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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRO 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 24 de setembro de 2019.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 RANKING DO ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES I.

Na continuidade de uma gestão orçamental equilibrada e rigorosa, o município de São Brás 

de Alportel foi novamente destacado no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 

2018, em 14.º lugar no ranking global dos municípios de pequena dimensão, integrados na 

lista dos 100 melhor classificados a nível global. 

A nível regional, São Brás de Alportel lidera entre os municípios de pequena dimensão e 

ocupa o sexto lugar, entre os 16 municípios algarvios. 

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2018 avaliou também o índice de dívida 

total, que consiste na relação entre o endividamento total e a receita corrente, mantendo o 

município a 2.ª melhor posição em todo o distrito de Faro. 

A nível nacional, São Brás de Alportel surge ainda na 22ª posição no ranking para os 

municípios com melhor índice de Dívida Total, na 27.ª posição no ranking que indica quais os 

municípios com menor volume de juros e encargos financeiros pagos, em 12ª posição entre 

os municípios com menor peso no passivo exigível e na 50ª posição entre os municípios 

portugueses com melhor prazo de pagamento, com um prazo médio de pagamento de 7 dias. 

O Ranking Global dos Municípios é calculado com base em diversos indicadores que são 

aplicados aos 308 municípios portugueses do continente. Integram o ranking dos 100 

municípios melhor classificados, as autarquias que obtiveram a pontuação global mais 

elevada. A pontuação total possível é de 2.000 pontos e São Brás de Alportel obteve 1.193 

pontos no ano transato. Nesta análise são considerados como de pequena dimensão os 

municípios com menos de 20.000 habitantes, como é o caso de São Brás de Alportel. 

 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020 II.

Empenhada no envolvimento da população no processo de gestão autárquica, a Câmara 

Municipal dá continuidade ao Orçamento Participativo, enquanto prática de gestão 

participada.  



 

7 

  

Na elaboração do Orçamento Participativo de 2020, sob o lema “As suas ideias dão Futuro”, a 

autarquia desafiou uma vez mais os são-brasenses a apresentar propostas de investimento, 

disponibilizando em orçamento para 2020 a verba de 70.000,00€ para o efeito. 

Após análise técnica das propostas apresentadas segue-se um segundo momento de 

participação cívica da comunidade, mediante a votação, para escolha do projeto a ser 

executado neste âmbito. 

 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 

 ESTRATÉGIA DE ACÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS I.

A Câmara Municipal, mediante coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil e 

Gabinete Técnico Florestal, em estreita proximidade com o Corpo de Bombeiros, a Guarda 

Nacional Republicana, a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão e demais 

parceiros, desenvolve em contínuo uma estratégia de ação de prevenção de incêndios 

florestais. Uma conciliação de esforços e sinergias de que resulta um conjunto de trabalhos, 

que decorreram de forma mais acentuada antes do período crítico, mas cuja continuidade 

está sempre presente nas prioridades da autarquia ao longo do ano. 

 VISITA DE PERITOS DA UNIÃO EUROPEIA II.

O município recebeu no passado dia 24 de setembro uma comitiva de peritos de diversos 

países da União Europeia, na área da Proteção Civil, que veio conhecer o trabalho realizado 

no concelho ao nível da recuperação após o incêndio de julho de 2012. 

Após uma breve reunião do Salão Nobre para contextualização do Projeto “Lara” 

desenvolvido no concelho após o incêndio de 2012, para revitalização do território, seguiu-se 

uma visita ao terreno, que permitiu aos peritos visualizar uma das habitações destruídas pelo 

incêndio, alvo de posterior recuperação no âmbito deste projeto de revitalização. 

Durante a visita ao terreno, a comitiva teve oportunidade de conhecer habitações 

reconstruídas, conhecer alguns dos habitantes que passaram por este processo, conhecer o 

trabalho realizado junto da comunidade com projetos de intervenção e animação assim como 

o trabalho que o Município tem vindo a desenvolver na área da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (DFCI), concretamente na realização de faixas de gestão de combustível da rede 

primária, bem como na limpeza em redor de aglomerados rurais, para a prevenção de 

incêndios. 
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 EXERCÍCIO NACIONAL “A TERRA TREME” III.

A Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, associou-se à iniciativa 

“A Terra Treme”, um exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico, realizado no dia 

15 de novembro, sensibilizando também entidades públicas e privadas a realizar esta boa 

prática. 

Este exercício teve por objetivo capacitar os cidadãos para saberem agir antes, durante e 

depois de um evento sísmico, dando a conhecer as medidas preventivas e os 

comportamentos de autoproteção a adotar para se protegerem e se sentirem mais seguros. 

 

EDUCAÇÃO 

 OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR I.

Na continuidade dos trabalhos efetuados anteriormente e no sentido de garantir as melhores 

condições para um início de ano letivo a Câmara Municipal procedeu a um conjunto de 

trabalhos de reparação, substituição e aquisição de materiais necessários para o bom 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino. 

a. Aquisição e substituição de materiais didáticos 

A manutenção e melhoria do Parque Escolar é uma preocupação constante da autarquia, com 

vista a garantir a qualidade dos espaços e materiais disponíveis na promoção de um ensino de 

qualidade. Neste sentido, a Câmara Municipal dotou diversas escolas do concelho com 

materiais didáticos desportivos e adquiriu novos materiais informáticos para atualizar para as 

salas de aula, num investimento superior a €3.500,00. 

b. Substituição e reparação de materiais e utensílios diversos 

Na continuidade do trabalho de parceria desenvolvido entre a autarquia e o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas, a Câmara Municipal procedeu à substituição e reparação de 

estores na Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos, procedendo ainda à reparação e aquisição 

de utensílios para o refeitório da mesma escola, no valor global de cerca de €5.000,00. 

c. Manutenção nas Escolas EB 1 nº2 e EB 1 J/I de São Brás de Alportel 

No seguimento das diversas intervenções e melhorias efetuadas na Escola EB 1 nº 2, a 

Câmara Municipal procedeu à reparação do chão, pintura e montagem de placas de cortiça, 

no valor de €1.145,00, de forma a garantir a melhores condições e conforto aos seus 

utilizadores.  

Neste âmbito, a autarquia adquiriu ainda mobiliário escolar para a Escola EB 1 e JI de São Brás 

de Alportel, no valor de € 1.441,50. 
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d. Substituição de pavimentos de Parques Infantis 

Atenta às condições dos Parques Infantis das Escolas, espaços amplamente utilizadas pelas 

crianças, a Câmara Municipal procedeu à substituição de pavimentos dos parques infantis das 

Escolas EB 1 nº 1 e EB 1 nº2. Este investimento na qualidade dos espaços escolares foi 

executado por Sérgio Caiado Raminhos Lda, pelo montante de €20.580,68 + iva. 

 ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL - EB1 Nº 1 II.

A pensar na qualidade de vida das famílias são-brasenses e de forma a dar resposta ao 

aumento do número de crianças em idade pré-escolar, a autarquia adjudicou a elaboração do 

projeto de alteração e ampliação do Jardim de Infância de São Bras de Alportel – EB 1 nº1 e 

criação de espaço multiusos de apoio ao Centro Escolar à empresa IOS ARK – Arquitetura e 

Paisagem, Lda pelo montante de € 23.087,00 + iva. 

A intervenção visa a ampliação do número de salas, sala polivalente, refeitório, copa, 

instalações sanitárias, arrumos considerando a ligação ao edifício existente, estacionamento 

exterior e respetivos arranjos, de modo a assegurar os fluxos de peões e automóveis, 

estacionamento automóvel e espaços verdes de enquadramento. Aos quais acresce o 

equipamento para a dinamização do espaço.  

Um investimento que visa dotar este espaço escolar de mais e melhores infraestruturas de 

apoio ao número crescente de crianças, bem como restante comunidade educativa e cujo 

investimento foi submetido a uma candidatura no domínio do Capital Humano Prioridade de 

Investimento – Investimento no Ensino, na formação, na formação profissional e nas 

competências e na Aprendizagem ao longo da vida através do Desenvolvimento das 

Infraestruturas de Formação e Ensino, com possibilidade de financiamento a 50%. 

 

 CARTA EDUCATIVA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. REVISÃO III.

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. 

A conclusão para a revisão deste importante documento de gestão está prevista para março 

de 2020 e 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. 

 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IV.

O Salão Nobre da Câmara Municipal acolheu, no passado dia 10 de outubro, a primeira 

reunião deste ano letivo do Conselho Municipal de Educação de São Brás de Alportel, que 
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teve por temas principais: o funcionamento do ensino em São Brás de Alportel, a 

implementação de um sistema digital de gestão municipal na área da educação, a revisão da 

Carta Educativa do concelho e os projetos de ampliação e manutenção do Parque Escolar. 

 ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2019/2020 V.

Defensora de uma política promotora da igualdade de oportunidades e valorização do ensino, 

a Câmara Municipal iniciou no ano letivo 2011/2012 a Atribuição de Bolsas de Estudo para o 

Acesso ao Ensino Superior, sendo desde então atribuídas bolsas de estudo a jovens são-

brasenses de mérito, oriundos de meios socialmente mais desfavorecidos. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal aprovou o lançamento de uma nova edição da medida, 

com início de uma nova fase de inscrições, a decorrer no mês de novembro, no Centro de 

Apoio à Comunidade que visa a atribuição de novas bolsas, a conceder no ano letivo 

2019/2020, para alunos a ingressar pela primeira vez no ensino superior. 

Desde o seu início, esta medida já apoiou individualmente 15 jovens são-brasenses, o que 

corresponde, até ao momento, à atribuição de 37 bolsas de estudo, num investimento total 

de aproximadamente 35.000€. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 15/10/2019) 

 COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (1º CICLO) E ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA (PRÉ-VI.

ESCOLAR). PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO.  

A pensar na qualidade de vida das famílias são-brasenses e de forma a dar uma resposta 

adequada às necessidades de conciliação de horário laboral e escolar, bem como alternativas 

de atividades durante as pausas letivas, a Câmara Municipal assinou um Protocolo de 

Colaboração, com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a entidade 

Ensinar a Sorrir – Associação de Solidariedade e Apoio à Família, com vista à Implementação 

da Componente de Apoio à Família (CAF) e das Atividades de Animação e Apoio à Família 

(AAAF) no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas no ano letivo 2019-2020.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 CEDÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA VISITAS DE ESTUDO VII.

Considerando que a gestão dos transportes escolares é também uma importante vertente e 

um instrumento de promoção de coesão social e da igualdade de oportunidades no acesso à 

escola, a Câmara Municipal estabeleceu um conjunto de regras para a cedência de transporte 

coletivo para visitas de estudo, que visam uma utilização racional e eficiente de meios e 

respetiva resposta às solicitações por parte do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 15/10/2019) 
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POLÍTICAS SOCIAIS E DE APOIO À FAMÍLIA 

 

 PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL I.

a. Remodelação de habitação social  

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

nomeadamente na casa de banho, quarto e restantes compartimentos numa habitação 

municipal, para melhorar as condições de conforto e dignidade. Os trabalhos em curso têm 

um custo associado de €26.440,00 e encontram-se a ser executados pela empresa AL 

Consige, Unipessoal Lda.  

b. Criação de unidade de habitação de emergência social 

Encontra-se em fase de conclusão a obra de melhoria de uma habitação, propriedade do 

município, localizada no Pátio do Burgel, pelo montante de €15. 999,00 + iva, para criação de 

uma unidade de habitação de emergência social. 

 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO II.

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 projeto de alteração do Regulamento de Habitação Social do 

Município de São Brás de Alportel. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 

 PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL “MÃO AMIGA” III.

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

Municipal tem vindo a executar 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 degradação e à situação 

social. Neste sentido, a Câmara Municipal atribuiu recentemente um apoio de €4.781,00 + iva 

para obras de melhoria das condições de dignidade e habitabilidade numa habitação, valor 

reforçado posteriormente com 1.800,00 + iva para uma intervenção imprevista no telhado.  

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de – 12/11/2019) 
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 CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – PROJETO JOVENS IV.

SEGUROS <> FAMÍLIAS FELIZES. RENOVAÇÃO. 

No âmbito do Contrato Local de Segurança do Município de São Brás de Alportel, o Município 

viu aprovada candidatura apresentada ao Ministério da Administração Interna para 

concretização de uma 3.ª fase do Projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes, com vista à 

promoção da segurança na juventude e à prevenção da delinquência juvenil.  

Após a aprovação da candidatura, foi renovado contrato de parceria entre a Área Governativa 

da Administração Interna, o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, entidade coordenadora e 

o município. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 15/10/2019) 

 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA “PROGRAMA + FAMÍLIA”  V.

No âmbito da estratégia municipal de apoio às famílias são-brasenses, sob iniciativa da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a Câmara Municipal iniciou em 2017 o 

Programa de Formação para família “+ Família”, em resultado de uma parceria estabelecida 

com a Associação para o Planeamento da Família (APF)  

No sentido de dar continuidade às sessões temáticas nas mais diversas áreas de interesse 

para a família e integrando a manutenção de uma página na internet para divulgação de 

informação e promoção do diálogo e acompanhamento com as famílias, a autarquia apoiou 

com € 1.000,00 a Associação para o Planeamento da Família, responsável pela coordenação 

técnica do programa, de modo a contribuir para as despesas associadas ao programa. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO DE ALZHEIMER DE PORTUGAL “PROGRAMA + FAMÍLIA SÉNIOR” VI.

No âmbito do Programa “Mais Família Sénior”, que visa apoiar as famílias são-brasenses nos 

desafios que envolvem o envelhecimento e a longevidade, a Câmara Municipal apoiou a 

Associação de Alzheimer de Portugal com o montante de € 124,00 para minorar despesas 

associadas à organização de uma sessão dedicada à doença de Alzheimer, que trouxe a São 

Brás de Alportel, no passado dia 8 de novembro, o projeto “Café Memória Faz-se à Estrada”, 

que pretendeu ser um espaço de encontro destinado a pessoas com problemas de memória 

ou demência, aos seus familiares, amigos e cuidadores, para partilha de experiências e 

suporte mútuo.  

O “Café Memória” é um projeto de intervenção comunitária na área das demências 

complementar à resposta técnica, promovido pela Sonae Sierra e a  Alzheimer Portugal em 
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parceria com a Fundação Montepio, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Instituto de 

Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 MÊS SÉNIOR 2019. VII.

A Câmara Municipal associou-se uma vez mais às celebrações do Dia Mundial do Idoso com 

um programa comemorativo especialmente criado para os seniores são-brasenses, que 

contou com a colaboração de diversas entidades e associações locais. 

Neste âmbito, realizou-se mais uma sessão de abertura de um novo ano letivo na 

Universidade Sénior, um chá dançante sénior, as regulares sessões do projeto mais Viver Mais 

Aprender, bem como do plano de formação + Família Sénior e ainda um encontro dos 

diferentes grupos de intervenção dos Projetos de intervenção comunitária Envolve e bem-

me-quer. Um encontro de partilhas e convívio que promoveu uma vez mais o combate ao 

isolamento em prol de um envelhecimento ativo e de qualidade.  

O encontro teve lugar no Museu do Trajo, dia 8 de outubro, e contou com a animação musical 

de Afonso Dias e o conhecido “Fado Aleixo”.   

A agenda Mensal São Brás Acontece deste mês também dedicou algumas das suas páginas a 

este mês, relembrando um conjunto de serviços á disposição da população sénior, 

nomeadamente o Cartão Sénior, o Serviço Municipal de psicologia do idoso, as atividades do 

coração ativo e seniores em movimento, entre muitas outras iniciativas. 

 

 

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADES NA QUINTA DO PERAL. ASSOCIAÇÃO VIII.

EXISTIR.  

Na continuidade das parcerias estabelecidas com associações regionais de cariz social, 

nomeadamente na área de apoio à deficiência, a Câmara Municipal estabeleceu um protocolo 

de colaboração para a promoção de atividades complementares às atividades estritamente 

ocupacionais, através de visitas ao Centro de Interpretação de Educação Ambiental - Quinta 

do Peral, com a Associação EXISTIR: Associação para a Intervenção e Reabilitação de 

Populações Deficientes e Desfavorecidas. Uma colaboração que visa proporcionar aos 

utentes desta associação um maior contacto com os valores do mundo rural e da natureza, 

contribuindo assim para o seu bem-estar. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/11/2019) 
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 DIA MUNDIAL DA IGUALDADE IX.

A autarquia e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) assinalaram o Dia 

Mundial da Igualdade com a organização de uma sessão de esclarecimento sobre os apoios à 

qualificação e à inserção profissional das pessoas com deficiência e incapacidade, dinamizada 

pelo Balcão de Inclusão e pelo Gabinete de Inserção Profissional do município.  

O Dia Municipal para a Igualdade, 24 de outubro, foi ainda assinalado com ações de 

sensibilização desenvolvidas nas escolas do concelho. 

 “FATURA AMIGA” - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA X.

“Melhor informados, os consumidores podem poupar mais e ser  mais eficientes no uso da 

energia”. Com esta convicção, na senda do trabalho na área da defesa do consumidor, com a 

colaboração da DECO - Associação de Defesa do Consumidor, a Câmara Municipal 

promoveu, no dia 21 de outubro, uma ação de capacitação para técnicos sobre a “Fatura 

Amiga”, integrada no Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 

(PPEC), da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

Esta ação teve por objetivo informar os técnicos do município e das demais entidades do 

concelho relativamente à campanha Fatura Amiga, no sentido de os ajudar a melhor 

capacitar os consumidores para uma melhor compreensão das faturas de eletricidade, e para 

a utilização mais eficiente da eletricidade. 

 SENSIBILIZAÇÃO SOBRE TRÁFICO DE SERES HUMANOS XI.

O tráfico de seres humanos é um tema, infelizmente cada vez mais real, a nível mundial, a 

exigir alerta constante das autoridades e entidades, para que os direitos humanos possam ser 

garantidos e estas situações combatidas. Neste sentido, a Câmara Municipal, em parceria 

com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, promoveu, no dia 8 de novembro, uma 

ação de sensibilização e informação sobre Tráfico de Seres Humanos orientada pela  EME – 

Equipa Multidisciplinar Especializada para a Assistência a Vítimas de Tráfico do Algarve. 

Esta rede de cooperação e de partilha de informação com atuação na região tem por 

objetivos a sensibilização, a produção e a disseminação de conhecimento sobre tráfico de 

seres humanos, assim como a prevenção, proteção e a reintegração destas vítimas. 

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

No âmbito das parcerias existentes entre a autarquia e entidades locais, e na continuidade de 

uma estratégia promotora das acessibilidades para todos, a autarquia apoiou com €5.000,00 

a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel para finalizar os trabalhos de pavimentação 

relativos à Obra de Requalificação e Acessibilidades da Entrada Principal e Parque de 

Estacionamento do Cemitério. 
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 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 APOIO À PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – CÁRITAS DIOCESANA  XIII.

No âmbito do Plano de Apoios Sociais que a Câmara Municipal tem vindo a implementar, e 

de forma a dar continuidade à estratégia de proximidade e de trabalho em parceria, que tem 

sido desenvolvida com as instituições de solidariedade social do município, consubstanciada 

na criação de uma Plataforma Local de Ajuda Alimentar, a autarquia apoiou a Cáritas – núcleo 

de São Brás de Alportel com €5.000,00 para a aquisição de uma viatura, ao serviço dos 

projetos sociais que integra e desenvolve, em prol da comunidade são-brasense. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de – 01/10/2019) 

SAÚDE.  

 PROJETO “PRATO CERTO” I.

Reconhecendo a importância de uma alimentação saudável para o bem-estar das 

populações, o município integra o Projeto “Prato Certo” que visa a recolocação da 

alimentação no centro da vida das comunidades, sensibilizando e capacitando os 

participantes e cuidadores para assumirem o controlo sobre a sua alimentação e o seu 

agregado familiar, segundo os princípios orientadores do estilo de vida mediterrânico.  

Neste âmbito serão realizadas 4 ações «Prato Certo» para públicos prioritários e 2 ações na 

comunidade, pelo que a autarquia atribuiu à Associação IN LOCO dinamizadora da 

candidatura o montante de € 494,57 para fazer face às despesas decorrentes da sua 

realização. A ação «Prato Certo- faz as escolhas certas à mesa!», integrado na tipologia de 

operação «Projetos para a sustentabilidade, inovação e experimentação social- Programa de 

parcerias para o impacto», foi formalmente aprovada pelo CRESC Algarve 2020 com início a 

01/03/2019 e término a 28/02/2022. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 29/10/2019) 

 SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO II.

Encarando a saúde e segurança dos seus colaboradores como prioridade, a autarquia 

procedeu a um novo concurso, tendo sido a empresa vencedora a KMED Europa – Serviços de 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, para a prestação de serviço externo regular na área 

da saúde e segurança no trabalho, pelo montante de €7.705,00. 
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DESPORTO.  

 PARQUE DE DESPORTO E LAZER III.

a. Obras de Manutenção no Pavilhão Municipal  

Na continuidade de uma estratégia que visa a manutenção e qualidade dos espaços e 

infraestruturas desportivas do município, amplamente utilizadas pela população, a Câmara 

Municipal adjudicou à empresa JG Benedito Lda. por € 9.540,00 + iva a impermeabilização de 

claraboias, pintura interior da parede sul e reparação de pavimento exterior do Pavilhão 

Municipal Dr. José de Sousa Pires. 

b. Manutenção regular– Piscinas Municipais Cobertas 

As Piscinas Municipais Cobertas, amplamente utilizadas, também foram alvo de diversas 

reparações, de forma a operacionalizar e otimizar o seu funcionamento. Neste sentido, foram 

substituídas as bombas doseadoras de cloro, substituídas areias finas e médias, reparada 

bomba da piscina pequena e painel de cloro e PH, tendo sido ainda reparadas fugas na rede 

de água do edifício e a reparação de tubagens. Um conjunto de intervenções necessárias, 

com um custo superior a €9.000,00 + iva.. 

Neste âmbito, foi ainda renovado o contrato de manutenção anual do sistema de faturação 

de controle de entradas e saídas das Piscinas Municipais Cobertas e Pavilhão Municipal Dr. 

José de Sousa Pires, à empresa Arquivandus Lda. por €.2.520,00 + iva. 

 PROTOCOLO DE CEDÊNCIA - PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS  IV.

Atenta à procura de formação na área de assistência e socorro a náufragos, a Câmara 

Municipal formalizou um protocolo de cedência das Piscinas Municipais Cobertas com a 

Quantaventura, Unipessoal Lda., empresa do sector, que visa a constituição de uma Escola de 

Formação de Nadadores Salvadores Profissionais certificada pelo Instituto de Socorro a 

Náufragos. Uma mais-valia, em termos de oferta formativa para jovens são-brasenses, 

atraindo ainda jovens de outros concelhos da região e fora dela, contribuindo assim para a 

otimização da utilização das infraestruturas desportivas e para o desenvolvimento local e 

regional. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 15/10/2019) 

 APOIO À SOCIEDADE RECREATIVA 1º DE JANEIRO V.

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo Desportivo a autarquia apoiou a Sociedade 

Recreativa 1º de Janeiro com €600,00 para minimizar custos inerentes à apresentação dos 

atletas e técnicos para a época desportiva de 2019/2020, um momento de elevada 

importância e reconhecimento para o clube e a comunidade em geral, tendo por base a 

garantia da melhor promoção do desporto junto dos jovens atletas de São Brás de Alportel. 
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(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 APOIO À UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE.  VI.

Na continuidade do Plano de Apoio ao Associativismo e das parcerias existentes com 

associações e entidades locais, a autarquia apoio a União Desportiva e Recreativa 

Sambrasense com €2.500,00 para minimizar custos associados a intervenções no Campo de 

Futebol Sousa Uva nomeadamente a demolição de antigos muretes e de uma pequena 

arrecadação existente no topo norte/poente do Campo de Futebol, garantindo assim maior 

visibilidade e segurança na prática desportiva.  

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

CULTURA E PATRIMÓNIO  

 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2019 I.

A Câmara Municipal associou-se uma vez mais às celebrações das Jornadas Europeias do 

Património 2019, sob o mote “Artes, Património, Lazer” com um programa comemorativo de 

27 a 29 de setembro que trouxe novas dinâmicas ao centro histórico são-brasense.  

O programa iniciou com o segundo ciclo de conferências “de setembro a abril, memórias mil” 

na Conferência “Roberto Nobre: as várias faces de um artista”, na Biblioteca Municipal, 

seguindo-se a Recriação Histórica “Uma viagem ao tempo dos romanos”, no Jardim da 

Verbena, reservando para essa noite a Desfolhada à Moda Antiga, organizada pelo Museu do 

Trajo. Junta de Freguesia e Rancho Tipico Sambrasense.  

O programa encerrou no dia 29, no passeio temático “Arqueologia da arquitetura no núcleo 

urbano antigo de São Brás de Alportel”, dando a conhecer um pouco melhor o património do 

centro histórico.  

 ENCONTRO DA REDE DE MUSEUS DO ALGARVE.  II.

A Câmara Municipal, sob coordenação do Gabinete Municipal de Arqueologia organizou, no 

passado dia 8 de novembro, o Encontro “Cadernos de Encargos de Aquisição de Serviços de 

Arqueologia” que reuniu arqueólogos da Rede de Museus do Algarve.  

Este encontro pioneiro, centrado no tema “ Cadernos de Encargos de Aquisição de Serviços 

de Arqueologia” contou com intervenções de Rui Parreira, da Direção Regional de Cultura do 

Algarve, do Arqueólogo António Manuel S.P. Silva, de Vera Teixeira de Freitas, do Museu de 

Portimão/Câmara Municipal de Portimão e de Elena Morán, da Câmara Municipal de Lagos. 
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 APOIO À ASSOCIAÇÃO CONSERVATÓRIO D’ARTES III.

Consciente do importante papel das artes e do acesso à cultura na formação e 

desenvolvimento da sociedade, a Câmara Municipal apoiou a Associação Conservatório 

d’Artes de S. Brás de Alportel com €1.500,00 para aquisição de instrumentos musicais 

necessários à sua atividade, bem como €1.500,00 para minimizar custos inerentes ao 

funcionamento da associação que promove a formação artística, através da oferta educativa 

e formativa nas áreas da música, do canto, do teatro e da dança, apresentando ainda cursos 

livres de canto e aprendizagem de diversos instrumentos musicais, classes de conjunto e 

workshops para toda a população. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 15/10/2019) 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESCOLA DE MÚSICA SAMBRASENSE  IV.

Na continuidade das parcerias estabelecidas com as associações locais, na promoção da 

cultura, formação e fruição de bens culturais, a Câmara Municipal atribuiu à Associação 

Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense o montante de € 3.000,00 para a 

aquisição de instrumentos musicais para as atividades de formação musical que 

proporcionam e ocupação saudável dos jovens e a formação de grupos de trabalho e de 

participação na comunidade. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 15/10/2019) 

 APOIO À PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. V.

Atenta à necessidade de valorização do património edificado e na continuidade de uma 

estratégia faseada de preservação de diferentes espaços que fazem parte da história e 

identidade do concelho, a Câmara Municipal atribuiu um apoio de €11.000,00 à Paróquia de 

São Brás de Alportel para o restauro e douramento do Retábulo do Senhor dos Passos na 

Igreja Matriz. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO SÃOBRAZARTE. VI.

A Câmara Municipal promove, anualmente, e em parceria com diversas associações e 

entidades locais, o programa de valorização das tradições populares, “A Festa Sai à Rua”. Na 

edição deste ano a Associação SãoBrazArte associou-se à iniciativa e promoveu pelo 2º ano 

um Encontro de Marchas que trouxe a São Brás de Alportel uma mostra diversificada de 

grupos. Neste âmbito e, no sentido de minimizar os custos inerentes à organização deste 

evento, a autarquia apoiou a referida associação com €750,00. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 
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 MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL  VII.

a. Substituição de caixilharias. 

A Biblioteca Municipal foi recentemente alvo de intervenção, mediante a instalação de portas 

de vidro e substituição de estores verticais, num investimento superior a €3.000,00 que visa 

continuar a garantir a qualidade do espaço, utlizado diariamente por centenas de 

utilizadores. 

b. Impermeabilização do Terraço. 

Na continuidade dos trabalhos de manutenção efetuados, a autarquia adjudicou ainda a 

Martins Gago &Filhos Lda. a impermeabilização do terraço da Biblioteca Municipal, por 

€6.035,91 + iva com o objetivo de evitar infiltrações que podiam pôr em causa o 

acondicionamento seguro das obras detidas neste espaço de conhecimento.  

a. Aquisição de novas edições. 

Local central na promoção do livro e da leitura, a Biblioteca Municipal renova com frequência 

o seu stock de edições disponíveis ao público, mediante uma escolha seletiva de novos 

trabalhos disponíveis nas editoras, sobre os mais diversificados temas. Neste âmbito, a 

autarquia investiu mais de €3.000,00 na aquisição de novos livros, de forma a continuar a 

cativar o olhar atento dos seus leitores.  

 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2019 VIII.

b. Galeria Municipal. 

De 2 a 30 de setembro o grupo ArtwaysArt, composto por artistas de diferentes 

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

escultura na exposição “Dance the Music”.  

No mês de outubro, de 4 a 31, seguiu-se “Uma breve história sobre o Parlamento e do Palácio 

de São Bento” contada em 25 painéis promovidos pela Assembleia da República e que 

transmitem uma história de diálogo e convivência democrática. 

De 5 a 30 de novembro, a Galeria abre portas a “Na minha pele, manifesto pelos direitos em 

oncologia pediátrica”, uma exposição de fotografia de Miguel Pereira, da Associação de Pais 

e Amigos de Crianças com Cancro. 

c. Centro de Artes e Ofícios. 

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

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

seguindo-se até ao final do mês “Os começos” uma exposição de pintura inspirada na 

celebração da vida e em tudo o que nos rodeia . 

“Mãos de fada, criações de sabedoria”, patente ate dia 31 de dezembro da a conhecer uma 

mostra de trabalhos diversificados da artista são-brasense Laura Pereira. 
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d. Centro Museológico do Alportel. 

O Centro Museológico convida até 31 de outubro a “Geosentir”, uma introspeção da artista 

Sofia Batista sobra a aproximação do homem às novas tecnologias e afastamento da 

natureza. 

e. Biblioteca Municipal 

Em outubro, de 4 a 19, o átrio da sala de adultos da Biblioteca Municipal acolheu a exposição 

“Republica: mostra bibliográfica”. 

No âmbito do aniversário dos 50 anos da morte do ilustre são-brasense Roberto Nobre, 

esteve patente neste espaço, ate dia 31 de outubro a exposição: “Jose Roberto Dias Nobre 

(1903-1969) um polímato de curiosidade infinita” e ainda uma mostra de pintura “ Quando o 

mar inspira a arte”, de Francisca Graca.  

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA IX.

f. Atividade regular 

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

um programa complementar de atividades, de onde se destaca: 

> SE SABE BEM…O MERCADO MUNICIPAL TEM.  

A Biblioteca Municipal marcou novamente presença no Mercado Municipal, dando 

continuidade ao trabalho de proximidade desenvolvido junto da comunidade são-brasense. 

Um encontro quinzenal, realizado regularmente ao sábado de manhã. 

> CONFERÊNCIA: “A MIGRAÇÃO PORTUGUESA PARA A ARGENTINA”  

A Biblioteca Municipal promoveu, no dia 13 de novembro, a conferência “A Emigração 

Portuguesa para a Argentina”, sob orientação do Prof. Dr. Marcelo Borges, autor do livro: 

“Correntes de Ouro: Emigração Portuguesa para a Argentina em Perspetiva Regional e 

Transatlântica”. Uma sessão centrada no fenómeno migratório de São Brás de Alportel na 

primeira metade do século XX, quando a Argentina se assumia como destino preponderante, 

mantendo até aos dias de hoje uma comunidade de descendentes bastante ativa. 

> “ENLEIO DE HISTÓRIAS” 

Promovido pela Câmara Municipal, através da Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, em 

parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a Rede de Bibliotecas do 

concelho o “Enleio de Histórias” promoveu o contacto com os livros a mais de 600 alunos do 

pré-escolar e 1º ciclo, mediante a realização de iniciativas lúdico-pedagógicas que permitiram 

um maior contacto com o mundo da literatura. 

Uma edição que contou com a participação e colaboração de escritores de livros infantis, 

contadores de histórias e animadores, auxiliares de ação educativa, técnicos municipais, 

professores e educadores. 
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> COMEMORAÇÕES DO 50 º ANIVERSÁRIO DA MORTE DE ROBERTO NOBRE 

A Câmara Municipal assinalou o 50º aniversário da morte do ilustre são-brasense Roberto 

Nobre, crítico de cinema, pintor, caricaturista, publicista, decorador, escritor, jornalista, 

crítico de literatura, ensaísta e crítico de cinema. Neste âmbito a Biblioteca Municipal 

recordou este génio artístico com a inauguração de uma exposição no átrio da Biblioteca 

“José Roberto Dias Nobre (1903-1969): Um Polímato de Curiosidade Infinita!”, no dia 27 de 

setembro, seguindo-se a conferência “Roberto Nobre: As várias faces de um artista”, com a 

participação da Prof. Dra. Miriam Tavares da Universidade do Algarve. 

> NOITES BEM CONTADAS 

No dia 18 de outubro, a Biblioteca promoveu uma sessão de contos para adultos. 

> CLUBE DE LEITURA “ LER PARA VIVER” 

No dia de outubro, o clube de leitura voltou a marcar encontro para uma reflexão conjunta 

sobre o texto inédito “Alinhamento” de Francisca Graca.  

> SESSÃO DE MUSICA PARA BEBÉS 

Com o objetivo de fortalecer laços afetivos entre pais e filhos a Biblioteca acolheu no dia 26 

de outubro, uma sessão gratuita de música para bebes, destinada a crianças dos 3 aos 6 anos 

de idade.  

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

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. 

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

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, encontra-se em execução a obra de “Requalificação da zona 

envolvente à Fonte da Mesquita ao Lavadouro no Sítio da Mesquita Baixa” adjudicada à 

empresa JG Benedito Lda por €45.439,85 + iva. 

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. 
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PLANEAMENTO e ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 CADASTRO PREDIAL “TRANSITÓRIO”. CONTINUIDADE. I.

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, mas com um nível de concretização 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.  

Neste âmbito, foi solicitada uma reunião à Direção Geral do Território (DGT) a fim de 

demonstrar, por parte da autarquia, o interesse e a necessidade de dar continuidade à 

conservação e harmonização da informação recolhida. A referida reunião realizou-se no 

passado dia 13 de novembro, na sede da DGT em Lisboa, com a Diretora da DGT, Dr.ª 

Fernanda do Carmo, a Sub- diretora da DGT Dr.ª Ana Bordalo e com o técnico coordenador 

do Sinergic, Eng.º Paulo. 

No decorrer da mesma foi garantido o acesso à versão digital vetorial da informação 

cadastral registada, tendo sido igualmente apresentada pela DGT uma proposta 

regulamentar para dar continuidade ao processo, mas que carece de percorrer a tramitação 

própria em sede de Assembleia da Republica, podendo daí sofrer alterações. 

 

RENOVAÇÃO URBANA  

 PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - PARU  I.

a. Requalificação do Troço Sul da Avenida da Liberdade.  

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 – que consiste 

na reabilitação do Troço Sul da Avenida da Liberdade. Tendo sido objeto de consulta á 

população, o projeto 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 €257.000,00, 

adjudicados à empresa Martins Gago &filhos Lda, com início previsto até ao final do ano. 
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MOBILIDADE E VIAS DE COMUNICAÇÃO 

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

b. 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. 

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 encontra-se a aguardar apenas o visto do 

tribunal de contas para iniciar antes do final do ano. 

 PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA. II.

a. Requalificação de Passeios na envolvente ao Jardim Carrera Viegas 

Na continuidade da estratégia de mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara 

Municipal e atenta à segurança rodoviária a autarquia adjudicou à empresa José de Sousa 

Barra&Filhos, Lda. a obra de requalificação de passeios na envolvente ao Jardim Carrera 

Viegas. Os trabalhos agora concluídos integraram a drenagem, reparação de passeios e 

elevação de passadeiras na envolvente do Jardim, bem como a pintura de passadeiras, linhas 

longitudinais e cruzamentos, e ainda o reforço de sinalização vertical nos pontos definidos 

como críticos relativamente à sinistralidade rodoviária nas estradas que estão na jurisdição do 

Município. Um investimento de €19.934,28 + iva que visa a melhoria das condições de 

segurança rodoviária e circulação de peões. 

b. Manutenção de sinalização horizontal 

A manutenção da sinalética horizontal é efetuada de forma regular, com vista a garantir uma 

melhor visibilidade para veículos e peões, promovendo assim mais segurança para todos. 

Neste sentido, foram executados diversos trabalhos de pintura de passadeiras, linhas 

longitudinais e cruzamentos em diversos sítios do concelho, efetuados pela empresa 

Sinalvias-Sinalização Rodoviária, Lda. pelo valor de €6.577,16+ iva. 

c. Reparações na Rua 5 de outubro 

Na continuidade dos trabalhos efetuados, a autarquia procedeu à reparação de calçadas na 

Rua 5 de outubro, pelo montante de €4.654,88 + iva. Uma melhoria significativa para a 

circulação pedonal da referida rua, executada pela Construções pedra Vidraça Algarvia Lda. 
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 PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS. III.

A Câmara Municipal investiu €79.672,33,+ 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 fase de conclusão pela empresa Eduardo Pinto Viegas, em diversos sítios 

do concelho. 

 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS PÚBLICOS. IV.

No âmbito do Plano de Pavimentação e Reparação de Caminhos Públicos, a Câmara 

Municipal procedeu à execução, por administração direta, de um conjunto de reparações de 

caminhos públicos, nomeadamente na Fonte da Murta, Mesquita, Soalheira,  Alportel, 

Cabeça do Velho e Barranco da Figueira foram os locais mais recentemente 

intervencionados, por administração direta. Um trabalho de monotorização e atuação 

permanente que visa promover a qualidade de acesso e circulação em todas as vias do 

município.  

 PLANO DE PROMOÇÃO INTERMODALIDADE APOIADA NA LINHA DO ALGARVE. APOIO. V.

Considerando a aprovação da candidatura “Estudo para a promoção da intermodalidade nos 

transportes do Algarve”, no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável que 

permitirá promover a sustentabilidade e eficiência dos recursos na região do Algarve; apoiar a 

transição para uma economia de baixo teor de carbono; a promoção da mobilidade urbana 

multimodal sustentável e medidas de adaptação, entre outras alusões pertinentes, a 

autarquia apoiou a autarquia apoiou a concretização da candidatura. Neste âmbito, 

atendendo à importância desta candidatura para o desenvolvimento da região e redução da 

pegada ecológica, a Camara Municipal atribuiu a Comunidade Intermunicipal do Algarve – 

AMAL, € 2.344,00, pago em duas tranches, sendo a primeira de 1.758,00€ a transferir em 

2019 e a segunda de 586,00€, a atribuir em 2020. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/11/2019) 

 APOIO AO FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. CANDIDATURA. VI.

Atendendo a pertinência e aprovação da candidatura “Estudo para a Implementação de 

Transporte Flexível no Algarve” e respetivos benefícios futuros para São Brás de Alportel e 

para a região e a redução da pegada ecológica, a Câmara Municipal atribuiu a Comunidade 

Intermunicipal do Algarve – AMAL, € 2.344,00, pago em duas tranches, sendo a primeira de 

1.758,00€ a transferir em 2019 e a segunda de 586,00€, a atribuir em 2020. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/11/2019) 
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MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 COMEMORAÇÕES DO DIA EUROPEU SEM CARROS  I.

Integrado na Semana Europeia da Mobilidade, o Dia Europeu sem Carros realiza-se 

anualmente a 22 de setembro, com o intuito de sensibilizar a população para a adoção de 

formas de deslocação ecologicamente mais eficientes e sustentáveis. 

A Camara Municipal associou-se uma vez mais a esta iniciativa e promoveu no dia 24 de 

setembro a iniciativa “São Bras de Alportel – circular é bom todo o ano” com um percurso 

livre de trânsito na Rua Dr. Alberto Sousa com diversas atividades diversas e animação 

desportivas para toda a família. 

 COLABORAÇÃO COM A “OPERAÇÃO MONTANHA VERDE 2019” II.

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

sociedade mais sustentável e amiga do ambiente, a Câmara Municipal assinou um convénio 

de colaboração “Operação Montanha Verde 2019”, com o Mundo Aquático S. A – 

comumente conhecido por Zoomarine, que teve por objetivo promover a plantação de 

carvalhos, sobreiros e medronheiros, no território são-brasense, em especial na Serra do 

Caldeirão. 

A iniciativa realizou-se no passado dia 10 e 11 de novembro contando com a participação de 

cerca de 500 voluntários desde crianças do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a 

adultos das mais diversas idades que se associaram a esta iniciativa, em regime de 

voluntariado, e plantaram aproximadamente 2.000 árvores na serra são-brasense. 

A operação contou ainda com o apoio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de São Brás de Alportel, do Futebol Clube de Cabeça do Velho e do Clube de Caçadores de 

Cabeça do Velho. 

 

 PROJETO “PORTUGAL # ESTÁ TUDO CONECTADO” III.

No âmbito da estratégia de valorização e preservação da floresta, o município acolheu no dia 

15 e 16 de novembro, o Projeto Nacional “Portugal # Está tudo Conectado” destinado a 

escolas, técnicos e população em geral com objetivo de sensibilizar para a necessidade 

imperativa da preservação da floresta. 

O encontro contou com a realização de um peddy paper para alunos do 2º e 3ºciclos do 

Agrupamento de Escolas  José Belchior Viegas; uma demonstração de remoção de espécies 

exóticas que ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas, para técnicos do setor florestal; ateliês  

lúdico-pedagógicos para toda a família 
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Uma iniciativa promovida pelo Rock in Rio Lisboa, em parceria com a Liga para a Proteção da 

Natureza (LPN) e com o Apoio do FCS Portugal e do Município de São Brás de Alportel. 

 COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DA ÁGUA IV.

A poupança de água, desafio maior da atualidade, quando se assiste ao acentuar da situação 

de seca extrema na região algarvia, é o grande objetivo de todo um programa comemorativo 

alusivo ao Dia Mundial da Água, incluído no Plano Municipal de Poupança de Água. 

Consciente da importância deste bem essencial à vida e da necessidade de sensibilizar para 

uma utilização cada vez mais racional, a Câmara Municipal desenvolveu, à semelhança de 

anos anteriores, um programa de atividades de educação e sensibilização ambiental 

composto por ações realizadas nas escolas do primeiro ciclo e desafios para o público em 

geral. 

Neste âmbito foram afixados painéis com mensagens a apelar à poupança de água em todas 

as escolas do concelho, tendo por base desenhos e mensagens elaborados por crianças; 

distribuídos materiais informativos; realizados jogos didáticos em diversas escolas do 

município, tendo sido ainda endereçado convite à população para uma visita à Estação de 

Tratamento de Águas de Tavira para um conhecimento mais aprofundado do processo de 

distribuição de água potável. 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL V.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

No âmbito do Dia Mundial da Água, a Quinta promoveu uma manha de divertidos jogos 

didáticos para aprender mais sobre este bem essencial à vida. Seguiu-se no dia 10 de outubro 

uma visita à Estacão de tratamento de água de Tavira para sensibilizar e melhor informar 

sobre os circuitos da agua que consumimos. 

WORKSHOP DE YOGA PARA PAIS E FILHOS 

No dia 28 de setembro, a Quinta do Peral acolheu uma sessão de Yoga para pais e filhos dos 3 

aos 10 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.  

VISITA PEDAGOGIA A QUINTA DO PERAL  

No âmbito da terceira semana de educação e iniciativas de voluntariado ambiental destinada 

a grupos de pré-escolar e 1 ciclo. 

WORKSHOP DE ÁGUAS AROMATIZADAS  
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No dia 26 de outubro a Quinta acolheu um workshop de águas aromatizadas e saudáveis, sob 

coordenação da academia Brahma Kumaris. 

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 €9.993,75 com iva incluído, 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 €17.700,00, subdivididos em duas tranches de 

igual montante, para a realização de obras nas estruturas existentes, a fim de ampliar a 

capacidade de resposta ao crescente número de animais errantes que se encontram no 

território são-brasense. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 17 /09/2019)  

 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO ALDEIA - AÇÃO LIBERDADE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO III.

INVESTIGAÇÃO E AMBIENTE.  

No âmbito do Plano de Investimento na Promoção da Saúde e Bem-Estar Animal, e na 

sequência da aprovação, em Reunião do Conselho Intermunicipal, 6 de setembro, na AMAL, a 

autarquia apoiou, com €2.500, o Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens 

Ria Formosa (RIAS), gerido pela Associação Ação Liberdade Desenvolvimento Educação 

Investigação e Ambiente (ALDEIA). Um apoio que visa dar continuidade ao trabalho de relevo 

do Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens Ria Formosa na recuperação 

de animais selvagens e sua devolução à natureza após tratamento, na investigação de fatores 

de risco para a sua conservação e na educação ambiental da população, em geral, para a 

importância da biodiversidade.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01 /10/2019)  
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 ESPAÇO DE CO-WORKING NEXTIN. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO.  I.

Com o objetivo de continuar a firmar parcerias promotoras do desenvolvimento económico 

do município, a autarquia assinou, no passado dia 8 de outubro, um protocolo de colaboração 

com a Associação IN LOCO no âmbito da dinamização do Espaço de Co-Working NEXTIN. 

A autarquia irá colaborar mediante promoção e encaminhamento de empreendedores e 

empresas, através de uma parceria com o Gabinete do Empreendedor do município. 

Este novo ninho de empresas, a ter lugar na sede da IN LOCO, em São Brás de Alportel, e 

pretende dar resposta às empresas, com espaço e serviços, disponibilizados de acordo com as 

características das ideias de negócio, e que permite evoluir de forma flexível. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 15/10/2019)   

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL II.

d. 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 continua a incentivar a aquisição de materiais alternativos “alcofas” 

nos mais diversos materiais com apresentações regulares de artesãos locais. 

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

contou com a participação da empresa de lavagem de automóvel “Esponja magica”  , no 

dia 21 de setembro, a empresa Servilusa, no dia 19 de outubro.  

• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Célia Sousa, no dia 7 de setembro; e 

a 14 com a participação do artesão Robert Whalley, dia 12 de outubro com a 

participação de Maria Otília Paulo. 

• Mostra de Produtos”, com a participação da Bialógica – Mercearia a Granel , no dia 5 

de outubro;  

•  “Demonstração Gastronómica” no mês de setembro contou com uma 

demonstração coordenada pelo Chef Jederval Santos, seguindo-se no dia 26 de outubro 

a demonstração de comida saudável pelo nutricionista estagiário João Gesero.  

• Conversas no Mercado “Cidades Sustentáveis: uma visão integrada”  

No dia 25 de setembro, o Mercado Municipal foi palco de um debate, promovido pela 

Associação Portuguesa de Nutrição sobre diferentes temáticas e simultaneamente 

realçar o papel dos Mercados Municipais, aproveitar a oferta de produtos locais e 

valorizar os alimentos da época. 
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 HASTA PÚBLICA DE ESPAÇOS DE VENDA NO MERCADO MUNICIPAL III.

a. Bancas B33 – destinada à transação de frutas e legumes 

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 B33 destinada à transação de frutas e 

legumes, tendo sido arrematadas por €125,00. 

 (Reunião – 17/09/2019) 

 MERCADOS IV.

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 setembro e outubro 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 setembro e outubro 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.

a. Núcleo Interpretativo da Estrada Nacional 2. 

Encontra-se em fase de conclusão a obra do Núcleo Interpretativo da EN 2. Uma intervenção 

executada pela empresa Trunforiginal Lda de €32.801,00 co-financiada pelo Plano de Ação de 

Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE),e que visa reabilitar o antigo edifício da 

Seção de Conservação da Estrada Nacional 2 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.  

b. 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 
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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, cujos trabalhos de execução decorrem a 

bom ritmo e em fase de conclusão. 

 NOVA ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS. II.

Encontra-se em execução a nova área de serviço de autocaravanas de São Brás de Alportel, 

uma obra cuja concretização representa um importante contributo para o desenvolvimento 

turístico do município. A Área de Serviço, adjudicada à empresa Sérgio Caiado Raminhos, Lda 

por €131.419,79 + iva, terá capacidade para 25 autocaravanas, equipada com um edifício de 

apoio com receção, lavandaria e instalações sanitárias, uma zona comum de convívio coberta 

com grelhadores, mesas e espaço ajardinado, zona de enchimento e descarga de águas 

residuais ligado às respetivas redes públicas, vias de circulação, zonas de estacionamento, 

iluminação e vedação.  

Esta obra integra um projeto intermunicipal, para a criação de uma rede de apoio ao auto 

caravanismo na região do Algarve, no âmbito do CRESC Algarve, integrada no Plano de Ação 

para a Valorização dos Recursos Endógenos. Trata-se de uma operação conjunta entre os 

Municípios de São Brás de Alportel, Silves e Tavira, em parceria com a Associação In Loco, 

que representa um investimento total que ascende os 590 mil euros, com uma 

comparticipação comunitária de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER). 

 APOIO À CONFRARIA GASTRONÓMICA DA SERRA DO CALDEIRÃO III.

O património gastronómico é nos dias de hoje um excelente fator de diferenciação turística 

que cativar cada vez mais visitantes. Neste âmbito e reconhecendo o trabalho das Confrarias 

na investigação, promoção e divulgação do património gastronómico, no intercâmbio 

cultural e na valorização dos produtos locais, a autarquia apoiou a Confraria Gastronómica da 

Serra do Caldeirão com €500,00, para minimizar custos associados à realização do Primeiro 

Capítulo de Entronização dos Novos Confrades. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 17/09/2019)  

 APOIO MARAFADOS DO TT  “ROTAS DO GHARB 2019” IV.

As potencialidades do território são-brasense para a prática de desportos de natureza de 

aventura são uma mais-valia para promoção turística do município de São Brás de Alportel. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal apoiou o Grupo Marafados do TT Algarve com a atribuição 

de €300,00 para minimizar despesas associadas à organização de mais edição da iniciativa “ 

As Rotas do Gharb 2019” um passeio TT que desafia a conhecer mais e melhor o concelho. 
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(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 29/10/2019)   

 APOIO AO EXÉRCITO DA SALVAÇÃO V.

Considerando o Plano de Apoios Sociais que a Câmara Municipal tem vindo a implementar, e 

de forma a dar continuidade à estratégia de proximidade e de trabalho em parceria, que 

temos vindo a incrementar, com as instituições de solidariedade social do município e da 

região, bem como demais entidades de cariz social, a autarquia apoiou com €200.00 o 

Exército da Salvação de São Brás de Alportel para a realização das suas atividades na área do 

apoio social prestado a famílias são-brasenses.  

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 29/10/2019)   

OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR VI.

a. Valério Brito – Campeão da Taça do Algarve em Petanca - Triplete 

A Câmara Municipal atribuiu um voto de louvor ao atleta são-brasense Valério Brito 

conquistou recentemente a Taça do Algarve de Petanca em triplete, o 2º lugar no 

Campeonato Nacional de Petanca em duplete e ainda um honroso 3º lugar no Campeonato 

Nacional de Petanca – triplete, com um longo percurso de dedicação a esta modalidade 

desportiva. Resultados de elevado reconhecimento, que em muito dignifica São Brás de 

Alportel e esta modalidade desportiva com forte expressão no município. 

 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 

b. Tiago Brito – Campeão do Algarve, em Petanca, por pontos - Triplete  

Natural de São Brás de Alportel, o jovem atleta Tiago Brito tem alcançado um percurso 

notável na modalidade de Petanca, alcançando os mais altos palmarés regionais, nacionais e 

internacionais. Recentemente Tiago Brito venceu o Campeonato do Algarve por pontos 

durante toda a época, em triplete, alcançando ainda o 2º lugar na Taça Nacional 

interassociações Abel Ferreira, em triplete. Um resultado geral de elevado reconhecimento 

que em muito dignifica o município. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

c. Bernardo Santos – Campeão do Troféu ASPA motocross e 2º lugar do 

Campeonato Nacional de Motocross Infantil 

Natural de São Brás de Alportel Bernardo Santos tem vindo a destacar-se no mundo do 

motocross apesar da sua tenra idade. Em 2018, Bernardo Santos conquistou o primeiro lugar 

no Troféu Regional de Motocross ASPBA e um excelente 2º lugar no Campeonato Nacional 

de Motocross, dando provas de um enorme talento e dedicação à competição em duas rodas. 
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Mais recentemente, em 2019 foi Campeão Regional do Algarve mini MX – Troféu ASPBA 

alcançando ainda um honroso 4º lugar no Campeonato Nacional Infantis B, o título de Vice- 

Campeão Regional MX Ribatejo, o 2º lugar no Troféu AIRHO e o 15º lugar no Campeonato 

Nacional com apenas duas provas realizadas. 

Conquistas que elevam aos mais altos palmarés este jovem são-brasense de apenas 12 anos 

de idade e cujo esforço e dedicação foi reconhecido pelo município de São Brás de Alportel. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE PESAR VII.

a. Baltasar Guerreiro – acordeonista e criador da marca “Chocofigo” 

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento do Sr. 

Baltasar Guerreiro acordeonista de renome e grande impulsionador de novas utilizações dos 

produtos regionais, criador da marca “Chocofigo” e que desde sempre colaborou com o 

município de São Brás de Alportel constitui uma enorme perda para o município e para toda a 

região do Algarve. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 12/11/2019) 

 

São Brás de Alportel, 20 de novembro de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


