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I. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. COVID 19 - ESTRATÉGIA MUNICIPAL, MEDIDAS E AÇÕES 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - INFEÇÃO PELO CORONAVÍRUS SARSCOV-2 (AGENTE CAUSAL DA 

COVID-19) 

Acompanhando atentamente os primeiros sinais da receada, chegada da Epidemia por COVID 19 a 

Portugal, a Câmara Municipal elaborou uma Proposta Base de Plano de Municipal de Contingência, com 

a colaboração da empresa responsável pelos serviços de saúde e segurança no trabalho, a qual foi 

remetida para parecer da Delegada de Saúde local, tendo sido dado conhecimento da mesma à Câmara 

Municipal, em sua reunião de 3 de março. 

A 5 de março, tendo sido convocada a Comissão Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel, foi 

deliberada a ativação dos planos de contingência de todas as entidades ali representadas, num esfoço 

coletivo no combate à propagação do surto epidémico do novo Corona Vírus COVID 19. 

CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO COVID-19 

A 5 de março, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, e em acordo com o Despacho n.º 2836-

A/2020 de 02 de Março, dos Gabinetes dos Ministérios da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde, e a Orientação n.º 006/2020 da Direção 

Geral de Saúde, foi criado o Grupo de Trabalho COVID 19, constituído por elementos de diversos serviços 

municipais, com a missão de responder a um cenário de epidemia pelo novo Coronavírus, 

nomeadamente elaborar e monitorizar o Plano de Contingência Municipal, cuja redação final foi objeto 

de ratificação, por deliberação unânime, em reunião de câmara de 17 de março. 

CRIAÇÃO DE SUB COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL 

Para dar resposta a esta situação de pandemia, a Comissão Municipal de Proteção Civil constituiu uma 

Sub Comissão de Proteção Civil dedicada em exclusivo à pandemia COVID 19, coordenada pela Delegada 

de Saúde de São Bras de Alportel, que integra o Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, o 

Presidente da Câmara Municipal, o Comandante do Posto Territorial da GNR, o segundo comandante 

dos Bombeiros Voluntários e a representante da Segurança Social. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA PROPAGAÇÃO 

a. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual  

Garantir a máxima segurança dos trabalhadores e colaboradores do Município que se mantiveram em 

funções, no período de confinamento, para prestar os serviços básicos durante a pandemia do novo 

coronavírus COVID-19 foi desde logo uma prioridade. Para tal foram adquiridos diversos equipamentos 

de segurança individual, para distribuição aos trabalhadores e colaboradores, consoante o grau de 
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exposição e risco de cada função. Um investimento que ascende 43.917,93€ acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. 

b. Reuniões de Câmara Municipal por videoconferência 

De acordo com o Estado de Emergência decretado a 18 de março, através do Decreto do Presidente da 

República n.º 14-A/2020, de 18 de março, iniciando-se às 0:00 horas do dia 19 de março de 2020 e 

cessando às 23:59 horas do dia 2 de abril de 2020; e por forma a assegurar a continuidade do trabalho 

do município, o município implementou o regime de Reuniões de Câmara por videoconferência, a partir 

de 31 de março, tendo lugar no mesmo dia e horário anteriormente estipulado, de modo a permitir o 

isolamento social. Não sendo possível realizar as reuniões de forma pública, de acordo com o estipulado 

por lei, dada a intenção do município de promover a participação dos munícipes, as reuniões permitiram 

no entanto a participação mediante envio de questões a colocar, mediante envio de mensagens por 

correio eletrónico. 

A partir de 04 de junho, as reuniões de câmara voltaram a realizar-se de forma presencial, realizando-se 

no Salão Nobre, de modo a cumprir as distâncias de segurança. 

c. Delegação de Competência da Câmara Municipal no Presidente  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em Reunião em 17 de março aprovar a delegação para 

o Presidente da competência de Aprovação de Alterações Orçamentais através da delegação de 

competências da Câmara Municipal no Presidente. 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial 

de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no dia 

11 de março de 2020, estávamos perante uma situação excecional que exigia a aplicação de medidas 

extraordinárias e de caráter urgente.  

Considerando, também, que para fazer face a esta situação foi necessário proceder à aquisição 

extraordinária de produtos de higiene e limpeza, equipamentos de proteção individual, produtos 

alimentares, entre outros, pelo que foi necessário efetuar alterações orçamentais, através do reforço de 

determinadas rubricas, por contrapartida de outras. 

d. Medida excecional de redução dos efetivos presenciais 

Com base no Plano de Contingência COVID-19, o Município implementou uma medida excecional de 

redução dos efetivos presenciais ao mínimo para garantir os serviços mínimos essenciais à população. 

Neste Âmbito, foi criado um ponto único de atendimento central situado no gabinete do munícipe, 

dotada de uma barreira de proteção, numa primeira fase a funcionar apenas por marcação prévia e 

posteriormente sem necessária marcação mas num horário reduzido e com acesso condicionado como 

se mantém até hoje. 

Todos os serviços considerados essenciais mantiveram o seu funcionamento, com as devidas condições 

de segurança, como é o caso dos Serviços de Ambiente, o Piquete de Águas ou o Mercado Municipal, 

onde foram distribuídos equipamentos de proteção individual a trabalhadores e também a vendedores.  
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e. Carro de Som Informativo 

O Município iniciou a 29 de março a difusão sonora de informação através de uma viatura do município, 

devidamente identificada, que percorreu o concelho, para alertar as pessoas para evitar 

comportamentos de risco e apelar à adoção das recomendações de segurança. 

As mensagens foram gravadas em Português e Inglês, para melhor entendimento da importante 

mensagem pelos residentes estrangeiros do concelho. 

f. Estado de Emergência | Restrição de funcionamento dos estabelecimentos de venda 

ao público 

Atendendo à ativação do Plano de Contingência Covid-19, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, na reunião de 17 de março, ratificar um despacho que produziu efeitos imediatos e vigorou 

até ao dia 9 de abril, que determinou a restrição de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao 

público, nomeadamente: 

1. A restrição do horário das esplanadas e do funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público 

e de prestação de serviços para 1 minuto por dia com exceção dos seguintes estabelecimentos:  

a.a) Comércio de produtos alimentares e comercio de produtos para animais.  

a.b) Farmácias, parafarmácias, óticas, clínicas medicas e veterinárias, laboratórios de analises; 

a.c) Comércio de combustíveis, drogarias e similares;  

a.d) Serviços de reparação de automóveis e similares;  

Mais determinou que os estabelecimentos de restauração e distribuição alimentar deveriam optar por 

sistemas de take away ou entrega ao domicílio, respeitando as recomendações de segurança das 

Autoridades de Saúde, tendo sido estipulada a restrição do horário para os estabelecimentos de 

restauração e similares, que funcionam em regime take away, passando a funcionar nesse período, com 

o seguinte horário: das 11h00 às 21h30. 

Dada a importância de manter os procedimentos de segurança rigorosos, para travar o contágio, e o 

mais rapidamente possível podermos retomar a atividade económica do concelho, entendeu-se ser 

urgente, como reforço desta medida de combate à pandemia, estipular um horário de funcionamento 

para estes estabelecimentos, de modo a impedir estes incumprimentos.  

g. Plano de Desconfinamento | Restrição de horário de funcionamento do comércio e 

serviços do Município 

Considerando o término do Estado de Emergência Nacional e a Declaração do Estado de Calamidade em 

todo o território nacional, no seio do Plano Nacional de Desconfinamento, a partir de 4 de maio, foram 

determinadas em reunião de câmara em 12 de maio, as seguintes restrições: 

- A restrição do horário do funcionamento dos estabelecimentos de:  

1. Lojas Comerciais (com porta aberta para a rua até 200 m2)  
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Livrarias e comércio automóvel  

De 2.ª a sábado | 10h00 > 20h00  

2. Cabeleireiros / Barbeiros / Manicures/ Pedicures e similares  

De 2.ª a sábado | 08h00 > 20h00  

A funcionar em exclusivo com marcação prévia  

Mais ficou definida a obrigatoriedade na utilização a de máscara e do cumprimento de todas as regras 

de segurança e orientações da Direção Geral de Saúde. 

h. Plano de Comunicação 

Consciente da importância da informação, enquanto serviço essencial à comunidade, para sua proteção 

e promoção do seu bem estar, o Município procedeu à execução de um plano de comunicação no âmbito 

da pandemia. Este plano teve por estratégia apostar nas redes sociais, nomeadamente Facebook, 

Instagram e Youtube, para transmitir um largo conjunto de informações de relevante utilidade. 

Em complemento, o município criou no website da câmara um dossiê específico dedicado à pandemia. 

São Brás Acontece – Edições especiais 

No âmbito deste Plano de Comunicação, o Município entendeu por bem manter a publicação da Agenda 

mensal “São Brás Acontece” a partir do mês de Abril, num formato inovador. Muito embora os eventos 

tenham sido cancelados, as escolas fechadas e a vida como nunca a conhecemos, através desta 

publicação, pretendeu o município levar aos São-brasenses um bocadinho de sentido de normalidade 

aos seus dias, através da Agenda que há 2 décadas os acompanha mês após mês. 

MEDIDAS DE SOLIDARIEDADE E APOIO À FAMÍLIA 

a. Adaptação de Serviços Sociais 

Para proteção dos mais idosos foi suspenso o Circuito de transportes “Vir à Vila”: quer o circuito da serra 

para a Vila, como o circuito da periferia para a Vila, tendo sido reforçados e adaptados os projetos de 

intervenção comunitária, para apoio a esta população mais isolada e vulnerável. 

Neste contexto singular de forçado isolamento social, foi necessário encerrar, também, o atendimento 

presencial de apoio às vítimas de violência doméstica, no Centro de Apoio à Comunidade, mediante 

parceria com Associação de Apoio À Vítima, tendo sido o serviço assegurado através de atendimento 

telefónico. 

O atendimento presencial no Centro de Apoio à Integração de Emigrantes (CLAIM), garantiu o 

atendimento via telefone e e-mail. 

b. Criação de novo Serviço “Vamos às Compras por Si” 

Para apoio à população sénior isolada, sem retaguarda familiar, no seu isolamento social, o município 

criou um novo serviço de transporte de compras de bens alimentares e medicamentos.  
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c. Criação de novo Serviço “Linha Solidária” 

Para apoiar os idosos mais isolados, bem como todos os agregados familiares mais vulneráveis, os 

Serviços Socais criaram um novo serviço “Linha Solidária” para de forma concertada, prestar a ajuda 

necessária a quem mais precisa. 

d. – Criação de Banco de Voluntariado  

O Município criou o Banco de Voluntariado “COVID São Brás”, sob coordenação dos Serviços Sociais, para 

complemento à Rede de Voluntariado “São Brás Solidário”, para dar resposta a um conjunto de 

necessidades na comunidade, integrando um largo conjunto de grupos e pessoas que individualmente 

revelaram o seu interesse e disponibilidade.  

e. Equipa Psicossocial coordenada pelos Serviços Sociais 

Para responder à crise provocada pela pandemia, os Serviços Sociais constituíram-se em equipa 

psicossocial, que permitiu ter todos os dias na linha de apoio um psicólogo e um técnico de apoio social. 

Esta equipa mantem-se ativa e no terreno, avaliando as necessidades de prestando a ajuda necessária, 

mediante o reforço de todos os serviços e respostas sociais. 

f. Alargamento do prazo para pagamento das faturas de água, saneamento e resíduos e 

rendas relativas a fogos de habitação e outros espaços municipais 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 31 de março ratificar o despacho que 

incluía as seguintes medidas: 

1. A suspensão do pagamento presencial, na câmara municipal, exceto se for com marcação prévia, de 

todas as taxas, tarifas, preços, rendas e outros tributos municipais, mantendo-se ativas as demais formas 

de pagamento;  

2. O alargamento do prazo, até 30 de junho de 2020, para o pagamento das faturas do fornecimento de 

água, saneamento e resíduos sólidos, emitidas a partir de janeiro, sem juros de mora ou processo de 

execução fiscal;  

3. O alargamento do prazo, até 30 de junho de 2020, para o pagamento das rendas relativas a fogos de 

habitação municipal e outros espaços do município, referentes aos meses de abril e maio, sem qualquer 

agravamento.”  

FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 

Na continuidade do Plano de Contingência ativado, procurando ajustar a atividade do município e as 

suas respostas, face às necessidades da população, no presente e no futuro exigente, com duros desafios 

para a economia local e vida das famílias, o Município criou, em reunião de 17 de abril, o Fundo Municipal 

de Emergência COVID-19, dotado de meio milhão de euros, em resultado de uma revisão orçamental, 

com verbas de investimento que o município prescindiu por não considerar prioritárias no contexto 

atual. Está previsto o eventual reforço do Fundo, caso seja necessário, mediante um exercício de 

constante reavaliação. 
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[Anexo: Ponto de situação atual da execução do Plano de Ação do Fundo Municipal de Emergência] 

I - PRIORIDADE À PREVENÇÃO – REFORÇO DOS MEIOS DE COMBATE À PROPAGAÇÃO E 

CUIDADOS DE SAÚDE 

a. Desinfeção das Ruas 

A desinfeção das ruas foi uma das primeiras medidas adotadas para prevenção da propagação do vírus, 

realizada principalmente nos espaços mais críticos e onde existem mais aglomerados de pessoas, 

nomeadamente nas entradas dos supermercados, farmácias, correio e centro de saúde 

b.  Criação de Zonas de Apoio à População (ZAP) 

O Município empenhado em antecipar as melhores respostas para os desafios que possam surgir da 

evolução da situação de pandemia, criou duas Zonas de Apoio à População, sob coordenação do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, com o apoio da Unidade de Serviços Sociais e no âmbito das decisões 

tomadas pela Sub Comissão Municipal de Proteção Civil. As duas Zonas de Apoio à População fora criadas 

nos pavilhões desportivos Municipal e da Escola Secundária, equipados com 60 camas, devidamente 

preparadas para receber quem delas precisar. 

Um trabalho concretizado, pelos trabalhadores do Município, com a colaboração dos Bombeiros 

Voluntários de São Brás e do Exército Português, contando com a generosa colaboração em cedência de 

equipamentos e materiais do Moto Clube Unidos da Estrada, do núcleo local da Cáritas e do Exército de 

Salvação. 

c. Rede de Produção de Máscaras sociais São-brasenses  

No âmbito do Plano de Contingência, sendo considerada prioritária a disponibilização e acesso de 

equipamentos de proteção individual, foram realizados imensos esforços na aquisição destes 

equipamentos, tendo sido muito difícil a obtenção dos mesmos dada a imensa procura no país e no 

mundo, o que causou um atraso na entrega das encomendas realizadas. 

Nesta circunstância, e de modo a dar prioridade à Prevenção, entendeu o município dar seguimento à 

aposta na criação de unidades e redes locais de produção de equipamentos de proteção individual. 

O projeto sediado no Centro de Artes e Ofícios, com o apoio da Casa do Artesão, envolveu retrosarias, 

costureiras, alfaiates e artesãos, com grande empenho de um conjunto de colaboradores do município,  

na produção de 19.000 máscaras sociais (cujo modelo foi previamente avaliado e recomendado pela 

Autoridade de Saúde Local) que foram distribuídas gratuitamente a toda a população do concelho 

(distribuídas em kit de 2 unidades por são-brasense). 

Os materiais foram adquiridos nos estabelecimentos de comércio tradicional. A cada costureira, alfaiate 

ou artesã, foi facultado o material e também uma justa compensação, que tomou a forma de vales de 

compras no comércio local, de modo a promover a economia circular. 
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d. Máscaras Solidárias Juniores e Chapéus com Viseiras 

O Município entendeu alargar esta iniciativa a todas as crianças do concelho com idades compreendidas 

entre os 6 e aos de 12 anos, tendo sido produzidas 1500 máscaras juniores com um suporte extra para 

maior conforto. 

Ainda para proteção dos mais pequeninos, o Município antecipando a reabertura dos Jardins de Infância, 

produziu 400 chapéus-viseira que foram distribuídos aos jardins-de-infância para uso exclusivo nestes 

espaços e para algumas atividades, de modo a promover a melhor segurança das crianças. 

e. Rede Solidária de Produção de Viseiras de Proteção Individual 

Num período de escassez de equipamentos de segurança individual, o Município promoveu a criação de 

uma rede de produção de viseiras de proteção, tendo por base a iniciativa solidária de dois jovens São-

Brasenses, produtores e mentores deste projeto, que nasceu pela iniciativa do município na sua união e 

na coordenação de toda a logística (aquisição de material, contactos, divulgação, colaboradores e meio 

de transporte). O projeto permitiu a produção de 4.500 viseiras, com recurso a impressão 3D, 

distribuídas a profissionais de saúde, entidades de segurança estabelecimentos comerciais, tendo 

contando com 7 produtores e dezenas de colaboradores e beneméritos. 

A linha de produção foi assegurada pelos técnicos do Gabinete Municipal de Desporto auxiliados pelo 

Serviço de Eletricidade. 

f. Apoio à realização de Testes COVID-19 aos utentes e colaboradores do Lar da Santa 

Casa da Misericórdia 

O Município, mediante o Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiou a realização de testes a todos os 

utentes do Lar de Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel e todos os 

colaboradores, que se encontravam em atividade e com contacto direto ou indireto com os idosos, uma 

iniciativa que decorreu do protocolo estabelecido entre o Ministério da Segurança Social e o Algarve 

Biomedical Center. Esta ação foi desencadeada numa perspetiva preventiva, dado que nesta instituição 

não existiu qualquer caso sinalizado ou em vigilância.  

g. Realização de Testes COVID-19 a funcionários dos Jardins de Infância 

Em harmonia com o Plano Nacional de Desconfinamento, reabriram os estabelecimentos de pré-escolar, 

do município e da Santa Casa da Misericórdia, a 02 de junho. 

Para preparar a sua reabertura, com a máxima proteção e segurança, e de modo a que esta reabertura 

se realizasse com a mesma garantia de segurança do que havia acontecido com as Creches, num 

investimento do Município, foram testados todos os profissionais dos estabelecimentos de pré-escola, 

antes de abrir portas. Diariamente, são medidas as temperaturas a crianças e pessoal docente e não 

docente. Todos os colaboradores usam sempre máscara, bata e calçado para uso exclusivo nos Jardins 

de Infância e foram também reforçados todos os cuidados de higiene, com ações de limpeza e 

descontaminação realizadas várias vezes ao dia, entre todo um conjunto de medidas de segurança. 
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h. Apoio para aquisição de material e equipamentos médicos 

A situação excecional que se viveu e a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 no início 

de Março exigiu a rápida aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente, para dotar o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) com recursos materiais que permitam o cumprimento da sua missão prevenção, 

contenção, mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por COVID-19.  

Com este sentido, foi intenção dos 16 Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Algarve 

(CI-AMAL) contribuir para a promoção da prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção 

epidemiológica por COVID-19, através do apoio a entidades que fomentem aquele desiderato, como é o 

caso da Associação para o Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação 

Biomédica do Algarve, AD-ABC. Deste modo, cada um dos Municípios do Algarve contribuiu segundo a 

sua dimensão, com um apoio financeiro urgente.  

Neste âmbito, por deliberação unânime a 31 de março, foi aprovada a proposta de contribuição do 

Município de São Brás de Alportel num valor de €75.000,00. 

Entendeu o município que importa,  

II – MEDIDAS DE SOLIDARIEDADE E APOIO À FAMÍLIA 

a. Linha da Amizade 

A criação deste novo serviço procurou combater a solidão, mantendo através do telefone, o contato com 

aqueles que vivem mais isolados e sozinhos, permitindo avaliar o seu estado e ajudar prontamente com 

que é necessário. 

b. Serviço de entrega de refeições  

O reforço da ajuda alimentar foi a primeira medida tomada pelo município neste contexto de crise. A 

verba para aquisição de alimentos foi prontamente reforçada, a parceria da Plataforma de Ajuda 

Alimentar uniu-se mais ainda e neste momento são distribuídos mais cabazes e com maior regularidade, 

para fazer face às crescentes necessidades. 

Este Serviço abrange: 

- Famílias com crianças em idade escolar. Com o apoio do Agrupamento de Escolas, o Município iniciou 

um novo serviço de distribuição de refeições, em regime de take away, a crianças e jovens, oriundos de 

famílias com maiores dificuldades económicas e sociais. As refeições foram confecionadas no Refeitório 

da Escola Secundária, com equipas das diversas cozinhas das escolas do concelho. 

Este apoio excecional será prolongado até ao final de julho, devendo ser retomado a 1 de agosto e sendo 

assegurado, durante o período e pausa, apoios alimentares complementares. 

- Outros agregados familiares e cidadãos isolados. Com o apoio da Santa Casa da Misericórdia, através 

do seu Refeitório Social, foi possível ainda criar, desde a primeira hora, um serviço de ajuda alimentar a 

famílias e cidadãos isolados, mediante entrega de refeições em take away. 
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Estes apoios são atribuídos mediante análise e acompanhamento dos Serviços Sociais do Município, que 

coordena a Plataforma Local de Ajuda Alimentar, em parceria com a Junta de Freguesia, a equipa de 

Protocolo (CCD / Segurança Social) que acompanham as famílias beneficiárias de Rendimento Social de 

Inserção, os núcleos da Cáritas, do CASA e do Exército de Salvação. 

c. Atribuição de apoio ao programa de apoio alimentar 

Dado o meritório trabalho desenvolvido pelo Centro de cultura e desporto dos trabalhadores da câmara 

Municipal e Junta de Freguesia (CCD) junto da comunidade, enquanto Instituição Particular de 

Solidariedade Social, nomeadamente enquanto entidade recetora do Programa Comunitário de Ajuda 

Alimentar a Carenciados (PCAAC), tendo aumentado o número de agregados familiares beneficiários, o 

que permitiu um amplo reforço da Plataforma de Local de Ajuda Alimentar, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, em reunião de dia 28 de maio, aprovar proposta para cedência de um apoio 

financeiro no valor de €1.020,00 ao CCD para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos 

de refrigeração, para reforço da capacidade de armazenamento.  

d. Campanha Informática Solidária 

Atendendo a que o encerramento das escolas (a 16 de março) e a adaptação ao ensino digital trouxe 

dificuldades acrescidas às crianças e jovens que vivem em lares com menores recursos económicos, dado 

que quando em casa não há um computador ou possibilidade de acesso à internet, é naturalmente mais 

difícil para os alunos acompanhar as aulas digitais e fazer os trabalhos entregues pelos professores; para 

promover a igualdade de oportunidades para todos, que se entende por princípio basilar nas políticas 

públicas, de sobremaneira nas políticas públicas locais e para que todas as crianças e jovens são-

brasenses possam ter em sua casa um computador com acesso a internet, o Município de São Brás de 

Alportel adjudicou a aquisição de cerca de uma centena de equipamentos informáticos, entre 

computadores (65) e dispositivos de acesso à internet. Estes equipamentos que representaram um 

investimento superior a 22000 € foram disponibilizados, pelo Agrupamento de Escolas aos alunos do 3.º 

ciclo e do ensino secundário que não têm estes equipamentos. 

III – APOIO À ECONOMIA LOCAL 

a. Novo serviço de Apoio Especializado para Empresários 

A criação de um novo Serviço de Apoio a Empresários e Agentes da economia local, especializado nesta 

matéria, sob coordenação do Gabinete do Empreendedor foi uma das primeiras medidas lançadas pelo 

município. Informar e apoiar no acesso aos apoios, apoiar na recuperação ou reconversão do negócios e 

nos novos projetos, bem como  

Para cada setor económico, é elaborado e atualizado constantemente um dossiê informativo, 

disponibilizado no website do município: www.cm-sbras.pt. 

b. Isenção do pagamento de rendas de Espaços Comerciais e Bancas em espaços 

Municipais 

Em reunião de Câmara de 31 de março foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho de isenção 

do pagamento de rendas de Espaços Comerciais e Bancas em espaços Municipais, medida que pretendeu 
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minimizar o impacto económico desta situação para os comerciantes e empresas que a sua atividade por 

motivo de força maior e de interesse público, nomeadamente: 

1. A isenção do pagamento das rendas mensais correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 

2020, relativas aos espaços de comércio e serviços arrendados pelo Município de São Brás de Alportel, 

com atividade suspensa  

2. A isenção do pagamento das taxas mensais de ocupação de espaços no mercado municipal, relativas 

às lojas e bancas com atividade suspensa ou que a venham a suspender nos meses de abril, maio e junho 

de 2020, mediante comunicação prévia à Câmara Municipal desse facto até ao 6.º dia útil anterior ao 

final dos meses de março, abril e maio;  

Mais foi definido permitir que os comerciantes que dispõem de mesas atribuídas no Mercadinho de 

Produtores possam, em alternativa aos sábados, vender os seus produtos num dos dias em que o 

Mercado está a funcionar (de 2.ª a 6ª feira), de abril a junho de 2020, sendo cobrada a taxa diária 

aplicável nos termos do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do município em vigor.  

O impacto financeiro nas receitas do município previsto com estas medidas de isenção de rendas e de 

taxas no período de abril a junho foi estiado, num mínimo, de € 4.920,49.  

c. Extensão dos prazos em 45 dias para execução de obras  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 12 de maio autorizar a prorrogação do 

prazo para execução de obras, de forma a assegurar a sua concretização.  

Tendo em conta que no dia 18 de março foi declarado o estado de emergência, que se prolongou até ao 

dia 2 de maio, durante o qual todas as atividades estiveram sujeitas a fortes contingências e limitações, 

esta extensão de 45 dias aplicou-se aos prazos já em curso quando foi declarado o Estado de emergência, 

aplicando-se aos alvarás de licenciamento de obras de edificação já iniciados e em curso à data da sua 

entrada em vigor, sem prejuízo da salvaguarda dos atos já praticados.  

d. Emissão de vales de compras no comércio local  

No âmbito da estratégia de promoção da economia local, entendeu o Município emitir um conjunto de 

vales de compras no comércio local, a distribuir aos cerca de 80 artesãos, costureiras e alfaiates 

integrados na rede de produção de máscaras sociais, num valor global estimado em 6.600€, distribuído 

por vales de 10€/20€ e 50€. A proposta de missão de vales foi aprovada por unanimidade em reunião de 

26 de maio. 

e. Medidas de apoio ao empreendedorismo 

Em complemento às medidas de apoio à economia local, em reunião de câmara de 24 de junho, o 

executivo municipal deliberou incrementar um novo conjunto de medidas de apoio ao 

empreendedorismo, que visam sobretudo apoiar a fixação e criação de novas empresas e 

estabelecimentos no concelho, bem como fomentar as sinergias. 
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f. Campanha de promoção turística “Vá para fora cá dentro mesmo” 

Na continuidade da implementação de uma estratégia de menorização dos impactos da crise no setor 

do turismo, dado ser um setor estratégico, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, em sua 

reunião de 09 de junho, aprovar a emissão de vales de €25 para utilização em estabelecimentos de 

alojamento e restauração, no âmbito da campanha turística “Vá para fora cá dentro mesmo”. 

A primeira ação alvo desta iniciativa foi a oferta de vales turísticos aos artistas participantes na Gala “São 

Brás a Cantar” integrada no programa comemorativo do 106.º aniversário do município, assinalado no 

passado dia 1 de junho, adaptado ao contexto de pandemia, iniciativa que pretendeu valorizar os valores 

e talentos locais, tendo contado com a participação de cerca de 20 artistas São-brasenses.  

Considerando que aos artistas é comumente assegurado, por parte da organização dos eventos, 

alimentação em restauração local e alojamento, e porque se entende que os artistas locais são 

igualmente merecedores destas oferendas, propôs-se a emissão de vales turísticos para uso nos 

estabelecimentos de restauração e alojamento, a distribuir aos artistas participantes, para utilização nos 

estabelecimentos de restauração e alojamento do concelho, em vales de 25€, prevendo-se um valor 

global de 2.000€.  

g. Dinamização do comércio local – Campanha “Compre Cá Dentro” 

Para apoio incentivo ao consumo local, o município lançou prontamente a campanha “São Brás de 

Alportel – Compre cá dentro”, que se reveste de um conjunto de ações, entre as quais a criação de 

materiais de divulgação e a criação do Grupo “Compre Cá Dentro” nas redes sociais”. 

h. “Verão Prata”  

Na continuidade das estratégias municipais de dinamização do comércio local, com as necessárias 

adaptações ao contexto atual de pandemia, o município promove a iniciativa “VERÂO PRATA 2020”, dado 

que a iniciativa prevista para o dia 20 de junho não pôde realizar-se nos moldes de edições anteriores, e 

que o apoio ao comércio tradicional é neste momento uma necessidade com maior premência. 

A iniciativa decorre de 20 de junho a 11 de julho, sem quaisquer palcos ou locais de concentração de 

aglomerados, incentivando ao consumo no comércio local, co promoções e propostas apelativas. 

O Município disponibiliza oferta de vales de compras no valor global de 1200€ bem como vales de 

restauração no valor de 360€, os quais são sorteados para apoio À economia local. 

i. Realização de Mini São Brás Fashion 

Em complemento a esta iniciativa e dada a impossibilidade de realizar a edição de 2020 do Desfile de 

Moda São Brás Fashion, o Município está a realizar uma iniciativa que procura promover e valorizar o 

comércio local, mediante realização de pequenos desfiles individuais, com todas as condições de 

segurança, os quais são gravados previamente e transmitidos posteriormente nas redes sociais. 



 

19 

  

2. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

1. OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR 

(ARQUITETURA) 

A Câmara Municipal, em sua reunião de 18 de fevereiro, deliberou por unanimidade aprovar a abertura 

de um procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho na categoria de técnico superior 

de arquitetura, na área de Reabilitação da Arquitetura e Núcleos Urbanos, para reforço da Unidade 

Urbanismo.  

2. OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL (CANTONEIRO DE LIMPEZA) 

A Câmara Municipal, em sua reunião de 31 de março, deliberou por unanimidade aprovar a abertura de 

um procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho de dois assistentes operacionais, 

para o exercício de funções de Cantoneiro de Limpeza, de modo a reforçar a equipa do Serviço de Gestão 

de Resíduos e Limpeza Urbana, da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos, da Divisão Técnica 

Municipal 

3. Ocupação de um posto de trabalho na categoria de Fiscal, da carreira 
Especial de Fiscalização 

A Câmara Municipal, em sua reunião de 26 de maio, deliberou por unanimidade aprovar a abertura de 

um procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho de Fiscal, da Carreira Especial de 

Fiscalização, de modo a suprir a vaga causada pela aposentação de um trabalhador no Servço de 

Fiscalização da Divisão Técnica Municipal 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA 
 

1. ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS RURAIS 

Com dois terços do seu território localizados em plena Serra do Caldeirão, o município São Brás de 

Alportel detém uma localização privilegiada, com uma valiosa riqueza natural, que é ao mesmo tempo 

motivo para uma preocupação acrescida e constante com a ameaça dos fogos rurais. 

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

passo para definir um programa de ação adequado à realidade do município, tarefas que têm vindo a ser 

desenvolvidas ao longo deste semestre, num trabalho coordenado pelo Serviço Municipal de Proteção 

Civil e pelo Gabinete Técnico Florestal, em estreita proximidade com o Corpo de bombeiros, a GNR e a 

Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, uma parceria fundamental nesta missão. 
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Fruto deste trabalho, em reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada no passado dia 4 de 

junho, foi apresentada a Estratégia de Prevenção de Incêndios Rurais para o ano em curso, da qual se 

destacam um conjunto de 12 medidas que abaixo se enumeram: 

1. LIMPEZA DE BERMAS 

Está em curso a operação de limpeza de bermas numa vasta extensão de território, trabalho 

desenvolvido por iniciativa e investimento da Câmara Municipal, mediante adjudicação a empresas (94 

Km), e diretamente pelos serviços municipais aproximadamente (120 Km).  

Complementa este trabalho a missão da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, que 

neste momento já completou 11km de limpeza de bermas 

2. CRIAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA 

Após a criação do relevante Ponto de Água a sul do concelho, operacional desde março de 2019, o 

Município encontra-se neste momento a aguardar o parecer das entidades competentes para criação do 

um novo Ponto de Água a norte, para abastecimento de meios aéreos (helicópteros) em situações de 

incêndio rural. Uma necessidade identificada, no âmbito do trabalho da Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta.  

3. FAIXA DE REDE SECUNDÁRIA 

Encontra-se finalizado o processo de adjudicação, aguardando-se a assinatura do contrato, para 

execução de uma faixa de rede secundária de aproximadamente 89 ha na área serrana do concelho, num 

troço coincidente com a faixa de rede primária. 

Estes trabalhos da maior importância para dar continuidade ao esforço anteriormente realizado são 

complementados pela realização de uma faixa de gestão de combustível para proteção do aglomerado 

populacional do Alportel, justamente entre a Fonte Férrea e a Ribeira do Alportel, com uma área de 

aproximadamente (19 ha), dadas as caraterísticas de perigosidade do território e de riqueza da paisagem. 

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

POR ELA” 

O Município dá continuidade a esta campanha de sensibilização junto de toda a população, por diversos 

meios de informação do município alertando para a importância de proceder à limpeza de terrenos e 

para a assunção de comportamentos preventivos.  

5. SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 

Foram realizadas, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), sessões de informação, 

nomeadamente na participação na disciplina de Educação Cívica da Universidade Sénior. 
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6. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Foram realizadas, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), ações de sensibilização junto das 

comunidades rurais, através do Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta, informando e 

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

da nossa Floresta. Um trabalho permanente e contínuo. 

7. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

Estão a decorrer ações de fiscalização relativamente à limpeza de terrenos em redor de habitações, em 

continuidade da campanha de informação desenvolvida a nível nacional e empenhadamente a nível 

local, com o envolvimento do Serviço de Fiscalização do município e em parceria com as equipas da GNR 

e serviços específicos como sejam GIPS e SEPNA.  

8. ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA POPULAÇÃO SERRANA E GEORREFERENCIAÇÃO 

DE HABITAÇÕES 

Este importante trabalho de constante atualização está a decorrer com a coordenação do Serviço 

Municipal de Proteção Civil (SMPC), SMPC e o apoio dos Serviços de Ação Social da Câmara Municipal e 

Corpo de Bombeiros, para permitir ter um conhecimento mais aprofundado da população que reside na 

área serrana do concelho, e que poderá fazer toda a diferença caso seja necessário realizar uma 

intervenção de proteção civil. 

9. REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

De forma a apoiar os técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e Gabinete Técnico Florestal, 

nos seus trabalhos no terreno, recentemente foram adquiridos pela autarquia, dois Tablets com acesso 

a cartografia digital do concelho e da região, bem como 20 camas desdobráveis para operacionalização 

de Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP), que já foram colocadas em utilização nas Zonas 

de Apoio à População montadas para acolher doentes com COVID-19.  

10.  LIMPEZA DE CAMINHOS PELA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO 

CALDEIRÃO (APFSC) 

Ao abrigo desta parceria do Município com a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão 

foi possível proceder à limpeza de vários caminhos florestais e acessos em volta dos aglomerados 

urbanos. Neste momento estão também a ser desenvolvidos esforços para finalização da constituição 

de duas novas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF´s) no concelho, nomeadamente ZIF Cabeça do Velho 

e ZIF Cova da Muda. 
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11. VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS 

O Município, em parceria com a Junta de Freguesia e o projeto “Jovens Felizes <> Famílias Seguros” está 

a preparar uma ova edição do programa de “Voluntariado Jovem para as Florestas”, que consiste num 

programa promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), para jovens entre os 18 

e os 30 anos, que decorre no período de 15 dias, nos quais são realizadas ações de vigilância, 

sensibilização, reflorestação, limpeza e levantamentos no espaço rural e florestal do concelho. 

12. PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES DE CAÇADORES   

De forma a potenciar os recursos locais e a incrementar o envolvimento ativo das comunidades, nesta 

missão cívica comum, foram realizadas ações de proximidade, promovidas pela Câmara Municipal junto 

das associações de caçadores, exímias conhecedoras do território da sua zona de caça associativa, pelo 

que se considera importantes parceiras neste desígnio. A autarquia prepara a aquisição de equipamentos 

para estabelecimento de acordos com estas associações de modo a estarem preparadas para colaborar 

nesta missão. 

 

2. MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Dada a suprema relevância das Medidas de Autoproteção enquanto procedimentos de organização e 

gestão de segurança para a manutenção das condições de segurança contra incêndios definidas em 

projeto e a garantia da existência de uma estrutura mínima capaz de dar resposta a qualquer tipo de 

emergência, o Município procedeu à adjudicação da prestação de serviços de elaboração de medidas de 

autoproteção para diversos edifícios da autarquia à empresa Alves & Rasteiro, Lda, pelo valor de 7.995,00 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

III. EDUCAÇÃO 

1. ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na sua reunião de 17 de março último, autorizar a 

transferência de 550,20€ ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, no âmbito das suas 

competências na área da educação, nomeadamente no que se refere aos auxílios económicos para visitas 

de estudo dos alunos de 1º ciclo do ensino básico com menores recursos. 

2. ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

DO ENSINO básico 

Presente o ofício n.º 88, de 29 de maio de 2020, remetido pelo Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas, a solicitar a atribuição de verba, no âmbito do apoio regular à comparticipação das despesas de 
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consumos correntes com a Educação Pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, em reunião de dia 09 de junho autorizar a transferência de 3.000€ (três mil 

euros) ao Agrupamento nos termos da legislação em vigor. 

3. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) NO PRÉ-
ESCOLAR -  

Tendo o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, estabelecido medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, entre as quais a promoção de 

medidas de aumento das possibilidades de distanciamento social e isolamento profilático, tendo o seu 

artigo 9.º decretada a suspensão de atividade letivas e não letivas e formativas com efeitos a 16 de março 

de 2020, o que levou a uma redução de 12 dias úteis durante o mês e março por relação ao calendário 

escolar previsto, entendeu o município ajustar o valor da mensalidade destas atividades de animação e 

apoio à família, vulgarmente designadas de Prolongamento de Horário. 

Neste sentido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 31 de março, aprovar a 

redução do valor da comparticipação mensal das famílias relativa ao mês de março de 2020 para: € 10,90 

para os alunos sem escalão e € 5,50 para os alunos do escalão B . 

4. MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 

Durante o período de pandemia e dado o encerramento da larga maioria dos edifícios escolares, o 

município antecipou alguns trabalhos de manutenção do parque escolar, para  proceder às necessárias 

intervenções para prestação de um ensino de qualidade ás crianças e jovens do concelho. 

REFEITÓRIOS ESCOLARES 

Para manter a qualidade das condições do refeitório escolares, o Município procedeu recentemente à 

aquisição de novos tabuleiros para o refeitório da Escola E.B 2/3 Poeta Bernardo de Passos, fornecimento 

adjudicado à empresa Palma e Palma – Representações, Lda pelo valor de €1.053,00 acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 

MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA EB1 N.º2 

No âmbito das suas competências na área da educação e no sentido de garantir as condições para um 

ensino de qualidade, o Município procedeu à aquisição de novo mobiliário escolar para a Escola EB1 nº2, 

fornecimento adjudicado à empresa Mobapec – Mobiliário Escolar, Lda. pelo valor de €2.243,00 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS E FIXAS 

Tendo em vista a modernização do parque escolar e a garantia de melhores condições de trabalho e 

estudo, o Município procedeu à adjudicação do fornecimento de comunicações móveis e fixas de voz e 



 

24 

  

de dados para serviços da autarquia, escolas do pré e do 1º ciclo à empresa MEO Serviços de 

comunicações e Multimédia, S.A. pelo valor de €16.291,67 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

5. PLANO E MELHORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS ESCOLAS DO 

CONCELHO 

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

aprovação de duas candidaturas apresentadas ao programa de apoio comunitário CRESC Algarve 2020 – 

Medida de Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local, a Câmara Municipal 

adjudicou à empresa Rolear On pelo montante de €74.999,00 a execução de um conjunto de obras de 

melhoria de eficiência energética na Escola EB 1 n.2. 

Não sendo possível a sua concretização no decorrer do ano letivo os trabalhos ficaram suspensos, tendo 

sido retomados no final de maio de 2020, dada a suspensão das aulas presenciais, encontrando-se em 

curso e a decorrer a bom ritmo prevendo-se a sua conclusão no prazo de 60 dias. As intervenções incluem 

a remoção e substituição da cobertura em fibrocimento, a instalação de luminárias de tecnologia led, a 

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

fotovoltaico para autoconsumo entre outras intervenções de reforço de isolamento térmico nas 

coberturas.  

O investimento no Plano Municipal de eficiência energética permite a melhoria da qualidade de vida de 

quem frequenta o parque escolar e poupança energética para o município.  

No mesmo âmbito, já em 2019 havia sido concluída a obra de melhoria de eficiência energética da Escola 

EB1 n1. 

No que se refere à Escola Básica Poeta Bernardo Passos, pese embora não se tratando de um edifício do 

município, a intervenção prevista para a Escola Básica Poeta Bernardo Passos tem projeto concluído, 

aguardando-se para muito breve a abertura de candidaturas para em breve ser uma realidade, 

encontrando-se esta intervenção inscrita inclusivamente na lista de edifícios escolares que poderão ser 

alvo de intervenção, publicada muito recentemente. 

IV. JUVENTUDE 

PROJETO “JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIAS FELIZES” 

O Município prossegue o seu trabalho de apoio às famílias e aos jovens são-brasenses, nomeadamente 

com o desenvolvimento do projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes”, sediado no Espaço Jovem, 

promovido em parceria pela autarquia, sob coordenação do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com financiamento do 

Ministério da Administração Interna.  
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Durante o período de pandemia o projeto reajustou-se de modo a apoiar os jovens e as famílias neste 

cenário singular. 

A dinâmica do projeto conta com a rede de apoio psicossocial que promove atendimentos para jovens e 

famílias, apoio psicológico, atividades diversas, iniciativas de promoção do empreendedorismo e da 

empregabilidade dos jovens, a par da promoção da saúde, entre outras áreas de intervenção. 

PROJETO DE VOLUNTARIADO “APOIO MAIOR” 

No âmbito deste trabalho desenvolvido com os jovens, e em parceria com a Junta de Freguesia, o Projeto 

“Jovens Seguros <> Famílias Felizes” colaborou na realização de um projeto de Voluntariado Jovem ao 

abrigo do Programa “Apoio Maior” promovido pela Delegação de Faro do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude. Uma experiência muito enriquecedora para os jovens dado o envolvimento 

com diversas entidades da comunidade, na partilha da missão de ajudar quem mais precisa em contexto 

de pandemia. 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO AGRUPAMENTO 1330 DE ESCUTAS 

Na continuidade do Plano de Contingência COVID 19, procurando ajustar a atividade do município e as 

suas respostas, face às necessidades da população, no presente e no futuro próximo que se avizinha 

muito exigente, sendo prioritária a disponibilização e acesso a equipamentos de apoio à comunidade, 

para melhor organização da resposta à emergência, e considerando o meritório trabalho desenvolvido 

pelo Agrupamento 1330 de São Brás de Alportel do corpo Nacional de Escutas junto da comunidade, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade em reunião de Câmara no dia 12 de Maio, aprovar a 

atribuição de apoio financeiro de €2.176,49 para fazer face às despesas com a aquisição de  tendas 

desdobráveis. 

V. POLÍTICAS SOCIAIS E APOIO À FAMÍLIA 
As consequências sociais desta crise sanitária motivam o trabalho constante da Unidade de Serviços 

Sociais, que se manteve no terreno, ajustando as condições de trabalho às exigências da pandemia e 

procurando dar resposta a quem mais precisa com adaptação de serviços e criação de novas respostas. 

1. LOJA SOCIAL 

No âmbito do Plano de Contingência, de forma a fazer frente ao aumento do número de pedidos de 

apoio para bens alimentares no concelho, o Município procedeu à adjudicação do fornecimento de 

alimentos para a preparação de cabazes alimentares à empresa Inter São Brás de Alportel 

Supermercados, Lda, pelo valor de 3.007,10 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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2. PARQUE DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 

1. REMODELAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL  

Encontram-se concluídas as intervenções de melhoria e acessibilidade, numa habitação municipal, 

trabalhos adjudicados à empresa AL Consige Unipessoal Lda, pelo valor de €26.440,00 acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. 

2.PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NA ÁREA DA HABITAÇÃO SOCIAL – JUNTA DE FREGUESIA DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Consolidando o profícuo trabalho na área da habitação social que é desenvolvido em parceria pelo 

Município e pela Freguesia, em reunião de câmara de 17 de março, foi aprovado por unanimidade a 

proposta de assinatura de um protocolo de colaboração entre ambas as autarquias, na área da habitação 

social, que tem como objetivo geral o desenvolvimento de um trabalho conjunto, com vista à melhoria 

da oferta de habitação social no concelho. 

3. QUOTA- APAV – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À VÍTIMA 

Na continuidade do apoio que o Município desde há muito presta à Associação Portuguesa e Apoio À 

Vítima, aliás ao brigo do qual negra o município uma rede regional de apoio Às vítimas de violência 

doméstica, acolhendo no concelho um polo de atendimento desta associação, a Câmara Municipal 

deliberou em reunião de dia 17 de Abril, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota anual no 

valor de €700,00. 

VI. DESPORTO 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

CLUBE DE TÉNIS E PADEL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  

No âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e 

o desenvolvimento dos seus projetos, a Câmara Municipal deliberou em reunião de 18 de fevereiro 

último atribuir Clube de Ténis e Padel de São Brás de Alportel um apoio financeiro no valor de 1.223,70€, 

para poio à aquisição de cadeiras de arbitragem, de modo a que o clube continue a desenvolver o seu 

bom trabalho de formação e competição. 

 “AÇÃO DE ANDEBOL – DESPORTO ADAPTADO”  

No âmbito do apoio ao desenvolvimento do desporto adaptado, enquanto veículo primordial para a 

inclusão, pelo desporto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 17 março, 

autorizar a transferência de 82,00€ (oitenta e dois euros) ao Agrupamento de Escolas José Belchior 
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Viegas para apoio à realização da Ação de Andebol - Desporto Adaptado, que se realizou no passado dia 

18 de fevereiro. 

2. PRIDE 2020 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS – PROPOSTA DE PARCERIA 

AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIOS 

A Câmara Municipal acompanhou a preparação da Candidatura apresentada ao PRIDE 2020 - Programa 

de Reabilitação de Instalações Desportivas, por parte da Sociedade Recreativa 1º de Janeiro, com o 

objetivo de ampliar os balneários e construir novas instalações sanitárias de apoio do Polidesportivo 

Municipal e Campo Municipal Sintético. 

3. MANUTENÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO 

Durante o período de pandemia e dado o encerramento dos equipamentos desportivos, o município tem 

vindo a proceder a alguns trabalhos de manutenção. 

PISCINAS 

Têm vindo a decorrer obras de manutenção nos complexos de Piscinas Cobertas e Descobertas para que 

a sua reabertura decorra com todas as condições de segurança e conforto. 

ELETRICIDADE NOS NOVOS BALNEÁRIOS – CAMPO SINTÉTICO 

O Município procedeu à adjudicação do fornecimento de trabalhos de eletricidade e telecomunicação 

para os novos balneários – Campo Sintético à empresa Constâncio & Rodrigues, Lda,  pelo valor de 

€450,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

VII. ASSOCIATIVISMO 

ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO E PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO 

MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2020 

Por força da pandemia da Covid-19, que estabeleceu medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, entre as quais a promoção de medidas de 

aumento das possibilidades de distanciamento social e isolamento profilático, ocorreu uma significativa 

redução da atividade económica de uma forma geral, e também das atividades desportivas e culturais, 

não se prevendo a retoma da normalidade pelo menos até ao final do mês de junho. 
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Nesta circunstância, e dada a boa prática do município na boa gestão dos fundos públicos, houve 

necessidade de reavaliar e rever os apoios financeiros atribuído a cada associação para apoio à sua 

atividade e funcionamento, bem como para a realização de eventos desportivos ou culturais e outras 

atividade, que não se puderam ou poderão realizar até ao final de junho), correspondentes aos meses 

de abril, maio e junho de 2020.  

De forma a garantir um equilíbrio entre o rigor das contas públicas e a sustentabilidade futura das 

associações, que importa manterem a sua capacidade de intervenção para o futuro pós pandemia, foram 

ponderados e aplicados um conjunto de critérios à generalidade dos protocolos e contratos programas, 

abrangendo algumas associações. 

Para a melhor avaliação da realidade de cada associação forma realizadas reuniões com todas as 

associações que estão integradas neste plano de apoio, mediante assinatura de protocolo de 

cooperação, estando o município disponível para atribuir apoios extraordinários, caso se justifique esta 

necessidade, para permitir a retoma das atividades das associações, no âmbito da aplicação do Fundo 

Municipal de Emergência COVID 19. 

VIII. CULTURA E PATRIMÓNIO 

1. SÃO BRÁS ACONTECE EM CASA 

Em contexto de pandemia, o município cancelou todas as atividades culturais e recreativas, sem data 

prevista para a sua retoma e prontamente procurou reajustar e adaptar a sua programação mediante a 

realização de iniciativas de cariz não presencial, com recurso às redes sociais página o município na 

Internet a até um canal de televisão digital “MEo KANAL”. 

A realização de um ciclo de 100 mini concertos de 23 de março a 30 de junho, bem como um conjunto 

de novas rubricas, como “Galeria Municipal em Casa”, “Mercado em Casa – Demonstração Gastronómica 

on line”, “Energia em Casa”, “Desporto em Casa” e “Miúdos em Casa, e agora?” são exemplos de uma 

grelha de programação cultural e recreativa que o município passou a disponibilizar, através das redes 

sociais, de modo a proporcionar bem estar e qualidade de vida à população. 

PÁSCOA EM CASA- - PROGRAMA COMEMORATIVO ADAPTADO 

O Município, em parceria com a Paróquia de São Brás de Alportel e a Associação Cultural Sambrasense, 

entidades que todos os anos organizam, em parceria a Festa das Tochas Floridas, impedidos de organizar 

esta festividade nos seus moldes tradicionais convidaram toda a comunidade a assistir à Eucarística da 

Ressurreição, transmitida em direto na internet, acessível na rede social Facebook do Município e a 

celebrar nas suas casas esta data festiva. Para este feito o Município apoiou a transmissão da eucaristia 

de ressurreição. 

Não sendo possível trazer a festa à rua, como acontece desde tempos imemoriais, com a tradicional e 

impressionante procissão da Aleluia, as Tochas Floridas e os tapetes de flores a colorir as principais ruas 

da vila, os são-brasenses foram convidados a viver o final da Quaresma e celebrar a Páscoa em 
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comunidade, mas a partir da sua janela, confinados à sua casa, em segurança, em forma de dádiva e 

entrega ao próximo. 

Esta iniciativa foi muito bem recebida pela comunidade com mais de 8,9mil visualizações da Eucaristia 

em direto e 116 partilhas, alcançando mais de 82.000 utilizadores da rede social Facebook. Centenas de 

fotos e vídeos partilhados nas redes sociais dos São-Brasenses de colchas nas janelas e cânticos de Aleluia 

por toda a cidade comprovam o carinho da comunidade pela iniciativa. 

O tradicional Concurso de Jogos Florais, ou seja, de quadras e versos inspirados nas tradições pascais 

são-brasenses prosseguiu este ano, embora adequado ao contexto de pandemia, e os trabalhos 

premiados foram conhecidos no Domingo de Páscoa, 12 de abril, na página de Facebook da Associação 

Cultural Sambrasense, e nas páginas das redes sociais do Município de São Brás de Alportel. 

Decorreu ainda um Concurso de fotografia digital sob o tema “Procissão de Aleluia”, uma iniciativa 

promovida pela Associação Cultural Sambrasense, em parceria com o Município, que visava recordar os 

melhores momentos e os diferentes olhares sobre este evento que, ano após ano, tem vindo a envolver 

e a ser motivo de orgulho para toda a comunidade. 

DIAS DE ABRIL EM CASA - PROGRAMA COMEMORATIVO ADAPTADO 

Em contexto de pandemia, o Município preparou um programa especial para assinalar o aniversário da 

Revolução de 25 de abril de 74, integrando concertos on line, exposições e testemunhos transmitidos na 

internet, um programa alternativo que pretendeu manter a comunidade ativa, unida e segura. 

 

PROGRAMA COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR 

Em contexto de pandemia, o Município entendeu assinalar esta relevante efeméride mediante a 

apresentação em formato ao vivo, mas com transmissão pelas redes sociais de um concerto pelo grupo 

musical são-brasense: Margô. 

PROGRAMA COMEMORATIVO ADAPTADO DO 106º ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL  

Em contexto de pandemia, o município preparou um programa especial adaptado para comemorar os 

106 anos da elevação a concelho, no dia 1 de junho. Com o objetivo de garantir o cumprimento das 

regras de segurança do Plano de Contingência do Município no âmbito da prevenção da propagação do 

novo coronavírus COVID19, o programa comemorativo foi adaptado com recursos às novas tecnologias 

e com momentos com acesso restrito. 

O programa teve início pelas 09h30, com a tradicional Romagem ao Mausoléu de João Rosa Beatriz, 

fundador do concelho, em formato mais restrito. Seguiu-se a Cerimónia Protocolar de Hastear da 

Bandeira no espaço exterior dos Paços do Concelho. Um momento com acesso restrito com a 
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colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e da Banda 

Filarmónica de São Brás de Alportel – ACREMS. 

Com vista a garantir as regras de distanciamento e segurança dos intervenientes, a Sessão Solene 

Comemorativa decorreu no Cine-Teatro São Brás com acesso restrito, transmitida em direto nas redes 

sociais (Facebook), tendo contado com a presença e intervenção da Secretária de Estado da Ação Social, 

Rita da Cunha Mendes, que teve oportunidade de conhecer os diversos projetos de apoio social em curso 

no concelho.  

Na ocasião foram entregues insígnias municipais a 11 projetos solidários e comunitários, que constituem 

um relevante contributo para o bem-estar, saúde e segurança da população, designadamente: “Rede 

Solidária de produção de viseiras de proteção”; “Máscaras Sociais São-brasenses”; “Informática 

solidária”, projeto “Apoio ComVida”, “Voluntariado Jovem-Apoio maior”, “Voluntariado Covid Algarve”, 

Banco de voluntariado “Covid São Brás de Alportel”, “Grupo de trabalho COVID 19”, “Sub-comissão 

Proteção Civil”, “Plataforma local de ajuda alimentar” e a diversas Associações, Empresas e entidades 

locais, pelo contributo para a defesa da comunidade. 

A Sessão integrou ainda um momento de entrega de equipamentos de proteção individual aos 

profissionais de saúde do Centro de Saúde de São Brás de Alportel e de equipamentos informáticos ao 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, no âmbito do projeto “Informática Solidária”. 

Não sendo possível manter a Festa da Criança que tradicionalmente se realiza no Jardim Carrera Viegas, 

o Município decidiu criar o “Sítio da Brincadeira Virtual – Vamos comemorar o Dia da Criança em Família. 

O programa composto por contos, brincadeiras, experiências, música e aventuras esteve disponível no 

website do Município e nas redes sociais Instagram e Facebook. A disponibilização do jogo “Toca a 

Mexer” e a mensagem transmitida por uma avioneta nos céus do concelho foram dois momentos do 

programa. 

GALA SÃO BRÁS A CANTAR 

Em contexto de pandemia, não sendo possível realizar o habitual concerto comemorativo do Aniversário 

do Município na Praça da República, o Município promoveu em alternativa, um programa cultural que 

pode ser assistido por grande parte da população na segurança e conforto das suas casas: a Gala “São 

Brás a Cantar” em edição especial 2020, tendo contado com a participação de 20 talentosos artistas do 

concelho que aceitaram o desafio lançado à comunidade. 

Com produção assinada pela empresa regional Sons da Fortuna, Direção Musical a cargo do são-brasense 

Ricardo Silva, que se fez acompanhar pelos músicos são-brasenses Nuno Martins, Ricardo Martins e Dario 

Dourado e realização a cargo da empresa regional Mar d´Histórias, a iniciativa procurou valorizar os 

valores musicais são-brasenses, constituindo ainda uma oportunidade para apoiar o comércio local e o 

setor turístico do concelho, mediante a atribuição de vales a todos os participantes. 
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2. PROCISSÃO DA ALELUIA – FINALISTA REGIONAL DAS “7 

MARAVILHAS DA CULTURA POPULAR” 

A Associação Cultural Sambrasense, com o apoio do Município de São Brás de Alportel apresentou a 

candidatura da Procissão de Aleluia ao concurso que pretende apurar quais são as 7 mais significativas 

Maravilhas da Cultura Popular de Portugal, uma iniciativa que se segue a um conjunto de outros 

concursos “7 Maravilhas” que desde 2007 pretendem divulgar e comunicar os valores positivos de uma 

Identidade Nacional forte – causas nacionais reconhecidas. 

A relação secular desta celebração pascal com a comunidade são-brasense, num misto de fé e tradição 

que não se consegue explicar na sua plenitude, mas apenas sentir, foi a génese desta candidatura, 

fundamentada nas caraterísticas singulares de uma procissão onde os andores dão lugar às flores, 

elevadas aos céus, em bonitas tochas, num percurso desenhado por magníficos tapetes tecidos a flores 

campestres, por mãos voluntariosas, culminando num eco que se ergue bem alto “Ressuscitou como 

disse. Aleluia, Aleluia, Aleluia”, o refrão repetido sem cessar. 

A candidatura são-brasense foi aprovada, tendo já alcançado a 2.ª etapa, como uma das 7 Finalistas 

Regionais. Ruy de Carvalho, figura maior da cultura nacional é o padrinho da candidatura da Procissão 

da Aleluia como “Maravilha da Cultura Popular” Portuguesa.  

3. CERIMÓNIA FILATÉLICA COM APOSIÇÃO DE CARIMBO 

COMEMORATIVO ALUSIVO À “OVELHA CHURRA ALGARVIA” 

Dando continuidade à coleção filatélica "Raças Autóctones de Portugal", os CTT emitiram em 2020 uma 

terceira série que inclui a "Ovelha Churra Algarvia", mostrando a riqueza do património natural e 

desafiando para a urgência da sua conservação. 

Dada a relevância desta iniciativa, a Câmara Municipal mediante a sua Biblioteca Municipal acolheu um 

momento de apresentação pública no passado dia 3 de março, organizado pelo grupo “Amigos da 

Filatelia” que desenvolvem regular atividade na valorização desta atividade. 

4. MATINÉ “MEMÓRIA” 

O Município apoiou a realização do evento “Matiné Memória”, realizada em parceria pela União 

Desportiva e Recreativa Sambrasense e pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, no passado dia 

1 de março do corrente.  

Este evento pretendeu celebrar as memórias da comunidade são-brasense, em torno de um evento que 

marcou gerações. Na ocasião, houve lugar a uma sentida homenagem ao DJ Orlando, mais conhecido 

por “Pisco”, que desempenhou as suas tarefas durante largos anos neste evento. 
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5. PROGRAMA COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

“MARÇO, MÊS DE Mulher” 

No início do mês de março, o município, mediante coordenação dos projetos de intervenção comunitária 

– Rede Envolve e Serviços Sociais, promoveu um programa comemorativo do dia Internacional da 

Mulher, o qual integrou uma tarde de atividades na Quinta do Peral destinada às participantes no Projeto 

Envolve.   

O programa integrou também com a colaboração de toda a equipa técnica da área desportiva, uma 

animada manhã aberta no Complexo de Piscinas Cobertas, atividade dirigia ao público feminino, repleta 

de dinamismo e diversão, promovendo assim este importante equipamento desportivo e valorizando as 

capacidades técnicas e lúdicas associadas à sua utilização.   

6. APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2020 

A autarquia investe todos os anos na promoção do acesso à cultura dando a conhecer, de forma gratuita, 

na sua rede de espaços de exposições trabalhos artísticos sobre os diversos temas e criativos 

provenientes do concelho, da região e do país. Na edição de 2020, o Ciclo de Exposição regressou com 

novas mostras e deu continuidade ao Projeto “Trocar a arte por miúdos”, uma parceria com o 

Agrupamento de Escolas José Belchior que desafiou as crianças do município para uma visita guiada às 

exposições disponíveis com a presença dos artistas num momento de convívio e partilha.  

GALERIA MUNICIPAL 

A exposição de Pintura e Escultura de Hortense Lóios e Duda Dias esteve patente no mês de março, 

sendo infelizmente interrompida na sua duração pela pandemia por COVID 19.  

GALERIA MUNICIPAL EM CASA 

Em contexto de pandemia, com os espaços da rede de exposições encerrados ao público e de modo a 

dar a conhecer os trabalhos dos artistas do concelho, nasceu a Galeria Municipal em Casa, integrada no 

Cultura em casa” que ousou ir mais além para levar até à casa dos munícipes os trabalhos dos artistas 

são-brasenses, em exposições on line. Todos os sábados, podem ser visitadas exposições em formato 

online no Facebook, Instagram, Youtube e Website do Município.  

CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS 

No Centro de Artes e Ofícios, o município apresenta a Exposição “Um Passo com Futuro”, com trabalhos 

de olaria de Francisco Eugénio, cuja duração foi prolongada devido ao contexto de pandemia. 

CENTRO MUSEOLÓGICO DO ALPORTEL 

No Centro Museológico do Alportel, o município apresenta a exposição “A Arte do Barro”, numa 

colaboração da empresa são-brasense “Terracota do Algarve” que revela o processo de fabrico de 
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produtos tradicionais do Algarve em terracota, nomeadamente o Ladrilho de Santa Catarina, o Tijolo de 

Burro, a Telha Santa Catarina e outros pavimentos e revestimentos em terracota manual. 

7. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 

A promoção do livro e da leitura junto da população são-brasense é encarada como prioridade para o 

município, mediante uma dinâmica intensa promovida pela Biblioteca Municipal junto de públicos 

diferenciados  

Em contexto de pandemia, obrigada a fechar portas, a Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro lançou 

mãos a uma estratégia de dinamização de atividades on line com uma programação regular muito 

intensa dirigida aos seus leitores e ao público em geral. 

Em período de progressivo desconfinamento, logo que lhe foi possível, a Biblioteca reabriu as suas 

portas, com todas as regras de segurança, consciente da importância da leitura na promoção do bem 

estar físico e mental. 

8. REPARAÇÃO DA ESCULTURA “LIBERDADE” 

Após a ocorrência de um acidente rodoviário que danificou escultura “Liberdade”, o Município procedeu 

à adjudicação da prestação de serviços de reparação à empresa TU I Nos, Unipessoal, Lda pelo valor de 

€8.800,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Posteriormente, este valor foi integralmente 

comparticipado pelo seguro. 

IX. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

1. GEOPORTAL 

O Município de São Brás de Alportel na missão da modernização administrativa, rigor e transparência da 

informação territorial, continuou a investir na melhoria da plataforma interativa designada “Geoportal” 

criada em junho de 2019, que a partir de junho de 2020 tem mais funcionalidades e informação. 

Complementarmente, foi criada uma versão de consulta interna que facilitará a todos os serviços 

municipais a Gestão Territorial, um dos pilares do serviço público. Aliam-se assim as potencialidades de 

um Sistema de Informação Geográfica (SIG), com as potencialidades de acesso, transferência, 

visualização e manipulação de informação na internet.  

Neste Geoportal podem ser consultados, por exemplo: os loteamentos, o cadastro predial da Direção 

Geral do Território (DGT), o mapa COS2018, a localização dos estabelecimentos de restauração e bebidas 

e alojamentos turísticos, bem como a rede hidrográfica, a carta de perigosidade do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) em fase final de aprovação, os diversos planos, cartografia, 

fotografias aéreas, podem ser obtidas/consultadas coordenadas, medidas distâncias, o utilizador pode 

fazer o seu próprio mapa com a ferramenta de desenho fácil e versátil, exportar para PDF, em A4, A3, 

etc. 
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2. MAPA DE RUÍDO DO MUNICÍPIO 

O Município prosseguiu com a elaboração do mapa de ruído no concelho, uma ferramenta essencial no 

apoio a decisões sobre planeamento e ordenamento do território que permitem visualizar 

condicionantes dos espaços por requisitos de qualidade do ambiente acústico, que deve ser considerada 

na preparação dos instrumentos de ordenamento do território e na sua aplicação. 

Os trabalhos foram desenvolvidos pela empresa SHIU – Engenharia de Vibração e Ruído Unipessoal, Lda., 

sendo que os resultados finais chegaram recentemente e demonstram que São Brás de Alportel tem um 

ótimo ambiente sonoro encontrando-se nas classes mais baixas de ruido, com a ressalva de algumas 

zonas adjacentes às principais vias rodoviárias, unidades industriais e zonas de acolhimento empresarial 

onde deve prever-se medidas de redução de ruido.  

Nesta fase, estes estudos estão a ser concertados com a equipa da revisão do Plano Diretor Municipal 

(PDM) e os resultados finais serão futuramente apresentados à Assembleia Municipal. 

3. PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) 

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

municipal, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, 

regional e intermunicipal. Neste âmbito, a Câmara Municipal encontra-se empenhada em reunir 

documentos e cumprir todos os procedimentos necessários à revisão de um plano desta complexidade, 

nomeadamente: 

a) Foi concluído o processo de homologação da cartografia vetorial à escala 1:10000, em abril de 

2020 (n.º de homologação da DGT 632) que serve de base a um conjunto de trabalhos técnicos como o 

Mapa de Ruido, a Reserva Ecológica Nacional, bem como para defesa de uma proposta mais realista dos 

espaços urbanos existentes no concelho no âmbito da revisão do PDM. Esta camada de informação 

integrará também o Geoportal ficando acessível ao público, facilitando a execução/avaliação de projetos 

e estudos; 

b) Encontra-se concluído o processo de revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios 2017-2021; 

c)  Prosseguem os trabalhos de revisão da Carta Educativa, cuja parte de diagnóstico encontra-se 

praticamente concluída; 

d)  Prosseguem os trabalhos de revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil; 

e)  Prosseguem os trabalhos de elaboração da primeira Carta do Património do Concelho de São 

Brás de Alportel, cujos trabalhos já permitiram delinear parte do modelo de desenvolvimento territorial 

(proposta) com base em novos limites das aldeias serranas e revitalização dos montes com elevado valor 

patrimonial; 

f)  Prosseguem os trabalhos relativos a outros planos cuja elaboração e atualização são essenciais 

ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal.  
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g) Procedeu-se à recolha de informação e à georreferenciação dos imóveis que integram o 

património municipal que, conjuntamente com o relatório completo dos equipamentos, permitirá 

efetuar propostas mais concretas nessas parcelas; 

h) No âmbito dos recursos geológicos, que são uma peculiaridade de São Brás de Alportel, foi 

realizado o levantamento e georreferenciação de todas as explorações, que auxilia a proposta de 

ordenamento sobre estas áreas (essencialmente Peral, Mesquita baixa e Funchais); 

i) Procedeu-se à validação e atualização de infraestruturas, nomeadamente das redes de 

abastecimento de água, de drenagem de águas residuais, elétricas, comunicações (municipais e outras 

entidades), proteção civil, viária, etc.; 

j) Procedeu-se ao encerramento de participações no âmbito da Participação Prévia, conforme 

deliberado por unanimidade pela Câmara Municipal na sua reunião de 03 de março do corrente, 

procedendo-se à publicitação do encerramento no website do Município, num jornal de tiragem nacional 

e afixação de edital nos sítios devidos para o efeito; foi realizado o mapeamento da centena de 

participações que foram recebidas na fase de participação prévia, carta que fará parte da revisão do 

PDM; 

k) Conforme deliberado por unanimidade pela Câmara Municipal na sua reunião de 03 de março, 

foi prorrogado o prazo de elaboração da revisão do PDM por mais 36 meses, facto que foi publicitado 

através de publicação no Diário da República pelo Aviso n.º 6100/2020, de 13 de abril, 2ª serie n.º 72- 

parte H), na plataforma colaborativa, no website do Município e na comunicação social; 

4. CARTA MUNICIPAL DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

Esta carta pretende identificar o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela 

exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. 

A Reserva Ecológica Nacional é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial que estabelece um conjunto de condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, 

identificando os usos e as ações compatíveis com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. 

Visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos: proteger os 

recursos naturais água e solo, acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens. 

O Município procedeu à adjudicação uma prestação de serviços de revisão da REN do Concelho de São 

Brás de Alportel à empresa Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Lda, no valor de €19.990,00 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, constituindo mais um elemento fundamental da revisão do Plano 

Diretor Municipal. 
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X. RENOVAÇÃO URBANA E MOBILIDADE 

1. PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - PARU  

REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO SUL DA AVENIDA DA LIBERDADE 

Na continuidade da execução do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana, teve início, no passado 

dia 13 de janeiro, a 3.ª fase do projeto global de requalificação do Largo de São Sebastião e ruas 

adjacentes – que consiste na reabilitação do Troço Sul da Avenida da Liberdade. 

Tendo sido objeto de consulta à população, o projeto privilegia a segurança rodoviária, mantendo as 

duas faixas de rodagem e a circulação pedestre, com passeios acessíveis, que dão continuidade à 

mobilidade implementada no centro histórico são-brasense, num investimento de €257.603,94, 

adjudicados à empresa Martins Gago &filhos Lda. O projeto tem ainda em consideração o recurso a 

materiais preferencialmente naturais e regionais, a aposta na plantação de árvores, a introdução de 

mobiliário urbano, a substituição dos candeeiros existentes e a renovação das condutas de 

abastecimento de água e da rede de águas pluviais, entre outros trabalhos. 

A obra esteve suspensa desde o dia 16 de março de acordo com o Plano de Contingência para 

propagação do COVID-19, tendo os trabalhos retomado no início do mês de maio e estando neste 

momento a decorrer a bom ritmo, com a previsão de conclusão para o final do mês de julho. 

 PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL 

NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 
Teve início no mês de janeiro a execução do Novo Terminal Rodoviário, com o valor final de €466.191,93, 

adjudicado ao Agrupamento - José de Sousa Barra & Filhos Lda. e Rolear On Soluções de Engenharia S.A. 

dando assim continuidade à estratégia de mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara 

Municipal e na continuidade do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável. 

Um investimento na mobilidade, na melhoria das condições para passageiros e profissionais dos 

transportes públicos e no meio ambiente, com financiamento a 50% por fundos comunitários. 

A obra esteve suspensa desde o dia 16 de março de acordo com o Plano de Contingência para 

propagação do COVID-19, tendo os trabalhos retomado no início do mês de maio e prevendo-se a sua 

conclusão para o mês de janeiro de 2021. 
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2. REDE DE PASSEIOS ACESSÍVEIS 

ALARGAMENTO DA REDE DE PASSEIOS ACESSÍVEIS AO TROÇO CENTRAL DA AVENIDA 

DA LIBERDADE 

Na continuidade da execução do projeto da Rede de Passeios Acessíveis, a Câmara Municipal encontra-

se a desenvolver todos os esforços para avançar para o alargamento da rede de passeios acessíveis, nos 

troços centrais da Av. Da Liberdade, entre o cruzamento com a Rua Dr. Estanco Louro e o cruzamento 

com a Rua António Viegas Calçada. 

Neste momento, a obra encontra-se em fase de adjudicação para prontamente ser executada. 

ALARGAMENTO DA REDE DE PASSEIOS ACESSÍVEIS AO TROÇO NORTE DA AVENIDA 

DA LIBERDADE E EXTENSÃO AO ALTO DA PASSINHA 

Na continuidade da execução do projeto da Rede de Passeios Acessíveis, a Câmara Municipal encontra-

se também a desenvolver o projeto que tem por objetivo alargar da rede de passeios acessíveis ao troço 

mais a norte da Av. Da Liberdade, entre a Rotunda do Centenário e o cruzamento com a Rua Manuel 

Viegas Jacinto e extensão ao Alto da Passinha, até ao entroncamento, uma intervenção da maior 

importância na promoção da segurança rodoviária e na valorização desta zona de enorme riqueza 

paisagística. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS  

O Município procedeu à adjudicação de obras de pavimentação à empresa José de Sousa Barra & Filhos 

Lda, pelo valor de €87.793,80 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para garantir a continuidade do 

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

gestão fundamental para a manutenção da qualidade da rede viária municipal.  

4. OBRA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS PÚBLICOS E 

DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA FONTE DA MURTA E 

ALMARGENS  

No âmbito do plano de manutenção e arranjo de arruamentos e caminhos públicos em diversos sítios do 

concelho, está em fase de conclusão a obra de beneficiação de arruamentos públicos e drenagem de 

águas pluviais nos aglomerados urbanos de Fonte da Murta e Almargens. 

Trata-se de um investimento global de 8 887,11€ acrescido de Iva à taxa legal em vigor, adjudicado à 

empresa Relvas, Nunes e Luz, Lda. Os trabalhos consistem no reforço das drenagens, melhoria da 

acessibilidade e reparação dos pavimentos. Trabalhos estruturantes pois criam melhores condições de 

segurança e acesso para residentes e visitantes.  
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5. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS  

Na continuidade dos trabalhos efetuados por administração direta encontram-se em execução desde o 

início do ano trabalhos de reparação em muros de suporte de vias, reforço de berma, reperfilamento de 

valetas e reparação de calçadas em diversos sítios do município, de forma a melhorar as condições de 

acessibilidade e a manutenção regular das vias de comunicação, essenciais para garantir segurança e 

qualidade de vida dos munícipes. 

A Câmara Municipal procedeu, neste âmbito, à adjudicação de reparações pontuais da rede viária 

municipal à empresa Vítor Manuel & Pedro Lda pelo valor de €20.759,50 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. Os trabalhos encontram-se a decorrer de acordo com a necessidade de intervenção até ao final 

do corrente ano de 2020. 

XI. SEGURANÇA 

1. INSPEÇÃO DE ASCENSORES 

Para uma maior segurança de quem utiliza os ascensores, entendeu o Município autorizar a prestação 

de Serviços de Inspeção e Reinspecção de ascensores, no valor de €1.000,00+IVA, contratando para essa 

tarefa a empresa Bureau Veritas Rinave – Sociedade Unipessoal, Lda. 

XII. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

1. GESTÃO DE RESÍDUOS 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 31 de março aprovar a proposta 

Regulamento Municipal de Saneamento e águas residuais urbanas, que constitui uma obrigação da 

entidade titular deste serviço, em conformidade com o disposto no artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20 de agosto. 

LAVAGEM DE CONTENTORES 

A lavagem dos contentores é um procedimento absolutamente necessário para a manutenção da saúde 

pública. Com esta preocupação, o Município procedeu à adjudicação do fornecimento de produtos de 

elevado desempenho para lavagem de viaturas, com agentes tensioativos biodegradáveis à empresa 

NCH Portugal, Lda, no valor de €1.552,90 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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COLOCAÇÃO DE CONTENTORES E ECOPONTOS COM SISTEMA PAYT  

Encontra-se em execução uma obra que visa a colocação de um novo conjunto de contentores e 

ecopontos enterrados. Após aquisição global de mais 13 contentores, com financiamento a 85% no 

âmbito do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, segue-se 

agora a empreitada de colocação dos mesmos no núcleo urbano da vila e no sítio da Campina.  

Os trabalhos em execução foram adjudicados à empresa Sérgio Caiado Raminhos Lda. pelo montante de 

€24.183,20 e consistem na colocação de contentores de resíduos indiferenciados e ecopontos sistema 

Payt integrado. Trata-se de um sistema piloto que visa estimular a redução de resíduos e melhorar a 

eficiência económica, mediante a avaliação da quantidade de resíduos indiferenciados produzida, em 

relação à separação de resíduos, valorizando em matéria de tarifário, os cidadãos ambientalmente mais 

conscientes. 

2. ESPAÇOS VERDES 

SERVIÇO PREVENTIVO POR ENDOTERAPIA EM ÁRVORES 

No âmbito do trabalho de gestão de espaços verdes, que implica um acompanhamento muito atento ao 

estado das árvores que se localizam em espaços públicos, o Município procedeu à adjudicação de 

serviços preventivos por endoterapia em árvores existentes nos espaços públicos do concelho, 

nomeadamente aquelas que são mais suscetíveis do aparecimento de afídeos, nomeadamente as 

espécies: Jacarandás, Tílias e Catalpa. Trabalhos adjudicados à empresa José Alfredo Pereira pelo valor 

de €1.925,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

Este tratamento é usado para tratar árvores, em substituição dos tratamentos convencionais por 

pulverização. Minimizam-se os riscos de alergias e as reações que possam surgir de animais e outras 

plantas, podendo ser aplicado em qualquer momento do dia, mesmo que chova, pois o produto estará 

dentro da planta e não será arrastado pela chuva. Deste modo, há por norma resultados mais rápidos. 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

INSETOS EM ORDEM 

No seio da atividade pedagógica do Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Município, esteve 

patente na Sala Multiusos da Quinta do Peral uma exposição do projeto “Insetos em Ordem” que criou 

naquele espaço expositivo o conceito de labirinto e jogo de pistas. Os visitantes recebiam à entrada um 

inseto conservado em resina, e tinham que seguir uma chave dicotómica construída com placas 

colocadas no chão e caminhos coloridos até chegarem à identificação da Ordem, num expositor vertical.  

A organização desta iniciativa esteve a cargo da Tagis, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações 

Ambientais e Museu Nacional de História Natural e da Ciência. 
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CENSOS DE BORBOLETAS DIURNAS EM PORTUGAL 

O Município associou-se à iniciativa nacional “Censos de Borboletas Diurnas em Portugal”. Neste âmbito, 

desde o passado mês de fevereiro, podem ser acolhidas no Centro de Interpretação e Educação 

Ambiental do Município “Quinta do Peral”, inscrições de voluntários que queiram participar neste Censo, 

realizado com base em contagens regulares de março a setembro de cada ano, sob coordenação do 

Centro de Interpretação de Borboletas de Portugal. 

Neste âmbito, no passado dia 7 de março, decorreu um Workshop Europeu ABLE dirigido a todos os 

interessados na Conservação da Natureza e da Biodiversidade que desejem, voluntariamente, participar 

neste Censo de Borboletas Diurnas de Portugal. 

SÁBADOS NA QUINTA 

Em virtude do isolamento social absolutamente necessário para evitar a propagação do vírus COVID-19, 

as atividades programadas para a comemoração do Dia Mundial da Floresta foram substituídas por uma 

sensibilização divulgada nos meios de comunicação digitais  

As demais atividades de animação programadas foram substituídos por desafios divulgados on line. 

XIII. ÁGUAS E SANEAMENTO 

 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DE SÃO BRÁS 

DE ALPORTEL 

A Câmara Municipal deliberou, em reunião de Câmara do dia 17 de abril, por unanimidade, aprovar a 

proposta de elaboração do projeto de regulamento municipal de serviço de abastecimento público de 

água que decorra da lei em vigor. 

TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Para garantir a manutenção da qualidade da água do concelho, o Município procedeu à adjudicação de 

fornecimento de reagentes e filtros para tratamento de água de abastecimento público à empresa 

Enkrott Gestão e Tratamento de água SA, pelo valor de €4.880,20 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

O tratamento da água tem como objetivo assegurar a sua potabilidade, ou seja, proteger a saúde pública 

tornando-a tão agradável à vista e ao paladar quanto possível, e evitar a destruição dos materiais do 

sistema de abastecimento de água. 
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 PLANO MUNICIPAL DE POUPANÇA DE ÁGUA 

As mudanças climáticas e a ocorrência de situações extremas de secas e cheias são uma realidade que 

se vai agravando, provocando a escassez de água disponível para o consumo humano. Aliado a estes 

problemas ambientais, está também o aumento do consumo devido ao aumento dos aglomerados 

populacionais, o que obriga a uma gestão, que se quer cada vez mais eficiente, deste recurso natural. 

Criado em 2017, o Plano Municipal de Poupança de Água elenca um conjunto de medidas que têm vindo 

a ser implementadas entre as quais suspensão ou redução ao mínimo da rega dos espaços verdes e do 

funcionamento de fontes, lavadouros e a redução ao mínimo da lavagem da frota municipal.  

SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES  

Na senda da execução do Plano Municipal de Poupança de água, a Câmara Municipal procedeu à 

substituição de um número significativo de contadores domésticos, por ordem de antiguidade, medida 

esta que se prolongará para os anos seguintes, dado estes aparelhos terem um período de utilização 

limitado. Não obstante este esforço de aquisição de equipamentos, é permanente toda uma atenta 

verificação do estado atual dos equipamentos existentes, com a sua substituição sempre que necessário, 

garantindo desta forma, a sua eficácia.  

INSTALAÇÃO DE CONTADORES NA ZONA SERRANA 

Encontra-se em curso a colocação de contadores na área serrana, para monotorização de consumos 

numa primeira fase e estabelecimento de pagamento acima de valores considerados razoáveis em 

função das caraterísticas do agregado familiar, de modo a constituir mais uma medida de poupança de 

água.  

INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE CAUDAL 

Para melhor eficácia na gestão e poupança de água, o Município adjudicou o fornecimento e montagem 

de medidores de caudal em diversas instalações do sistema de abastecimento de água do concelho de 

São Brás de Alportel, à empresa Tecnilab Portugal – Sociedade de Planeamento Técnico e Cientifico, Lda, 

no valor de €12.702,90 acrescido à taxa de IVA legal em vigor. 

Um investimento da maior importância, na missão prioritária de gestão sustentável dos recursos 

hídricos.  

1. PLANO DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 

EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM BARRABÉS  

A Câmara Municipal procedeu à adjudicação de trabalhos de ampliação da rede de esgotos à empresa 

Vitor Manuel & Pedro Lda pelo valor de 37.002,18€ acrescido à taxa de IVA legal em vigor, para garantir 

a ampliação da rede de esgotos, essencial na promoção da qualidade de vida das populações.  
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RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA 

CALÇADA  

A Câmara Municipal procedeu à adjudicação de trabalhos de renovação da rede de abastecimento de 

água e de ampliação da rede de esgotos no Sítio da Calçada, trabalhos atribuídos à empresa Relvas Nunes 

& Luz Lda, pelo valor de €20.896,31 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Prevê-se o inico dos trabalhos 

no decorrer do mês de julho do corrente ano. 

 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

URBANAS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de dia 26 de maio do corrente aprovar a 

proposta de Regulamento Municipal de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e remeter para 

discussão pública nos termos da lei. 

 

XIV. BEM-ESTAR ANIMAL 

1. CHEQUES VETERINÁRIOS  

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

na continuidade da parceria existente entre a Câmara Municipal e a Ordem dos Médicos Veterinários, a 

autarquia tem previsto para ano de 2020 um investimento na ordem de €10.000,00, na promoção de 

boas práticas do bem-estar animal, mediante a prestação de cuidados de saúde aos animais em risco, 

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

tratamentos urgentes. 

2. PROGRAMA CED – REDE DE GATIS 

No âmbito do Programa Nacional “Capturar-Esterilizar-Devolver” (CED), a Câmara Municipal, através do 

Consultório Veterinário Municipal, tem vindo a proceder à esterilização de animais de rua, tendo no 

último ano sido realizadas cerca de 150 esterilizações que permitem o controlo de colónias de gatos e 

de redução das mesmas.  

No seguimento deste trabalho, e com o objetivo de melhorar as condições de vida dos gatos de rua e 

promover o convívio harmonioso com a população, o município instalou um abrigo para gatos na Rua 

Virgílio Coelho, prevendo a colocação de mais quatro gatis ao longo do presente ano. Estes espaços 

pretendem minorar as situações em que os animais e concentram nas ruas sem condições, e são 

mantidos em condições de higiene mediante a colaboração voluntária e altruísta da comunidade. 
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3. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO VETERINÁRIA 

É grande a preocupação do Município no cuidado com os animais abandonados e com a sua saúde. Com 

a pandemia de COVID-19, o flagelo do abandono dos animais intensificou-se e levou ao aumento do 

número dos animais errantes que precisam de ser tratados. 

Nesta circunstância, o Município procedeu à adjudicação do fornecimento de medicação para eliminação 

de pulgas e carrapatos para o consultório veterinário municipal, à Farmácia S. Brás Soc. Unipessoal, Lda, 

pelo valor de €1.118,50 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS 

No mesmo sentido, e dado o aumento de animais abandonados a necessitar de ajuda, o Município 

procedeu à adjudicação do fornecimento de alimentação para os animais abandonados no concelho à 

empresa Cores Invulgares, Lda pelo valor de 8.499,95 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

XV. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

1. DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

MERCADO EM CASA 

Dado o contexto de pandemia a programação do Mercado Municipal, habitualmente em manhãs de 

sábado foi suspensa, sendo sempre eu possível substituída por iniciativas on line. Exemplo desse esforço 

foi a criação da iniciativa “Mercado em Casa” com a transmissão de demonstrações gastronómicas on 

line, com a participação dos chef’s de cozinha do concelho, semanalmente aos sábados de manhã. 

MERCADO EM REGIME DE TAKE AWAY 

Para promover o isolamento social e ao mesmo tempo minorar os prejuízos para os vendedores do 

Mercado Municipal, foi criada uma oferta de venda em  regime take away e ao domicílio, uma iniciativa 

que contou com a participação da larga maioria dos vendedores do mercado e com ampla divulgação.  

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Após implementado o Plano de Contingência, e para proteção de todos, o Mercado Municipal passou a 

funcionar com todo um conjunto de restrições e medidas de segurança. Inicialmente encerrado ao 

sábado, com redução de horário ao período da manhã e com acesso condicionado com serviço de 

portaria. Neste momento, já se encontra restabelecido o funcionamento ao sábado, mas com restrição 

na entrada e regras de segurança. 
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HASTA PÚBLICA – ESPAÇOS DE VENDA DO MERCADO MUNICIPAL 

No âmbito da estratégia municipal de dinamização do Mercado Municipal, de estímulo à economia local 

e promoção de oportunidades para o desenvolvimento de pequenos negócios, que são a sua sólida base 

deste espaço, a Câmara Municipal abriu procedimento para Hasta Pública, referente às seguintes 

bancas:  

> Bancas B9 e B15 – destinadas à venda de peixes e mariscos, com base de licitação de €175,00, sendo 

o valor mensal a pagar pela banca de € 38,69;  

> Mesa C9 – destinada à venda de produtos autorizados no Mercado Municipal, com base de licitação 

de €50,00, sendo o valor mensal a pagar pela mesa de € 2,58.” 

Dado o contexto de pandemia, Município entendeu cancelar a Hasta Pública. Assim que estejam reunidas 

as condições de segurança, será marcada e divulgada a nova data da hasta pública. 

2. MERCADOS 

MERCADINHO DOS PRODUTORES 

Após ter sido encerrado devido ao Estado de Emergência no contexto da pandemia de COVID-19, o 

Mercadinho de Produtores retomou a sua atividade, a 9 de maio, no Espaço Polivalente do Mercado 

Municipal nas manhãs de sábado, com cumprimento de um conjunto de regras de segurança, 

nomeadamente redução de bancas ocupadas e condicionamento das entradas. 

MERCADO SEMANAL 

Após ter sido encerrado devido ao Estado de Emergência no contexto da pandemia de COVID-19, o 

Mercado semanal retomou a sua atividade, no dia 23 de maio, no Parque Roberto Nobre, mediante a 

aplicação de um conjunto de regras e procedimentos de segurança, nomeadamente o respeito pelas 

distâncias e a colocação de equipamentos para higienização das mãos. 

MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES 

Após ter sido encerrado devido ao Estado de Emergência no contexto da pandemia de COVID-19, o 

Mercadinho de Jardim retomou a sua atividade dia 21 de junho, no Jardim Carrera Viegas, com 

cumprimento de um conjunto de regras de segurança, nomeadamente o respeito pelas distâncias. 

3. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREENDEDORISMO 

EM CONTEXTO DE CRISE  

Considerando que o apoio à economia local constitui um dos eixos do plano de ação-Fundo Municipal 

de Emergência COVID São Brás de Alportel, o Município tem vindo a implementar um conjunto de 

medidas que visam apoiar a economia local, procurando minimizar os impactos da crise económica 
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e social, que derivou da crise sanitária que estamos a ultrapassar, e cujas consequências começam 

a fazer-se sentir com maior intensidade. 

Neste âmbito, foram de imediato colocadas em marcha algumas medidas, tais como a isenção do 

pagamento de taxas de ocupação de espaço público e publicidade; a autorização de alargamento 

de esplanadas e a isenção de pagamento de tarifas de água, saneamento e resíduos. 

Na continuidade destas medidas, em reunião de 24 do corrente, a câmara municipal aprovou a 

adoção de um conjunto de medidas complementares, nomeadamente:  

1. Alargamento da medida de ISENÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E 

PUBLICIDADE a novas empresas/estabelecimentos instalados ou a instalar no concelho desde o 

início da pandemia, isto é, desde o mês de Março do corrente ano de 2020 (mediante pedido a 

apresentar junto do Gabinete do Empreendedor); 

2. Alargamento da medida de ISENÇÃO DE TARIFAS FIXAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

SANEAMENTO E RESÍDUOS a novas empresas/estabelecimentos instalados ou a instalar no 

concelho desde o início da pandemia, isto é, desde o mês de Março do corrente ano de 2020 

(mediante pedido a apresentar junto do Gabinete do Empreendedor); 

3. Reforço da VIA VERDE PARA O DESENVOLVIMENTO nos serviços municipais, mediante a criação 

de uma Plataforma de Trabalho em Parceria entre a Divisão de Planeamento e Urbanismo, o 

Gabinete de Empreendedor e o Setor de Contratação Pública e Gestão de Stocks, de modo a 

simplificar procedimentos, reduzir passos e prazos burocráticos, apoiar os empreendedores no 

desenvolvimento dos seus projetos e potenciar ao máximo todas as sinergias; 

4. Criação de uma BOLSA de IDEIAS EMPREENDEDORAS, coordenada pelo Gabinete do 

Empreendedor, e com o apoio dos diversos serviços do município, e com recurso aos meios de 

comunicação do município, para fomento das sinergias e parcerias entre empreendedores e 

investidores; 

5. Criação do ESPAÇO DE COWORKING JOVEM, nas instalações do antigo Espaço Internet, para 

apoiar os jovens do concelho na criação do seu primeiro emprego e ou no desenvolvimento dos 

seus projetos empreendedores. 

XVI. TURISMO 

1. CICLO DE PASSEIOS NATUREZA 2020 

No âmbito da edição de 2020 do Ciclo e Passeios Natureza, teve lugar no passado dia 1 de março, um 

passeio dedicado ao Barro, sob orientação dos arquitetos José Lima e Marta Santos. 

Este percurso de interpretação do barrocal revelou as pequenas industriais artesanais na exploração de 

barreiras para a produção de produtos cerâmicos: os telheiros, com a partilha dos saberes dos mestres, 

revelando o processo de transformação do barro, a cozedura e a manufatura necessários para a 

fabricação de peças essenciais para a construção da arquitetura vernácula: telhas de canudo, ladrilhos e 

tijolo maciço. 
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O passeio culminou com uma cerimónia de apresentação pública da Rotunda do Barro, localizada na 

Circular Norte, numa homenagem a esta ancestral arte com tanto significado na História e Memória 

do concelho na presença dos responsáveis pela empresa que generosamente ofertou os materiais para 

a construção do monumento evocativo de uma chaminé de fábrica de cortiça existente nesta Rotunda: 

Terracota do Algarve. 

2. ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS 

Consciente das potencialidades do território para atrair novos públicos, a Câmara Municipal encontra-se 

a investir na construção de uma área de serviço de autocaravanas que virá dar resposta a este segmento 

turístico em ascensão. Os trabalhos, adjudicados à empresa Sérgio Caiado Raminhos, Lda pelo valor de 

€131.419,79 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, encontram-se a decorrer a bom ritmo e visam dotar 

este novo espaço com capacidade para 25 autocaravanas, de um edifício de apoio com receção, 

lavandaria e instalações sanitárias, uma zona comum de convívio coberta com grelhadores, mesas e 

espaço ajardinado, zona de enchimento e descarga de águas residuais ligado às respetivas redes públicas, 

vias de circulação, zonas de estacionamento, iluminação e vedação.  

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

na região do Algarve, no âmbito do CRESC Algarve, integrada no Plano de Ação para a Valorização dos 

Recursos Endógenos. Trata-se de uma operação conjunta entre os Municípios de São Brás de Alportel, 

Silves e Tavira, em parceria com a Associação In Loco, que representa um investimento total que ascende 

os 590 mil euros, com uma comparticipação comunitária de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER). 

3. TURISMO ACESSÍVEL 

A aposta no turismo acessível é estratégica no desenvolvimento turístico do concelho. Neste sentido, o 

Município encontra-se a desenvolver um projeto de Turismo Acessível, ao abrigo de uma candidatura 

aprovada e comparticipada pelo Turismo de Portugal. 

No âmbito do desenvolvimento deste projeto, o Município procedeu à adjudicação de prestação de 

serviços de um conjunto de auditorias, estudos e projetos à empresa Becorporate-Consultoria e Projetos 

de Investimento, Lda pelo valor de €2.928,37 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

4. APOIO ÀS MICROEMPRESAS DE TURISMO 

No âmbito da resposta à crise, a Câmara Municipal procedeu ao reforço do Gabinete do Empreendedor, 

que passou a integrar recursos de outras unidades, para um trabalho integrado que envolve o Gabinete 

Municipal de Turismo, o Gabinete de Inserção Profissional e demais setores do município. 

O acompanhamento regular e de proximidade ao setor do turismo foi a estratégia promovida para 

conhecer no terreno as necessidades e disponibilizar todo o apoio possível no acesso às medidas e 

programas de apoio. A todos os estabelecimentos foi disponibilizado um dossiê informativo em constate 

atualização. 
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Neste âmbito, em parceria com a Região de Turismo do Algarve teve lugar a 7 de maio uma sessão de 

divulgação da Linha de Apoio para Microempresas do Turismo – COVID 19. 

A sessão realizada via videoconferência debruçou-se sobre esta medida dirigida às microempresas e aos 

Empresários em Nome Individual (ENI) do setor do turismo, disponibilizada pelo Turismo de Portugal. 

Para mitigar o impacto económico da epidemia e diminuir o esforço de tesouraria das empresas nos 

próximos meses, o Turismo de Portugal está a disponibilizar uma linha de apoio financeiro que visa 

assegurar as necessidades acrescidas de fundo de maneio das microempresas do turismo com atividade 

em território nacional e minimizar o impacto da redução temporária dos níveis de procura na sua 

atividade. 

5. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREENDEDORISMO 

EM CONTEXTO DE CRISE  

Considerando que o apoio à economia local constitui um dos eixos do plano de ação-Fundo Municipal 

de Emergência COVID São Brás de Alportel, o Município tem vindo a desenvolver a Campanha de 

Promoção turística "Vá para Fora cá Dentro, Mesmo!" com o objetivo de apoiar a promoção turística do 

município; nomeadamente com a emissão de vales para este setor e com estratégias de promoção, entre 

um conjunto de medidas que visam minimizar os impactos da crise económica e social, que derivou da 

crise sanitária que estamos a ultrapassar, e cujas consequências começam a fazer-se sentir com maior 

intensidade. 

Na continuidade destas medidas, em reunião de 24 do corrente, a câmara municipal aprovou a adoção 

de um conjunto de medidas complementares, nomeadamente:  

1. OFERTA DE KIT DE MÁSCARAS SOCIAIS aos turistas alojados no concelho, de modo a promover 

a segurança e proteção de visitantes e comunidade (mediante reserva realizada pelo 

alojamento/empreendimento turístico); 

2. Criação do PASSAPORTE TURÍSTICO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, uma iniciativa que pretende 

apoiar os diversos agentes diretamente ou indiretamente ligados ao setor do turismo, 

designadamente alojamento, restauração, operadores turísticos, artesanato e produção local e 

comércio tradicional. Ao adquirir o Passaporte turístico, o visitante tem direito a alguns 

benefícios na fruição de espaços e serviços do município (como por exemplo equipamentos 

desportivos e culturais), acesso a toda a informação que lhe pode ser útil e, consoante o número 

de estabelecimentos que visitar, as experiências que realizar ou as compras no comércio local 

que empreender, será compensado com a oferta de produtos locais, brindes e vales. Pretende-

se mediante esta iniciativa enriquecer a estada no concelho, fideliza o cliente/visitante e 

consolidar o destino. 

3. Desenvolvimento de CAMPANHA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA, até ao final de 2020, dirigida aos 

algarvios e visitantes na região, com utilização de diversos meios, nomeadamente rede de 

outdoors na região, anúncios nos jornais regionais e nacionais bem como na imprensa da 

especialidade; bem como nas redes sociais. O arranque e desenvolvimento desta campanha está 
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pendente da avaliação constante da situação epidemiológica que poderá condicionar a sua 

evolução.  

XVII. OUTROS ASSUNTOS 

1. ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE LOUVOR 

MARIA VILHENA 

Em reunião de 3 de março, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de atribuição de um Voto 

de Louvor à São-brasense Maria Inês Gonçalves Vilhena que conquistou recentemente o seu lugar na 

Seleção Nacional Sub 16 de Futebol Feminino, um patamar de excelência alcançado na sequência de um 

percurso desportivo intenso e de grande sentido de responsabilidade e dedicação a esta modalidade 

desportiva em particular 

LUÍS MANUEL CORREIA  

Em reunião de 3 de março, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de atribuição de um Voto 

de Louvor a Luís Manuel Correia, enquanto fundador do Carnaval Tradicional de São Brás. 

Este são-brasense, no início da década de 1990, impulsionou, de forma espontânea, o nascimento do 

que viria a ser o Desfile de Foliões e Carros Alegóricos, que constitui o ponto alto do programa cultural 

“Carnaval Tradicional de São Brás”. Este voto pretende reconhecer publicamente a capacidade criativa e 

o imprescindível contributo para a origem do Desfile de Foliões e Carros Alegóricos “Carnaval Tradicional 

de São Brás de Alportel”, iniciativa que enriquece culturalmente o nosso município.  

VÍTOR LOURENÇO 

Em reunião de 17 de março, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de atribuição de um Voto 

de Louvor a Vitor Lourenço, fundador do Museu de Máquinas de Escrever de São Brás de Alportel.  

Este são-brasense inaugurou e 2016 o seu museu com 150 exemplares de máquinas de escrever, parte 

da sua coleção privada que conta com 1006 modelos que refletem a história da escrita ao longo de mais 

de 100 anos e são uma sentida homenagem à falecida esposa. 

Este espaço, de relevante interesse para o conhecimento histórico, constitui um interessante núcleo da 

Rota da Memória do Município e um dos pontos de interesse turístico de São Brás de Alportel, de visita 

obrigatória numa visita ao concelho. Este voto de louvor pretende reconhecer o relevante mérito desta 

iniciativa. 
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JOVENS VENCEDORES DO PRÉMIO ILÍDIO PINHO - PRIMEIRO PRÉMIO “CIÊNCIA NA ESCOLA” 

2020 

Em reunião de 17 de março, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de atribuição de um Voto 

de Louvor ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, dirigido muito especialmente aos 

professores e alunos vencedores do PRÉMIO ILÍDIO PINHO - PRIMEIRO PRÉMIO “CIÊNCIA NA ESCOLA”. 

Este prémio constitui para o município de São Brás de Alportel uma grande honra, por ser prova do valor 

e mérito dos jovens são-brasenses, que para além da dedicação e empenho nos estudos, revelam um 

elevado espírito de empreendedorismo e participação na comunidade, e acima de tudo, um espírito de 

altruísmo e solidariedade, que é exemplo para todas as gerações, na procura de soluções para melhorar 

a vida de todos aqueles que são portadores de limitações ou deficiências, promovendo a igualdade de 

todos. 

COMUNIDADE SÃO-BRASENSE 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 17 de abril, aprovar o voto de louvor 

extensível a toda a comunidade, pela forma como tem vindo a demonstrar a sua resistência e sentido 

cívico desde o momento em que se impuseram medidas extraordinárias para combater o novo 

Coronavírus COVID19.  

“O Município de São Brás de Alportel agradece reconhecidamente a todos os referidos e a todos os 

demais, num agradecimento reconhecido que se estende a toda a comunidade são-brasense pelo 

elevado sentido de cidadania, responsabilidade e solidariedade com que tem cumprido as orientações 

das autoridades de saúde e do município, num contributo essencial para a proteção da saúde e da vida 

de todos!” 

Este voto de Louvor foi a base da Entrega de Insígnias Municipais, por ocasião das Comemorações do 

106.º Aniversário do Município de São Brás de Alportel. 

EMPRESA FRIMARC 

Em reunião de 26 de maio, a Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de atribuição de um Voto 

de Louvor à empresa Frimarc, pelo seu contributo generoso à Plataforma Local de Ajuda Alimentar de 

São Brás de Alportel. 

A Plataforma de Ajuda Alimentar beneficia, desde 2018, do importante contributo do Programa 

Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC), financiado pelo Fundo de Auxílio Europeu às 

Pessoas mais Carenciadas (FEAC), constituindo uma fonte de entrada de alimentos que vem reforçar a 

ajuda distribuída a quem mais precisa. Este projeto solidário, não beneficiaria o concelho de São Brás de 

Alportel e a sua população se não pudesse o município contar desde a primeira hora com um grandioso 

contributo solidário desta empresa que há mais de 2 anos realiza todo o transporte dos bens alimentares, 
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absolutamente a título gratuito, com descrição, com profissionalismo, com altruísmo e solidariedade, 

fazendo frente às exigências legais de transporte e segurança alimentar. 

2. ATRIBUIÇÃO DE INSÍGNIAS MUNICIPAIS 

Considerando o momento que estamos a viver, em contexto de pandemia, de grandes desafios 

colocados à população, às famílias, às empresas; onde floresceram exemplos magnânimos de cidadania, 

de altruísmo e solidariedade, numa comunidade que uma vez mais revela a sua identidade de resiliência 

e inesgotável capacidade de união e solidariedade, que merecem devido reconhecimento e justo registo 

nas páginas da História do Município, a Câmara Municipal deliberou, em sua reunião de 26 de maio, 

atribuir as seguintes Insígnias Municipais de Valor e Altruísmo, as quais foram entregues em ato solene 

na Cerimónia Comemorativa do 106.º Aniversário do Município de São Brás de Alportel. 

1| Ao projeto “REDE SOLIDÁRIA DE PRODUÇÃO DE VISEIRAS DE PROTEÇÃO” responsável pela 

produção de mais de 4500 viseiras distribuídas a unidades de saúde, forças de segurança, instituições 

de solidariedade, empresas e entidades do concelho e da região. 

A Insígnia foi atribuída aos 2 mentores do projeto: PEDRO GONÇALVES e VITOR GONÇALVES que 

inspiraram mais 5 produtores e cativaram o contributo solidário de 32 beneméritos particulares e 

empresas, com cedência de materiais e doação monetária de 4320,00€ empregues na aquisição de 

impressoras 3D e outros equipamentos complementares- 

Esta insígnia foi distribuída a todos os beneméritos, bem como aos responsáveis pelo Gabinete Municipal 

do Desporto e ao Setor de Eletricidade que asseguraram a linha de produção. 

 

2| Ao projeto “MÁSCARAS SOCIAIS SÃO-BRASENSES” responsável pela produção de mais 19.000 

máscaras sociais de adulto, 1500 máscaras sociais júnior e 400 chapéus viseira Mini,  

A Insígnia foi atribuída, simbolicamente, à mais jovem costureira que integrou esta missão solidária, 

MARIANA SOARES, em representação dos 80 elementos desta rede solidária. Posteriormente, a insígnia 

foi distribuída a todas as costureiras, alfaiate e artesãos; aos trabalhadores, colaboradores e voluntários 

do Município, às retrosarias, empresas de condomínio que colaboraram na distribuição, empresas locais 

e aos profissionais de saúde envolvidos nesta grande missão, pela Segurança de Todos! 

 

3 | Ao projeto “INFORMÁTICA SOLIDÁRIA”, responsável pela recuperação e recondicionamento de 32 

computadores, já entregues, através do Agrupamento de Escolas a alunos que não dispunham de 

computador para acompanhar a escola à distância. 
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A Insígnia foi atribuída aos 2 mentores do projeto: LUIS VIRIATO, Comandante do Exército de Salvação 

de São Brás de Alportel e Tiago, Proprietário da empresa local SUL OFFICE que a título gratuito realiza 

todo o trabalho de recondicionamento dos computadores e a sua assistência. 

Esta insígnia está a ser distribuída a todos os beneméritos, que ofertaram computadores usados, que 

fazem a diferença no futuro de todas estas crianças, à Junta de Freguesia e ao Agrupamento de Escolas, 

que integraram esta parceria solidária. 

 

4 | Ao projeto “APOIO COmVIDa” - apoio domiciliário avançado, dinamizado pela Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, em resultado de uma candidatura apresentada ao Programa 

lançado pela Fundação Gulbenkian, e em parceria com o Instituto de Segurança Social, com o objetivo 

de apoiar organizações que cuidam de pessoas idosas, a qual foi uma das 2 aprovadas no Algarve e das 

69 aprovadas no país. Este projeto veio reforçar o apoio que a instituição presta à população sénior, 

com um novo serviço de apoio domiciliário totalmente gratuito e reforçado, dirigido aos seniores em 

situação de maior vulnerabilidade, que são acompanhados pelo Grupo de Intervenção Sénior, 

coordenado pelos Serviços Sociais do Município, com a colaboração da Junta de Freguesia, Centro de 

Saúde, Segurança Social e GNR. 

A Insígnia foi atribuída ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Júlio Pereira e distribuída a toda a 

equipa do projeto e representados dos serviços e entidades parceiros. 

 

5 | Ao projeto de “VOLUNTARIADO JOVEM – APOIO MAIOR – Agora Nós, Jovens São-Brasenses”, 

integrado no Programa do Instituto Português da Juventude “APOIO MAIOR Agora Nós” dinamizado 

pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, em parceria com a Câmara Municipal -Unidade de 

Serviços Sociais e Espaço Jovem - Projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes” – CCD, com o apoio da 

Santa Casa da Misericórdia e outras entidades locais. 

A Insígnia foi atribuída ao Presidente da Junta de Freguesia e aos 4 jovens voluntários. Esta insígnia será 

distribuída a todos os jovens voluntários e todos os responsáveis pelos serviços e entidades locais 

envolvidos e ao Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude. 

 

6 | Ao projeto de “VOLUNTARIADO COVID ALGARVE”, desenvolvido por um grupo de Alunos Finalistas 

do Curso de Licenciatura em Medicina, que se encontram a desenvolver um meritório trabalho na 

sensibilização das comunidades para a prevenção da propagação. 
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A Insígnia foi atribuída a um representante do grupo de alunos finalistas e será distribuída a todos os 

jovens voluntários COVID Algarve que desenvolveram tarefas em São Brás de Alportel. 

 

7 | Ao Banco de Voluntariado “COVID São Brás de Alportel”, constituído por iniciativa do Município de 

São Brás de Alportel, com a colaboração da Rede de Voluntariado “São Brás Solidário”, valência da 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. Esta insígnia será distribuída a todos os voluntários que 

desenvolveram ações nas diversas frentes de trabalho. 

 

8 | Ao GRUPO De TRABALHO COVID São Brás de Alportel, constituído no seio do município de para 

elaboração e execução do Plano de Ação – Fundo Municipal de Emergência, constituído pelos diversos 

dirigentes e serviços do município envolvidos.  

A Insígnia foi atribuída ao coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, Comandante Vitor 

Martins, em representação de todos os membros e será distribuída a todos os membros do Grupo de 

Trabalho e aos coordenadores/responsáveis dos serviços municipais envolvidos nesta missão. 

 

9 | À SUB COMISSÃO DE PROTEÇÃO CIVIL de São Brás de Alportel, coordenado pela Delegada de Saúde 

e constituída por elementos do Município; Comandante do Posto Territorial da GNR; coordenador do 

Serviço Municipal de Proteção Civil; 2.º Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários e 

Representante da Segurança Social. 

A Insígnia foi atribuída à Delegada de Saúde, FILOMENA CORREIA, em representação de todos os 

membros e será distribuída a todos os membros da Sub Comissão e aos coordenadores/responsáveis 

das entidades envolvidas nesta missão. 

 

10 | À PLATAFORMA LOCAL DE AJUDA ALIMENTAR de São Brás de Alportel, coordenada pelos Serviços 

Sociais do Município e Junta de Freguesia, através da Loja Social, que nesta circunstância se uniu e 

reforçou mais do que nunca, muitas mãos a um só coração: com a colaboração inexcedível da Santa 

Casa da Misericórdia, do CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

e Junta de Freguesia; Núcleo Local da Cáritas, núcleo Local CASA. 

A Insígnia foi distribuída a todos os representantes das entidades da Plataforma. 
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11 | Às ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS LOCAIS que realizaram doações de alimentos, equipamentos de 

proteção ou outros materiais, prestando um importante contributo na missão de prevenção e 

proteção da comunidade  

A Insígnia será distribuída posteriormente a todas as associações, entidades e empresas locais que têm 

revelado a sua resiliência e solidariedade, designadamente: Associação Cultural e Recreativa Escola de 

Música Sambrasense, Casa do Benfica, Clube de Artes Marciais, MotoClube “Unidos da Estrada”, Rancho 

Típico Sambrasense e Street Fight Defense, Fundação Benfica, GNR, bem como todas as empresas que 

prestaram este contributo: Casa Verde /MOV; Doçaria M.ª Teresa Neves; Drogaria Parafuso; Fábrica de 

Batatas; Frimarc, Padaria Ludgero Barriga, Padaria da Barracha e Siesta Campers. 

3. EMISSÃO DE VOTOS DE PESAR 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE DELFIM MADEIRA 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 17 de Março aprovar a emissão de voto 

de pesar pelo falecimento de Delfim Madeira, ocorrido na madrugada do dia 6 de março. 

O seu desaparecimento, aos 63 anos de idade, representa uma enorme perda para a sua família, para a 

sua terra que muito se orgulha do seu percurso cívico e associativo e para a região, onde deixou um 

importante legado no mundo do desporto. 

Por iniciativa da Associação de Futebol do Algarve, que o Município de São Brás de Alportel felicitou e à 

qual se associou, tal como as coletividades do concelho, em todos os jogos de futebol a realizar durante 

esse fim-de-semana foi cumprido um minuto de silêncio, em sua homenagem.”  

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE LUÍS FRAGA DA SILVA 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 31 de Março aprovar a emissão de voto 

de pesar pelo falecimento de Luis Fraga da Silva que partiu prematuramente no passado dia 20 de março.  

Como analista de sistemas de informação geográfica, deixou propostas de trabalho, valiosas, para a 

edição da Carta Agrícola e coreográfica de 1903, proposta para a Freguesia de São Brás de Alportel, sob 

inéditos de Gerardo Pery, com investigação de sua autoria na toponímia, lugares e zonas de São Brás 

desde 1758. Este voto de pesa pretende homenagear um ser humano da mais distinta referência, um 

arqueólogo e estudioso reconhecido, que tanto deu ao conhecimento de São Brás de Alportel e do 

território do Algarve, e por isso também da cultura dos algarvios. 
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VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOÃO AZEVEDO 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 12 de maio aprovar a emissão de voto 

de pesar pelo falecimento de João de Azevedo que partiu a 26 de abril. 

Este voto de pesar pretende homenagear este ser humano da mais distinta referência, um artista plástico 

com trabalhos de exceção, que tanto deu ao seu país e ao mundo, revelando-o no nosso concelho e 

considerando o seu valioso percurso e legado para as artes plásticas e o seu nobre exemplo de altruísmo, 

lutando pela defesa de várias causas como cidadão do mundo, envolvendo-se e solidarizando-se com a 

sua arte.  

 VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MÁRIO BOTINAS PORTO 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 26 de maio aprovar a emissão de voto de 

pesar pelo falecimento de Mário Botinas Porto. 

Nascido a 20 de abril de 1944 em São Brás de Alportel, era filho de Mário Diniz Porto e Nídia Maria de 

Sousa Botinas Porto, gentes da terra. Concluiu o Liceu em 1966, data em que realizou o exame de 

admissão à Faculdade de Medicina onde ingressou em outubro do mesmo ano. 

Ao longo da sua carreira foi um médico próximo da comunidade, das pessoas, disponível e sempre 

dedicado aos seus pacientes. Este voto de pesar pretende homenagear a sua carreira e o seu exemplo 

nas relações humanas onde a sua terra não esquece o convívio alegre e descontraído que lhe era peculiar 

e o ótimo contacto com todas as pessoas que o rodeavam.  

 

 

São Brás de Alportel, 26 de Junho de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


