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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 03 DE DEZEMBRO 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 3 de dezembro de 2019.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 DOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I.

a. Categoria de Assistente Operacional. 

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

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

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

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

assistente operacional (servente), para a Divisão Técnica Municipal, mediante recurso à 

reserva de recrutamento interna. 

(Reunião – 27/11/2018) 

b. Categoria de Técnico Superior. 

Na sequência da aprovação da candidatura apresentada pela Autarquia ao Instituto de 

Emprego e Formação Profissional com vista à continuidade da resposta de Gabinete de 

Inserção Profissional e tendo em consideração que no mapa de pessoal aprovado para o ano 

2019 está previsto um posto de trabalho na carreira de Técnico Superior para assegurar o 

funcionamento do referido Gabinete de Inserção Profissional, a Câmara Municipal aprovou a 

abertura de procedimento concursal para um Técnico Superior para exercer funções na 

Unidade de Serviços Sociais da Divisão de Ação Social, Cultura, Educação e Desporto, por 

tempo determinado, a termo incerto. 

(Reunião – 23/01/2019)  

 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I.

Numa sociedade impulsionada pela era digital, em que as dinâmicas se desenvolvem a um 

ritmo cada vez mais intenso, torna-se essencial que as autarquias locais criem mecanismos de 

adaptação a esta mudança, no sentido de acompanhar a evolução e proporcionar uma 

resposta mais célere e eficaz.  

Neste sentido, a Câmara Municipal tem vindo a implementar uma estratégia de 

modernização administrativa que neste momento se centra, sobretudo ao nível da execução 

de dois projetos de carácter supramunicipal, nomeadamente: 
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> Projeto SIMPLEX 2.0 – o consórcio liderado pelo Município de Faro está a avançar com a 

reprogramação da candidatura junto do Gestor do CRESC Algarve 2020 para o ano de 2019. 

Ao nível do Município de São Brás de Alportel entrou em concretização no passado mês de 

dezembro a aplicação MyDOC da AIRC, substituindo a anterior aplicação de gestão 

documental (SGD). A implementação do MyDOC, a que se seguirá o MyNet, é o primeiro 

passo necessário, para a progressão para a disponibilização de serviços on-line, objetivo que 

se pretende alcançar em prol da melhoria dos serviços prestados ao munícipe. A par da 

implementação da aplicação iniciou-se, em paralelo, a reengenharia de processos, que 

prosseguirá ao longo do ano de 2019.  

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

fornecimento da plataforma SIGA, que irá permitir tornar bastante mais cómodo o 

pagamento das refeições escolares e prolongamentos de horário por parte dos encarregados 

de educação dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo, que se pretende ter instalada no início do 

próximo ano letivo 2019/2020. 

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

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

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

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

Município de São Brás de Alportel tem acompanhado de perto os trabalhos e, no mês de 

dezembro, contratou serviços para o desenvolvimento da portabilidade do site do Município 

e respetivos microsites, de forma a torná-los acessíveis nas várias plataformas de consulta. 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 

 NOVA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE- CORPO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS I.

A consolidação de parcerias desenvolvidas em prol da qualidade dos serviços prestados à 

população é encarada como fundamental pela Câmara Municipal, que maximiza desta forma 

os recursos disponíveis. Neste sentido, e na continuidade da relação de proximidade mantida 

com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bras de Alportel a 

autarquia financiou a criação de uma nova Equipa de Intervenção Permanente, ficando assim 

a corporação com 2 equipas que garantirão o serviço permanente por 24h diárias. Um 

investimento anual de €70.000,00 que vem tornar possível assegurar em permanência o 

funcionamento da Brigada de Intervenção do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Brás de 

Alportel, fundamental para uma atuação mais célere e eficaz junto da população. 
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 PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS II.

a. Construção de novo Ponto de água.  

No âmbito da estratégia municipal de prevenção e combate aos incêndios florestais, 

encontra-se concluída a obra de construção de um novo ponto de água, na zona sul do 

concelho, no sítio de Hortas e Moinhos, para abastecimento de meios aéreos (helicópteros) 

em situações de incêndio. Os trabalhos de execução foram adjudicados à empresa J. G. 

Benedito Lda., pelo valor de 32.080,93€ e realizaram-se em terreno municipal, a Sul da 

Variante Sul à EN270, permitindo a reconversão das instalações da antiga Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e o aproveitamento de águas provindas de nascentes 

existentes na zona, constituindo um projeto sustentável. 

 

SEGURANÇA 

 CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL I.

a. Reunião Núcleo Operacional de Contrato Local de Segurança. 

O Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de São Brás de Alportel reuniu no dia 

8 de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para a definição do Plano de Ação para 

2019 e para a apresentação do relatório de 2018 do projeto “Jovens Seguros <> Famílias 

Felizes”, que está a ser desenvolvido no seu âmbito. 

O plano de ação para 2019 integra um conjunto diversificado de ações, distribuídos por 4 

eixos: redução das vulnerabilidades sociais, espaço urbano, prevenção da delinquência juvenil 

e promoção da cidadania; compromissos estabelecidos pelas diversas entidades locais e da 

administração central descentralizada que integram o Contrato Local de Segurança, uma 

plataforma que procura rentabilizar os recursos da região, num trabalho em rede, em prol da 

promoção da segurança da comunidade. A reunião contou com a presença do adjunto da 

Secretária de Estado da Segurança, Ângelo Marques. 

Na continuidade da estratégia municipal de prevenção à delinquência juvenil e promoção da 

cidadania, a Câmara Municipal aprovou a renovação do Protocolo de Associação do Contrato 

Local de Segurança do Município de São Brás de Alportel celebrado entre a Área Governativa 

da Administração Interna, o Município de São Brás de Alportel e o CCD – Centro de Cultura e 

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

Alportel. O presente protocolo visa a execução do Projeto “Jovens Seguros <> Famílias 

Felizes II”, que conta com financiamento do Ministério da Administração Interna. 
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EDUCAÇÃO 

 

 OBRAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR I.

a. Melhorias na Escola EB 1 de Mesquita e Vilarinhos  

A qualidade dos espaços escolares é fundamental para um ensino de qualidade e para a 

promoção do bem-estar das crianças e da comunidade. Considerando esta prioridade, e na 

continuidade da estratégia que tem vindo a ser desenvolvida para a melhoria gradual do 

parque escolar, a autarquia procedeu a trabalhos de substituição de vãos na Escola EB 1 de 

Mesquita e EB 1 de Vilarinhos.  

Os trabalhos adjudicados à empresa Caminho do Bosque-Alumínios e Vidros Unipessoal, Lda, 

por €8.103,38 mais IVA, contam com apoio comunitário, ao abrigo do programa regional 

CRESC Algarve 2020 – Intervenções em Infraestruturas Escolares. 

b. Aquisição de equipamentos de informática e projeção 

Atenta à manutenção e qualidade dos equipamentos de apoio ao ensino, existentes no 

Parque Escolar, a Câmara Municipal adquiriu equipamento de informática e projeção para as 

escolas EB 1 e JI de São Brás de Alportel e para a Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos, no 

valor de €11.044,53 acrescidos de iva. Um investimento cofinanciado pelo fundo comunitário 

ao abrigo do programa regional CRESC Algarve 2020 – Intervenções em Infraestruturas 

Escolares. 

c. Construção de Portaria na Escola EB1 nº1 de São Brás de Alportel 

Encontra-se concluída a obra construção de portaria na Escola EB 1 nº 1 de São Brás de 

Alportel e adaptação da área envolvente, um investimento na melhoria das condições de 

segurança e acessibilidades no Parque Escolar. A intervenção adjudicada à empresa Sérgio 

Caiado Raminhos, Lda pelo valor de €6.608,08 acrescidos de iva, conta igualmente com apoio 

comunitário ao abrigo do programa regional CRESC Algarve 2020 – Intervenções em 

Infraestruturas Escolares.  

 

 PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E JOVENS – FÉRIAS DE NATAL II.

A pensar nas necessidades de apoio das famílias são-brasenses em tempo de pausa letiva do 

natal, a Câmara Municipal promoveu o desenvolvimento de um programa de atividades para 

crianças e jovens são-brasenses, que integrou diversas atividades. 

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

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas e a Ensinar a Sorrir – Associação de 
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Solidariedade e Apoio à Família”, o Município disponibilizou o Programa de Atividades de 

Natal, dirigido a crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, que decorreu entre os dias 17 e 21 

e nos dias 27 e 28 de dezembro.  

No mesmo âmbito, a Biblioteca Municipal, acolheu, de 17 a 21 de dezembro, a realização de 

“Ateliês de Natal para a pequenada”, uma iniciativa gratuita aberta a 20 participantes.  

Complementarmente, o Centro de Artes e Ofícios acolheu, de 17 a 19 de dezembro, 3 ateliês  

“Qoisas com Ciência no Natal”, dirigidos a crianças entre os 3 e os 12 anos de idade e 

dinamizados com a parceria do projeto “Qoisas de Ciência para Miúdos e Graúdos”: 

 

 BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018/2019. III.

A autarquia dá continuidade à medida social de atribuição de Bolsas de Estudos para Acesso 

ao Ensino Superior, a alunos com bons resultados escolares, que são oriundos de famílias 

com dificuldades económicas, um investimento na formação, na igualdade de oportunidades 

que se reflete na construção de um futuro mais promissor para os jovens são-brasenses com 

dificuldades económicas mas de reconhecido mérito. Nesta circunstância e de acordo com o 

respetivo Regulamento Municipal, a Câmara Municipal renovou 4 bolsas de estudos a jovens 

estudantes de arquitetura, medicina, veterinária, relações internacionais e enfermagem 

veterinária.  

(Reunião – 05/02/2019) 

 APOIO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO IV.

No âmbito do apoio regular concedido para comparticipação das despesas de consumos 

correntes com a Educação Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, a Câmara Municipal 

comparticipou ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas o montante de 4.000,00 para 

fazer face às despesas inerentes ao seu bom funcionamento. 

(Reunião – 23/01/2019) 
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JUVENTUDE 

 ESPAÇO JOVEM I.

O Espaço Jovem acolhe o projeto “Jovens Seguros, Famílias Felizes”, que se encontra no seu 

segundo ano de concretização, após obtenção de renovação por parte do Ministério da 

Administração Interna. 

A disponibilização de atividades para ocupação de tempos livres, o apoio ao estudo; o apoio e 

aconselhamento parental; o apoio psicossocial e jovens e famílias; a mediação familiar; o 

atendimento multisserviços e o apoio à concretização de projetos dos jovens, a partir dos 

quais se procura elaborar o projeto de intervenção são os princípios objetivos do Espaço 

Jovem, de portas abertas à comunidade, na Rua Virgílio Coelho.  

 

Recentemente, o Projeto foi apresentado na Conferência sobre Segurança Urbana que teve 

lugar em Coimbra, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. 

No segundo ano de concretização do projeto, pretende-se reforçar a ação ao nível da 

prevenção da delinquência juvenil e da intervenção na família, com uma aposta na promoção 

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

mediante a disponibilização de novos serviços e desenvolvimento de atividades. 

a. Tertúlia “ O Mar, o Plástico e nós… Sinais de Uma Sociedade de Desperdício”. 

No âmbito do projeto, no final do ano transato, foi organizada uma Tertúlia de sensibilização 

ambiental “ O Mar, o Plástico e nós… Sinais de Uma Sociedade de Desperdício”, que teve 

lugar na Galeria Municipal. Este encontro contemplou a visualização do filme “Albatroz” 

seguido de uma mesa redonda de reflexão sobre esta importante temática. 

b. Exposição Fotográfica “O Amor é…” 

O Espaço Jovem foi o local escolhido para expor os trabalhos da turma do 6 E da Escola E B 2 

3 Poeta Bernardo de Passos, no âmbito do Programa Score – promoção de competências 

para o empreendedorismo. A exposição esteve patente no Espaço Jovem de 17 a 31 de 

dezembro. 

POLÍTICAS SOCIAIS / APOIO À FAMÍLIA 

 REMODELAÇÃO NO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL I.

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

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

tem em fase de conclusão a empreitada de manutenção e renovação do Parque de Habitação 

Social do Município, que vem permitir melhorar as condições de habitabilidade de muitas 

famílias. 
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A obra em curso, adjudicada à empresa Alconsige, pelo valor de €40. 817,93 + IVA, decorre a 

bom ritmo e contempla trabalhos de remodelação de diversos fogos de habitação social, a 

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

a colocação de novos equipamentos de cozinha, execução de novos pavimentos e 

revestimentos, substituição de loiças sanitárias, janelas e pinturas, prevendo-se a sua 

conclusão muito em breve. 

 VALE + NATALIDADE 2019 II.

Atenta às necessidades das famílias são-brasenses, a Câmara Municipal aprovou a 

continuidade para 2019 da atribuição do Vale + Natalidade, uma medida integrada no Plano 

de Apoio à Família “Vale + Família” que pretende em simultâneo apoiar as famílias e 

promover o comércio local. Lançada pela autarquia em 2016, consiste na atribuição de um 

apoio financeiro de 100 euros (mediante um conjunto de vales) às famílias de crianças 

nascidas ou adotadas e registadas em São Brás de Alportel. 

 (Reunião – 08/01/2019) 

 REFORÇO DO FUNDO SOCIAL EMERGÊNCIA III.

Imprescindível no apoio prestados às famílias carenciadas são-brasenses, o Fundo Social de 

Emergência é gerido, sob coordenação técnica do Serviços Sociais Municipais, a quem cabe 

encaminhar os pedidos de utilização do Fundo, devidamente fundamentados nas 

intervenções sociais em curso, com a parceria e pela IPSS local parceira, designadamente o 

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

Freguesia, a quem cabe proceder às aquisições dos bens ou pagamentos de despesas 

necessárias. 

Neste âmbito, e atendendo à continuidade de situações de agregados familiares com 

carência social e económica, acompanhadas pelos Serviços Sociais do Município, e apoiadas 

em Loja Social, com todo um conjunto de bens de primeira necessidade, o Fundo Social de 

Emergência foi reforçado com €2.500,00, para dar resposta às necessidades de carência 

existentes. 

 (Reunião –11/12/2018) 

 

 ARMAZÉM SOCIAL  IV.

Na constante procura de novas respostas sociais, e porque muitas famílias que são 

acompanhadas pelos serviços sociais vivem em lares com poucas condições, onde faltam 
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móveis e eletrodomésticos, a Câmara Municipal, com a parceria da Junta de Freguesia e a 

colaboração do Exército de Salvação, criaram um novo serviço de Armazém Social, que 

permite doar a quem precisa este tipo de artigos, em 2.ª mão, doados por particulares, 

empresas e entidades. 

Para assegurar o seu funcionamento a Câmara Municipal garante o pagamento de 

arrendamento de um armazém no Entreposto Comercial, situado em Barrabés. 

 NATAL SOLIDÁRIO  V.

A quadra festiva do natal é encarada com especial atenção pela autarquia que desenvolve, 

em parceria com outras entidades, um conjunto de iniciativas solidárias que visam 

proporcionar um natal digno às famílias mais vulneráveis do concelho. 

a. Cabaz Solidário. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, em parceria com o núcleo local da 

Cáritas Paroquial de São Brás de Alportel e a colaboração do núcleo de São Brás do Exército 

de Salvação, atribuiu cerca de 300 cabazes de bens alimentares a famílias carenciadas, bem 

como presentes a todas as crianças e jovens das referidas famílias, mediante uma ação dos 

“Anjinhos de Natal” com o apoio da ACA, Associação de Ajuda às Crianças Carenciadas do 

Algarve. 

b. Jantar Solidário de Reis. 

Na continuidade das políticas sociais defendidas pelo município, a Câmara Municipal em 

parceria com a Junta de Freguesia, com a colaboração do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas, do Exército da Salvação, da Rede de Voluntariado "São Brás Solidário” e de 

um conjunto de empresas são-brasenses promoveu mais uma edição do Jantar de Reis. Uma 

iniciativa composta por jantar e momentos de animação e convívio destinado especialmente 

para as famílias são-brasenses com parcos recursos económicos. 

 APOIO A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL VI.

Na continuidade da valorização das parcerias existentes com a Santa Casa da Misericórdia e 

de modo a apoiar as iniciativas natalícias desenvolvidas por esta entidade, a Câmara 

Municipal, atribuiu um apoio financeiro, no valor de 600,00, para minimizar despesas 

inerentes às celebrações de natal junto dos utentes. 
(Reunião – 21/12/2019) 
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 APOIO AO MOTO CLUBE UNIDOS DA ESTRADA VII.

Tendo em consideração a valorização do espirito natalício e a dinamização de atividades 

promotoras desta tradição, a Câmara Municipal apoiou com 200,00€, o Motoclube Os Unidos 

da Estrada para a realização da tradicional festa de natal especialmente dedicada às crianças. 
(Reunião – 21/12/2019) 

 APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE  VIII.

No âmbito do Plano de Apoios Sociais do Município, e dando 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, 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 foram 

atribuídos os seguintes apoios: 

a. Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral -APPC –, delegação de Faro  

À associação que acolhe na sua instituição cerca de uma dezena de utentes são-brasenses, 

desenvolvendo um trabalho da maior importância ao nível da deficiência, foi atribuído o 

apoio financeiro no valor de 500,00€, destinado a ajudar a custear as despesas decorrentes 

das suas atividades; 

b. Associação de Saúde Mental do Algarve - ASMAL  

 À 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, foi atribuído o apoio financeiro de 

500,00€, destinado a ajudar a custear as despesas decorrentes das suas atividades;  

c. Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e 

Desfavorecidas - EXISTIR  

A esta associação, sediada em Loulé, instituição que acolhe utentes do município, 

desenvolvendo um importante trabalho na área da deficiência, em prol da integração e 

inclusão social foi atribuído o apoio financeiro de 500,00€ como contributo para ajudar a 

diminuir os custos deste meritório trabalho; 

d. Associação dos Doentes Mentais Famílias e Amigos do Algarve - UNIR  

Sedeada em Loulé, esta instituição acolhe também utentes do município, desenvolvendo um 

importante trabalho na área da doença mental, em prol da integração e inclusão social o 

apoio financeiro de 500,00€, como contributo para ajudar a diminuir os custos deste 

meritório trabalho;  

e. Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão  

À 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, 
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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, foi atribuído o 

apoio financeiro no valor de 4,000,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes 

do seu meritório desempenho; 

f. 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, para reforço do montante disponível, para esta resposta social, foi 

atribuído o apoio financeiro no valor de 1.100,00€;  

 No âmbito da parceria desenvolvida com o município para o funcionamento da 

Plataforma de Ajuda Alimentar, sendo esta instituição a porta de entrada no concelho dos 

alimentos provindos do Fundo Europeu de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas 

(FEAC),mediante o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAC), de 

modo a ajudar a instituição a custear as despesas inerentes à logística de armazenamento 

dos alimentos, foi atribuído o montante de 1.100,00€;  

 Perfazendo um valor global de 2.200,00€.  

g. Banco Alimentar do Algarve (Associação Pro Partilha e Inserção do Algarve) 

Sediada em Faro, esta 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 carenciadas do concelho, foi atribuído o montante de 1.000,00€, como 

contributo para este trabalho;  

h. Centro de Bem-Estar Social Nossa Senhora de Fátima  

Localizado em Olhão, este centro tem dado pronta resposta a apelos da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, tendo sido atribuído o apoio financeiro no valor de 200,00€, 

de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório desempenho;  

i. Santa Casa da Misericórdia de Albufeira  

À instituição que acolhe neste momento diversos jovens são-brasenses, dando sempre 

pronta resposta aos apelos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, foi atribuído o 

subsídio de 200,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório 

desempenho;  

j. Casa de Santa Isabel   

Sedeada em Faro, esta instituição acolhe neste momento três jovens são-brasenses, em 

resposta ao apelo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tendo sido atribuído o 

apoio financeiro no valor de 250,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do 

seu meritório desempenho;  
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k. Casa da Primeira Infância  

Localizada em Loulé esta instituição acolhe neste momento uma criança são-brasense, em 

resposta ao apelo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, pelo que foi atribuído o 

apoio financeiro no valor de 250,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do 

seu meritório desempenho; 

l. Refúgio Aboim Ascensão  

Ao Refúgio Aboim Ascensão, sediado em Faro, instituição que acolhe neste momento 

crianças são-brasenses, em resposta ao apelo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

e desenvolve um trabalho extraordinariamente importante ao nível da Emergência Infantil na 

região, o apoio financeiro no valor de 250,00€, como forma de contribuir para a sua missão. 

 (Reunião –11/12/2018) 

 PROJETO “PRATO CERTO” – PARCERIA.  IX.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o compromisso de parceria 

assumido em sede da Comunidade Intermunicipal do Algarve e remeter o modelo de Carta de 

Compromisso de Investimento Social relativa à candidatura ao concurso CRESC Alg-34-2018-

12, em que a Associação In Loco pretende ao longo de três anos (2019-2021) realizar o projeto 

de Inovação Social designada por “Prato Certo”, que tem como missão contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes, nomeadamente no que diz respeito a uma 

alimentação saudável e acessível. 

(Reunião –23/01/2019) 

SAÚDE.  

 CONFERÊNCIA “SAÚDE MENTAL, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE”  I.

No âmbito da estratégia municipal de promoção da saúde mental, a Câmara Municipal 

associou-se às comemorações do Dia Internacional do Riso e acolheu no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, no dia 18 de janeiro, a primeira sessão do Ciclo de Conferências “Trilhos”, 

promovido pela Associação Ser Contigo- Associação de Intervenção Socioeducativa sedeada 

em São Brás de Alportel.  

Este encontro sobre a promoção da saúde em geral, com particular relevância na saúde da 

mente contou com intervenções do ex-reitor da Universidade do Algarve, Professor Doutor 

António Branco e da psicóloga Sandra Pereira e do empresário Ricardo Mariano. 
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 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE + PROXIMIDADE  II.

Na continuidade do serviço prestado à população são-brasense na área da saúde, desde 2003, a Câmara 

Municipal deu a conhecer, no dia 26 de janeiro, a nova Unidade Móvel de Saúde de Proximidade. Uma 

viatura adaptada aos desafios da atualidade, equipada com sofisticados equipamentos e tecnologia 

adequada a um acompanhamento mais amplo aos utentes. 

Esta aquisição contou com o financiamento de 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 

ao abrigo do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, no âmbito de uma candidatura 

intermunicipal para a aquisição de novas Unidades Móveis de Saúde, apresentada pela AMAL – 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, sob coordenação da Administração Regional de Saúde do 

Algarve. Um investimento municipal 75.030,00€ num serviço de excelência, promotor de proximidade, 

prevenção e uma maior qualidade de vida para os são-brasenses. 

 

CULTURA E PATRIMONIO  

 CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR – 2019” I.

Criado em 2010 com o objetivo de incentivar à prática da escrita, o Concurso “A mais bela 

carta de Amor” integra uma vez mais o Programa Comemorativo do Mês Romântico 2019. 

Esta iniciativa da Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia e coordenação 

da Biblioteca Municipal, na sua edição de 2019 foi composta por duas categorias: Juvenil 

(dirigida a jovens entre os 15 e os 20 anos) e Adulto (dirigida a adultos maiores de 20 anos). 

Os trabalhos, entregues na Biblioteca Municipal, no Centro de Artes e Ofícios e na Junta de 

Freguesia, até dia 11 de fevereiro, foram posteriormente alvo de apreciação e respetiva 

votação pelo júri. As vencedoras de 2019 foram: Margarida Brito, na edição Juvenil e Eleutéria 

Sousa, na edição de adulto, presenteadas com um vale de jantar romântico e um conjunto de 

edições municipais. Foram também atribuídas diversas menções honrosas. 

Os trabalhos serão ainda apresentados a público no evento “Trovas e Serenatas na Fonte dos 

Amores”, a ter lugar na tarde de dia 23 de fevereiro, na Fonte Nova. 

 CARNAVAL TRADICIONAL 2019 – DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS E FOLIÕES II.

O Desfile de Carnaval, promovido anualmente pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, desde 2001, integra o programa de atividades do Carnaval Tradicional de São Brás e 

pretende dinamizar este evento, que se assume como um cartaz importante do calendário 

anual de atividades do município. Esta iniciativa tem por objetivos valorizar e preservar as 

tradições carnavalescas; incentivar a participação, a criatividade, a imaginação, o espírito 

folião e de sátira social, próprios desta quadra, bem como o espírito de trabalho em equipa e 

de comunidade, em torno de uma atividade lúdica e recreativa. 
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Anualmente, as Associações de forma voluntária e o público, de forma espontânea têm uma 

participação ativa e determinante nesta iniciativa. Neste sentido, a Câmara Municipal 

aprovou as normas de atribuição de apoio financeiro às associações são-brasenses 

participantes, mediante inscrição e comprovativo de despesa, 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 – 05/02/2018) 

 ROTA DOS PRESÉPIOS 2019  III.

Na continuidade da valorização das tradições natalícias e do espirito de fraternidade e entre 

ajuda entre os membros da comunidade, a Câmara Municipal lançou uma vez mais o desafio 

a associações, entidades, escolas, estabelecimentos comerciais e a toda a comunidade para a 

criação de presépios criativos e originais a integrar uma nova edição da Rota dos Presépios. 

Em 2019, os visitantes puderam apreciar até dia 6 de janeiro uma grande diversidade de 

presépios patentes no Museu do Trajo, na Santa Casa da Misericórdia (com presépios infantis 

e do Lar de Terceira Idade), na Casa de Chá Amor-Perfeito, no Centro de Convívio de Parises, 

no Parque do Miradouro da Cabeça do Velho, no Centro Museológico de Alportel, na Quinta 

do Peral, No Jardim de Infância do Corotelo, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de São 

Brás de Alportel, na Biblioteca Municipal, no Parque dos Poetas localizado em Machados, na 

Igreja Matriz e no Centro de Convívio de Parises. A associação São BrazArte presenteou ainda 

os são-brasenses com a representação de um presépio ao vivo no dia 6 de janeiro, pelas 

15h00, no Centro de Convívio de Parises.  

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

A Câmara Municipal, sob coordenação do Gabinete Municipal de Arqueologia iniciou em 

setembro de 2018, um novo ciclo de conferências dedicadas à valorização da memória e do 

passado. Em 2019 as Conferências retomaram no dia 18, no Espaço Memória, sob o tema: “A 

história das casas: as famílias, os desenhadores e os executantes”, sob orientação da 

arquiteta Marta Santos, coordenadora do Gabinete de Reabilitação Urbana.  

No passado dia 15 de fevereiro, teve lugar, no Museu do Traje, mas uma conferência, desta 

feita sobre o tema “Arte do Barro”, em torno da interessante história dos telheiros 

tradicionais. 
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 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES MUSICAIS “CHAROLAS, A FORÇA DA V.

TRADIÇÃO”  

A Câmara Municipal promoveu, em parceria com associações e grupos locais mais uma 

edição do Programa de valorização das tradições musicais “Charolas a Força da Tradição”, 

uma celebração ancestral que leva a diversos sítios do concelho cânticos de prosperidade. 

Em 2019 o programa foi dinamizado com a participação da Charola de Machados, do Grupo 

informal “os carolas” e ainda da Charola da Mesquita que fizeram a digressão pelo concelho, 

com paragem no Mercado Municipal, entre outros espaços da vila, bem como em Alportel, 

Almargens, Machados, São Romão, Vilarinhos, Mealhas e Parises. 

A Associação Cultural Sambrasense prosseguiu a tradição do dia de Reis com o habitual 

encontro de charolas, composto pela atuação das Charolas “Aldeia Branca-Estoi”, “Os 

Carolas”, “Charola dos Machados”, Charola da Casa do Povo da Conceição de Tavira, Charola 

da Mesquita e o Grupo de Janeiras de Odeleite. 

O programa encerrou no Museu do Traje numa edição especial do Baile da Assembleia com a 

participação de vários grupos das charolas do concelho. 

 

 

 CONCERTO DE NATAL PELA ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL  VI.

No âmbito do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a Orquestra Clássica do 

Sul, a Igreja Matriz de São Brás de Alportel foi palco de um espetáculo natalício, composto 

por um reportório especialmente pensado para o efeito. Este concerto foi dirigido pelo 

Maestro Rui Pinheiro, com a participação especial da soprano Ângela Silva.  

 CONCERTO DE ANO NOVO  VII.

A Igreja Matriz foi palco de mais uma edição do concerto de ano, promovido pela Banda 

Filarmónica de São Brás de Alportel, com o apoio da Câmara Municipal e da Paróquia. 

Nesta edição, a Banda esteve acompanhada pelo grupo Fole’ Percussion, neste espetáculo 

que deu a conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação Cultural Escola de Música 

Sambrasense, ao nível da formação musical. 

 APOIO AO RANCHO FOLCLÓRICO DA VELHA GUARDA. VIII.

Parceiras primordiais da autarquia, as associações locais desenvolvem um importante 

trabalho na dinamização e diversificação das atividades disponíveis à população, elevando 

igualmente o nome do município nas suas atuações, em Portugal e além-fronteiras. 
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Neste âmbito, a Câmara Municipal atribuiu o apoio de 500,00€ ao Grupo Folclórico Velha 

Guarda, para fazer face às despesas inerentes com uma deslocação ao Canadá, através da 

qual o grupo representou da melhor forma o concelho. 

(Reunião – 11/12/2018) 

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

a. Galeria Municipal. 

De 4 a 31 de dezembro de 2018, a Galeria Municipal encerrou o Ciclo de Exposições com Arte 

Solidária numa mostra criativa de fotografias “Olhar sem Medo de Ver”, de autoria de Elsa 

Ramos, da Associação Existir, sobre o trabalho de reabilitação levado a cabo pelo Centro de 

Medicina e de Reabilitação do Sul.  

No mês de janeiro a Galeria Municipal reabriu no dia 15 para dar a conhecer “Abstração 

Geométrica”, uma exposição de pintura e escultura da artista Ana Paula Almeida. 

De 4 a 28 de fevereiro estará patente na Galeria Municipal o trabalho fotográfico de Rodrigo 

Miguel Lopes Alves, da Associação Jovens e Natureza. 

b. Centro de Artes e Ofícios. 

O Centro de Artes e Ofícios encerrou 2018 a “Documentar Algarve Interior”, uma exposição 

de pintura fotográfica de autoria de Eduardo Pinto que revelou artes e ofícios do Algarve. 

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

Príncipe , Terra Africana”, o olhar fotográfico de Natacha e Maxime Nowack. 

c. Centro Museológico do Alportel. 

O Ciclo de exposições encerrou no dia 12 de novembro com “Arte Rústica em Madeira”, uma 

mostra criativa de Robert Whalley. 

O Centro Museológico reabriu as suas portas a 2 de fevereiro à “Reciclagem e Criação de 

Móveis de FisioEu”, que revela a capacidade de reinventar móveis e objetos com história.  

d. Largo de São Sebastião. 

Encontram-se expostas no Largo de São Sebastião e no espaço exterior do Mercado 

Municipal esculturas de animais, gentilmente cedidas pelo autor Carlos de Oliveira Correia.  

A exposição tem como objetivo valorizar o espaço público, proporcionando uma experiência 

estética ao visitante. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA X.

a. Atividade regular 

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

um programa complementar de atividades, de onde se destaca: 
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> 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. 

> ÁRVORE DE NATAL CULTURAL E SOLIDÁRIA   

De 15 de dezembro de 2018 a 5 de janeiro de 2019, a Biblioteca Municipal associou-se às 

Comemorações do Ano Europeu do Património Cultural promovido a nível regional pelo 

Centro de Informação Europe Direct do Algarveda CCDR Algarve e criou uma árvore de Natal 

diferente, mediante a participação voluntária da comunidade. 

> CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER” 

No primeiro mês do ano, o Clube de Leitura desvendou o misterioso mundo da nigeriana 

Ayòbámi Adébáyó “Fica Comigo”, centrado nos valores, na sociedade e nas fragilidades da 

vida familiar africana.  

> MÚSICA PARA BEBÉS 

As sonoridades tradicionais ancestrais e o mundo da música étnica andaram de mãos dadas 

numa sessão musical para bebes e crianças dos 3 aos 5 anos de idade, sob orientação de 

Sergio Almeida, no dia 19 de janeiro. 

> SERÃO DE CONTOS 

No dia 14 de janeiro, a Biblioteca Municipal desafiou a uma relaxante noite de contos, na 

companhia do contador galego Celso Sanmartin. 

> CURIOSOS DA HISTÓRIA LOCAL 

 No dia 14 de janeiro a Biblioteca desafiou a população a ingressar numa sessão dedicada à 

conquista do Algarve. 

 

DESPORTO.  

 CICLISMO: 45ª VOLTA AO ALGARVE 2019. APOIO.  I.

Na continuidade de uma parceria entre o município e a Federação Portuguesa de Ciclismo, o 

território são-brasense volta a integrar o circuito da 45ª Volta ao Algarve em bicicleta, 

mediante apoio municipal de €1.000,00. Um evento desportivo de relevo, com início no dia 20 

em Portimão e término a 24 de fevereiro no Malhão que inclui uma passagem por São Brás de 

Alportel na última etapa.  
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A decorrer de 20 a 24 de fevereiro, a 45ª edição da Volta ao Algarve, tem início em Portimão e 

término no Malhão, com passagem por São Brás de Alportel na última etapa, dia 24, 

possibilitando assim a oportunidade a todos os são-brasenses de assistirem a esta iniciativa. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E VIAS DE COMUNICAÇÃO  

 PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM). I.

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

Municipal, um trabalho moroso e complexo, que envolve a conciliação e aprovação de 

parâmetros por diversas entidades, num trabalho contínuo, mas de extrema importância para 

o ordenamento do território concelhio. 

Neste âmbito a Câmara Municipal entrou em contacto com a comissão consultiva, composta 

por 27 entidades, para recolha de informação e contactos; realizou-se uma reunião de 

concertação com a Direção Regional de Cultura onde foi definida metodologia de trabalho 

sobre a temática do património; encontram-se igualmente em curso diversos trabalhos 

preparativos em diversas áreas que virão posteriormente a integrar a revisão do Plano, entre 

outros elementos caracterizadores do concelho, que foram devidamente atualizados e 

facultados à empresa Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Lda. 

 PLANO DE URBANIZAÇÃO - ALTERAÇÃO  II.

Atendendo à evolução das condições económicas e sociais subjacentes e que fundamentam 

as opções definidas no Plano, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 115º do RJIGT (Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, a 

Câmara Municipal aprovou, por maioria, uma proposta de alteração ao Plano de Urbanização 

da Vila de São Brás de Alportel, que visa essencialmente aperfeiçoar a redação da secção IV 

do regulamento do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, relativo às zonas de 

equipamentos. 

(Reunião – 05/01/2019)  

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

A fase de avaliação das reclamações dos particulares prossegue, mediante a audição, por 

convocatória, dos autores dos autos de reclamações apresentadas. Todas as quartas-feiras, 

no Salão Nobre da Câmara Municipal, a Equipa de Apoio Técnico (EAT) - constituída por um 

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

Conservatória do Registo Predial; um representante dos Serviços de Finanças; e um 

representante da Câmara Municipal. Esta equipa recebe individualmente, durante cerca de 20 

minutos e em separado, os autores das reclamações e os proprietários dos terrenos 
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confinantes com o prédio reclamado, seguindo-se a deliberação por votação nominal, tendo 

o coordenador voto de qualidade.  

MOBILIDADE E RENOVAÇÃO URBANA  

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

a. Obras de renovação na Rua Machados dos Santos e Rua Dr. Matos Proença. 

Dando seguimento à escolha dos são-brasenses no Orçamento Participativo 2017, a Câmara 

Municipal adjudicou à empresa Pedra Vidraça Algarvia Lda a intervenção da Rua Machado 

dos Santos e Rua Dr. Matos Proença .   

Os trabalhos em execução cumprem os princípios da acesssibilidade para todos, 

nomeadamente nas passadeiras e passeios ao longo destas duas vias, aumentando assim o 

ciruito pedo-ciclável. As intervenções contemplam ainda a pavimentação e sinalética, zonas 

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

Liberdade, num investimento de 88.464,44€. 

Este projeto integra o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável de São Brás de 

Alportel, com financiamento comunitário a 50%, composto por muitas outras obras 

relevantes para a mobilidade e desenvolvimento do município. 

 PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO – PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO II.

URBANA (PARU) 

a. Requalificação do Espaço de Lazer e Animação da Verbena 

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

desenvolvido pelo Município para o Centro Histórico de São Brás de Alportel foi efetuado o 

projeto de remodelação e requalificação do espaço de lazer e animação da Verbena, onde se 

incluem as piscinas municipais descobertas, cuja candidatura ao programa FEDER conta com 

uma comparticipação de financiamento de 65%. Neste momento, os trabalhos encontram-se 

a decorrer dentro da normalidade pela empresa Construções Expresso Unipessoal, Lda.  

b. Obras de Renovação e Manutenção – Cineteatro São Brás 

Lugar central da dinâmica cultural do município, o Cineteatro São Brás tem sido 

intervencionado de forma regular, garantindo assim a manutenção e qualidade deste espaço 

com história, em plena Avenida da Liberdade. 

Os trabalhos integram a substituição da Teia de Palco, a instalação de um novo ecrã para 

projeção, novos sistemas de abertura de cortinas motorizados e com sistema de comando 

programado, a instalação de novos equipamentos de boca de cena, sistemas de bambolina, 

sistema de suspensão de guincho para operacionalidade e manutenção, assim como a 

substituição de todos os panos e cortinas existentes. Intervenções de atualização e melhoria 

na segurança e funcionamento deste espaço cultural de excelência. 
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Atendendo à necessidade de substituição da teia existente, estrutura fundamental para a 

realização dos espetáculos, a Câmara Municipal atribuiu este trabalho específico à empresa 

Alberto Sá, Lda. pelo montante de 94.570,20€ + IVA. 

 GABINETE DE REABILITAÇÃO URBANA III.

No âmbito do Plano de Revitalização do Centro Histórico de São Brás de Alportel e de forma 

a incentivar a valorização do património e reabilitação foi criado o novo Gabinete de 

Reabilitação Urbana. Este novo serviço, integrado no Plano de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU), numa parceria com a Associação IN LOCO, mediante financiamento comunitário, ao 

abrigo do Programa Portugal 2020, tem por objetivo apoiar os proprietários e todos os 

munícipes interessados em reabilitar as suas casas, mediante informação e 

acompanhamento para os diversos passos e procedimentos necessários. 

 Este gabinete pretende desenvolver estratégias de valorização do património dirigidas 

sobretudo ao Centro Histórico da Vila de São Brás de Alportel, mas também alargadas a todo 

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

reabilitação urbana. 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU) IV.

A Câmara Municipal, através do Gabinete de Reabilitação Urbana encontra-se a fazer o 

levantamento e caracterização do edificado e respetivos espaços públicos existentes na Área 

de Reabilitação Urbana do núcleo histórico de São Brás de Alportel. Pretende o Município de 

São Brás de Alportel através da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) dar continuidade à 

estratégia de requalificação e revitalização do núcleo histórico, tendo já delimitado a 

respetiva Área de Reabilitação Urbana (ARU), e que corresponde à área delimitada pelo Plano 

de Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico. 

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 NOVO ECOCENTRO PROMOVE MELHORIA NA GESTÃO DE RESÍDUOS. I.

No âmbito da estratégia municipal na área da gestão e tratamento de resíduos e na 

preservação, limpeza e manutenção dos espaços públicos, a Câmara Municipal procedeu à 

construção de uma plataforma de descarga e instalação de uma balança de pesagem de 

resíduos reciclados no Parque de Serviços de Ambiente do município.  

Esta intervenção, adjudicada à empresa VMP- Vitor Manuel e Pedro, Lda. por €35.250,00 

pretende melhorar a capacidade de gestão e controle de resíduos recicláveis, aumentar a 

eficácia na deposição seletiva de resíduos e reduzir a quantidade de resíduos recicláveis que 

continuam a ser incorretamente depositadas nos contentores de resíduos urbanos 

indiferenciados. 
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 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL II.

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

encontra-se a desenvolver uma campanha de sensibilização ambiental que visa, por um lado 

sensibilizar para a reciclagem por outro reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para 

tratamento mecânico biológico e/ou aterro sanitário. Um contributo decisivo para a 

promoção da economia circular e redução de emissões dos Gases com Efeitos de Estufa. 

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

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

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

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

 

 PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA III.

Na continuidade do Plano Municipal de Eficiência Energética, a Câmara Municipal procedeu à 

instalação de baterias de condensação de energia num conjunto de equipamentos 

municipais, nomeadamente na escola EB 1 JI de São Brás de Alportel, no Jardim de Infância 

“Joaninhas”, no Pavilhão Municipal, no Polidesportivo, no Complexo de Piscinas Cobertas e 

no Cineteatro Municipal. Um investimento na eficiência energética na ordem dos 15.000 e 

que irá permitir um retorno de capital investido em apenas 14 meses. 

 

 AÇÕES DE REFLORESTAÇÃO ASSINALAM DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE  I.

A Câmara Municipal assinalou o Dia da Floresta Autóctone (23 de novembro) com um 

programa de atividades de sensibilização composto por ações de plantação de sobreiros e 

azinheiras por crianças e jovens do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da 

Associação de Saúde Mental do Algarve.  

As comemorações integraram ainda, como habitual, a oferta de espécies autóctones à 

comunidade, com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza. 

 

 ESPETÁCULO INTERATIVO ALERTA SOBRE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  II.

A Galeria Municipal acolheu no passado dia 8 de dezembro o espetáculo interativo ClimAAA 

“"Eu Mitigo! E tu, já Mitigaste hoje?" criado especificamente para sensibilizar para a 

necessidade de mudança de rotinas para minimizar os efeitos das alterações climáticas.  Este 

evento cultural visa percorrer os 16 municípios do Algarve, no âmbito do Plano Intermunicipal 

de Adaptação à Alterações Climáticas, desenvolvido no seio da Comunidade Intermunicipal 

do Algarve. O referido plano tem como foco a identificação das principais vulnerabilidades 
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climáticas (atuais e futuras) e o estudo das possíveis estratégias de adaptação dos concelhos 

que constituem a Comunidade Intermunicipal do Algarve.  

 

ÁGUAS E SANEAMENTO.  

 AQUISIÇÃO DE VIATURA – SECÇÃO ÁGUAS E SANEAMENTO. I.

De forma a garantir o funcionamento dos serviços e garantir a capacidade de resposta à 

população, a Câmara Municipal adquiriu uma viatura usada, no valor de €10.500,00, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, para a Secção de Águas e Saneamento. Um 

investimento necessário para deslocações inerentes ao serviço de piquete e controlo regular 

de outras situações. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL I.

O Gabinete de Inserção Profissional de São Brás de Alportel desenvolve um importante 

trabalho junto da população prestando informação, apoio e acompanhamento personalizado 

a desempregados, de forma a contribuir para a sua inserção ou reinserção profissional. Para o 

efeito o Instituto de Emprego e Formação Profissional prorrogou a candidatura existente, que 

continuará a ser operacionalizada através de um protocolo de colaboração formalizado entre 

a Câmara Municipal e a Associação IN LOCO. 

 (Reunião – 05/01/2019)   

 PROGRAMA “A TRADIÇÃO DO NATAL É NO COMÉRCIO LOCAL” II.

Na continuidade do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal em prol da dinamização do 

comércio local e da valorização dos produtos locais a autarquia promoveu mais uma edição 

do Programa “A Tradição do natal é no Comércio Local” composto por um conjunto de 

atividades e eventos que visam dinamizar a economia local.  

a. Festa de Chegada do Pai Natal. 

O Largo de São Sebastião, lugar central da vida cultural são-brasense, foi o local escolhido 

para acolher a Festa de Chegada do Pai Natal, no dia 8 de dezembro, um momento de 
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animação e valorização do imaginário infantil com a atribuição de pequenas lembranças, 

seguido de um espetáculo musical “Mãe Natal” e um “Mágico Infantil”. 

b. Noite Vermelha. 

O fim do dia reservou ainda mais uma edição da “Noite Vermelha”, uma iniciativa de 

promoção do comércio local, organizada pela autarquia com a colaboração de mais de 3 

dezenas de estabelecimentos, de artesãos diversos, dos grupos locais, do Museu do Trajo e 

da Associação de Comércio e Serviços do Algarve - ACRAL. 

Esta iniciativa integrou dezenas de estabelecimentos de portas abertas até às 23h00 e 

sugestivas promoções natalícias, uma Feirinha de Natal com produtos de artesanato e um 

diversificado programa de animação com atuações dos Carolas, do Rancho Típico 

Sambrasense, do grupo Moving Star, do Urban Xpression, do Grupo Coral da Casa do 

Alentejo de Albufeira, dos Veredas da Memória, do grupo Bottles e de uma arruada da Banda 

Filarmónica de São Brás de Alportel. 

Os clientes que adquiriam produtos no comércio local no dia da Noite Vermelha habilitaram-

se ainda a um vale de compras de supermercado no valor de 500,00€. 

c. Passatempo de Natal. 

Integrado no Programa de valorização do comércio local, o Passatempo de Natal, de 1 a 31 de 

dezembro, desafiou uma vez mais os consumidores a adquirir produtos no comércio local e 

habilitar-se a um sorteio em vales de compras nos estabelecimentos aderentes no valor de 

500,00€. 

 

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL III.

d. 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 de Café Noir Events Planning em dezembro e com a empresa 

Sonhos de Criança em janeiro. 

• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Mafalda Arrais, no dia 8 de 

dezembro; seguindo-se no dia 12 de janeiro o artesão Luis António Vale; 

•  “Mostra de Produtos”, a 1 de dezembro o Mercado Municipal revelou Sabores de 

Natal são-brasenses com mostras de produtos da Twins Cake, seguindo-se no dia 8 a 

pastelaria Dofir, no dia 15 foi a vez de Maria Teresa Neves, no dia 22 e 24 a Padaria do 

Mercado, encerrando no dia 29 com as sugestões da Casa Reis. Neste mês especial a 

Mostra de Produtos contou ainda com a criatividade da empresa Plantart. 
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No mês de janeiro a mostra de produtos deu as boas vindas ao ano novo na companhia 

da doceira Mónica Guerra. 

•  “Demonstração Gastronómica” no mês de dezembro foi especialmente dedicada à 

quadra festiva do natal pela mão da chef Ana Felgueiras. As demonstrações 

gastronómicas retomaram no dia 26 de janeiro com a chef Catarina Evaristo do 

Restaurante Saudade em Português acompanhada pela produtora de cogumelos Scobis. 

 

 MERCADINHOS DOS PRODUTORES.  IV.

Em todos os sábados do mês de dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019 o Mercado 

Municipal, acolheu o mercadinho dos produtores onde os produtos locais ganham maior 

expressividade e desafiam a saborear produtos locais da época. 

a. Feira das Antiguidades e Velharias.  

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

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

história. 

b. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de dezembro 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.  

 ROTA TURÍSTICA DA ESTRADA NACIONAL 2 I.

a. Guia de Bolso EN2.  

No âmbito da Rota Turística promotora da Estrada Nacional 2, e no sentido de contribuir para 

esta estratégia territorial que percorre o país de norte a sul, a autarquia adquiriu 100 Guias de 

Bolso da Estrada Nacional 2, os quais contêm um conjunto de sugestões de visita em cada 

concelho, ilustradas, como forma de incentivar os visitantes a percorrer esta estrada 

histórica. De modo a tornar possível a sua venda no Ponto de Informação Turística do 

Município e no Gabinete do Munícipe foi aprovada a fixação de preço de venda, por €2,00.  

 (Reunião – 21/12/2018)   
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OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE PESAR I.

a. Luto Municipal falecimento de Maria Margarida de Sousa Veríssimo 

Considerando o falecimento da trabalhadora Maria Margarida de Sousa Veríssimo, no dia 8 

de dezembro, aos 55 anos, no uso do disposto no nº 3 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, por não ter sido possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel decretou um (1) dia de luto municipal, o qual foi publicamente manifestado, através 

do hastear da bandeira do Município a meia haste, no dia 10 de dezembro, no edifício dos 

Paços do Concelho. 

b. Voto de Pesar pelo falecimento de Maria Margarida de Sousa Veríssimo 

O falecimento da são-brasense Maria Margarida Veríssimo, cidadã exemplar que exerceu 

com empenho e responsabilidade as suas funções na Câmara Municipal, por mais de 34 anos, 

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

são-brasense. 

Em 2016 foi agraciada com a atribuição de uma insígnia, por 25 anos ou mais de serviços 

prestados, pela Câmara Municipal, um reconhecimento público pela dedicação e 

profissionalismo demonstrados no exercício das suas funções. 

Por ocasião da sua morte, a Câmara Municipal aprovou, em reunião de câmara, no passado 

dia 11 de dezembro, um sentido voto de pesar pelo falecimento de Maria Margarida de Sousa 

Veríssimo e a expressão das mais sinceras condolências e a solidariedade fraterna à sua 

família.  
(Reunião – 11/12/2018) 

c. Voto de Pesar pelo falecimento de Maria Lucília Estanco Louro 

A Câmara Municipal aprovou, no dia 5 de janeiro, um voto de pesar pelo falecimento da Dr.ª 

Maria Lúcilia Estanco Louro, uma enorme perda para a cultura, para a atividade cívica e 

política, a nível nacional e no município de São Brás de Alportel. Antifascista e ativista 

política, Maria Lucília integrou desde o início dos anos 40 os célebres passeios do Tejo, 

encontros e reuniões de intelectuais da resistência fascista, sendo ainda militante da 

Associação Feminina Portuguesa para a Paz entre 1940 e 1944. 

A sua forte ligação ao município são-brasense foi desde sempre fomentada pelas raízes 

paternas a São Brás de Alportel, o são-brasense Manuel Francisco do Estanco Louro, a quem 

o município atribuiu o nome de patrono da Biblioteca Municipal, a 8 de novembro de 2013. 

Maria Lucília Estanco Louro colaborou com o município desde o primeiro momento desta 

iniciativa, e por diversas ocasiões, contribuindo de forma decisiva para um melhor 

conhecimento e valorização sobre a vida e obra do seu pai, exímio advogado, professor e 

investigador, cujo legado muito honra São Brás de Alportel. 
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Por esta triste ocasião, o município aprovou um voto de pesar pelo seu falecimento e a 

expressão das mais sinceras condolências e solidariedade fraterna à sua família. 

Reunião – 05/01/2019) 

d. Voto de Pesar pelo falecimento de Domingos Viegas 

 

A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar pelo inesperado falecimento do jornalista 

Domingos Viegas, vítima de um acidente de viação no exercício da sua atividade. 

Profissional de excelência do Jornal do Algarve, Domingos Viegas, de apenas 46 anos de 

idade, contribuiu e forma decisiva para a qualidade da informação regional veiculada, 

dedicando-se há mais de duas décadas à arte de comunicar. 

O município manifestou assim as suas condolências à família e solidariedade a toda a equipa 

do Jornal do Algarve. 

 
Reunião – 23/01/2019) 

e. Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Martins Negrão Júnior 

A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar pelo falecimento do são-brasense Manuel 

Martins Negrão Júnior, cidadão exemplar que contribuiu de forma decisiva para o 

desenvolvimento do concelho de São Brás de Alportel constitui uma enorme perda para o 

município e para a comunidade são-brasense. 

Homem carismático, empreendedor e de elevada generosidade, Manuel Martins Negrão 

Júnior foi distinguido em 2018, pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a Insígnia 

de Mérito, na qualidade de proprietário da empresa de Construção Civil Manuel Martins 

Negrão Júnior Lda. 

Neste momento de partida a Câmara Municipal expressou assim as suas condolências e 

solidariedade à família enlutada. 
Reunião – 23/01/2019) 

 

 ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR II.

a. Voto de Louvor às Machadinhas (Equipa de Futsal Feminina do GDCM) 

A equipa de futsal feminino do Grupo Desportivo e Cultural de Machados (GDCM), “as 

Machadinhas” alcançou a liderança do Campeonato Distrital do Algarve pela terceira vez 

consecutiva, escrevendo mais uma gloriosa página na história desportiva do município de São 

Brás de Alportel. A vitória alcançada eleva ao mais alto nível a qualidade desportiva de 

atletas, equipa técnica e dirigentes do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, reflexo de 

um projeto desportivo sólido, assente num trabalho contínuo e ambicioso em termos físicos e 

psicológicos. 
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Nesta circunstância, reconhecendo o trabalho, a dedicação e o mérito das atletas e de toda a 

equipa, a Câmara Municipal aprovou a atribuição de um Voto de Louvor às Machadinhas – 

Equipa de Futsal feminina do Grupo Desportivo e Cultural de Machados pelo título de 

Tricampeãs Distritais e por todo o trabalho que dignifica esta modalidade desportiva. 

Reunião – 05/02/2019) 

 

São Brás de Alportel, 20 de fevereiro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


