais, a 

Câmara Municipal, em colaboração com artesãos locais apresentou regularmente, 

desde o dia 3 de julho, dia Internacional sem sacos de plástico, sugestões alternativas de 

“alcofas” nos mais diversos materiais.  

•  “Ações de empreendedorismo local”, sempre no terceiro sábado de cada mês, 

contou com a participação de Candices, de Maria Cândido Castro, no dia 20 de julho, a 

cervejeira “After Brewery” no dia 17 de agosto.  

• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Vera Catarino, no dia 13 de julho; e 

em agosto, dia 10 com a participação de Ana Sofia Martins. 

•  “Demonstração Gastronómica” no mês de junho contou com uma demonstração de 

cocktails, pelos barmen Rui Caetano e Renato Pires. 

 APOIO À CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CARAPAU  VII.

Há 8 anos que o programa de dinamização do Mercado Municipal integra, no último sábado 

de cada mês, demonstrações gastronómicas diversas que dão a conhecer saberes e sabores 

pela mão de conceituados chefes de cozinha. Na edição de agosto, o município associou-se à 

Campanha nacional de valorização do carapau “É carapau” cofinanciada pelo Programa Mar 

2020, Portugal 2020 e pela União Europeia e promovida pela DocaPesca Portugal e trouxe ao 

Mercado Municipal o conceituado chef José Moura para presentear os visitantes com dois 

menus de carapau. 

O apoio a esta Campanha pelo município integra a estratégia de valorização e dinamização 

do Mercado Municipal, espaço privilegiado da economia local que acolhe vendedores e 

produtores de elevada qualidade. Os vendedores de peixe do mercado associam-se também  

à iniciativa, vestidos a rigor com aventais promocionais da campanha, numa manhã em que o 

carapau foi o grande protagonista. 

 MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL  VIII.

De forma a garantir a qualidade do serviço prestado e respetivos produtos, a Câmara 

Municipal procedeu à manutenção da máquina do gelo e das câmaras de peixe e fruta do 

Mercado Municipal, um investimento no valor de €3.749,50. 
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 HASTA PÚBLICA DE ESPAÇOS DE VENDA NO MERCADO MUNICIPAL IX.

a. Bancas B7 e B8 – venda de peixes e mariscos 

Com o objetivo de estimular a economia local e dinamizar oportunidades para o 

desenvolvimento de pequenos negócios, a Câmara Municipal procedeu à arrematação, em 

hasta pública, do direito de exploração da Banca B7 e B8 destinada à venda de peixes e 

mariscos, tendo sido arrematadas por €175,00. 

b. Bancas B9 - venda de peixes e mariscos; Banca B 29 – transação de frutas e 

legumes e Mesa C11 destinada a produtos autorizados 

A Banca B9 destinada à venda de peixe e mariscos foi arrematada por €525,00, seguiu-se a 

arrematação da Banca B29, destinada à transação de frutas e legumes pelo montante de € 

125,00. Relativamente às mesas disponíveis para venda no Mercadinho dos Produtores, 

realizado aos sábados de manhã, a Mesa C 11, destinada à transação de produtos 

autorizados, os quais foram devidamente identificados que foi arrematada por € 150,00, 

restando ainda a Mesa C19, com as mesmas características, arrematada por € 50,00. 

 (Reunião – 12/06/2019) 

 MERCADOS X.

a. Mercado Semanal 

Todas as manhãs de sábado, o Parque Roberto Nobre acolhe o tradicional Mercado. 

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 abril e maio a Feira de Antiguidades e Velharias regressou ao Parque 

Roberto Nobre, dando oportunidade à descoberta de objetos com história. 

d. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de abril e maio 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.  

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

e. Núcleo Interpretativo da Estrada Nacional 2. 

Encontra-se em execução pela empresa são-brasense Trunforiginal Lda a obra do Núcleo 

Interpretativo da EN 2. Uma intervenção de €32.801,00 co-financiada pelo Plano de Ação de 
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Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE),e que visa reabilitar o antigo edifício da 

Seção de Conservação da Estrada Nacional 2 e criar no local um núcleo interpretativo de 

valorização desta estrada histórica, elevando assim o potencial turístico da Rota da Estrada 

Nacional 2 e do território são-brasense.  

f. Núcleo Interpretativo da Serra do Caldeirão. 

Integrado na estratégia de valorização da zona serrana do município, que visa a promoção 

dos recursos endógenos, dinamização da economia local e melhorar a atratividade do 

território serrano para a fixação de população, a autarquia adjudicou à empresa são-brasense 

Trunforiginal Lda., a obra de construção do núcleo interpretativo da Serra do Caldeirão “Casa 

da Serra do Caldeirão”, sito em Parises. Um investimento de €54.901,05, cofinanciado a 70% 

pelo plano regional – PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos 

que se encontra em fase de conclusão. 

 FEIRA DA SERRA 2019 II.

Evento âncora de uma estratégia global de desenvolvimento sustentável para o município 

São Brás de Alportel, a Feira da Serra regressou nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho para 

promover e valorizar o território são-brasense nas suas múltiplas vertentes, potenciando a 

atratividade do mesmo em termos turísticos e económicos. O sucesso desta 28ª edição da 

Feira da Serra cativou mais de 38.000,00 visitantes, um número que comprova a consolidação 

dos 4 dias do Certame a nível regional e nacional. 

Uma edição apadrinhada por Vitor Neto, presidente da direção do NERA - Associação 

Empresarial da Região do Algarve e antigo-secretário de Estado do Turismo, que teve como 

produto de eleição, o Figo. Após 10 anos, sítio do Figo regressou ao certame para valorizar 

este produto milenar ligado de forma inquestionável à região em termos gastronómicos e 

económicos. Além do renovado sítio do Figo, em 2019 a Feira da Serra contou com muitas 

novidades que contribuíram para a dinâmica de todo o recinto. 

> As questões ambientais são intrínsecas ao conceito da Feira da Serra, sendo que na edição 

deste ano foi adotado o uso de copos reutilizáveis, para incentivar à redução do plástico 

descartável, os participantes foram sensibilizados para a separação, e o recinto acolheu ainda 

uma mostra de veículos elétricos e ecologicamente mais  sustentáveis. 

> Palco maior de tradições, hábitos e costumes das nossas gentes, a Feira da Serra acolheu 

igualmente uma grande mostra de inovação e modernidade, patente em novos projetos de 

empreendedorismo local e regional: 

 Em 2019, o Certame abriu portas à Casa do Artesão, dando a conhecer este espaço de 

cultura e de especial interesse turístico, com uma mostra diversificada de artesãos a 

trabalhar ao vivo, com destaque para o Percurso do Linho, em colaboração com a 

Associação Esfera Triunfante. 
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 No seu seio, foi lançada a nova cerveja produzida em São Brás de Alportel, num 

excelente exemplo de empreendedorismo e atratividade do território para 

investimento empresarial. 

 Ponto de encontro de empreendedores e empreendedorismo, a Feira da Serra foi 

também o local escolhido para o lançamento público do novo Portal de Comércio e 

Serviços de São Brás de Alportel, um investimento de apoio ao tecido empresarial, 

através do qual a autarquia visa disponibilizar online, de forma gratuita, os contactos 

de todas as empresas e serviços disponíveis no concelho são-brasense. 

> As Pulseiras de identificação para as crianças foram igualmente importantes, na medida em 

que reforçaram o sentimento de segurança relativo à Feira da Serra, cujo público-alvo 

continua a ser, na sua maioria, famílias. 

> As acessibilidades são encaradas como prioridade para a autarquia que todos os anos tem 

vindo aprimorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida dentro do recinto. 

Neste âmbito e na continuidade do esforço desenvolvido para que o certame seja 100% 

acessível, e após o sucesso da última edição, a Câmara Municipal renovou a parceria com a 

Casa de Repouso e Saúde de São Brás de Alportel e a Fisio São Brás, na definição de circuitos 

acessíveis, espaço acessível reservado junto ao Palco Principais, espaços de estacionamento 

específicos e todo um Programa de Apoio Integrado designado por “Feira da Serra – evento 

acessível”.  

 VIA ALGARVIANA  –TURISMO SUSTENTÁVEL III.

a. Protocolo de Intervenção  “Via Algarviana – (Des) Envolvendo o interior do 

Algarve”  - Associação Almargem 

No âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior e na continuidade da 

valorização das potencialidades do território são-brasense por onde passa a Via Algarviana, a 

Câmara Municipal estabeleceu um novo protocolo de colaboração com a associação. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/06/2019)   

 

b. Atribuição de apoio “Via Algarviana – um percurso de sustentabilidade 

A Associação ALMARGEM desenvolve um importante trabalho de gestão e dinamização da 

Via Algarviana desde a sua criação. Esta importante via tem como objetivo primordial o 

desenvolvimento sustentado das regiões serranas do Algarve, entre as quais São Brás de 

Alportel, através da valorização do seu património cultural e ambiental, e da consolidação de 

pequenas iniciativas económicas locais. Um desenvolvimento fomentado pelo incentivo à 
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prática do pedestrianismo na região, como componente do ecoturismo, contribuindo para 

diversificar a oferta turística da região, e atenuar o despovoamento que afeta o interior do 

Algarve. 

Atendendo à importância desta Grande Rota Pedestre em termos de sustentabilidade para 

São Brás de Alportel e para a Região, e ao trabalho e empenho da Associação de Defesa do 

Património Cultural e Ambiental do Algarve - ALMARGEM na dinamização da Via Algarviana, 

a autarquia renovou o apoio à referida associação, mediante atribuição financeira de de 

3.511,19€, referente ao período de 1 de junho do corrente ano, a 31 de maio de 2020, para que 

a Associação possa minimizar as despesas inerentes à dinamização desta via pedestre de 

valorização do interior algarvio. O montante será pago em duas tranches, sendo a primeira de 

1.755,60€ a transferir em agosto de 2019 e a segunda de 1.755.59€, a atribuir em maio de 

2020. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019)   

 DIETA MEDITERRÂNICA IV.

a.  – APOIO À ASSOCIAÇÃO DAS TERRAS E DAS GENTES DA DIETA MEDITERRÂNICA  

A área do turismo é um dos eixos estratégicos prioritários para o desenvolvimento do 

município de São Brás de Alportel e a gastronomia, assente na ieta Mediterrânica é um dos 

seus mais sólidos pilares e uma das maiores riquezas do território. Neste âmbito, a Câmara 

Municipal tem vindo a promover uma parceria muito ativa com a Associação das Terras e das 

Gentes da Dieta Mediterrânica, que tem justamente por objetivos a preservação e valorização 

deste regime alimentar, mediante a realização de diversas iniciativas promotoras da 

alimentação saudável. Assim sendo, e de forma a minimizar custos com as atividades 

desenvolvidas regularmente no programa de intervenção comunitária “Rede Envolve” e 

outras durante a Feira da Serra 2019, a autarquia apoio a referida associação com €250,00 

para minimizar custos. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019)   
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TEMPOS LIVRES 

 PASSEIOS SENIORES 2019 I.

Na continuidade da estratégia municipal de apoio à população sénior do concelho, a Câmara 

Municipal promoveu mais uma edição dos Passeios Seniores, uma iniciativa de participação 

gratuita, destinada a seniores do concelho com idade igual ou superior a 60 anos.  

Em 2019 o destino de eleição foi Alcácer do Sal, o segundo maior concelho de Portugal, rico 

em património histórico arqueológico e uma beleza natural inspirada pelo rio Sado. Esta 

iniciativa anual garantiu, durante o mês de agosto, a mais de 700 seniores são-brasenses um 

dia diferente, de convívio e combate à solidão.  

OUTROS ASSUNTOS.  

 APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VILARINHOS.  I.

Considerando o Plano de Apoio às Atividades cinegéticas no Município de São Brás de 

Alportel que tem vindo a ser desenvolvido, em parceria e proximidade com as Associações de 

Caçadores do concelho e com a Federação de Caçadores do Algarve, de modo a apoiar o seu 

meritório trabalho e o desenvolvimento dos seus projetos na defesa das espécies de caça nas 

suas áreas de reserva definidas por lei, a autarquia apoiou a Associação de Caçadores de 

Vilarinhos com €500,00 para esta dar continuidade ao meritório trabalho de defesa do 

ambiente e dos recursos cinegéticos. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12 /06/2019)  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR II.

a. Associação XDream – Equipa MCF/XDream Município de São Brás de 

Alportel 

A Câmara Municipal atribuiu um voto de louvor à Equipa MCF/XDream Município de São Brás 

de Alportel, integrada na Associação XDream Blasius pela conquista do primeiro lugar do 

pódio, no Campeonato Nacional de Downhill e no Campeonato Nacional de Enduro. 

Nas categorias de veteranos, Master 50, José Salgueiro somou vitórias ao conquistar o título 

de Campeão Nacional de Downhill e Campeão Nacional de Enduro BTT. O atleta Márcio 

Ferreira alcançou também a distinção de Campeão Nacional de Enduro BTT, na categoria 

Master 30. 

Um resultado geral de elevado reconhecimento a nível nacional e que em muito dignifica o 

município de São Brás de Alportel e os desportos de duas rodas. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 
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b. Voto de Louvor ao Bike Clube São Brás época 2019  

Durante as competições de 2019, o Bike Clube São Brás elevou o nome do município de São 

Brás de Alportel no panorama desportivo regional e nacional com a conquista do 3º lugar por 

equipas no Campeonato Regional XCO/BTT. A nível individual a atleta do Bike Clube São 

Brás, Irina Coelho alcançou o primeiro lugar do pódio na categoria de elites femininas e 

Natália Mendes conquistou igualmente o título de campeã regional de XCO/BTT, na 

categoria de veterana. 

Mais recentemente a atleta são-brasense Natália Mendes sagrou-se Campeã Nacional 

XCO/BTT, na categoria de veteranas 40, uma vitória disputada nos dias 20 e 21 de julho, no 

Centro de Ciclismo do Minho em Guimarães. 

Reconhecendo a dedicação e o mérito do trabalho desenvolvido nestas competições e no 

trabalho regular de formação e incentivo à prática desportiva, a autarquia atribuiu um voto de 

louvor ao clube e seus atletas. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 

 

c. Voto de Louvor Neuza Sofia Ramos Dia – Vice-Campeã Nacional de Boxe < 

51 Kg  

Natural de São Brás de Alportel, Neuza Dias despertou recentemente para as artes marciais e 

alcançou na sua primeira competição a nível nacional o título de Vice-Campeã Nacional de 

Boxe, categoria < 51 Kg. A atleta da Escola de Desportos de Combate – Arena Faro, 

encontrando-se inscrita na Associação de Boxe do Algarve, integrada na Federação 

Portuguesa de Box, desde o início de 2019. Um resultado de excelência que assinalou de 

forma bastante positiva a primeira participação da jovem atleta numa competição a nível 

nacional, e que contribuiu para a distinção de Campeãs Nacional de Equipa – Elite Feminina, 

atribuída à Escola de Desportos de Combate.  

Nesta feliz circunstância, reconhecendo a dedicação e o mérito da atleta, foi atribuído um 

voto de louvor à jovem Neuza Sofia Ramos Dias, pela conquista do título de Vice-Campeã 

Nacional de Boxe, na categoria <51 kg. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 

d. Voto de Louvor Miguel Caiado – Campeão Nacional Ténis Mesa Pares 

Veteranos – I  

O atleta são-brasense Miguel Caiado alcançou o título de Campeão Nacional de Ténis de 

Mesa, categoria Pares Veterano I, integrado na equipa algarvia de Miguel Ventura e Pedro 

Marques, do Clube de Futebol “Os Bonjoanenses”, feito pelo qual lhe foi atribuído um voto de 

louvor pela Câmara Municipal. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 
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e. Voto de Louvor a Manuel da Costa Alves – Campeão Nacional Dressage – 

Nível C 

Profundo conhecedor do mundo da equitação, Manuel da Costa Alves tem vindo a conquistar 

lugares de destaque na competição equestre. O cavaleiro são-brasense foi o vencedor da 

Prova de Equitação de Trabalho – Zona Centro, modalidade de debutantes, com o cavalo 

Famoso II, realizada no passado mês de maio de 2019 em Leiria, no âmbito do Campeonato 

Regional do Centro de Equitação de Trabalho.  

Na mesma época, Manuel Costa Alves venceu a prova de Equitação Portuguesa B, integrada 

no Festival Internacional do Cavalo Lusitano, realizado no mês de junho, em Cascais. 

Conquistas merecedoras de atribuição de voto de louvor. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 

a. Voto de Louvor a Beatriz de Sousa Martins - Campeã Regional Júnior em 

Dressage nível P – 2019  

A jovem são-brasense Beatriz de Sousa Martins foi vencedora do Campeonato Regional 

Júnior em Dressage, nível P, uma liderança conquistada desde o início do campeonato e 

consolidada nesta última etapa, realizada em Loulé, no passado dia 14 de julho.   

Desde o início da época, esta jovem promessa, membro da Federação Equestre Portuguesa 

da equitação e atleta do Clube hípico de Loulé venceu I Taça de Dressage de Garvão e ainda o 

3º lugar na I Taça de Dressage de Albufeira. 

O meritório trabalho da atleta mereceu o reconhecimento da Camara Municipal, mediante 

atribuição de voto de louvor. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 06/08/2019) 

 

São Brás de Alportel, 20 de setembro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


