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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 21 DE FEVEREIRO DE 2018 

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 13 de dezembro de 2017.    
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 CONSELHO GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES.  I.

No âmbito do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realizado no 

passado dia 9 de dezembro em Portimão, foi eleito para membro da Mesa do Conselho Geral 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, cargo que enobrece o município. 

 SERVIÇOS DOS CTT - DILIGÊNCIAS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS II.

A constatação da deterioração da qualidade do serviço prestado no concelho de São Brás de 

Alportel pelos CTT referida na última reunião ordinária da Assembleia Municipal e o 

desagrado crescentemente manifestado pelos munícipes motivou a Câmara Municipal a 

manifestar-se junto daquela entidade, mediante o envio de ofício a expor a situação e a 

solicitar a resolução dos constrangimentos sentidos. Até à data não foi recebida qualquer 

resposta a esta comunicação. 

 PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS III.

a. Abertura de diversos procedimentos concursais para assistentes operacionais. 

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

postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, cumprindo o objetivo de disponibilizar uma 

melhor qualidade nos serviços prestados à comunidade, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar a abertura dos procedimentos concursais abaixo indicados, para ocupação, por 

tempo indeterminado, de vários postos de trabalho na carreira/categoria de assistente 

operacional, designadamente: 

Para o exercício de funções na Divisão Financeira e Patrimonial:  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Fiel de Armazém;  

Para o exercício de funções na Divisão Técnica Municipal:  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Pedreiro;  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Servente;  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Pintor;  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Eletricista;  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Cabouqueiro.”  

(Reunião – 06/02/2018)  
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PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PREVENÇÃO. I.

A segurança e o bem-estar das populações são preocupação constante dos Serviços da 

Câmara Municipal, que nos meses de inverno, assumiram como prioridade a prevenção dos 

riscos associados às vagas de frio e às chuvas intensas que, muitas vezes, trazem graves 

problemas às localidades após períodos tão largos de seca como o atual. Neste sentido, os 

serviços municipais dedicaram-se à missão de garantir a limpeza de valetas, sumidouros, 

grelhas de drenagem longitudinal e de verificar coletores de drenagens pluviais, a fim de 

evitar inundações e respetivos prejuízos. 

 COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA DA FLORESTA E DE PROTEÇÃO CIVIL. BALANÇO II.

2017. 

A Câmara Municipal considera como prioritárias as áreas da Proteção Civil e da Defesa da 

Floresta, desenvolvendo em conjunto as sinergias necessárias para uma melhor prevenção e 

atuação eficaz. Neste sentido, as Comissões Municipais de Defesa da Floresta e de Proteção 

Civil reuniram no dia 18 de dezembro, para fazer o balanço da atividade de 2017, com especial 

enfoque sobre o Plano de Ação de Prevenção de Incêndios Florestais e o Dispositivo Especial 

de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) posto em marcha no período crítico, estendido até 

final de novembro em 2017 e para delinear estratégias e ações para o próximo ano. 

A reunião contou com a presença das várias entidades que integram estas comissão, cujos 

representantes contribuíram uma vez nesta profícua partilha de experiências e 

conhecimento, para um cada vez mais profícuo trabalho na prevenção e no combate àquelas 

que são as principais ameaças à floresta, bem como à segurança e bem-estar da comunidade. 

 EQUIPA MUNICIPAL DE SAPADORES FLORESTAIS  III.

b. Procedimento Concursal para contratação de 5 Sapadores Florestais 

No seguimento da aprovação da candidatura a nível nacional para a constituição da equipa 

municipal de Sapadores Florestais, encontra-se neste momento a decorrer o procedimento 

concursal para a contratação dos referidos sapadores, findo o qual poderá a equipa entrar e 

funcionamento, para desempenhar a sua importante missão de vigilância e defesa da 

floresta. 

 PROTOCOLO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ACESSO A INFORMAÇÃO IV.

GEOGRÁFICA CONCELHIA  

No âmbito do Plano de Operacionalização de Fiscalização – Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, a Câmara Municipal e o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro 
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(GIPS) da GNR assinaram a 19 de janeiro, um protocolo de cedência e utilização de 

equipamento e acesso a informação geográfica concelhia. 

Este protocolo e respetivo equipamento visa facilitar o trabalho de fiscalização e 

sensibilização no terreno relativo às limpezas das faixas de gestão de combustível, 

nomeadamente, nas áreas de 50 metros de segurança de habitações. Uma medida 

promotora do cumprimento da lei, e respetiva minimização de riscos associados aos 

incêndios florestais. 

 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “PROTEJA A SUA CASA DE INCÊNDIOS RURAIS”   V.

Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a realizar ao nível da defesa da floresta e da 

prevenção dos incêndios, e de acordo com aquelas que são as diretivas nacionais, a autarquia 

encontra-se a desenvolver uma campanha de informação e sensibilização junto da 

comunidade “Proteja a sua casa de Incêndios Rurais”. A campanha é dirigida a proprietários, 

arrendatários, usufrutuários ou entidades que convivam com o espaço rural, dando especial 

enfoque à zona serrana, onde se concentra maior densidade florestal, mas também a todas 

as localidades rurais do concelho. Pretende-se apelar para obrigatoriedade da limpeza de 

terrenos até ao próximo dia 15 de março, uma missão da maior importância na prevenção de 

incêndios florestais. 

A campanha faz uso de um conjunto de meios informativos como internet, folhetos 

informativos e outdoors. 

Neste âmbito decorre uma ação, no tereno, junto da população serrana, sob coordenação do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, com a colaboração dos Serviços Sociais do Município e 

do Gabinete Técnico Florestal Municipal e com o apoio do Corpo Local de Bombeiros 

Voluntários, da GNR – SEPNA e GIPS - e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel.  

 DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO DO PARQUE DE MANOBRAS VI.

Na sequência da assinatura de uma adenda ao protocolo estabelecido entre a autarquia e o 

Instituto de Mobilidade e dos Transportes, IP, a Câmara Municipal deu início à s intervenções 

que permitem criar no espaço circundante ao Parque de Manobras um espaço multiusos, para 

apoio a atividades desportivas, de lazer e de apoio à proteção civil 

Constituindo a proteção a área prioritária de atuação, o município deu início a esta 

concretização mediante o arranque de obras de construção de um Campo de Treinos. Este 

Campo destina-se à prática de exercícios na área do combate a incêndios urbanos e exercícios 

de salvamento e desencarceramento, permitindo a criação de cenários e situações que se 

assemelham à realidade com a qual os operacionais podem deparar-se no seu dia-a-dia. 

Este Campo de Treinos será inicialmente disponibilizado visa, à corporação local, embora 

esteja previsto um investimento futuro para formação regional ou até nacional. 
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 APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VII.

a. Apoio para prorrogação do DECIF- Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 

Florestais  

Num ano particularmente difícil na defesa da floresta contra incêndios, no qual se registaram 

incêndios de grandes dimensões com danos materiais e humanos irreparáveis tornou-se 

premente a prorrogação do período de atuação do Dispositivo Especial de Combate a 

Incêndios Florestais, de 1 de outubro a 15 de novembro de 2017. 

Neste contexto e tendo como prioridade a defesa da floresta, a Câmara Municipal apoiou a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel mediante a 

atribuição de € 3.450,00 para fazer face às despesas inerentes a esta prorrogação. 

Coube também à Câmara Municipal suportar as despesas de alimentação decorrentes da 

manutenção de uma equipa de bombeiros em pré-posicionamento na zona serrana do 

concelho, durante todo o período de alerta de risco, num valor global de cerca de 4.500,00 

euros, bem como ceder espaço para apoio, nomeadamente o Centro de Convívio de Parises. 

 

(Reunião – 19/12/2017)  

SEGURANÇA.  

 CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA I.

Em resposta a um desafio lançado pelo Ministério da Administração Interna, a Câmara 

Municipal encontra-se a elaborar o Contrato Local de Segurança, um projeto da maio 

importância na promoção da segurança no concelho, que será desenvolvido em parceria com 

diversidades entidades locais, regionais e nacionais potenciando as boas práticas de trabalho 

em rede no município. 

Os Contratos Locais de Segurança são instrumentos privilegiados para colocar em prática a 

cooperação institucional entre a administração central e as autarquias locais, em interação 

com a comunidade, com vista à redução de vulnerabilidades sociais, à prevenção da 

delinquência juvenil e à eliminação dos fatores criminógenos que contribuem para as taxas de 

criminalidade identificadas nas áreas de intervenção. 

 POSTO TERRITORIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. REFORÇO DE EFETIVOS-  II.

Na sequência de comunicações anteriormente estabelecidas com o Comando Territorial de 

Faro, relativamente ao défice de militares efetivos ao serviço da comunidade são-brasense, a 

Câmara Municipal voltou a reiterar a necessidade urgente do reforço do número de efetivos 

no Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de São Brás de Alportel, de forma a 

garantir uma resposta satisfatória às reais necessidades da população e do território.  
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Este apelo foi firmado também diretamente junto do Sr. Ministro da Administração Interna e 

da Sr.ª Secretária de Estado da Segurança, em contexto de reunião regional a respeito da 

elaboração dos Contratos Locais de Segurança.  

 PROGRAMA “SEGURANÇA NA COMUNIDADE” III.

a. Idosos em Segurança.  

Atento à população sénior, mais vulnerável, por um conjunto de fatores, o município São Brás 

de Alportel acolheu uma campanha de informação promovida pela Equipa Distrital “Idosos 

em Segurança” da GNR, desenvolvida no município, em parceria com os projetos de 

intervenção comunitária, mediante a realização de um conjunto de sessões dirigidas 

sobretudo à população sénior do concelho. 

Nestas sessões os participantes aprenderam a identificar as situações de violência e de burla 

e conheceram estratégias para a sua defesa e a defesa dos seus familiares. 

Ao longo de 2017, os projetos de intervenção na comunitária, promovidos pela autarquia, em 

colaboração com diversas entidades, têm vindo a acolher diversas sessões de informação no 

Âmbito deste programa de informação estabelecido em parceria com a GNR. 

 REDE REGIONAL DE APOIO E PROTEÇÃO DE VÍTIMAS DE TRÁFICO DE SERES IV.

HUMANOS.  

O Município de São Brás de Alportel passou a integrar a Rede Regional de Apoio e Proteção 

às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, no âmbito do trabalho da autarquia na área da 

intervenção social. Dada a centralidade do concelho na zona central da região, entre os mais 

importantes centros urbanos; e a aposta que vem sendo realizada na ampliação de respostas 

ao nível social, nomeadamente com parcerias para apoio a vítimas, esta adesão vem 

complementar a estratégia delineada pela Carta Social de São Brás de Alportel. 

O trabalho realizado pela rede é articulado diretamente com a Rede Nacional de Apoio e 

Proteção às Vítimas de Tráfico e adota os instrumentos existentes para a sinalização e 

encaminhamento das vítimas. 

EDUCAÇÃO 

 OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR I.

A constante melhoria e modernização do Parque Escolar Municipal continua a ser uma 

prioridade para a autarquia que executou mais uma fase da renovação das infraestruturas 

escolares. O Jardim de Infância de São Brás de Alportel “As Joaninhas” foi recentemente 

intervencionado e objeto de melhorias, nomeadamente a renovação da sala polivalente e das 

instalações sanitárias, num investimento que rondou os 5.000,00€. 
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 REFORÇO DE POSTOS DE TRABALHO - ASSISTENTES OPERACIONAIS  II.

Proporcionar às crianças e jovens do concelho as condições para um ensino de excelência é 

para o município a primeira prioridade na estratégia de desenvolvimento do concelho. Neste 

âmbito, assume especial preponderância o reforço constante dos postos de trabalho, ao 

serviço da educação. 

Neste sentido e atendendo à necessidade de reforçar a equipa de auxiliares de educação, a 

Câmara Municipal procedeu à ocupação de 6 postos de trabalho, por tempo indeterminado, 

de assistente operacional, com funções nesta área. Uma decisão deliberada, por 

unanimidade, e com recurso à reserva de recrutamento para a Divisão de Ação Social Cultura, 

Educação e Apoio ao Desenvolvimento. 

  (Reunião – 05/12/2017)  

 CONSELHO GERAL DE EDUCAÇÃO III.

O Conselho Geral de Educação é o órgão de direção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação 

da comunidade educativa. 

Neste âmbito, e na sequência das eleições autárquicas realizadas no dia 1 de outubro de 2017, 

e em cumprimento do ponto 3 do Artigo 14º do Decreto-Lei n.º 75/2008,de 22 de abril, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do vereador Bruno Costa, aprovar 

a nomeação dos novos representantes do município, no Conselho Geral de Educação, 

nomeadamente: Vítor Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal, Marlene Guerreiro, 

Vereadora da Câmara Municipal e Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

e João Rosa, Presidente da Junta de Freguesia. 

(Reunião –23/01/2018)  

 BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR IV.

Considerando a educação como uma pedra basilar na edificação do futuro do concelho, a 

Câmara Municipal criou em 2011/2012 as Bolsas de Estudo para o Acesso ao Ensino Superior, 

um apoio que visa proporcionar igualdade de oportunidades aos jovens são-brasenses. Estas 

bolsas de estudo atribuídas pelo Município consistem em apoios pecuniários concedidos a 

alunos que acedem, pela primeira vez, a um curso do Ensino Superior e que tenham obtido 

bom aproveitamento e mérito escolar e com comprovadas dificuldades económicas mas que 

não obtiveram bolsas de estudo do Estado.  
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As candidaturas para as bolsas relativas ao ano letivo 2017/18, decorreram no mês de 

novembro e após devida análise e avaliação, a proposta do júri mereceu a aprovação da 

Câmara Municipal, tendo sido contempladas duas novas jovens estudantes: Catarina Ramos 

Gonçalves (Relações Internacionais) e Daniela Bárbara Romão jacinto (Enfermagem 

Veterinária) e tendo sido renovadas ainda 4 bolsas de estudo a jovens ingressados no ensino 

superior nos anos letivos de 2012/2013 e 2016/2017. 

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – “A BANDA VAI À ESCOLA”  V.

Proporcionar às crianças e jovens são-brasenses o contacto regular com atividades na área da 

música motivou o estabelecimento do Protocolo de Colaboração “A Banda vai à Escola”, uma 

parceria firmada entre a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e 

a ACREMS – Associação Cultural e Recreativa da Escola de Música Sambrasense. O referido 

protocolo foi aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara.  

(Reunião –08/11/2017)   

 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO. APOIO. VI.

A educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico assinalam o início do ciclo estudantil para 

todas as crianças são-brasenses, um começo que merece especial atenção para consolidar 

bases e proximidade com o ensino, fundamental para um crescimento saudável. Consciente 

desta realidade, a Câmara Municipal apoiou o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 

com 3.000,00€ para minimizar despesas de consumos correntes com a Educação Pré-escolar 

e 1º ciclo do ensino básico. 

 (Reunião – 23/01/2018)  

 AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS. VISITAS DE ESTUDO. VII.

A igualdade no acesso à informação e à cultura em ambiente escolar contribuem de forma 

decisiva para a construção de uma sociedade cada mais justa e desenvolvida. A oportunidade 

de conhecer pessoalmente espaços das mais diversas áreas é um forte estímulo à aquisição 

de conhecimentos e experiências enriquecedoras a nível pessoal. Neste âmbito, e consciente 

das dificuldades financeiras de alguns alunos, provenientes de famílias economicamente mais 

desfavorecidas, e no âmbito da legislação atualmente em vigor, a Câmara Municipal 

deliberou atribuir o apoio ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, referente às 

despesas das visitas de estudo aos alunos carenciados de 1º ciclo do ensino básico, no valor 

de 614,50€. 

 (Reunião – 23/01/2018)  
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JUVENTUDE.  

 PROJETO CRIA + I.

Face à boa dinâmica desenvolvida ao longo do seu primeiro ano de concretização, o projeto 

jovem “Cria +” desenvolvido no concelho por uma parceria constituída pela Associação IN 

LOCO, Câmara Municipal, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e Agrupamento de 

Escolas, apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações no Âmbito do seu Programa 

Nacional “Escolhas” mereceu aprovação da sua continuidade para um 2.º ano de 

concretização. 

 NOVO PROJETO “JOVENS SEGUROS, FAMÍLIAS FELIZES” II.

De modo a dar continuidade aos projetos de e para jovens, e intensificar a intervenção junto 

destes estratos da população, ameaçados por um conjunto de ameaças, que se prendem 

sobretudo com delinquência juvenil, a Câmara Municipal, com a parceria da Associação IN 

LOCO, preparou uma proposta de projeto jovem que mereceu a aprovação e apoio do 

Ministério da Administração Interna. O desenvolvimento deste projeto que tem por sede o 

novo Espaço Jovem do município surge na sequência dos trabalhos de elaboração do 

Contrato Local de Segurança. Continuidade. 

APOIO À FAMÍLIA   

 PLANO “VALE MAIS FAMÍLIA” I.

a. Continuidade do Vale + Natalidade em 2018. 

A Câmara Municipal, atenta às necessidades da população em geral e das famílias em 

particular, tem vindo a implementar um conjunto de medidas que visa mitigar alguns 

condicionamentos sentidos no contexto familiar. Neste Plano global de medidas incluiu-se o 

Vale + Natalidade, com início em 2016, continuidade em 2017 e cuja pertinência se mantém 

em 2018. 

O Vale + Natalidade consiste num incentivo financeiro às crianças nascidas/ adotadas em 

2018 e registadas com naturalidade de São Brás de Alportel, no valor de €100,00, na 

aquisição, nos estabelecimentos são-brasenses, de bens e/ou serviços considerados 

indispensáveis ao seu desenvolvimento, contribuindo também para dinamizar a economia 

local. 

(Reunião – 10/01/2018)   

b.  Ciclo de Formação + família.  

No âmbito do Pograma de Formação “+ Família”, um dos eixos do Plano “Vale + Família”, 

decorrem ao longo de 2018 novas sessões de informação dirigidas às famílias: no dia 13 de 
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janeiro foi abordada a temática: Mindfulness na parentalidade, com a participação da 

psicóloga Marta Lopes. Mindfulness ou atenção plena é uma prática de exercícios que 

favorece o desenvolvimento da capacidade de regular a atenção. 

O Programa de Formação + Família é uma iniciativa gratuita, destinada a apoiar as 

famílias, promovida pela Câmara Municipal e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

sob coordenação técnica da Associação para o Planeamento da Família e o apoio da rede 

social do concelho  e das entidades locais.   

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 

 NATAL SOLIDÁRIO 2017 I.

a. Distribuição do cabaz da Consoada.  

O Município desenvolveu mais uma edição do “Natal Solidário”, composto por um conjunto 

de ações. Neste âmbito foi dada continuidade à distribuição do “Cabaz Solidário da 

Consoada”, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás 

de Alportel, em parceria com a Cáritas Paroquial de São Brás de Alportel, o núcleo local do 

Centro de Apoio ao Sem-abrigo (CASA) e com o imprescindível apoio do núcleo de São Brás 

do Exército de Salvação na distribuição de brinquedos pelas crianças, mediante uma ação dos 

“Anjinhos de Natal”, mediante a colaboração da ACA, Associação de Ajuda às Crianças 

Carenciadas do Algarve. 

Esta oferta constitui-se como um contributo essencial para que as famílias mais carenciadas 

do concelho possam ter uma ceia de Natal condigna. Na edição deste ano os cabazes da 

consoada, com produtos alimentares e brinquedos para os mais pequenos, chegaram a cerca 

de 285 famílias do concelho.   

b. Jantar Solidário de Reis.  

O programa Natal Solidário 2017 contou novamente com a realização do Jantar Solidário de 

Reis, realizado no passado dia 12 de janeiro, iniciativa que facultou aos agregados familiares 

mais carenciados do município um momento de convívio e uma refeição condigna e saudável. 

Uma iniciativa possível com o apoio de muitas entidades e empresas do concelho que todos 

os anos se unem nesta manifestação solidária. 

c. Apoio À Santa Casa da Misericórdia. 

Reconhecendo a relevância do natal para os mais idosos, especialmente quando integrados 

numa instituição, a Câmara Municipal deliberou atribuir à Santa Casa da Misericórdia de São 

Brás de Alportel com €600,00 para fazer face a despesas inerentes à aquisição de ofertas para 

os utentes desta instituição, no âmbito da Festa de Natal. 

(Reunião – 19/12/2017)  
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 APOIOS A INSTITUIÇÕES DE CARIZ SOCIAL II.

No âmbito do Plano de Apoios Sociais do Município, e dando continuidade à estratégia de 

proximidade e de trabalho em parceria, que tem vindo a incrementar, com as instituições de 

solidariedade social do município e da região, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e o 

desenvolvimento dos seus projetos de cariz social, que auxiliam a população do município de 

São Brás de Alportel, com respostas inexistentes na área do nosso território, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um conjunto de apoios, nomeadamente: 

 > À Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral - APPC, delegação de Faro, a qual 

acolhe na sua instituição cerca de uma dezena de utentes são-brasenses, desenvolvendo um 

trabalho da maior importância ao nível da deficiência, o apoio financeiro no valor de 600,00€, 

destinado a ajudar a custear as despesas decorrentes das suas atividades;  

 > À Associação de Saúde Mental do Algarve - ASMAL, instituição que desenvolve 

um extraordinário trabalho na promoção da inclusão social das pessoas com doença mental, 

prestando apoio a muitos são-brasenses, numa parceria muito ativa e efetiva com os Serviços 

Sociais do município, o apoio financeiro de 500,00€, destinado a ajudar a custear as despesas 

decorrentes das suas atividades;  

 > À Associação EXISTIR, sediada em Loulé, instituição que acolhe utentes do 

município, desenvolvendo um importante trabalho na área da deficiência, em prol da 

integração e inclusão social o apoio financeiro de 500,00€, como contributo para ajudar a 

diminuir os custos deste meritório trabalho;  

 > À Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, instituição sediada 

em Barranco do Velho, concelho de Loulé, que desenvolve um trabalho social de enorme 

relevo, dando apoio à população idosa isolada do nosso território serrano, nomeadamente ao 

nível do apoio domiciliário, sendo esta instituição parceira do município de São Brás de 

Alportel no funcionamento do Centro de Convívio de Parises, o apoio financeiro no valor de 

4.000,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório 

desempenho;  

 > Ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta 

de Freguesia de São Brás de Alportel (CCD), no âmbito da parceria estabelecida com a 

Câmara Municipal, para a execução do Fundo Social de Emergência, que consiste num 

conjunto de apoios de diversas índoles para ajudar a população mais fragilizada do concelho, 

em situações de emergência e de carência de necessidades básicas, o apoio financeiro no 

valor de 3.730,00€, para reforço do montante disponível, para esta resposta social;  

 > Ao Banco Alimentar do Algarve (Associação Pro Partilha e Inserção do Algarve), 

sediada em Faro, instituição que tem sido fundamental para o funcionamento da Loja Social, 

constituindo uma das fontes de receção de alimentos que são distribuídos pelas famílias mais 
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carenciadas do concelho, o apoio financeiro no valor de 1.000,00€, como contributo para este 

trabalho;  

 > Ao Centro de Bem-Estar Social Nossa Senhora de Fátima, sediado em Olhão, 

instituição que dando continuidade à sua nobre missão, acolhe neste momento uma jovem 

são-brasense, tendo dado pronta resposta a um apelo da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, o apoio financeiro no valor de 250,00€, de modo a ajudar a custear as despesas 

decorrentes do seu meritório desempenho;  

 > À Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, instituição que acolhe neste momento 

diversos jovens são-brasenses, dando sempre pronta resposta aos apelos da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, o subsídio de 250,00€, de modo a ajudar a custear as despesas 

decorrentes do seu meritório desempenho;  

 > À Casa de Santa Isabel, localizada em Faro, instituição que acolhe neste momento 

duas jovens são-brasenses, em resposta ao apelo da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, o apoio financeiro no valor de 250,00€, de modo a ajudar a custear as despesas 

decorrentes do seu meritório desempenho;”  

(Reunião – 19/12/2017)  

Apoio à Associação Oncológica do Algarve  

A Associação Oncológica do Algarve desenvolve um meritório trabalho, com um amplo 

conjunto de valências a nível tecnológico e humano, com especial atenção na prestação de 

apoio social e humano ao doente oncológico e seus familiares. 

A associação organiza ainda anualmente diversos eventos de sensibilização e de angariação 

de fundos para o contínuo investimento na melhoria dos serviços prestado. Neste sentido e 

de forma a apoiar a Associação a cumprir a sua missão, a Câmara Municipal decidiu atribuir 

um apoio financeiro de 200,00€ para auxiliar a realização desta edição da Mamamaratona. 
(Reunião – 10/01/2018)   

 COMEMORAÇÕES DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO  III.

São Brás de Alportel acolheu pela primeira vez o projeto internacional “Um dia pela Vida”, 

organizado a nível nacional pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, numa sessão realizada no 

dia 5 de dezembro, na Biblioteca Municipal. Este encontro centrou-se inicialmente sobre a 

partilha do trabalho desenvolvido em São Brás de Alportel por representantes da autarquia, 

junta de freguesia e Rede São Brás Solidário, reservando um segundo momento para a 

divulgação projeto “Um dia para a Vida” que desafiou a organização local de um dia repleto 

de eventos de angariação de fundos para a Liga.  

 (Reunião – 5/09/2017)   
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 EXPEDIÇÃO HUMANITÁRIA SÃO BRÁS DE ALPORTEL – MARRAKECH IV.

João Rosa Beatriz, fundador do concelho, foi fonte de inspiração para uma expedição 

humanitária que partiu de São Brás de Alportel até Marrocos, país escolhido por João 

Rosa Beatriz para passar os últimos anos da sua vida. 

Organizada pela Câmara Municipal e pelo Grupo Marafados do TT Algarve esta expedição 

“São Brás de Alportel - Marrakech, Memorial João Rosa Beatriz” teve por objetivo 

conhecer os locais por onde passou e viveu este revolucionário são-brasense; promover o 

conhecimento intercultural na aproximação entre os povos e no combate à intolerância e 

xenofobia e ainda levar ajuda humanitária para as crianças locais, nomeadamente para 

uma instituição de solidariedade sediada em Oezzanne, município com o qual São Brás de 

Alportel estabeleceu um acordo de cooperação. 

Dada a nobre missão da expedição a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

apoiar esta iniciativa com € 3.000,00. 

(Reunião – 19/12/2017)  

DEFESA DO CONSUMIDOR 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDO I.

A Câmara Municipal tem conhecimento, fruto do trabalho de proximidade com a DECO, do 

esforço que tem sido desenvolvido pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

na colaboração com diversos projetos dinamizados na área do município, de forma a 

proporcionar a igualdade no acesso à informação a uma população mais vulnerável.  

No sentido de minorar as despesas da Associação com a realização de um conjunto ações no 

município, a autarquia atribuiu à DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

um apoio financeiro no valor de 160,00€. 
(Reunião – 23/01/2018 

 --- APOIO À CIMAAL. II.

No âmbito do CIMAAL – Centro de Arbitragem e Conflitos de Consumo do Algarve- Tribunal 

Arbitral, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e em conformidade com a 

informação veiculada pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, o apoio anual de 875,00€.  

(Reunião – 10/01/2018)  

ASSOCIATIVISMO 

 PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – ANO DE 2018 I.

A dinâmica cultural, desportiva e recreativa das comunidades encontra-se fortemente 

suportada nas associações locais que, paulatinamente com o esforço e dedicação dos seus 
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corpos dirigentes e associados, têm vindo assumir o desenvolvimento de projetos 

preponderantes e de referência concelhia ou até mesmo regional.  

Por reconhecer o movimento associativo como motor fundamental no desenvolvimento e 

dinâmica da comunidade, a autarquia são-brasense partilhou com as associações locais cerca 

de 20% do valor que recebe ao nível das transferências correntes por parte do Orçamento 

Anual do Estado, com um aumento global de apoios na ordem dos 6%, em relação a 2017.  

Neste sentido a autarquia aprovou a proposta do Plano de Apoio ao Associativismo – ano de 

2018, composto por princípios base dos apoios financeiros a atribuir às associações e que 

integram os Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, para as associações 

desportivas e os Protocolos de Apoio, para as associações culturais e outras de atividades 

regulares, compostos pelos seguintes valores abaixo descritos. 

 

a. Contrato-Programa De Desenvolvimento Desportivo  

Bike Clube São Brás 

Apoio ao Desporto – €6.240,00 

Valor global do apoio a atribuir - €6.240,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €520,00; 

BLASIUS – Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em São 

Brás de Alportel 

Apoio ao Desporto – €6.750,00 

Valor global do apoio a atribuir - €6.750,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €562,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel 

Apoio ao Desporto – €3.712,50 

Valor global do apoio a atribuir - €3.712,50 dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €309,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

Clube de Caça e Pesca 

Apoio ao Desporto – €3.240,00 

Valor global do apoio a atribuir - €3.240,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €270,00; 

 

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

Freguesia de São Brás de Alportel 
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Apoio ao Desporto – €12.075,00 

Valor global do apoio a atribuir - €12.075,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €1.006,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro 

Apoio ao Desporto – €28.275,00 

Valor global do apoio a atribuir - €28.275,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €2.356,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

União Desportiva e Recreativa Sambrasense 

Apoio ao Desporto – €20.750,00 

Valor global do apoio a atribuir - €20.750,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €1.729,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

Casa do Benfica de São Brás de Alportel 

Apoio ao Desporto – €2.975,00 

Valor global do apoio a atribuir - €2.975,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €247,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

b. Associações Desportivas com Atividade Cultural - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO E PROTOCOLO DE APOIO 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados 

Apoio ao Desporto – €14.016,00 

Apoio à Cultura – €2.625,00 

Valor global do apoio a atribuir - €16.641,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €1.386,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

c. Associações Culturais – Protocolo de Apoio 

Associação Cultural Sambrasense 

Apoio à Cultura – €7. 820,00 

Apoio ao Desporto – €3.757,50 

Valor global do apoio a atribuir - €11.577,50, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €96400, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 
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Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense 

Apoio à Cultura - €12.985,00 

Valor global do apoio a atribuir - €12.985,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €1.082,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 

Rancho Típico Sambrasense 

Apoio à Cultura – €4.800,00 

Valor global do apoio a atribuir - €4.800,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €400,00; 

 

d. Outras Associações – Protocolo de Apoio 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel 

Valor global do apoio a atribuir - €180.000,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de € 15.000,00;  

 

Santa Casa da Misericórdia – Museu do Trajo de São Brás de Alportel 

Valor global do apoio a atribuir - €17.475,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao montante 

de €1.456,00€ efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche. 

 

Associação de Agricultores de São Brás de Alportel 

Valor global do apoio a atribuir - €5.100,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €425,00;  

 

Coração100Dono -Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados 

Valor global do apoio a atribuir - €7.200,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €600,00; 

(Reunião – 23/01/2018)   

 

e. Apoio a associações locais. Atividades pontuais. 

O Plano de Apoio ao Associativismo – ano de 2018, contempla ainda apoios a um conjunto 

multifacetado de associações promotoras de iniciativas pontuais, que contam com o apoio 

logístico e financeiro da autarquia, na medida das suas possibilidades. 

 (Reunião – 10/01/2018)   
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f. Protocolos de colaboração 

Ainda nesta área e para o ano em curso de 2018, a Câmara Municipal deu continuidade aos 

protocolos estabelecidos com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel e a Associação IN LOCO de forma a 

garantir a continuidade de diversas atividades de apoio à família e à população em geral, com 

destaque para as áreas da promoção do desenvolvimento e apoio à dinâmica económica 

local. 

 (Reunião – 10/01/2018)   

CULTURA.  

 ROTA DOS PRESÉPIOS 2017/2018. I.

Promovida há largos anos pela comunidade são-brasenses, associações e entidades locais, 

com o apoio da Câmara Municipal, a Rota dos Presépios convidou a um olhar mais atento à 

diversidade de criações presente em mais de uma dezena de presépios originais. Na edição 

deste ano, os visitantes puderam apreciar gratuitamente diversos presépios patentes na 

Igreja Matriz, Lar da 3ª idade da Santa Casa da Misericórdia e Museu do Trajo, na Biblioteca 

Municipal Dr. Estanco Louro, de São Brás de Alportel, no átrio do Cineteatro São Brás, no 

Centro Museológico do Alportel, no Parque dos Poetas nos Machados, no Centro de Convívio 

de Parises, no Parque do Miradouro da Cabeça do Velho, no Corotelo e na Junta de Freguesia 

de São Brás de Alportel.  

A Associação Sãobrazarte apresentou ainda um presépio ao vivo no dia 6 de janeiro, no Largo 

de São Sebastião e no dia 7 de janeiro, na Igreja Matriz de São Brás de Alportel. 

 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES MUSICAIS  “CHAROLAS A FORÇA DA II.

TRADIÇÃO” 

A Câmara Municipal deu continuidade ao Programa de Valorização das Tradições Musicais 

“Charolas a Força da Tradição”, uma iniciativa composta por diversas atuações de 1 a 7 de 

janeiro de 2018. As charolas da Mesquita, dos Machados e o Grupo “os Carolas” animaram 

diversos espaços da vila e entraram em digressão, passando por Almargens, Parises, 

Mealhas, a Vilarinhos e São Romão. 

Na noite de dia de Reis, 6 de janeiro, o Cineteatro São Brás abriu portas ao habitual Encontro 

de Charolas, organizado pela Associação Cultural Sambrasense com o apoio da autarquia e 

que conta já com 35 edições. 
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 CARNAVAL TRADICIONAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL.  III.

a. Normas de Atribuição de Apoio Financeiro. 

O Desfile de Carnaval, promovido anualmente pela Câmara Municipal desde 2001, integra o 

programa de atividades do Tradicional Carnaval de São Brás e pretende dinamizar este 

evento, que se assume como um cartaz importante do calendário anual de atividades do 

município. A realização desta iniciativa tem como objetivos: valorizar e preservar as tradições 

carnavalescas. 

Neste sentido a Câmara Municipal aprovou as Normas de Atribuição de Apoio financeiro – 

Carnaval 2018, de modo a facultar apoio às associações participantes, com sede no concelho, 

num montante máximo de 350,00€, para ajudar a custear as despesas efetuadas com a 

elaboração dos carros e ou disfarces, apresentados ao desfile. 

 (Reunião – 23/01/2018)   

b. Apoio ao Desfile do Carnaval das Escolas 2018. 

À semelhança de anos anteriores, e com a parceria do agrupamento de escolas, e das práticas 

habituais, do apoio da autarquia na área da educação para a celebração de festejos da época 

de Carnaval pelas crianças e jovens, na construção dos seus fatos e adereços. Neste âmbito a 

Câmara Municipal estipulou um apoio de 1,00€ por cada aluno/criança, o que resultou num 

apoio global de 646,00€ ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas; 122,00€ ao Centro 

Infantil António calçada, da Santa Casa da Misericórdia e ainda 80,00€ à creche Sítio do Bebé 

do CCD – Centro de Cultura e Desporto dos trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel. 

 (Reunião – 23/01/2018)   

 MÊS ROMÂNTICO 2018 IV.

a. Concurso: A Mais bela Carta de Amor   

No âmbito da promoção da leitura e da escrita criativa, a Câmara Municipal, com o apoio da 

Junta de Freguesia e Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas promoveu mais uma 

edição do Concurso: A Mais bela carta de Amor, composto por duas categorias: Jovens (dos 

15 aos 20 anos) e seniores (com mais de 55 anos). 

A carta de amor elaborada por Isabel Aresta mereceu a atribuição de uma Menção Honrosa, 

referente à Secção Sénior. Na Secção Júnior deliberou o júri atribuir o Prémio de “Mais Bela 

Carta de Amor”, ex aequo às autoras Margarida Brito e Catarina de Sousa Cunha; e atribuir 

também duas menções honrosas aos trabalhos apresentados por Hélder Graça e Ema Viegas 

Tomás. 

As cartas premiadas serão apresentadas num momento especial de “Trovas e Serenatas na 

Fonte dos Amores”, um evento que decorrerá na Fonte Nova, em pleno Centro Histórico de 
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São Brás de Alportel, no sábado, dia 24 de fevereiro, no Âmbito deste programa de 

atividades. 

 APOIO À ARTE - CICLO DE EXPOSIÇÕES 2017/2018  V.

a. Galeria Municipal. 

A Galeria Municipal encerrou o ano de 2017 com uma exposição de Arte Solidária “Recriando 

a nossa Herança”, um conjunto de trabalhos dos utentes da Associação de Saúde mental do 

Algarve. O átrio do Cineteatro acolheu ainda durante o mês de dezembro e até dia 6 de 

janeiro, a coleção de presépios de Anabela Guerreiro. 

O novo ciclo de exposições deu a conhecer em fevereiro “O Colecionismo” de amigos de 

filatelia de faro, patente neste espaço de 3 a 27 de fevereiro, composta por diversos materiais 

filatélicos. 

b. Centro de Artes e Ofícios. 

O Centro de Artes e Ofícios encerrou o ano com uma exposição de pintura, de autoria de Júlia 

Martins, dedicada à “Pintura naturalista”. O novo ciclo teve um início solidário abrindo portas 

à exposição da Associação de saúde mental do Algarve, constituída por pintura, tapeçaria e 

técnica mista, resultante do trabalho desenvolvido pelos utentes do Fórum socio-ocupacional 

da associação. Esta mostra “Relíquias do Sotavento” reúne elementos alusivos ao património 

histórico e natural do sotavento e estará patente no centro até dia 2 ade abril. 

c. Centro Museológico do Alportel. 

O Centro de Artes e Ofícios deu início a um novo ciclo, dia 3 de fevereiro, ao abrir portas a 

“Provérbios ilustrados”, uma exposição promovida pela Associação Internacional de 

Paremiologia, com ilustrações de Ana Paula Nunes. A exposição encontra-se aberta ao 

público até dia 30 de maio.  

 ESCOLA DE DANÇA MUNICIPAL “ESPETÁCULO DE FINAL DE ANO” VI.

A Escola de Dança Municipal promove o ensino da dança a cerca de 80 crianças do município, 

contribuindo para a prática de exercício regular e a aprendizagem de uma atividade lúdico-

pedagógica importante para um desenvolvimento saudável. Neste âmbito, no mês de 

dezembro, as diversas classes da Escola de Dança Municipal subiram ao palco do Cineteatro 

São Brás para um espetáculo alusivo ao natal onde mostraram as aprendizagens alcançadas 

ao longo do ano. 

 ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE - PROTOCOLO COLABORAÇÃO. VII.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel assume com responsabilidade um papel ativo na 

promoção e acesso à diversidade cultural, na qual a música ocupa um lugar de destaque pelo 

seu contributo no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. Neste âmbito, e segundo as 

linhas de orientação do Ministério da Cultural para a promoção das Orquestras Regionais, a 
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autarquia renovou o Protocolo com a Associação Musical do Algarve, uma parceria que em 

muito enobrece o panorama cultural são-brasense e da região, mediante a atribuição de um 

montante anual de €6.000,00.” 

 (Reunião – 23/01/2018)  

 

 APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES: VIII.

a. Associação São Bráz Arte. Apoio. 

No âmbito das atividades da quadra natalícia, a Câmara Municipal promoveu a realização da 

tradicional Rota dos Presépios, que na edição deste ano contou com a participação especial 

de um Presépio Vivo, em diversos espaços públicos pela Associação São BrazArte. Dado o 

envolvimento e contributo da associação na celebração desta quadra festiva a autarquia 

atribuiu o montante de 200,00€ à associação para esta fazer face a despesas inerentes à sua 

atuação. 

 (Reunião – 23/01/2018)  

b. II Encontro de Escolas de Música Filarmónicas. 

O Cineteatro São Brás acolheu no passado dia 4 de fevereiro o II Encontro de Escolas 

Filarmónicas, promotor da interação entre os alunos das escolas de música das Filarmónicas 

de São Brás de Alportel de Loulé, de Silves e de Lagos, que culminou num espetáculo para dar 

a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito das filarmónicas. Uma iniciativa cultural 

promovida pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel com o apoio do Município de São 

Brás de Alportel. 

 

 PROGRAMA DE ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA IX.

CALÇADINHA  

QOISAS COM CIÊNCIA. 

No dia 16 de dezembro, o Centro da Calçadinha acolheu mais um ateliê para famílias com 

crianças dos 3 aos 12 anos onde se partiu à descoberta da ciência para enfeitar o natal. No 

mês de janeiro a Ciência voltou a desafiar os mais jovens a “experimentar o inverno” com 

experiências fresquinhas para desvendar segredos do inverno: nuvens, estados do tempo, 

neve entre outras curiosidades. 
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 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA X.

a. Apresentação do Livro “O tratamento da patologia aguda em homeopatia clássica” 

No passado dia 15 de dezembro de 2017, a Biblioteca Municipal acolheu a apresentação da 

obra “O tratamento da patologia aguda em homeopatia clássica”, de autoria de Goergina 

Fonseca. Uma obra destinada a técnicos de saúde, público sénior. 

b.  Apresentação da obra “Alto Contraste”   

A mais recente obra de Afonso Dias, foi apresentada na primeira pessoa, dando a conhecer 

poemas cantáveis, temas íntimos e preocupações sociais abordadas do ponto de vista 

satírico. 

c. Desenvolvimento Sociomoral e autonomia: o modelo pedagógico do movimento da 

escola moderna.  

A Biblioteca Municipal acolheu, no passado dia 10 de janeiro uma conferência dirigida a 

professores, educadores, técnicos, encarregados de educação e psicólogos sobre 

desenvolvimento sociomoral e autonomia: o modelo pedagógico do movimento da escola 

moderna. Uma iniciativa da Câmara Municipal, com a colaboração da Comissão 

Coordenadora do Núcleo regional do Movimento escola Moderna, Faro. 

d. Atividade regular 

A Biblioteca Municipal desenvolve um conjunto de atividades com periodicidade mensal, 

tais como: 

> CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER”.  

A Biblioteca Municipal promoveu mais um encontro do Clube de Leitura no mês de 

janeiro, dia 26, desta feita sobre a obra de Afonso Cruz “Jalan, Jalan”.  

> 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. 

> EXPOSIÇÕES NO ÁTRIO.  

De 2 a 16 de dezembro o átrio da Biblioteca Municipal acolheu a exposição e apresentação do 

livro “é uma maravilha”, um livro de poesia para toda a família, de autoria de Sofia Passos. 

De 8 a 29 de janeiro, a exposição fotográfica de “Linhas Naturais” revela a perspetiva de 

Mauro Rodrigues num interessante registo sobre a região. 
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PATRIMÓNIO.  

 III DESAFIO FOTOGRÁFICO ALGARVE GENUÍNO: À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO I.

NATURAL 
 

Em 2018, o Desafio Fotográfico Algarve Genuíno promovido pela Câmara Municipal desafia à 

“Descoberta do património Natural” com vista a estimular a observação, o interesse e a 

curiosidade dos participantes profissionais ou amadores, pelo património natural algarvio e 

em particular do concelho de São Brás de Alportel. 

As inscrições e entrega de trabalhos termina no próximo dia 1 de março e os resultados serão 

divulgados a partir do dia 6 de abril no site do município e serão apresentados nesse mesmo 

dia numa exposição composta por trabalhos selecionados, que estará patente no Centro de 

Artes e Ofícios e que estará patente até 2 de julho. O primeiro classificado receberá um vale 

de oferta no valor de 150 euros. O segundo e o terceiro classificados vão receber vales de 

oferta no valor de 100 e 50 euros, respetivamente. 

  CINETEATRO SÃO BRÁS – 65 ANOS. II.

A Câmara Municipal assinalou o 65º aniversário do Cineteatro São Brás, dando início à 

elaboração de um trabalho de investigação com vista à publicação da história deste 

importante equipamento cultural para a comunidade. No dia 21 de dezembro de 2018, o 

município lançou o mote à população ao sensibilizar os são-brasenses para a partilha de 

imagens, histórias, documentos e memórias associadas a este património comum, de forma 

a documentar para a posteridade os 65 anos deste edifício histórico, de enorme importância 

no quotidiano são-brasense. 

Inaugurado em 1952, o Cineteatro foi posteriormente adquirido pela autarquia em 1991, 

reabrindo portas em 1994 totalmente requalificado com o intuito de acolher diversas 

dinâmicas culturais, que se mantêm até aos dias de hoje. Uma longa história e cuja história  

 REABILITAÇÃO E RESTAURO DA CAPELA DE SÃO ROMÃO III.

Dando continuidade à estratégia de preservação e valorização do património religioso são-

brasense foi aprovado, por unanimidade, a atribuição de apoio à Paroquia de São Brás de 

Alportel, no valor de 5.000,00€ para fazer face a despesas inerentes a um conjunto de 

intervenções necessárias no edifício. 

A valorização do património religioso é um eixo fundamental da política cultural do 

município, contribuindo de forma decisiva para a preservação deste valioso legado e para a 

valorização turística dos territórios.  

(Reunião – 08/11/2017)   
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 NÚCLEO INTERPRETATIVO DA SERRA DO CALDEIRÃO IV.

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

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

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

fixação de população, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a proposta de 

aquisição de um imóvel rústico, sito em Parises, pelo valor 3.750,00 €. 

A aquisição deste imóvel destina-se à criação de um núcleo interpretativo da Serra do 

Caldeirão “Casa da Serra do Caldeirão”, enquadrado no plano regional – PADRE – Plano de 

Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos – aprovado pela Associação de Municípios 

do Algarve, através do qual poderá obter financiamento de 70% por parte do fundo europeu 

de desenvolvimento regional – FEDER, através de uma candidatura a apresentar pelo 

Município. 

 

 

DESPORTO.  

 MANUTENÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO I.

 

A manutenção dos equipamentos e infraestruturas desportivas fazem parte da atividade 

regular da autarquia, de modo a garantir a qualidade e utilidade destes espaços promotores 

da atividade física. 

No âmbito do Plano Geral de Manutenções de Infraestruturas desportivas foram efetuados, 

em 2017, trabalhos de manutenção e renovação em diversas infraestruturas desportivas: nas 

Piscinas municipais Descobertas, no Campo Municipal Sintético, nas Piscinas Municipais 

Cobertas, no Pavilhão Municipal, entre outros espaços integrados no Parque de Desporto e 

Lazer de São Brás de Alportel. De destacar as obras no Polidesportivo Municipal dedicadas ao 

isolamento e reparação na cobertura dos balneários, trabalhos de pintura exterior e 

instalação de uma nova vedação no topo norte. 

 

 MARCHA CORRIDA PELO ALGARVE . ESPECIAL CARNAVAL. II.

No passado dia 11 de fevereiro, o território são-brasense acolheu mais uma edição 

“Marcha/Corrida pelo Algarve - Carnaval”, uma iniciativa desenvolvida a nível regional pelo 

Instituto Português do Desporto e da Juventude, organizada a nível local pela Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel.   
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Com partida da Fonte Férrea, em pleno coração da Serra do caldeirão, este evento 

desportivo, promotor de hábitos de vida saudáveis, levou marchantes de todo o Algarve a 

conhecer troços da Via Algarviana, da Estação de biodiversidade da Ribeira do Alportel, entre 

outros espaços de natureza ao longo de dois percursos, um de 5 e outro de 10 Kms. 

 FORMAÇÃO DESPORTIVA. APOIO.   III.

Enquanto município defensor de uma diversificada oferta desportiva de qualidade, a 

autarquia apoiou com 3.000,00€ a Sociedade Recreativa 1º de Janeiro, tornando possível a 

inscrição de três colaboradores da Associação no “Curso de Treinadores de Futebol”.  

(Reunião – 19/12/2017)   

 APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS IV.

a. União Desportiva e Recreativa sambrasense.  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Presidente Vítor 

Guerreiro a atribuição de um apoio financeiro à União Desportiva e Recreativa 

Sambrasense, de modo a ajudar esta associação fazer face às despesas inerentes com as 

atividades desportivas que decorre da subida de divisão, no valor de € 5.000,00. 

(Reunião – 10/01/2018)   

b. Grupo Desportivo e Cultural de Machados.  

A segurança das instalações desportivas é fundamental para a prática desportiva. Neste 

sentido a autarquia apoio o grupo Desportivo e Cultural de Machados com 3.000,00€ para 

fazer face às despesas de reparação e instalação elétrica nas suas instalações. 

(Reunião – 23/01/2018)  

 APOIO A ATLETAS DO CONCELHO V.

Campeonato Mundial Ginástica de Trampolins. Apoio atleta.  

Apoiar os atletas são-brasenses e a atividade desportiva é fundamental à qualidade de vida 

defendida pela autarquia. Neste âmbito, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir a verba no valor de € 300,00 à Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé para 

fazer face às despesas inerentes à participação do ginasta são-brasense Rodrigo Mártires 

Coelho no Campeonato Mundial por Grupos de Idades de Ginástica de Trampolins, a realizar 

na cidade de Sofia na Bulgária.  

(Reunião – 08/11/2017)  
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 OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO. VI.

De forma a garantir a vigilância das diversas instalações desportivas do município, a Câmara 

Municipal procedeu à contratação de assistentes operacionais (vigilante de parques e jardins). 

Dada a existência de uma reserva de recrutamento interna, a autarquia deliberou, por 

unanimidade, a contratação por tempo indeterminado de mais dois assistentes operacionais 

(vigilante de parques e jardins), para o Serviço de Equipamentos Desportivos e de Lazer da 

Divisão de Ação Social, Cultura, Educação e Apoio ao Desenvolvimento. 

(Reunião – 10/01/2018)  

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E VIAS DE COMUNICAÇÃO  

 CADASTRO PREDIAL 2ª FASE - CONSULTA PÚBLICA. I.

A implementação do Cadastro Predial no Concelho de São Brás de Alportel, importante 

ferramenta na ordenação do território, prossegue no primeiro trimestre de 2018 para a 

segunda fase. O responsável pelo desenvolvimento do projeto Sistema Nacional de 

Exploração e Gestão de Informação Cadastral (SINERGIC), a Diretora Geral do Território, 

Fernanda do Carmo, e a sua equipa deslocaram-se a São Brás de Alportel para informar desta 

2ª fase de consulta pública das informações e dos mapas elaborados no final da primeira fase.  

O edital respetivo a esta Consulta Pública  está publicado nos locais físicos e digitais habituais 

durante um mês após o qual se inicia o período de Consulta Pública entre 26 de fevereiro e 27 

de março de 2018.  
  

 PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS II.

a. Beneficiação de Caminhos no barrocal  

A Câmara Municipal realizou diversos trabalhos de beneficiação de caminhos na zona 

barrocal do concelho. Trabalhos regulares, por administração direta, que ao longo do ano de 

2017 representaram a manutenção de cerca de 100 Km lineares de caminhos, vitais na 

melhoria das acessibilidades a pessoas e veículos nos vários pontos do concelho. 

RENOVAÇÃO URBANA  

 PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO I.

a. PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU)  

No âmbito dos eixos de ação do Plano de Revitalização do Centro Histórico, o Município de 

São Brás de Alportel encontra-se a desenvolver um conjunto de intervenções integradas no 

Plano de Ação de Regeneração Urbana.  
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Concluída a 1.ª fase da requalificação do Largo de São Sebastião e ruas adjacentes; e 

requalificação do edifício municipal - sede de 2 associações locais, na Rua Aníbal Rosa da 

Silva, encontra-se em procedimento de concurso a 2ª fase que engloba a Requalificação da 

Rua Gago Coutinho. 

A Reabilitação de edifício na Rua Teófilo de Braga para criação de Espaço Memória está em 

fase de conclusão, um conjunto de trabalhos atribuídos à Empresa Martins Gago & Filhos 

Lda., pelo montante de 121.202,12€. 

Neste âmbito encontram-se ainda em preparação os trabalhos dos próximos projetos, 

nomeadamente a requalificação da Retrosaria Tradicional “4 olhos”, o Projeto da 

Requalificação do Pátio do Burguel e zonas adjacentes, a valorização do Jardim da Verbena e 

a Valorização do CineTeatro São Brás. 

b. Incentivos à Reabilitação do centro Histórico 

A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver um Plano de Revitalização do Centro Histórico, 

composto por diversos eixos de ação e acima de tudo com a proximidade e o envolvimento 

dos proprietários.  

A recente definição da Área de Reabilitação Urbana (ARU) para o centro histórico permite 

aos proprietários que decidam reabilitar as suas casas o acesso a um conjunto de benefícios 

fiscais. A estes benefícios juntam-se os apoios à realização destes investimentos, através de 

um instrumento financeiro disponibilizado a nível nacional - IFRRU 2020 destinado a apoiar, 

em condições mais favoráveis, o investimento na reabilitação urbana e na eficiência 

energética do imóvel a reabilitar.  

 OBRAS DE MANUTENÇÃO EM PARQUES INFANTIS II.

A manutenção dos parques infantis do município é fundamental para garantir a qualidade dos 

espaços utilizados pelas crianças do município. No âmbito do Plano Geral de Investimentos 

em Parques Infantis estão em curso trabalhos de renovação e manutenção de Parques 

Infantis considerando a remoção do piso existente, a renovação da rede de drenagem pluvial, 

execução de lancis e fornecimento e aplicação de um novo pavimento flexível, 

proporcionando melhores condições para as nossas crianças que usufruem destes espaços de 

lazer e diversão, assim como criam melhores condições de segurança no normal 

funcionamento das instalações.  

Nesta fase serão intervencionados os Parques Infantis do Jardim Carrera Viegas, do Bairro 

João Rosa Beatriz e do Jardim de Infância “as Joaninhas”, trabalhos adjudicados à empresa 

Trunforiginal Construções Unipessoal, Lda pelo valor de €32.908,15€ acrescidos de iva à taxa 

legal em vigor. 

 (Reunião – 08/11/2017)  
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BARRACHA I.

O Município de São Brás de Alportel está a realizar diversas obras de renovação da Rede de 

Abastecimento de Água no concelho, entre as quais encontra-se em curso uma intervenção 

na zona de Barracha. 

No âmbito do Plano Municipal de Poupança de Água, a Câmara Municipal procedeu à 

substituição das redes existentes em estado obsoleto e onde se registaram perdas de água, 

em diversos pontos do município. Os trabalhos realizados na zona da Barracha, a sul da vila 

de São Brás de Alportel,  foram os mais significativos e consistiram na substituição de perto 

de 200 m de conduta de abastecimento de água.  

Estas intervenções têm por objetivo garantir melhores condições de abastecimento de água 

às populações, bem como a segurança do sistema de abastecimento, a eliminação de  perdas 

de água e consequentemente  evitar custos associados desnecessários.  

 

 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: FATURA DE ÁGUA DETALHADA E ELETRÓNICA II.

A pensar na qualidade dos serviços prestados à comunidade, a Câmara Municipal adotou no início 

do presente ano um novo modelo de faturação do abastecimento de água, com informação 

detalhada e com possibilidade de adesão à fatura eletrónica.  

As faturas detalhadas visam dar aos consumidores uma informação pormenorizada sobre as 

diversas componentes do abastecimento e dos diversos custos associados que integram o 

custo mensal final. Um serviço promotor de uma maior comodidade, maior rapidez, proteção 

do ambiente com o menor consumo de papel e maior facilidade de arquivamento da 

faturação da água são as vantagens que se somam com a adesão à fatura eletrónica. 

 PLANO DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO AO CONCELHO III.

a.  Rede de Esgotos dos Machados – 1ª Fase (Troço a norte da EN 2) 

Encontra-se em execução a 1ª fase da obra da rede de esgotos dos Machados, trabalhos a 

cargo da empresa adjudicatária Mérito Airoso Lda, pelo montante de 67.391,85€, acrescido 

de iva à taxa legal em vigor. Esta obra dá continuidade ao  

b. Rede de Esgotos do Peral – 2-ª Fase  

Na continuidade do Plano Municipal de Alargamento do Saneamento a todo o concelho 

encontra-se em execução a ampliação da rede de esgotos no Sítio do peral – 2ª fase, pela 

empresa Unifluidos Lda., um investimento total de 234.776,85€, acrescido de iva à taxa legal 

em vigor, que conta com financiamento de 65% do Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR). 
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 ATUALIZAÇÃO DO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, IV.

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

Na sequência de algumas recomendações por parte da Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR), a Câmara Municipal procedeu à alteração/atualização do tarifário 

dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos 

urbanos, com início no processamento de fevereiro.   

(Reunião – 19/12/2017) 

 

 AMPLIAÇÃO DA REDE CONTENTORES SUBTERRÂNEOS. CONCLUSÃO.  V.

A rede de contentores subterrâneos de São Brás de Alportel continua a ser ampliada, 

constituindo um dos eixos de ação prioritários das políticas ambientais da autarquia. Neste 

momento, encontra-se concluída a obra de instalação de contentores subterrâneos, 

nomeadamente oito ecopontos para deposição seletiva e seis oleões, adjudicada à empresa 

são-brasense Sérgio Caiado Raminhos Lda. pelo montante de 39.720,04€, acrescido de iva à 

taxa legal em vigor. 

Trata-se de um investimento muito significativo para a autarquia, que contou com 

financiamento comunitário mediante uma candidatura aprovada ao Programa Operacional 

de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR). 

Este tipo de equipamentos permite uma maior capacidade de armazenamento de resíduos 

recicláveis, adotando um sistema mais higiénico, com menor libertação de odores e maior 

qualidade de vida para a população. 

 

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 PLANO MUNICIPAL DE POUPANÇA DE ÁGUA.   I.

Atendendo à grave situação de seca que o país atravessa, o Município de São Brás de Alportel 

elaborou um Plano Municipal de Poupança de Água, que enumera um conjunto de medidas 

que estão a ser concretizadas, ao nível municipal, com vista à redução do consumo de água e 

ao seu uso eficiente.  

A racionalização dos recursos hídricos é uma missão comum que a autarquia são-brasense 

assume com especial prioridade, neste sentido o plano integra a suspensão ou redução ao 

mínimo na rega dos espaços verdes e do funcionamento de fontes, lavadouros e outros 

espaços público com água, bem como a suspensão da rega de rotundas e a redução ao 

mínimo da lavagem da frota municipal, excetuando as viaturas de recolha de resíduos para 

evitar problemas de saúde pública são algumas das medidas de contingência. 
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 DISTINÇÃO - VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA A ÁGUA II.

A Câmara Municipal foi distinguida pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I.P, com um certificado de mérito na 

categoria “Autarquias/Técnicos”, atribuído a entidades que colaboram ao nível do 

voluntariado ambiental para a água, uma temática de suprema importância no momento de 

tão dura seca que o país atravessa. 

Na cerimónia de entrega dos certificados decorreu em Loulé, no passado dia 5 de dezembro, 

sendo o Câmara Municipal de São Brás de Alportel, agraciada na pessoa da Dr.ª Cristina 

Rodrigues, coordenadora do Centro de Interpretação e Educação Ambiental – Quinta do 

Peral, e responsável pela área da educação ambiental no município. 

 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES III.

A Câmara Municipal, de acordo com um plano de gestão criterioso e consciente, tem levado a 

efeito por administração direta o desbaste e poda de arbustos e árvores em passeios e 

espaços públicos salvaguardando a sanidade das espécies, a segurança de pessoas e bens, 

considerando sempre a manutenção do equilíbrio entre a espécie em causa e o 

enquadramento urbano desejado, assim como o estilo arquitetónico-paisagista adotado. 

No cumprimento do Plano geral de manutenção e limpeza de espaços verdes foram ainda 

considerados 5 lotes de espaços públicos a concurso para manutenção. Assim sendo, foram 

adjudicados à empresa Daniel dos Santos Rodrigues, pelo valor de 14.040,00€, acrescidos de 

iva, a manutenção de dois conjuntos que inclui rotundas e escolas; à empresa Vadeca S.A. a 

execução da manutenção de dois conjuntos de espaços públicos, pelo montante de 

11.043,24€, acrescidos de iva, e à empresa Martins Gago & Filho, Lda. a execução da 

manutenção de um conjunto de espaços públicos no valor de 8.280,00€, acrescidos de iva, 

conseguindo assim a Autarquia abranger a maioria dos espaços públicos do Concelho. 

 

 PLANO INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DA AMAL. IV.

PROTOCOLO. 

As alterações climáticas apresentam-se como inevitáveis num futuro próximo com impactos 

bastante nocivos no território nacional e da região. A minimização das alterações climáticas 

depende de um conhecimento mais aprofundado dessas alterações e da adoção de um 

conjunto de medidas preventivas. Na senda da qualidade ambiental do município e da região, 

a Câmara Municipal deliberou aprovar a assinatura do protocolo de Colaboração Institucional 

Relativo ao Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da Amal que visa a 

elaboração de um diagnóstico sobre essa matéria na região. 

(Reunião – 19/12/2017)  



 

35  

  

 RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS V.

a. Aquisição de Viatura para Recolha Seletiva de RUB (Verdes) 

No âmbito da estratégia adotada pelo município na gestão de resíduos urbanos, e de acordo 

com o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos, a autarquia provou o programa de 

procedimento e o caderno de encargos para a aquisição de viatura para a recolha seletiva de 

RUB (verdes).  

Esta viatura destina-se ao serviço de gestão de Resíduos Urbanos com o objetivo de recolha 

seletiva porta-a-porta.  

 (Reunião –23/01/2018)  

b. Aquisição e Colocação de contentorização com sistema “Payt” 

No âmbito do Aviso “Promoção de Sistemas Inovadores, que se Destinem a Aumentar a 

Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos Valorizáveis” do PO SEUR - Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, encontra-se a ser elaborada a operação 

intitulada “Implementação do sistema payt em urbanizações”. Nesta continuidade, a 

autarquia aprovou o programa de procedimento e o caderno de encargos para a aquisição e 

colocação de 13 contentores subterrâneos com sistema payt a colocar em 3 diferentes 

urbanizações.  

 (Reunião –23/01/2018)  

c. Aquisição e Viatura elétrica 

A Câmara Municipal adquiriu recentemente uma viatura elétrica e um aspirador elétrico de 

apoio aos serviços ambientais do município, serviço de limpeza urbana e de jardins. Uma 

aquisição que visa contribuir para a redução de emissões de gases com efeito de estufa e, 

simultaneamente, para a redução de emissões poluentes e ruído em meio urbano. 

Estes equipamentos  foram co financiados pela Secretaria Geral do Ambiente pelo apoio do 

Fundo Ambiental, nomeadamente 25% no aspirador elétrico de 16.791.00, acrescidos à taxa 

legal, e 50% na viatura elétrica, num total de 35.290,00€. 

 

d. Comissão de Acompanhamento da Central de Valorização Orgânica. Constituição.  

Dada a importância e complexidade de funcionamento da Central de Valorização Orgânica, 

sita na Mesquita Baixa, foi criada em 2014 uma Comissão de Acompanhamento da Central de 

Valorização Orgânica. Atendendo à reorganização dos serviços municipais e às recentes 

eleições para os órgãos autárquicos foi posteriormente aprovada, por unanimidade, em 

reunião de Câmara de 29 de novembro de 2017, uma nova constituição, que contou 

posteriormente com a integração de mais algumas entidades por parte da ALGAR. 

Terminadas as formalidades a Comissão de Acompanhamento da Central de Valorização 

Orgânica é composta pelos seguintes membros: 
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- Presidente da Comissão: Engª Amélia Ribeiro; 

- Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; 

-Técnico Superior da Divisão Técnica Municipal na área da engenharia civil – Eng.º Hélder 

Rosa 

- Um representante da Associação Al-Portel; 

- Um representante das Corticeiras; 

- O Vereador da Câmara Municipal eleito pela Coligação São Brás de Alportel Primeiro, Eng.º 

Bruno Costa; 

- Um representante de cada partido ou coligação com assento na Assembleia Municipal, 

anteriormente definido em Assembleia Municipal de 13 de dezembro de 2017: Partido 

Socialista- Domingos Jacinto; Partido Social Democrata – Rui Silva; Coligação democrática 

Unitária – Francisco Keil Amaral e pelo Partido do Centro Democrático Social/Partido Popular 

– Paulo Adérito. 

- Um representante da ALGAR- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A; 

- Um representante da APA- Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região 

Hidrográfica do Algarve- ARH Algarve; 

- Um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR Algarve); 

- Um representante da Unidade de Saúde Pública de São Brás de Alportel; 

- Um representante da Região de Turismo do Algarve e  

- Um representante da Liga para a Proteção da Natureza; 

A presente constituição visa um acompanhamento interdisciplinar, que será certamente uma 

mais-valia para todos os intervenientes neste processo e respetiva comunidade envolvente.  

 

(Reunião – 06/02/2018)  

 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL VI.

a. Centro de Interpretação e Educação Ambiental – Quinta do peral 

SÁBADOS NA QUINTA 

No dia 9 de dezembro a Quinta do Peral promoveu um workshop de confeção de compota de 

maçã e no dia 16 desafiou a aprender a fazer filhoses, sob orientação de Mariana Magoito. 
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Em janeiro a animação prosseguiu com um ateliê de costura no dia 13, sob orientação da 

Associação Esfera Triunfante, seguindo-se no dia 20 um workshop de reutilização de papel, 

com a colaboração de Madalena faustino. 

COMEMORAÇÕES 10º ANIVERSÁRIO DA QUINTA DO PERAL 

As celebrações de 10 anos de trabalho em prol da defesa do meio ambiente, mediante um 

conjunto de iniciativas de sensibilização fazem parte do percurso deste espaço educacional. 

No dia 27 de janeiro a festa foi dedicada aos mais novos com a elaboração de um bolo e muita 

animação para assinalar a dinâmica deste espaço amigo do ambiente. 

BEM-ESTAR ANIMAL  

 PROTOCOLO “CHEQUE VETERINÁRIO”.  I.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o estabelecimento de um protocolo 

de colaboração com a Ordem dos Médicos Veterinários, no âmbito do Programa Nacional de 

Apoio à Saúde Veterinária para animais de companhia em risco. 

Este protocolo permitirá rentabilizar um investimento município previsto em 5.000,00€, de 

modo a contribuir para a 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. 

 (Reunião – 06/02/2018)  

 

 AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE GADO BOVINO, OVINO E CAPRINO DO II.

CONCELHO DE ALCOUTIM. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. 

A Pecuária representa um setor relevante para a economia local, gerador de riqueza e 

emprego para muitas famílias. Contudo, esta atividade carece de um controlo sanitário 

periódico, de forma a prevenir e combater doenças infeciosas e parasitárias e melhorar as 

condições de higiene das explorações. Neste âmbito e à semelhança de anos anteriores, a 

Câmara Municipal aprovou o protocolo de colaboração com o Agrupamento de Defesa 

Sanitária de Alcoutim e os Municípios de Alcoutim e Loulé com vista à promoção da saúde 

pública e veterinária, com um custo de 750,00€ anuais para o município são-brasense. 

 (Reunião – 06/02/2018)  
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL I.

(PPPESBA)  

Ferramenta fundamental na gestão e incremento da dinâmica empresarial do município, a 

criação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de São Brás de Alportel aproxima-se da 

fase final, de modo a que possa constitui-se mais um pilar da plataforma de acolhimento 

empresarial do concelho. 

Após o cumprimento de um conjunto bastante complexo de procedimentos, a Câmara 

Municipal aguarda agora o parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

relativamente ao Projeto de Arborização, enviado no início de fevereiro, bem como parecer 

favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve para 

disponibilizar o Plano à fase de discussão pública. 

 CASA DO ARTESÃO.  II.

Na continuidade do Plano de Revitalização do Centro Histórico e em coerência com a 

estratégia de valorização dos ofícios tradicionais e produção local, a Câmara Municipal 

inaugurou, no passado dia 20 de janeiro, a Casa do Artesão. Este novo polo de atração 

turística, integrado no Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel, pretende dar a 

conhecer o trabalho ao vivo de artesãos e produtores locais, dando lugar ainda a oficinas de 

artesanato, mostras de produtos e outras iniciativas que se enquadrem na sua missão de 

preservar e promover os saberes ancestrais e artesanais do Algarve. 

 CAMPANHA “A TRADIÇÃO DO NATAL É NO COMÉRCIO LOCAL “ III.

O programa de animação de Natal são-brasense contemplou um conjunto de iniciativas 

promotoras do Comércio Local e do espirito desta quadra festiva. A Festa de Chegada do Pai 

Natal, no dia 2 de dezembro, fez as delícias dos mais pequenos, um momento de 

confraternização ao qual se seguiu a inauguração da original árvore de Natal de 12 metros, 

com alusão à temática da valorização da água, que desde o Largo de São Sebastião irradiou 

cor e luz a toda vila de São de Alporte, convidando a parar e a encontrar no comércio local as 

melhores ofertas desta quadra. 

De 1 a 31 de dezembro, o Comércio Local, as compras no valor de 50,00€ no comércio local 

deram direito ao sorteio de vales de compras, num valor global de 500,00€. 

Dia 9 de novembro realizou-se mais uma edição da “Noite Vermelha”, o comércio local abriu 

portas até às 23h, com descontos até aos 70% e com um sorteio exclusivo para compras neste 

dia, que deu direito a um vale único de 500€ em compras de supermercado. Esta edição 

especial da Noite Vermelha contou ainda com uma feirinha de Natal no Largo de São 

Sebastião, entre as 15h00 e as 23h00, com animação e artesanato. 
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Muitas outras iniciativas integraram esta Campanha tais como espetáculos, demonstrações 

de produtos no Mercado Municipal, entre outros. 

  CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA DOÇARIA LOCAL “MIMINHOS DE SÃO VALENTIM “ IV.

O São Valentim foi mais uma data comemorativa aproveitada pela Câmara Municipal para 

promover e dinamizar o comércio local, dando a conhecer diversas pastelarias de fabrico 

próprio através da Campanha “Miminhos de São Valentim”, uma das ações do programa 

“Mês Romântico”. Na edição deste ano as pastelarias aderentes criaram doces para 

saborear a dois, nesta ocasião especial.  

 PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE- V.

ACRAL. RENOVAÇÃO. 

Na continuidade do trabalho desenvolvido pelo município de São Brás de Alportel, em prol da 

revitalização do comércio local são-brasense e do estímulo à economia local, a autarquia 

renovou o protocolo com a ACRAL-Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, 

no valor de 5.000,00€, a fim de assegurar o desenvolvimento de atividades e iniciativas de 

relevante interesse para o município. A ACRAL desempenha um papel ativo junto dos lojistas 

locais, contribuindo de forma decisiva para o êxito de eventos fundamentais nesta estratégia, 

tais como: o desfile de Moda “São Brás Fashion”, integrado na Feira da Serra; “Noite Prata”, 

campanha de valorização do comércio local no período natalício “A tradição do natal é no 

comércio local” e “Stock Out – Feira de saldos de Verão”. 

 (Reunião – 23/01/2018)  

 QUALIFICAÇÃO E EMPREGO. VI.

a. Parceria com Centro Qualifica 

A qualificação é um dos maiores desafios da atualidade, essencial para a promoção do 

emprego, a melhoria da qualidade na prestação dos serviços ao cidadão e a conquista do 

bem-estar dos profissionais. De modo a apoiar a qualificação dos colaboradores da autarquia 

e da comunidade são-brasense em geral, a Câmara Municipal encontra-se a apoiar o Centro 

Qualifica da Escola Secundária de Loulé na concretização da sua ampla oferta formativa para 

a qualificação. 

Neste âmbito, o município acolheu no dia 11 de dezembro, uma Sessão Informativa sobre os 

novos níveis certificados de escolaridade e de competências, dando a oportunidade a todos 

de aumentar as suas habilitações. 

b. Curso de Formação. Técnico de Vendas. 

O incentivo à formação, enquanto impulsionadora de profissionais mais qualificados é para a 

autarquia são-brasense sinónimo de competitividade e emprego. Assim sendo, o Gabinete de 

Inserção Profissional de São Brás de Alportel, resultante de uma parceria entre o Instituto de 
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Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, deu 

início a mais um curso de formação, com vista ao fomento do emprego. 

A formação para Técnico de Vendas, dirigida a desempregados, teve início no passado dia 11 

de dezembro, e decorrerá até março de 2019, no Centro de Artes e Ofícios. 

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL VII.

a. Hasta Pública de Espaços de Venda 

O Mercado Municipal é chave elementar na estratégia de desenvolvimento económico do 

comércio local, espaço de referência em qualidade e sabor dos produtos que oferece, sendo 

pertinente manter a dinâmica dos espaços disponíveis e respetiva diversidade de oferta aos 

consumidores e visitantes. 

Neste âmbito realizou-se no passado dia 8 de novembro a hasta pública de duas bancas de 

venda de frutas/legumes e uma banca de peixe e marisco no Mercado Municipal.  

Posteriormente, em reunião de 23 de janeiro do corrente realizou-se a hasta pública para 

atribuição dos lugares: banca destinada à transação de flores e à Loja A1 – destinada à venda 

de produtos regionais ou similares. 

b.  Atividades Regulares. 

O Mercado Municipal, abriu portas a inúmeras atividades:  

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

contou com a participação da empresa Bee in Tube, no dia 16 de dezembro e da Clínica 

Dentária SC, no dia 20 de janeiro.  

• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Goreti gago no dia 9 de dezembro, 

reservando para janeiro a artesã Élia Gonçalves. 

•  “Mostra de Produtos”, a 2 de dezembro contou com a participação do projeto 

reciclar com Arte e a apresentação de Sabores de natal com as sugestões de doçaria 

típica da D.ª Maria Teresa Neves, seguindo-se no dia 6 de janeiro a participação da 

Padaria do Mercado. 

•  “Demonstração Gastronómica” com a participação do Crepe Algarvio, de Tony Cruz 

no dia 30 de dezembro e no dia 27 de janeiro deu-se início a mais uma profícua parceria 

entre o chef Manuel pires e a estagiária de nutrição Sara santos, que orientaram em 

conjunto esta demonstração especial, no âmbito do Projeto “Quemer saudável e 

Saboroso”. 
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 MERCADOS E FEIRAS  VIII.

a.  MERCADINHO DOS PRODUTORES.  

Em todos os sábados do mês de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2018, o Mercado 

Municipal, acolheu o mercadinho dos produtores onde os produtos locais marcam presença e 

fazem a delicias de quem por eles passa e / ou disfruta.  

b. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS.  

No terceiro domingo de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 como usual, realizou-se a Feira 

das Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a 

desvendar objetos diversos, por muitos encarados como verdadeiras relíquias a preservar.  

c. MERCADINHO DE JARDIM - ARTESÃOS E PRODUTORES.  

O terceiro domingo dos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 trouxe também o 

habitual Mercadinho de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da câmara 

municipal, a ter lugar no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato e 

produção local.  

TURISMO.  

 ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  I.

A Câmara Municipal, integra um projeto intermunicipal, coordenado pela Associação IN 

LOCO, mediante o qual foi apresentada uma candidatura intermunicipal para a criação de 

uma Rede de Auto Caravanismo, no âmbito do PADRE (Plano de Ação de Desenvolvimento 

dos Recursos Endógenos), enquadrada no eixo prioritário 8 – “Promover a Sustentabilidade e 

a Qualidade do Emprego, e Apoiar a Mobilidade dos Trabalhadores”. 

O município integrou nesta ação o seu projeto de criação da “Área serviço para 

autocaravanas de São Brás de Alportel”, que visa colmatar uma lacuna existente no município 

de São Brás de Alportel, ao nível deste segmento de turismo - o caravanismo – de modo a 

potenciar as oportunidades e os recursos naturais do território e contribuir para combater a 

sazonalidade.  

 TURISMO ACESSÍVEL  II.

A Câmara Municipal apresentou no final do ano de 2017 uma Candidatura ao programa de 

Apoio do Turismo de Portugal “Valorizar Portugal – Turismo Acessível”, que prevê a criação 

de um circuito de turismo acessível no centro histórico mediante um conjunto de 

intervenções e ações de valorização dos espaços e equipamentos de modo a contribuir para o 

estabelecimento da marca do Turismo Acessível, uma aposta séria da estratégia de 

desenvolvimento turístico do município. 
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 ACORDO DE PARCERIA BIENAL DE TURISMO NATUREZA – ALGARVE 18 III.

O projeto Intermunicipal Bienal de Turismo de Natureza, Algarve 18, integrado no P.A.D.R.E 

– Plano de Ação de desenvolvimento de Recursos Endógenos, visa a promoção da 

sustentabilidade, a qualidade do emprego e apoio à mobilidade dos trabalhadores, bem 

como o apoio ao crescimento propício ao emprego, através do desenvolvimento do potencial 

endógeno como parte integrante de uma estratégia territorial para zonas específicas, 

incluindo a conversão de regiões industriais em declínio e o desenvolvimento de 

determinados recursos naturais e culturais e da sua acessibilidade. 

Neste sentido e com vista a este objetivo comum, a promoção do emprego e das 

potencialidades dos recursos endógenos dos municípios do Algarve, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de parceria para a Bienal de Turismo de 

natureza do Algarve. 

 

OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE PESAR I.

a. Voto de pesar pelo falecimento do Coronel, José Manuel Rosa Pinto 

O Coronel José Manuel Rosa Pinto, (1941-2018), foi um nome ímpar para o conhecimento do 

património natural e da botânica em particular. Colaborador do município em diversas 

iniciativas e projetos, este mestre da botânica do Algarve deixou um legado de enorme 

relevância para a região e para o país.  

Perante esta perda lastimável, a Câmara Municipal manifestou a sua solidariedade e sentidas 

condolências a todos os familiares deste especialista. 

 (Reunião – 10/01/2018) 

São Brás de Alportel, 16 de fevereiro de 2018 

  

O Presidente da Câmara Municipal  

  

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


