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I. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. COVID 19 - ESTRATÉGIA MUNICIPAL, MEDIDAS E AÇÕES 

FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA – PLANO DE AÇÃO 

A Câmara Municipal mantem-se empenhada na implementação de medidas e ações de combate e 

prevenção à propagação do vírus COVID 19, de apoio à economia local e de apoio às famílias em 

situação de fragilidade social que integram uma estratégia global de intervenção alicerçada no Fundo 

Municipal de Emergência, que neste momento apresenta um investimento concretizado de cerca de 

€230.000,00 por parte da autarquia que continuará atenta ao desenvolvimento da pandemia e às reais 

necessidades da população. 

A restruturação de alguns serviços municipais, o reforço de parcerias existentes entre a autarquia, 

entidades e autoridades locais, nas mais diversas áreas desde a saúde, proteção civil, social, educação, 

entre outras foi uma mais-valia para ampliar a capacidade de intervenção e eficácia junto dos 

diferentes setores da comunidade. Um trabalho contínuo que acompanhou a reabertura de diversos 

espaços nos meses de junho e julho, com um melhor conhecimento das regras de segurança para o 

efeito. 

O apoio a quem mais precisa está sempre na linha da frente deste combate, tendo sido criados novos 

serviços e respostas sociais, nomeadamente ao nível do apoio alimentar e do apoio psicológico, para 

responder às crescentes necessidades da população, agravadas pela atual crise financeira 

desencadeada pelo COVID 19.  

O impulso à economia local é um eixo prioritário de ação, com a realização e apoio da autarquia num 

conjunto de iniciativas promotoras do comércio local, empresas e serviços, adaptando-as ao contexto 

atual de pandemia, como sejam aversão alternativa do Stock Out ou o do Calçadas a arte sai à Rua, a 

edição especial do São Brás Fashion entre outras programações culturais repensadas de forma 

alternativa e/ou online, para alavancar a atratividade do município, especialmente a nível interno. 

A preparação do novo ano letivo também foi alvo de acompanhamento e diálogo por parte da 

autarquia que providenciou, em conformidade com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, 

as respostas ao seu alcance para ultrapassar constrangimentos e melhorar soluções face aos novos 

desafios de funcionamento do Parque Escolar. 

Para apoiar as famílias num contexto mais exigente, o município alargou o investimento efetuado na 

atribuição do Vale + Educação, ampliando-o até ao secundário, para beneficiar mais de 1000 

estudantes e respetivas famílias, com €25,00 de uso exclusivo nas papelarias locais em materiais 

escolares. 

Junto se envia em anexo 1, o ponto de situação do Fundo Municipal de Emergência.  
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, declara a situação de 

contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. No cumprimento legal do estipulado, e 

perante a competência para definição dos horários de funcionamento de comércio e serviços pela 

Câmara Municipal, foi determinado, após parecer favorável da autoridade de saúde e das forças de 

segurança locais, o seguinte despacho:  

 1) O horário de abertura dos estabelecimentos situados no concelho de São Brás de Alportel é 

a partir das 07h00m e o encerramento até às 23h00m;  

 2) Excetuam-se do número anterior, conforme decorre do n.º 5 do artigo 10.º da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, os seguintes estabelecimentos:  

a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no próprio 

estabelecimento;  

b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção destinada a 

consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, 

os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade;  

c) Estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos;  

d) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;  

e) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico 

veterinário com urgências;  

f) Atividades funerárias e conexas;  

 3) Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

condutor (rent-a-cargo) e aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car), podendo, 

sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar às 01h00m e reabrir às 06h00m;

  

 4) Todos os estabelecimentos que se encontram abrangidos pelo artigo 16.º da Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, designadamente Restauração e Similares, 

uma vez que a estes é autorizada a admissão até às 00h00m e encerramento às 01h00m.  

No mesmo contexto foi ainda reforçada a utilização de máscara e o cumprimento de todas as regras 

de segurança e orientações da Direção Geral de Saúde.   

2. REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL 2 – SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL - FARO 

Na sequência das diligências efetuadas pela Câmara Municipal junto do Governo e das entidades 

envolvidas na Requalificação da Estrada Nacional 2, foi recentemente anunciada, pela Senhora 



 

10 

  

Ministra da Coesão Territorial, em visita a São Brás de Alportel, no passado dia 10 de setembro, a 

disponibilidade orçamental de 6 milhões para a execução da obra. 

Neste momento a elaboração do projeto de execução encontra-se em fase de conclusão pelas 

Infraestruturas de Portugal, estando previsto o término desta importante etapa até final do presente 

mês, para que possa ter continuidade com a concretização do mesmo. 

Este é um investimento fundamental para a facilidade de acessos, segurança rodoviária e atratividade 

do município de São Brás de Alportel.  

3. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ASSISTENTE OPERACIONAL 

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

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

nos serviços prestados à comunidade, a Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura de 

procedimento concursal na carreira/categoria de assistente operacional: 

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de canalizador; 

RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNO 

Atendendo à necessidade de ocupação de um posto de trabalho por tempo determinado, a termo 

resolutivo certo, na carreira/categoria de assistente operacional (Cantoneiro de Limpeza), para o 

Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana, da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos, da Divisão 

Técnica Municipal, de modo a assegurar os níveis desejados de qualidade ambiental, bem como 

higiene e salubridade pública e dado existir uma reserva de recrutamento interno, foi aprovado por 

unanimidade, em reunião de câmara de dia 4 de agosto a contratação por tempo determinado, de um 

assistente operacional (cantoneiro de limpeza), para o referido serviço. 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA 
 

1. ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS RURAIS 2020 

No âmbito da estratégia de prevenção de incêndios rurais, a Câmara Municipal continua a reforçar 

parcerias existentes com diversas entidades locais e da região, a fim de garantir a execução deste 

trabalho contínuo de prevenção e preservação da floresta contra incêndios. 

Neste sentido, o 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 tem-se dedicado à constante análise de 

diagnóstico e avaliação dos meios de prevenção existentes com o objetivo de definir um programa de 
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ação adequado à realidade do município, tendo sido colocada em prática a Estratégia de Prevenção de 

Incêndios Florestais 2020. 

Junto se envia em anexo 2 documento síntese da Estratégia de Prevenção de Incêndios Florestais.  

 

1. PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS  

A revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 2017-2021, resultante de um 

moroso trabalho efetuado pela Câmara Municipal em colaboração com diversas entidades, foi 

publicada no dia 25 de setembro, mediante Aviso n.º 14714/2020 - Diário da República n.º 188/2020, 

Série II de 2020-09-25 14372.  

Trata-se de um instrumento de extrema importância para a estratégia global de defesa da floresta, 

que identifica e caracteriza o território, os riscos e os meios disponíveis para a prevenção e combate 

célere e eficaz. 

2. PROTOCOLO DE PATRULHA 2020 COM O EXÉRCITO PORTUGUÊS 

Na continuidade das parcerias anteriormente estabelecidas, no âmbito da prevenção e salvaguarda da 

floresta, a Câmara Municipal assinou pelo 7º ano consecutivo o protocolo com o Exército Português 

que garante o patrulhamento do exército em território são-brasense durante o período crítico 24 horas 

por dia. Um patrulhamento de visibilidade que visa acautelar e alertar para alguns comportamentos 

menos adequados e de prevenção para incêndios possam deflagrar na zona serrana.  

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

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

3. EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS MUNICIPAIS 

A proteção e salvaguarda da floresta implica um trabalho contínuo ao longo do ano, neste sentido, a 

equipa de sapadores florestais municipais tem em execução um plano de trabalhos de limpeza, 

manutenção, desbaste de matos em zonas florestais e barrocal diminuindo a carga combustível junto 

das habitações. As intervenções têm em consideração as diretrizes da proteção Civil Municipal, do 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, em estreita relação e colaboração com a Equipa 

de Sapadores Florestais da Associação de Produtores da Serra do Caldeirão. 

A par deste trabalho são igualmente efetuadas ações de sensibilização junto da população para evitar 

situações de risco maior em altura de período crítico. 

No sentido de garantir a segurança dos elementos que compõem a Equipa de Sapadores Florestais 

Municipal, a autarquia, conseguiu a aquisição de equipamentos de proteção individual, no valor de 

€2.957,50 acrescido de iva à taxa legal em vigor, cofinanciados pelo Fundo Florestal Permanente. 
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4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO ESPECIAL 

DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS (DECIR) 2020 

A prontidão de resposta perante um incêndio é crucial para a sua extinção e/ou controlo, neste sentido 

a Câmara Municipal integrou uma vez mais o protocolo de colaboração celebrado entre os Municípios 

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

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários também do Algarve no âmbito do Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2020). O referido protocolo foi alvo de ratificação, em 

reunião de câmara de 7 de julho, tendo sido definido, por unanimidade, a alteração da assinatura, a 

necessidade de reforçar a rúbrica numa próxima alteração orçamental e ainda o pagamento numa só 

tranche, num prazo de 60 dias. 

 

5. FAIXA DE REDE SECUNDÁRIA 

Encontra-se concluída a 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.  

Os trabalhos acima referidos foram efetuados pela empresa Letras e Pétalas pelo montante de 

€59.780,50 acrescidos de IVA à Taxa legal em vigor. 

6. REPARAÇÕES EM CAMINHOS FLORESTAIS 

No âmbito do Plano Trianual de reparações de caminhos florestais, encontra-se em execução, pela 

empresa António José de Brito, a reparação de 50 Km de vias florestais na zona serra do concelho. Um 

trabalho contínuo, de forma a garantir os acessos aos terrenos em caso de necessidade e risco de 

incêndio. 

7. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA CABEÇA DO VELHO 

No âmbito do Plano de Apoio às Atividades cinegéticas e da parceria e proximidade com as 

Associações de Caçadores do concelho, promotoras dos recursos cinegéticos e defesa da floresta, a 

autarquia aprovou, em reunião de câmara de dia 4 de agosto, a atribuição de um apoio, no valor de 

€2.320,00 à Associação de Caçadores do barranco do Velho, para que a mesma continue a cumprir a 

sua missão. 

8. ACORDO DE COLABORAÇÃO “NÃO BRINQUES COM O FOGO” 

O Município de São Brás de Alportel acolheu o projeto-piloto “Não Brinques com o Fogo”, sendo o 

município escolhido para a sua realização na região, na consequência da assinatura de quatro 
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protocolos de colaboração entre as Direções Regionais de Cultura (DRC) do Norte, Centro, Alentejo e 

Algarve e a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), realizada no passado dia 23 de 

Junho, tendo sido firmado posteriormente entre a Direção Regional de Cultura e a Câmara Municipal. 

Uma abordagem inovadora que tem o objetivo de veicular mensagens-chave sobre comportamentos 

de risco a alterar face aos incêndios rurais, promovendo a mudança de atitudes através da 

sensibilização das populações sobre a valorização da floresta e da conservação da natureza e as boas 

práticas na utilização do fogo para a gestão da vegetação e do território. 

No decurso de um concurso aberto aos diversos agentes culturais, nomeadamente aviso “Artes 

Performativas – Ações de Capacitação das Comunidades”, teve lugar no passado dia 26 de setembro, 

no Jardim da Verbena a apresentação do espetáculo multidisciplinar “O homem do Fogo”, fruto de 

uma criação artística que envolveu a ARCA, associação cultural do Algarve, a Banda Filarmónica de 

São Brás e o Teatro Experimental TEAS. 

III. EDUCAÇÃO 

1.  PREPARAÇÃO DO NOVO ANO LETIVO 2020/2021 

O arranque de um ano letivo especialmente exigente foi preparado em parceria pelo município e pelo 

Agrupamento de Escolas mediante a realização de um conjunto de reuniões com vista a um diálogo de 

proximidade e resolução dos desafios impostos pela pandemia da COVID 19. 

Neste âmbito, o município contou inclusivamente no passado dia 11 de setembro com a presença da 

Senhora Secretária de Estado da Educação. O programa integrou uma visita ao Parque escolar seguida 

de uma reunião, no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde participou a Diretora do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas, Nídia Amaro e outros membros da direção, o Presidente da Câmara 

Municipal, Vitor Guerreiro, a Vice-presidente Marlene Guerreiro e o Diretor Regional da Educação, 

Alexandre Lima.  

Uma reunião de trabalho e partilha da realidade local e dos desafios que o município e o agrupamento 

pretendem alcançar, sempre em prol de um ensino de excelência, qualidade e bem-estar dos jovens 

estudantes, profissionais da educação e população em geral.  

2. MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR  

 

A manutenção e melhoria do Parque Escolar é uma prioridade para a autarquia que reforça todos os 

anos, durante o período de férias prolongadas, procede às necessárias intervenções para prestação de 

um ensino de qualidade às crianças e jovens do concelho. 

1. ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA AO PARQUE ESCOLAR 

Numa era particularmente direcionada para as novas tecnologias de informação, ainda mais 

acentuada com a atual situação pandémica em que vivemos, é de extrema relevância para a qualidade 

de ensino a atualização e assistência ao parque informático escolar. Neste âmbito, a Câmara Municipal 

https://www.agif.pt/pt
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investiu cerca de €2.000,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, na atualização dos equipamentos 

existentes. 

2. MELHORIAS NA ESCOLA EB 1 JI – ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

A Câmara Municipal procedeu à manutenção de equipamentos e substituição de materiais na Escola 

EB 1 e Jardim de Infância de São Brás de Alportel, num investimento superior a €2.000,00 acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor, garantindo assim a qualidade do espaço, em especial incidência no 

parque de recreio e lazer, mediante aquisição de discos flutuantes e rede de marinheiro.  

3. INTERVENÇÕES NA ESCOLA EB 1 N.2 DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  

A manutenção dos edifícios escolares é uma tarefa regular dado o desgaste provocado pela sua 

utilização sistemática por dezenas de crianças. Consciente desta dinâmica, a Câmara Municipal 

adquiriu diversos materiais de pintura, bem como o tratamento necessário para os pisos de madeira 

existentes na Escola EB 1 n.2 de São Brás de Alportel, num investimento que ascendeu, na sua 

globalidade, a cerca de €6.000,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.  

No âmbito do Plano Municipal de Eficiência Energética foi ainda adquirido um painel solar para 

aquecimento de águas para a Escola EB 1 nº 2, no valor de €1.996,00 acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. 

4. PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

- EB 1 N.1 

No passado dia 15 de setembro foi aprovado em reunião de câmara o anteprojeto de alteração e 

ampliação do Jardim de Infância de São Bras de Alportel – EB 1 nº1 e criação de espaço multiusos de 

apoio ao Centro Escolar, um investimento que visa dotar este espaço escolar de mais e melhores 

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

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

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

na Aprendizagem ao longo da vida através do Desenvolvimento das Infraestruturas de Formação e 

Ensino, com possibilidade de financiamento a 50%. 

No âmbito desta alteração encontra-se ainda, em fase de elaboração do projeto, a criação de uma 

infraestrutura pública no arruamento a sul do Jardim de Infância de São Brás de Alportel, de apoio à 

ampliação deste espaço amplamente utilizado pela população são-brasense. Um trabalho adjudicado 

à mesma empresa por €3.250,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Esta melhoria visa a ampliação do número de salas, sala polivalente, refeitório, copa, instalações 

sanitárias, arrumos considerando a ligação ao edifício existente, estacionamento exterior e respetivos 

arranjos, de modo a assegurar os fluxos de peões e automóveis, estacionamento automóvel e espaços 

verdes de enquadramento.  
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A par destes projetos de futuro o edifício escolar continua a ser alvo de manutenção regular, tendo 

sido necessária a impermeabilização do terraço do Jardim de Infância de São Brás de Alportel, vulgo 

Joaninhas, bem como a aquisição de placas de policarbonato alveolar para cobertura do pátio 

exterior, a fim de proteger as crianças da chuva e do sol, num valor superior a €2.500,00, acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor. 

5. COMBATE À PROCESSIONÁRIA DO PINHEIRO 

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

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

de combate à processionária do pinheiro por microinjeção no tronco nas Escolas EB1 Mesquita, Jardim 

de Infância das Mealhas, entre outros espaços públicos. Um trabalho no valor de € 439, 90, acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor. 

3. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O GOVERNO E A 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – 

REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES. 

No seguimento do 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 

finalizou em 2019 a obra de melhoria de eficiência energética da Escola EB1 n1, seguindo-se em 2020 a 

intervenção na Escola EB1 n2. 

Na continuidade desta estratégia e após abertura, a nível nacional, de candidaturas para o efeito, 

financiadas a 100% pelo Governo Português e estabelecido um protocolo de colaboração entre o 

Governo e a Associação Nacional de Municípios, a Câmara Municipal recorreu de imediato a esta mais 

valia, potenciando a remoção da cobertura de fibrocimento da Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos 

e da Escola Secundaria Jose Belchior Viegas, mediante assinatura de protocolo com o Ministério da 

Educação, dado que este edifício não é gerido pela autarquia. 

Os trabalhos integraram a remoção das telhas em fibrocimento, atualmente concluída, e sua 

substituição por painéis sanduiche EPS 80 de 5 ondas, preenchidos com espuma de poliuretano com 

8cm de espessura, numa área de 2900 m2 e ainda o fornecimento e assentamento de 

impermeabilização em remates da cobertura, caleiras e paredes. Esta obra a cargo da empresa 

Martins Gago e Filhos Lda. apresenta um custo de €146.288,07, acrescido de IVA à Taxa legal em 

vigor, sendo a autarquia responsável pelo projeto e respetiva fiscalização e acompanhamento. 

Segue-se no mesmo âmbito a intervenção na Escola Secundária Jose Belchior Viegas, numa área de 

262m2, no valor de empreitada de €17.105, 77, acrescida de IVA à Taxa legal em vigor, a cargo da 

empresa Construções Expresso Unipessoal Lda. 

As obras realizadas garantem assim um Parque Escolar livre de fibrocimento e com melhores 

condições de eficiência energética.  
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De salientar que as mesmas foram alvo de visita por parte de sua Excelência a Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, no passado dia 11 de setembro, que manifestou a sua satisfação pela 

celeridade e importância deste processo em São Bras de Alportel e no país.  

4. ATRIBUIÇÃO DO VALE + EDUCAÇÃO – ANO LETIVO 2020/2021  

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

a melhoria das condições de vida das famílias um estímulo à sua fixação no concelho a Câmara 

Municipal deu continuidade à medida “Vale + Educação”, no ano letivo 2020/2021, integrado no 

Programa de Apoio à família, com múltiplas valências. 

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

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

Belchior Viegas, para atribuição do Vale + Educação no ano letivo de 2020/2021, medida 

complementar à gratuitidade dos manuais escolares promovida pelo Estado Português desde 2016. 

Na edição deste ano, o Vale + Educação integra crianças e jovens dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino 

básico e também do ensino secundário, matriculados no referido Agrupamento e com residência no 

concelho e ainda matriculados noutros municípios por inexistência da área de formação no referido 

agrupamento. Atendendo à crise económica provocada pela pandemia COVID-19 e respetivas 

implicações nos rendimentos das famílias e das empresas, a autarquia reforçou a medida Vale + 

Educação, aumentando o número de alunos e o valor de cada vale para os €25,00, para serem 

utilizados exclusivamente no comércio local.   

Com esta medida a Câmara Municipal contemplou mais de 1.200 estudantes, com €25,00 cada, num 

total de € 35.000,00, que contou com 10.000,00 provenientes do Fundo Municipal de Emergência 

COVID 19, para aquisição de material escolar nas papelarias do comércio local, servindo igualmente de 

incremento à economia. 

5. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) E ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF)  

Consciente dos difíceis desafios com que se debatem as família, na conciliação entre a vida familiar e a 

vida profissional, sendo necessário o prolongamento do horário escolar (no pré-escolar e 1º ciclo) para 

as famílias são-brasenses, e da necessidade de adaptação à nova realidade pandémica e respeito pelas 

orientações da Direção geral de Saúde, a Câmara Municipal efetuou uma adenda ao protocolo 

anteriormente firmado a 14 de outubro de 2019, em parceria com o Agrupamento de Escolas José 

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

Belchior Viegas e a Ensinar a Sorrir – Associação de Solidariedade e Apoio à Família. 

Esta adaptação de respeito e prevenção à COVID 19, foi aprovada por unanimidade em Reunião de 

Câmara de 24 de junho.  

Neste âmbito, em reunião de câmara de 24 de agosto foram definidos os valores da comparticipação 

familiar para as Atividades de Animação e de Apoio à Família (prolongamento de horário):  

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

> Gratuito para escalão A. 

PROTOCOLO. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA  

No âmbito das Atividades de Apoio às Famílias e na sequência de edições anteriores, a Câmara 

Municipal selecionou como atividades a proporcionar às crianças em idade pré-escolar a música e a 

atividade física regular, promotoras de um desenvolvimento integral das crianças, a nível físico e 

intelectual. 

Neste sentido, foi aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara de 15 de setembro, o protocolo 

de Colaboração com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e o CArtes XXI – Associação do 

Conservatório d’Artes de S. Brás de Alportel, o ensino da música, ficando garantida a atividade de 

educação física por um técnico da autarquia. 

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À COVID 2019/2020 E DE COMBATE À CRISE NO 

SEIO ESCOLAR 

No âmbito da Componente de Apoio à Família (CAF), facultada durante o período de interrupção 

letivo de verão, a Câmara Municipal providenciou a realização de testes COVID 19, no valor de 

€1.550,00 a todos os trabalhadores das CAF’s de verão, a fim de tranquilizar colaboradores, pais e 

crianças relativamente à possibilidade de transmissão. 

Atendendo ao reforço de parcerias entre a Câmara Municipal e as entidades locais para fazer face à 

crise económica despoletada pela pandemia que agravou ainda mais a situação de debilidade social de 

muitas famílias, a autarquia adquiriu, no valor de€1.362,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

embalagens para refeições, assegurando assim as refeições às famílias mais carenciadas. 

6. PROJETO “A BANDA VAI À ESCOLA“. RENOVAÇÃO 2020/2021. 

Reconhecendo o enriquecimento pessoal proporcionado pelo contacto e aprendizagem da música 

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

ao protocolo estabelecido com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a Associação Cultural 

e Recreativa Escola de Música Sambrasense para a continuidade do Projeto “A Banda Vai à Escola” no 

ano letivo 2020/ 2021. 

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

professor Albano Neto, prosseguindo desde 2018/2019, através da afetação a tempo inteiro deste 

docente, no âmbito da aprovação de uma candidatura apresentada pelo município ao Ministério da 

Educação a uma mobilidade estatutária de pessoal docente. Neste âmbito, foi elaborada e aprovada  

uma nova candidatura, pelo que a autarquia renova o referido protocolo de colaboração dando 

continuidade a atividades musicais regulares em diferentes espaços da autarquia e das escolas, tendo 

como público-alvo os alunos do pré-escolar e  do 1º, 2º, 3º ciclos e secundária. 
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7. REFEIÇÕES ESCOLARES| DEFINIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO 

No cumprimento da legislação em vigor e atenta à necessidade de definição dos valores de 

comparticipação (alimentação e auxílios económicos) a atribuir aos alunos carenciados no âmbito da 

ação social escolar e definição do preço das refeições escolares para o ano letivo 2020-2021, a Câmara 

Municipal, aprovou, em reunião de câmara de 24 de agosto os seguintes valores para alimentação e 

material escolar: 

1º ciclo do ensino básico:  

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

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

Pré-escolar:  

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

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

Definição do preço de cada refeição fornecida pelos refeitórios escolares de gestão direta do 

Município, aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2020-2021:  

 

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

Alunos do escalão B – € 0,73 (setenta e três cêntimos) - comparticipação de 50%;  

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

  

8. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DO 

ENSINO SECUNDÁRIO E CURSOS PROFISSIONAIS EM 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NOUTROS CONCELHOS 

Investir na formação dos jovens e no seu futuro é prioridade para a Câmara Municipal, neste âmbito foi 

definido para o ano letivo de 2020/2021, em reunião de câmara de 24 de agosto, as seguintes 

modalidades de comparticipação das despesas com os passes escolares:  

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

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

• Alunos sem Escalão atribuído na ação social escolar – Comparticipação de 50%;  
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9. NOVO CIRCUITO DE EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS DE MOTRICIDADE 

INFANTIL 

Na continuidade do diálogo constante entre a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas, a autarquia acolheu a proposta de um grupo de alunos do Curso Técnico Profissional 

de Desporto para a construção de espaços lúdicos e desportivos nas pré-escolas e escolas do 1º ciclo 

do concelho, designadamente um circuito de equipamentos e circuitos de motricidade infantil. 

O projeto, coordenado pelo professor Pedro Janeiro, tem como princípio base a valorização e o 

desenvolvimento da motricidade infantil e contou com o apoio financeiro de €2.000,00 da Câmara 

Municipal para a sua execução.  

IV. JUVENTUDE 

1. COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 
 

A Câmara Municipal assinalou uma vez mais o Dia Internacional da Juventude com um amplo 

programa dedicado à valorização das novas gerações. 

O programa teve início no passado dia 7 de agosto com a transmissão on-line, a partir do Cineteatro 

São Brás, da primeira eliminatória do Concurso Música JÁ, do Instituto Português do Desporto e da 

Juventude (IPDJ)– Algarve. Seguiu-se no dia 12 a inauguração do Espaço Coworking de São Brás de 

Alportel de incentivo ao empreendedorismo jovem e a iniciativa “Estendal Solidário” que consistiu na 

criação de um estendal onde toda a comunidade podia colocar peças de vestuário ou levar em caso de 

necessidade. Uma iniciativa da Loja Social de São Brás de Alportel, em parceria com os projetos 

“Jovens Seguros <>Famílias Felizes” e “Florestas Nossas”. 

Ainda no Jardim Carrera Viegas, foi simbolicamente inaugurada a exposição de fotografia “À 

descoberta do Paraíso”. Uma mostra da autoria de Leonardo Marques patente no novo Espaço 

Coworking, até 12 de setembro. 

Um programa para celebrar a juventude fortalecer o espirito comunitário e de cidadania. 

PROJETO “JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIAS FELIZES” 

O Município prosseguiu 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.  

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. 

A terceira fase do projeto tem a sua conclusão no final do mês de setembro, tendo já sido apresentada 

candidatura para a sua continuidade. 
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Neste âmbito decorreu no passado dia 15 de setembro, uma reunião da comissão coordenadora do 

Contrato Local se Segurança, com a presença da coordenadora dos projetos a nível nacional. 

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 

Após um período em que a Loja Social teve o seu funcionamento condicionado, devido às medidas de 

prevenção, funcionando a título provisório a entrega de alimentos no Centro de Apoio à Comunidade, 

não tendo nunca sido suspenso o serviço, antes pelo contrário, tendo sido reforçado, voltou a abrir as 

suas portas no corrente mês, com as necessárias medidas de segurança. 

2. PARQUE DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 

1. ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL  

No seguimento do acompanhamento social de proximidade que é prestado pelos serviços sociais 

municipais, em parceria com as demais entidades locais, a Câmara Municipal, aprovou por 

unanimidade atribuir dois fogos habitacionais a dois agregados familiares economicamente 

desfavorecidos. Uma habitação tipologia T2 na Rua Nova da Esperança e outra tipologia T1 no sítio de 

Farrobo. Esta atribuição teve em consideração o parecer positivo da Comissão Municipal de 

Habitação, reunida no dia 15 de junho de 2020, tendo por base informação devidamente 

fundamentada pelos Serviços Sociais do município em parceria com a Equipa de protocolo de 

acompanhamento das famílias beneficiárias de rendimento social de inserção e a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens. 

2. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA - HABITAÇÃO SOCIAL  

Na continuidade do trabalho desenvolvido em parceria no âmbito da habitação social a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de dia 4 de agosto, a atribuição de um 

apoio no valor de €16.600,00, para fazer face às despesas com as obras de reabilitação de um fogo de 

habitação – Casa n.º 3; e com a requalificação da rede de ligação da água e eletricidade. Um trabalho 

contínuo de manutenção que visa assegurar a dignidade, o conforto e a acessibilidade à população que 

dela carece. 

3. PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL MÃO AMIGA 

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

vindo a executar o programa de apoio social de cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as 

condições de habitabilidade dos estratos sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras 

de melhoria, reabilitação e adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado 

de degradação e à situação social. Neste sentido, a Câmara Municipal atribuiu, por unanimidade, em 
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reunião de câmara de 24 de agosto, um apoio de €4.000,00 + iva para obras de melhoria das condições 

de dignidade de uma habitação na zona serrana. 

4. PROGRAMA DE APOIO AO ARRENDAMENTO  

Considerando a recente criação de uma nova medida social de apoio às famílias, que consiste na 

atribuição de apoios pecuniários para ajudar os cidadãos e famílias que atravessam maiores 

dificuldades para assegurar o pagamento da renda da sua habitação, agravadas pela pandemia da 

COVID 19, após publicação em Diário de República de 13 de agosto do Regulamento Municipal que 

estabelece as regras deste programa, a Câmara Municipal, aprovou, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 24 de agosto, a atribuição de apoios a 25 agregados familiares no ano de 2020, para 

candidaturas acolhidas até ao próximo dia 18 de setembro, e com efeitos a partir do mês de outubro. 

   

5. FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA -APOIO À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

No âmbito do protocolo de colaboração integrado no Plano de Contingência do município de São Brás 

de Alportel – COVID 19 – Fundo Municipal de Emergência, firmado entre a Câmara Municipal e a Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, aprovado em reunião de câmara de 24 de junho do 

corrente ano de 2020 que veio formalizar este profícuo trabalho realizado em parceria, em contexto de 

pandemia e atendendo à execução das ações, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade a 4 de 

agosto, a atribuição de um apoio de €2.500,00, para fazer face às despesas decorrentes com a 

distribuição das refeições a agregados familiares vulneráveis, bem como um contributo de cerca de 

12,5% para as despesas já realizadas com a aquisição de equipamentos de proteção individual, 

exigente desafio diário em prol prevenção e da segurança de todos. 

6. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE 

A Câmara Municipal privilegia o trabalho desenvolvido em parceria com associações locais e regionais, 

com vista a potenciar a resposta dada às necessidades da população. Neste âmbito, a autarquia 

aprovou por unanimidade, em Reunião de Câmara no dia 24 de Junho, aprovar a atribuição de apoios a 

um conjunto de Associações regionais, um contributo ao seu meritório trabalho visivelmente mais 

necessário na atual situação pandémica e consequente crise social. 

1. ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE  

A autarquia apoiou a iniciativa da Associação Oncológica do Algarve “Formulário 

#SolidariedadeAOA”, com o objetivo de angariar donativos para a sua causa, mediante a divulgação 

nos diversos meios de comunicação do município, nomeadamente na agenda cultural “São Brás 

Acontece”, sítio do município na internet e nas páginas das redes sociais Facebook e Instagram, sendo 

igualmente atribuída uma verba de €200,00 para o mesmo efeito. 
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2. ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL- ACAPO 

A Câmara Municipal apoiou com €300,00 a ACAPO – Associação dos Cegos e Ambíopes de Portugal 

para minimizar custos associados à aquisição de EPI’s (equipamentos de proteção individual), 

nomeadamente batas descartáveis, toucas, assim como máscaras cirúrgicas, estimando-se ser este o 

valor necessário para 3 meses desta instituição que desenvolve um extraordinário trabalho de apoio 

(social, psicológico e reabilitação funcional) a pessoas com deficiência visual e às suas famílias em toda 

a região. 

3. ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESCLEROSE MÚLTIPLA DO ALGARVE – AREMDA 

Atenta ao trabalho desenvolvido pela Associação Regional de Esclerose Múltipla do Algarve com vista 

à melhoria da qualidade de vida dos portadores de Esclerose Múltipla e na continuidade da parceria 

existente, a Câmara Municipal apoiou esta instituição com o montante de €200,00 para apoiar a 

realização de mais uma edição da Corrida Solidária. 

VI. DESPORTO 

1. MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DESPORTO E LAZER 

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

tem vindo a proceder a alguns trabalhos de manutenção. 

PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS 

No âmbito do Plano Municipal de Eficiência Energética, a Câmara Municipal incorporou no contrato de 

fornecimento de energia elétrica para o município a instalação solar fotovoltaica nas Piscinas 

Municipais Cobertas. Um investimento de 26.000 euros que, de acordo com as estimativas realizadas, 

permitirá uma poupança anual superior a 5.000 euros, reduzindo a fatura energética em 16%, com um 

período de retorno do investimento de 3,7 anos. 

Este investimento vem consolidar os investimentos já realizados nesta área pelo município de que são 

exemplo as recentes instalações de baterias de condensadores em equipamentos municipais tais 

como: o Cineteatro São Brás, o Campo Municipal de Futebol Sintético, o Pavilhão Municipal e as 

Piscinas Municipais Cobertas. Uma medida fundamental na sustentabilidade energética e na 

promoção da qualidade ambiental futura do município. 

Esta infraestrutura desportiva foi ainda alvo de um investimento de €13.750,00 acrescido de IVA à Taxa 

legal em vigor, para rejuntamento do tanque grande, uma intervenção efetuada pela empresa José 

Gualberto dos Santos Benedito e que tem por objetivo garantir a qualidade do espaço para os 

utilizadores. 

PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS 

A Câmara Municipal efetuou trabalhos de manutenção nas Piscinas Municipais Descobertas, mediante 

pintura da caleira para escoamento de água da piscina, para proteção de erosão de revestimento em 
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weber KF utilizado para impermeabilização. Um investimento, no valor de €1.089,00 acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, na preservação dos materiais desta infraestrutura desportiva de excelência, que faz 

parte da história do município. 

CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL EM RELVADO SINTÉTICO  

Integrado no Parque de Desporto e Lazer, o Campo de Futebol Municipal em Relvado Sintético é uma 

infraestrutura de utilização regular com excelentes condições para a formação desportiva dos jovens 

são-brasenses. Neste sentido e de forma a garantir a qualidade do espaço, a Câmara Municipal 

investiu cerca de €2.000,00 na manutenção do relvado sintético do Campo de Futebol Municipal.  

CONSERVAÇÃO DE CIRCUITOS DE MANUTENÇÃO DESPORTIVA AO AR LIVRE 

Na continuidade do plano de manutenção do Parque Desportivo do Município foi recentemente 

concluída uma intervenção global ao nível da conservação, reparação e renovação dos equipamentos 

dos circuitos de manutenção desportiva de ar livre do concelho. 

Integrados no Parque Desportivo Municipal, estes equipamentos promovem hábitos saudáveis de vida 

e o seu uso intensivo e regular implica uma maior atenção do município na sua manutenção para 

salvaguarda da segurança dos seus utilizadores, nomeadamente ao nível de pinturas e reforço de 

estruturas, salvaguardando ainda a sua integração nos espaços verdes e valorizando a acessibilidade 

para todos que constitui um princípio fundamental. 

Uma medida integrada no Plano de Manutenção e Conservação dos Equipamentos Desportivos 

Municipais e que procura que a prática desportiva seja acessível a todos os cidadãos. 

2.TAÇA DE PORTUGAL DE DOWNHILL 2020 

A conceituada pista do Arimbo, referência a nível nacional, acolheu, no dia 6 de setembro, a primeira 

etapa da Taça de Portugal de Downhill de 2020, num evento totalmente adaptado ao contexto de 

pandemia. 

Um evento organizado pela autarquia, em parceria com a Associação X Dream Blasius e a Federação 

Portuguesa de Ciclismo, que trouxe a São Brás de Alportel atletas de todo o país e além-fronteiras, 

reforçando o posicionamento do município para a prática de desportos de aventura e ar livre. 

Os desportos de natureza, nomeadamente BTT- downhill assume-se na atualidade como um dos 

principais segmentos do turismo desportivo, cativando para o território são-brasense centenas de 

atletas, ao longo do ano, para estágios de pré-temporada, com vista a uma melhor preparação para os 

campeonatos internacionais. 

3. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

ASSOCIAÇÃO GOLIAZ TABLE TENNIS CLUBE  

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 24 de agosto 
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atribuir à Associação Goliaz Table Tennis Club um apoio financeiro no valor de € 2.500,00, para dar 

continuidade a esta modalidade que já trouxe muitas vitórias para o Concelho, promovendo o 

conhecimento, o treino e a capacidade de desenvolvimento de crianças, atletas e população em geral, 

numa ação estreitamente associada ao desporto e à atividade física motora e educacional. 

VII. CULTURA E PATRIMÓNIO 

Em contexto de pandemia, o município reajustou e adaptou a sua programação com recurso às redes 

sociais  e à página do município na Internet, valorizando as iniciativas e o acesso à cultura sem pôr em 

risco a segurança e saúde dos são-brasenses. 

1. CALÇADAS, A ARTE SAI À RUA 
Na continuidade da estratégia que veio a ser seguida pelo município, no sentido de manter a 

realização dos principais eventos culturais, num formato alternativo e adaptado ao contexto de 

pandemia, a Câmara Municipal, em parceria com a com a Comissão Calçadas organizou uma edição 

especial do evento “Calçadas, a Arte sai à Rua” no passado dia 14 de agosto, adequada às regras de 

segurança e prevenção da pandemia, garantindo assim a promoção de diversas criações artísticas em 

pleno Centro Histórico de São Brás de Alportel. 

No dia 14 de agosto, a arte saiu à rua, numa sessão de cinema ao ar livre no jardim da Verbena, 

integrada no ciclo “Filmes de Sempre”, que exibiu no Jardim da Verbena o filme/documentário 

musical  “Buena Vista Social Club”, mediante lugares marcados, garantindo o cumprimento de todas 

as orientações da Direção Geral de Saúde. A sétima arte continuou em cena no dia 21 de agosto no 

ciclo de cinema ao ar livre promovido pelo município em parceria com o Cinema Lua – Cinema 

Itinerante que levou ao Adro da Igreja de São Romão a película “O Carteiro de Pablo Neruda”. 

O acompanhamento dos habituais trabalhos artísticos de rua foram filmados, numa colaboração da 

Associação de Designers do Sul, transmitidos em versão on-line através das redes sociais do Município 

e da Comissão Organizadora do Calçadas - a arte sai à rua. 

A música também marcou presença neste programa alternativo com um conjunto de mini concertos, 

apresentados nas redes sociais do município, dando a conhecer alguns dos grupos musicais que 

deveriam estar a participar ao vivo no Calçadas 2020. 

Um formato adaptado à nova realidade de saúde pública e à necessidade de valorizar e promover o 

centro histórico e o acesso à cultura. 

2. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ORQUESTRA CLÁSSICA DO 

SUL 2020 

Reconhecendo o elevado valor da ação cultural e artística desenvolvida pela Associação Musical do 

Algarve e na qualidade de associada apoiante, a Câmara Municipal provou, por unanimidade, em 

reunião de câmara de 4 de agosto, o Protocolo de Cooperação para o ano 2020, a celebrar com a 

Associação Musical do Algarve. Este protocolo estipula um apoio de € 7.200,00 para que a Associação 

prossiga a sua atividade através da realização e divulgação de espetáculos musicais, músico-teatrais 



 

25 

  

ou multimédia de cariz cultural, com vista à difusão da música orquestral, da música de câmara e da 

música para instrumentos solistas patentes na orquestra profissional, denominada Orquestra Clássica 

do Sul. 

3. CARNAVAL TRADICIONAL 2020 – APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES LOCAIS 

A Câmara Municipal apoiou uma vez mais a realização do Carnaval Tradicional de São Bras de Alportel 

– 2020, uma iniciativa de valorização da cultura popular que evidencia o espirito de entre ajuda e 

criatividade das associações locais e de toda a população, cativando centenas de visitantes. 

Na edição deste ano, e após a apresentação das despesas de participação das associações e respetiva 

análise, a autarquia aprovou, por unanimidade em reunião de dia 24 de Junho de 2020, autorizar o 

apoio financeiro de €2.422,72. 

4. APOIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESCOLA E MUSICA 

SAMBRASENSE  

No âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo e do fortalecimento de parcerias com 

associações locais, a Câmara Municipal apoiou a ACREMS -Associação Cultural e Recreativa Escola de 

Música Sambrasense com o valor de € 922,50 para custear as despesas inerentes à reparação de uma 

tuba essencial para a associação continuar o seu trabalho de formação musical e promoção cultural no 

concelho. Esta deliberação foi aprovada, por unanimidade, em reunião de câmara de dia 24 de agosto. 

5. APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2020 

GALERIA MUNICIPAL EM CASA 

No atual contexto de pandemia, a Câmara Municipal promoveu as exposições patentes nos espaços 

culturais do concelho em formato digital, com visualização no Canal do Youtube da Câmara Municipal, 

com novidades a cada sábado. A iniciativa “Galeria Municipal em Casa” integra o projeto “Cultura em 

Casa”, e pretende contribuir para o livre acesso à cultura e a promoção dos espaços e artistas à 

população do município e do mundo. 

Apesar da iniciativa, os espaços continuam a acolher como habitualmente trabalhos ao vivo. Neste 

sentido, no mês de junho e julho, a Galeria Municipal acolheu a exposição de João Paula (pintura de 

murais) e a exposição “Gentes & Memórias” de José Belchior e Vitor Lourenço, seguindo-se de 01 a 31 

de agosto, a mostra de uma coleção de artistas nacionais e internacionais, composta por diferentes 

peças de “Cerâmica Contemporânea de autor”. O mês de setembro reservou uma exposição coletiva, 

uma mostra de trabalhos de composta por obras Ben Helmink, Guida Vaz, Elsa Revez e Alberto 

Coudel, em pintura a óleo, acrílico e materiais naturais. 
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CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS 

Até final de setembro, o Centro de Artes e Ofícios revela “O mapa e o território”, numa mostra 

fotográfica de Ruben Martin de Lucas integrada no ciclo “o mapa e o território” do Museu Zer0 e que 

desafia a refletir sobre o conceito de territórios, povos, fronteiras, a precaridade e o sentido da sua 

existência. 

CENTRO MUSEOLÓGICO DO ALPORTEL 

De 3 de agosto a 31 de outubro, o Centro Museológico do Alportel, abre portas à “Arte Selvagem”, a 

primeira exposição de Fernando Ganhão, artista inspirado em elementos que encontra na natureza, 

desde raízes e troncos de árvores da região. 

6. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 

Em contexto de pandemia, a Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro tem desenvolvido uma estratégia 

de dinamização de atividades complementando com 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. 

VIII. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

1. GEOPORTAL 

A Câmara Municipal continua a investir na modernização administrativa e facilidade de acesso à 

informação online, nomeadamente através do Geoportal, uma plataforma interativa de gestão 

territorial que alia as potencialidades de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), com as 

potencialidades de acesso, transferência, visualização e manipulação de informação na internet. 

Uma ferramenta que tem registado cerda de 3.000 acessos mensais, revelando ser um instrumento de 

grande utilidade pública.   

2. MAPA DE RUÍDO DO MUNICÍPIO 

Após conclusão do mapa de ruído do município, 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, o documento foi encaminhado para a equipa da revisão 

do Plano Diretor Municipal (PDM) que se encontra a concertar a informação recolhida com as demais 

áreas de intervenção do Plano Diretor Municipal, a fim de verificar a necessidade de compatibilização 

ou alguns ajustes ainda possíveis nesta fase. 
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3. CARTA MUNICIPAL DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

Encontra-se em execução, pela empresa Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Lda, pelo 

valor de €19.990,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a Carta Municipal da Reserva Ecológica 

Nacional, documento complementar à conclusão do Plano Diretor Municipal. 

 A esta reserva aplica-se 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.  

A definição da utilização do solo em Reserva ecológica nacional 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. 

IX. 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 e após alguns atrasos 

devido à situação pandémica que se vive, a obra de requalificação do Largo de São Sebastião e ruas 

adjacentes – III fase - reabilitação do Troço Sul da Avenida da Liberdade, foi concluída no final de 

agosto e inaugurada no passado dia 10 de setembro por Sua Excelência a Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa.  

O projeto privilegia a segurança rodoviária, com passeios acessíveis, que dão continuidade à 

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

€257.603,94,acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 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 concretização desta obra veio concluir o projeto global de requalificação do Largo de São Sebastião 

e ruas adjacentes, que permitiu valorizar o Largo de São Sebastião, a Rua Gago Coutinho e culminou 

neste primeiro troco da Avenida da Liberdade, num investimento crucial na renovação da imagem 

urbana, na qualidade de vida e na atratividade do concelho. 

A valorização da memória foi um elemento essencial no projeto, patente na evocação da Festa das 

Tochas e no painel informativo que em síntese narra 100 anos de história da Avenida. 
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REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO EXTERIOR DA RETROSARIA TRADICIONAL “4 

OLHOS” 

No seguimento da estratégia de renovação urbana implementada pela Câmara Municipal no âmbito 

do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana, encontra-se em execução pela empresa Al-Consige 

lda a obra de reabilitação e beneficiação da Retrosaria Tradicional “4 Olhos” pelo montante de 

114.294,01 acrescido de IVA à Taxa Legal em Vigor.  

Trata-se de uma intervenção profunda na cobertura e fachada exterior que tem por objetivos valorizar 

este elemento do património, assegurando a segurança e dignidade a este edifício emblemático da 

memória são-brasense. 

2. REQUALIFICAÇÃO DO TROCO CENTRAL DA AVENIDA DA LIBERDADE  

Finda a intervenção no troço sul da Avenida da Liberdade, a Câmara Municipal prossegue a estratégia 

de renovação urbana para tornar o espaço público acessível para todos, ao avançar para a 

beneficiação do Troço Central da via, entre a Praça da República e a Rotunda do Centenário. 

Trata-se de uma intervenção que vem executar um nova fase do plano global de alargamento da rede 

de passeios acessíveis que visa ligar o centro histórico à zona norte da vila, os Paços do Concelho à 

Rotunda do Centenário e à Circular Norte e ainda a substituição de lancis danificados e a execução da 

pavimentação geral, integrando ainda a instalação da rede de gás. 

Adjudicada à empresa J.J. Brito – Sociedade de Construções, Lda. a empreitada de beneficiação do 

troço central da Avenida da Liberdade consiste num investimento de €114.294,01, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 

3. PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

ENDÓGENOS  

OFICINA DAS ARTES 

Integrado no Plano Regional PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

ENDÓGENOS (PADRE), e na sequência da estratégia de valorização do património e do apoio à 

dinâmica da economia local, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 

15 de setembro, o projeto base de adaptação e reabilitação do antigo lagar a Oficina das Artes. Este 

projeto, adjudicado ao Gabinete Inovarg, visa a valorização do edifício, obra de arquitetura de autor e 

do património ligado à história do azeite, bem como a versatilidade do edifício para dinamização da 

economia local, acolhimento de atividade empresarial e ou associativa, salvaguardando ainda espaço 

para a aprendizagem e valorização dos ofícios tradicionais. 
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4. PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL 

NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 
Após um período de suspensão, de 16 de março até ao início de maio, de acordo com o Plano de 

Contingência para propagação do COVID-19, os trabalhos de construção do Novo Terminal Rodoviário 

encontram-se a decorrer a bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão em janeiro de 2021. Este 

investimento de €466.191,93 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, dá continuidade à estratégia de 

mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara Municipal, patente no 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. 

5. REDE DE PASSEIOS ACESSÍVEIS 

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, de onde integra a fase em 

curso a Câmara Municipal encontra-se 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. 

6. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS  

Encontra-se a decorrer a bom ritmo os trabalhos 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. Com 

término previsto para o final do mês de setembro, a obra integra percursos na Campina, Tareja, 

Almargens, Serro do Alportel, Calçada, Vale Galega e Mesquita, bem como a colocação de lombas 

limitadoras de velocidade no sítio da Estação, Mealhas, Fonte Velha, Gralheira e Alportel. 

7. MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL  

A Câmara Municipal procedeu 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 e visam garantir a segurança e qualidade de vida dos munícipes. 
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X. SEGURANÇA 

1. BRINCAR NA ÁGUA EM SEGURANÇA 

Na continuidade da parceria existente entre a Câmara Municipal e a APSI – Associação para a 

Promoção da Segurança infantil a Campanha “Brincar na Água em Segurança” teve destaque durante 

os meses de verão na agenda cultural São Brás Acontece, com o objetivo de melhor informar para os 

riscos associados às atividades de veraneio, especialmente para as crianças. 

2. SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

Consciente da necessidade de melhor preparar os cidadãos para os procedimentos a seguir em caso de 

acidente rodoviário, a autarquia, através do Gabinete Municipal de Proteção Civil, divulgou um 

conjunto de informações promotoras da segurança, nomeadamente como proceder com as vitimas de 

acidente rodoviários, como proteger, sinalizar/ou alertar as autoridades para uma situação de sinistro. 

Informações úteis que podem fazer a diferença, minimizar efeitos e salvas vidas. 

Ainda no âmbito da segurança rodoviária, a autarquia adjudicou à empresa Meio Corte – Sinalização 

de Trânsito S.A a execução e instalação de sinalização rodoviária, pelo montante de €7.400,00 

acrescido de IVA à Taxa legal em vigor, com pintura se sinalética horizontal com especial incidência na 

Estrada Municipal 514 e na Estrada Regional 270. 

XI. SAÚDE 

1. NOVO GABINETE DE MEDICINA DENTÁRIA - CENTRO DE SAÚDE DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Resultante da colaboração entre a Câmara Municipal e a Administração Regional de Saúde, o novo 

Gabinete de Medicina Dentária do Centro de Saúde de São Brás de Alportel abriu recentemente ao 

público, permitido alargar oferta de cuidados de saúde oral à população. 

Integrado no mapa do projeto nacional “Saúde Oral para Todos”, que prevê a cobertura de todo o 

território nacional com atendimentos na área da medicina dentária nos cuidados de saúde primários 

do Serviço Nacional de Saúde, este Gabinete contou com o apoio financeiro de €24.600,00 acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor, por parte da autarquia, para dotar o espaço de todos os esquipamentos 

necessários. 

2. APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA CONTRA O CANCRO CUTÂNEO 

O município de São Brás de Alportel associou-se uma vez mais à Campanha de Sensibilização da 

Associação Portuguesa contra o Cancro Cutâneo, ao divulgar junto da população através da Agenda 

Mensal São Brás Acontece de junho e julho e na rede de mupis e cartazes do município imagens e 

informações que visam alertar para a adoção de comportamentos responsáveis, minimizando assim os 

riscos associados à excessiva exposição solar. 
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3. APOIO À ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESCLEROSE MÚLTIPLA DO 

ALGARVE - AREMDA 

O município apoiou o II Torneio de Golf de Solidariedade da Associação Regional de Esclerose Múltipla 

do Algarve, a ter lugar em Vilamoura no dia 19 de setembro, mediante a cedência e impressão de mupi 

alusivo, nas duas semanas que antecedem o evento. Uma iniciativa de cariz solidário que pretende a 

angariação de fundos para a nobre missão da referida associação junto dos doentes de esclerose 

múltipla da região.  

XII. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

1. GESTÃO DE RESÍDUOS 

DIA INTERNACIONAL SEM SACOS DE PLÁSTICO 

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

sustentável e amiga do ambiente, a Câmara Municipal assinalou o Dia Internacional Sem Sacos de 

Plástico, 3 de julho, com uma campanha de sensibilização à reciclagem, à reutilização, mas acima de 

tudo à utilização de alternativas ecológicas, retomando a iniciativa municipal de valorização dos 

recursos endógenos “Desafio: Alcofa, o futuro nas suas mãos”. Esta informação foi disponibilizada à 

população na agenda mensal “São Brás Acontece” de julho. 

COLOCAÇÃO DE CONTENTORES E ECOPONTOS COM SISTEMA PAYT  

Na continuidade da potencialização de apoios comunitários pela autarquia encontra-se em execução 

colocação de um novo conjunto de 13 contentores e ecopontos enterrados, adquiridos no âmbito do 

POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos com 

financiamento a 85%. 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 no núcleo urbano da vila e na Campina. Este 

sistema inovador 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. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

SAÚDE DE QUALIDADE E CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Na senda da qualidade ambiental do município, a Câmara Municipal conseguiu a aprovação de mais 

uma candidatura ao Fundo Ambiental - Saúde de Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis 

destinado a apoio financeiro a projetos focados na promoção de uma nova cultura ambiental. Neste 

sentido, a autarquia apresentou em projeto uma exposição temática sobre desenvolvimento 

sustentável, no valor de mais de €3.000,00, financiada a 70%, com inauguração prevista na Semana 

Europeia para a Prevenção de Resíduos 2020, no Centro de Interpretação e Educação Ambiental de 
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São Brás de Alportel – Quinta do Peral, onde ficará patente durante um ano. 

 

Após esse período, a exposição tornar-se-á itinerante, com início nas escolas do Agrupamento José 

Belchior Viegas, entre outros espaços públicos no concelho e na região.  

Os principais objetivos deste projeto passam pela promoção do uso racional da água, incentivo à 

redução do consumo de energia e à adoção de comportamentos amigos do ambiente, bem como 

sensibilizar para a importância da sustentabilidade na mobilidade, de forma a contribuir para a 

mitigação das alterações climáticas. 

 

IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE PLANTAS INVASORAS 

A Identificação e Remoção de Plantas Invasoras foi a temática escolhida para a iniciativa de 

voluntariado pelo meio ambiente, promovida pelo Centro de Ciência Viva do Algarve, em parceria com 

a Agência Portuguesa para o Ambiente e a Câmara Municipal. Esta ação, destinada a participantes 

com idade superior a 10 anos de idade, realizou-se no dia 21 de agosto, com ponto de encontro no 

Parque da Fonte Férrea e teve por objetivo dar a conhecer as plantas invasoras e contribuir para a 

recuperação da flora nativa através da remoção das plantas invasoras.  

OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA 

O Centro de Ciência Viva do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal, promoveu uma observação 

astronómica noturna, no passado dia 22 de agosto, numa atividade para toda a família, com 

interpretação e informação sobre os astros. Uma iniciativa realizada em segurança, com uso 

obrigatório de máscara de proteção individual e respeito pelas recomendações para a prevenção da 

pandemia. 

DIA EUROPEU SEM CARROS 2020 

A Câmara Municipal associou-se uma vez mais à Europeia da Mobilidade e assinalou o Dia Europeu 

sem Carros com um conjunto de iniciativas promotoras de deslocações diárias mais ecológicas 

sustentáveis, eficientes e saudáveis. 

Esta iniciativa, aberta a toda a população, realizou-se no passado dia 24 de setembro, mediante o 

encerramento da rua Dr. Alberto de Sousa para definição de um circuito de atividades, a fim de 

cumprir as normas de seguranças associadas à prevenção da propagação da pandemia.  
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XIII. ÁGUAS E SANEAMENTO 

1. DISCUSSÃO PÚBLICA DO PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO 

HIDROGRÁFICAS DAS RIBEIRAS DO ALGARVE 

No âmbito da Consulta Pública sobre 3.º Ciclo Plano de Gestão da Região Hidrográfica: Questões 

Significativas da Gestão da Água (QSiGA) da Região Hidrográfica do Ribeiras do Algarve (RH8), 

divulgada no dia 22 de dezembro de 2019 pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e dada a 

importância desta matéria, a Câmara Municipal manifestou-se junta da referida entidade 

apresentando um conjunto alargado de considerações e contributos que junto se envia em anexo para 

conhecimento. 

2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

CANDIDATURA APROVADA: MONITORIZAÇÃO E CONTROLO ATIVO DE PERDAS E 

ADOÇÃO DE SISTEMAS DE REGA URBANA INTELIGENTES E EFICIENTES 

No âmbito da apresentação do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, realizado no passado dia 16 de 

setembro, na presença do senhor Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e da senhora 

Ministra da Agricultura, Maria do Ceu Antunes, foi assinado um protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal e a Agência Portuguesa do Ambiente que visa a realização de um investimento de 

€120.000 na eficiência das redes, redução de consumos de água e nos espaços verdes do município. 

Este montante, financiado a 70%, pretende contribuir para a minimização das perdas de água e 

sensibilizar para a adoção de comportamentos de reutilização e poupança de água, extremamente 

importantes na salvaguarda deste recurso precioso. 

 

VEDAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS VILARINHOS 

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

trabalhos de vedação e pintura do Reservatório de água dos Vilarinhos à empresa José Gualberto dos 

Santos Benedito, garantindo assim a segurança do espaço. 

POUPANÇA DE ÁGUA 

A água é um bem essencial cada vez mais escasso e cuja utilização deve ser cada vez mais consciente e 

eficaz. Neste âmbito e na sequência de uma visão alargada para o município e para a região que 

padece da escassez deste bem precioso, a Câmara Municipal reforçou a comunicação nesta área, ao 

sugerir, na Agenda mensal de julho, dicas para uma utilização mais consciente da água e assim 

minimizar gastos excessivos ou supérfluos. 
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1. PLANO DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 

EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM BARRABÉS  

Encontra-se em curso a ampliação da rede de esgotos no sítio de Barrabés, um conjunto de trabalhos 

adjudicados à empresa Vitor Manuel & Pedro Lda pelo valor de 37.002,18€ acrescido à taxa de IVA 

legal em vigor, e que dão continuidade à expansão da Rede de Esgotos e saneamento a todo o 

concelho. 

RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE 

ESGOTOS NA CALÇADA  

Encontra-se concluída a obra de renovação da rede de abastecimento de água e de ampliação da rede 

de esgotos no Sítio da Calçada, um conjunto de trabalhos executados pela empresa Relvas Nunes & 

Luz Lda, pelo valor de €20.896,31 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Um investimento na 

qualidade de vida da população e na melhoria da eficiência dos recursos, ao minimizar ruturas e perdas 

de água.  

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, 

encontra-se em curso a implementação da medida “Cheques Veterinários” 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. 

XV. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

1. APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREENDEDORISMO EM 

CONTEXTO DE CRISE  

REDE DE ACOLHIMENTO A EMPRESAS E EMPREENDEDORISMO “SÃO BRÁS ON” 

1. NOVO ESPAÇO COWORKING 

Em tempo de pandemia e dificuldades económicas, a Câmara Municipal abriu o Novo Espaço 

Coworking de São Brás de Alportel, especialmente dirigido aos jovens do concelho com espírito 

empreendedor que queiram dar início a projetos próprios. 

Um espaço adaptado que tem como principal missão apoiar os jovens empreendedores do concelho, 

na criação do seu emprego, no desenvolvimento dos seus projetos e /ou na criação de novas 
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empresas/projetos, mediante a disponibilização de um espaço partilhado bem como apoio 

administrativo, possibilitando a sua implementação e crescimento no mercado de trabalho. 

Este momento de incentivo à economia e empreendedorismo jovem contou com a presença da 

Delegada Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Madalena Féu.  

O espaço abre a sua atividade com uma formação entre pares no âmbito do Projeto “Floresta Nossas”, 

Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas do Instituto Português do Desporto e da 

Juventude. As normas de funcionamento deste espaço de criação foram aprovadas, por unanimidade, 

em reunião de câmara de 24 de agosto. 

PROTOCOLO DE PARCERIA COM CASULO – INCUBADORA DE INOVAÇÃO SOCIAL 

LOULÉ E ALGARVE 

No âmbito da dinamização do Espaço Coworking de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal 

estabeleceu um protocolo de parceria com a Associação Poeta Aleixo, aprovado por unanimidade em 

reunião de Câmara de 15 de setembro, na qual se integra a Incubadora de Inovação Social de Loulé e 

Algarve – CASULO, com o objetivo de promover junto dos beneficiários do espaço os serviços da 

incubadora Casulo, bem como promover e organizar com a Incubadora Casulo, no âmbito do “Espaço 

Coworking”, ações de empreendedorismo e divulgação dos apoios disponibilizados por ambas as 

partes. 

2. NINHO DE EMPREENDEDORISMO “4 OLHOS” 

Na continuidade da estratégia de apoio à economia e empreendedorismo local, e em complemento ao 

Espaço Coworking Jovem, a Câmara Municipal está a preparar a abertura de um Ninho de 

Empreendedorismo, no troço sul da Av. da Liberdade com 4 espaços/Gabinetes individuais, para 

acolher empresários e empreendedores no arranque dos seus projetos. 

Com início previsto até final do presente ano, este espaço é composto por Gabinetes individuais, 

Climatização, Ligação à internet, acesso 24h / 7 dias por semana, apoio administrativo remoto, placa 

de identificação no exterior e expositor partilhado para divulgação, promoção e divulgação e receção 

de correspondência. 

2. FEIRA DA SERRA EM CASA 

No âmbito do Programa Global #SãoBrasCulturaemCasa, criado no contexto da pandemia COVID 19, 

com o objetivo de promover a segurança e a prevenção, e em simultâneo ajudar o setor cultural e 

promover o bem-estar da comunidade, a autarquia desenvolveu um programa alternativo para 

celebrar a Feira da Serra, privilegiando os meios digitais para dar a conhecer os produtos e produtores 

deste grande palco de São Brás de Alportel e do Algarve. 

Tratou-se de uma edição especial constituída pelo seguinte programa: 

 Quinta-feira, Dia 23 julho| 19h00 | Redes Sociais  
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Apresentação da Feira da Serra Online | um espaço de divulgação dos participantes da Feira da Serra, 

possibilitando o contacto direto com os expositores, dando a conhecer artesãos, produtores locais e 

empreendedores do certame, que permanece disponível em: http://feiradaserra.cm-

sbras.pt/pt/Default.aspx  

 Sexta-feira, Dia 24| 21h30| Cineteatro São Brás |  

Concerto pela Orquestra Clássica do Sul, protagonizado pelo Agrupamento de Música de Câmara da 

Orquestra Clássica do Sul num Concerto de Verão, com obras de P. Taffanel e de C. Debussy, com as 

devidas medidas de segurança determinadas pelas entidades oficiais de saúde. 

 Sábado, Dia 25| 21h30| Redes Sociais: FB / Instagram / Youtube / Canal MEO  

Desfile de Moda – São Brás Fashion – Edição Especial- Atendendo à impossibilidade de realizar a 

edição de 2020 do Desfile de Moda São Brás Fashion, o Município promoveu a realização de pequenos 

desfiles individuais, com todas as condições de segurança, sendo os mesmos gravados previamente e 

transmitidos posteriormente nas redes sociais, como forma de valorizar e divulgar as potencialidades 

do comércio local. Uma iniciativa promovida em parceria com a ACRAL, Associação de Comércio e 

Serviços do Algarve e a colaboração das lojas participantes e dos jovens modelos voluntários, 

envolvendo cabeleireiros, estéticas e restauração local. 

 Domingo, Dia 26| 14h45>20h00 | Palco Móvel pelas Estradas do concelho / SIC  

Programa televisivo da SIC  “Domingão Sucessos de Verão”, no domingo, tradicionalmente 

dedicado aos clássicos da música portuguesa, o município promoveu junto dos são-brasenses, em 

segurança, um programa de animação musical, no qual conceituados artistas circularam num palco 

móvel gigante, enquanto deu a conhecer a todo o país o concelho, a Feira da Serra e os seus principais 

ingredientes: Artesanato, Doçaria, Produção Local, Tradição e Inovação, num programa de grande 

valorização do território são-brasense. 

3. X STOCK OUT - 2020 

Na continuidade ao plano de ações de dinamização do comércio local, a Câmara Municipal promoveu, 

uma vez mais, em parceria com a Associação de Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL), e o apoio 

dos estabelecimentos comerciais de venda o escoamento de produtos em fim de coleção, o Stock Out 

– Feira de Saldo de verão. Uma edição especial, adaptada ao atual contexto de pandemia, realizada 

nos dias 28, 29 e 30 de agosto, num espaço alternativo, no troço Sul da Av. Da Liberdade e com 

diferentes condições de participação, nomeadamente a isenção de taxas de ocupação do espaço, 

assumindo assim a autarquia todos os custos da organização da iniciativa. 

Prosseguindo o mesmo objetivo de apoio ao comércio local, realizou-se ainda uma ação 

complementar na semana de 31 de agosto, designadamente o prolongamento das promoções e 

saldos, nos espaços exteriores das Lojas participantes, sob coordenação do município. 

http://feiradaserra.cm-sbras.pt/pt/Default.aspx
http://feiradaserra.cm-sbras.pt/pt/Default.aspx
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4. FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

No âmbito do protocolo existente para minimizar custos associados às deslocações em transportes 

públicos na região e potenciar assim a sua utilização, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 

em reunião de câmara de 24 de agosto, a transferência de € 5.342,60 para a CI-AMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, referente aos meses de abril e maio no âmbito do financiamento dos 

serviços mínimos de transporte público de passageiros. 

5. DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

MERCADO EM CASA 

Em tempo de pandemia o Mercado Municipal continua a manter a sua dinâmica, desta feita online 

com mostras gastronómicas entre outras apresentações e sugestões que continuam a valorizar a 

qualidade dos produtos locais disponíveis neste espaço central da economia local. 

MERCADO EM REGIME DE TAKE AWAY 

Neste momento de imperiosa necessidade de cumprimentos das orientações de saúde com vista a 

minorar contactos, a autarquia, com a participação da larga maioria dos vendedores do mercado, criou 

uma campanha para a venda em regime take away e ao domicílio. Uma iniciativa que visa minorar os 

prejuízos para os vendedores do Mercado Municipal. 

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. Neste momento, já se 

encontra restabelecido o funcionamento ao sábado, mas com restrições na entrada e regras de 

segurança. 

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 procedeu no dia 4 de agosto à Hasta Pública, referente 

às seguintes bancas:  

> Banca B9 – destinada à venda de peixes e mariscos, arrematada por €175,00. 

> Banca B 31 e B32 - destinada à transação de frutas e legumes no Mercado Municipal, arrematadas 

por € 325,00 cada.  



 

38 

  

6. MERCADOS 

MERCADINHO DOS PRODUTORES 

O Mercadinho de Produtores retomou a sua atividade 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 a implementação de um conjunto de regras e procedimentos de segurança, nomeadamente o 

respeito pelas distâncias e a colocação de equipamentos para higienização das mãos, em maio, o 

Mercado Semanal retomou a sua atividade, realizando-se aos sábados de manhã, no Parque Roberto 

Nobre.  

MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES 

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. 

FEIRA DE ANTIGUIDADES E VELHARIAS 

A Feira de Antiguidades e Velharias, realizada ao 3º domingo do mês, regressou ao Jardim Carrera 

Viegas e encontra-se a decorrer com respeito pelas regras de segurança à COVID 19.  

7. 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 dá continuidade a um conjunto de medidas 

que visam apoiar a economia local, procurando 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. 

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 
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empreendedores no desenvolvimento dos seus projetos e potenciar ao máximo todas as 

sinergias; 

4. 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. ESPAÇO DE COWORKING JOVEM 

8. APOIO À ACRAL – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DA 

REGIÃO DO ALGARVE  

Na continuidade do apoio à economia local, designadamente o desenvolvimento da edição 

especial da iniciativa “São Brás Fashion”, integrado na programação do Palco Principal da Feira da 

Serra, com a colaboração da ACRAL, Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve e 

cuja concretização, este ano, assumiu um formato virtual, a autarquia aprovou, por unanimidade 

atribuir à referida associação o montante de €1.000,00 para minimizar despesas inerentes à sua 

produção que implicou a seleção de modelos, acompanhamento e coordenação da realização dos 

21 desfiles promocionais que a compõem. 

XVI. TURISMO 

1. MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREENDEDORISMO 

EM CONTEXTO DE CRISE  

A) MEDIDA DE ALARGAMENTO DAS ESPLANADAS DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO 

No âmbito do apoio à economia local definido no plano de ação-Fundo Municipal de Emergência 

COVID São Brás de Alportel e atendendo à necessidade de afastamento imposta pela situação 

pandémica da COVID 19 e consequentemente as orientações da Direção Geral de Saúde, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o alargamento do espaço de esplanadas no Largo 

de São Sebastião. Esta medida surge no seguimento de toda uma estratégia de valorização da 

economia local e atratividade do espaço público, mediante o alargamento de esplanadas e 

isenção até ao final do ano em curso, o pagamento de taxas de ocupação de espaço público. 

2. CAMPANHA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA “VÁ PARA FORA CÁ 

DENTRO MESMO” 

O apoio à economia local constitui um dos principais eixos do plano de ação-Fundo Municipal de 

Emergência COVID São Brás de Alportel, neste âmbito a Câmara Municipal lançou a Campanha de 

Promoção turística "Vá para Fora cá Dentro, Mesmo!" com o objetivo de promover e apoiar os agentes 

turístico do município. Esta iniciativa foi aprovada por unanimidade, em reunião de Câmara de 24 de 

Junho, e visa a implementação de um conjunto de medidas/ações complementares ao plano em 

marcha e a todos os projetos e iniciativas que se mantêm em vigor, para implementação da Campanha 

de Promoção Turística.  
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As medidas integram: 

1.OFERTA DE KIT DE MÁSCARAS SOCIAIS  

Oferta 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 

A criação deste passaporte tem o objetivo de apoiar os diversos agentes na área do turismo. Cada 

visitante que adquirir o passaporte fica com direito a alguns benefícios no usufruto de espaços e 

serviços do município, acesso a informações úteis e, consoante o número de estabelecimentos que 

visitar, as experiências que realizar ou as compras no comércio local que empreender, terá uma oferta 

de produtos locais, brindes e vales. Pretende-se mediante esta iniciativa enriquecer a estada no 

concelho, fidelizar o cliente/visitante e consolidar o destino.  

3. CAMPANHA DE PROMOÇÃO TURÍSTICA 

Esta campanha de promoção e valorização turística do território são-brasense irá realizar-se até final 

2020, com utilização de diversos meios: rede de outdoors na região, anúncios nos jornais regionais, 

imprensa da especialidade, bem como nas redes sociais. 

3. ROTA DO PETISCO 2020 

Considerando a estratégia de promoção turística do município e no seu âmbito a aposta realizada 

na promoção de atividades que procurem dar a conhecer as potencialidades turísticas do 

território, nomeadamente a gastronomia e doçaria, a Câmara Municipal apoiou a realização de 

mais uma edição da Rota do Petisco, com a atribuição, em reunião de câmara de 24 de agosto, de 

€1000.00 para minimizar custos de logística, comunicação e produção de materiais promocionais 

desta rota de sabores. 

Além da vertente de valorização da gastronomia local, a Rota do Petisco integra ainda uma 

vertente solidária, sendo que o montante adquirido pela doação resultante da aquisição dos 

passaportes reverterá para apoio a projetos e iniciativas de caráter social, como já aconteceu em 

edições anteriores, nomeadamente a reverter para a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários. 

No atual contexto pandémico, a Rota do Petisco encontra-se a decorrer excecionalmente de 1 de 

setembro a 11 de outubro. 

4. CASA MEMÓRIA EN2 

Na continuidade da estratégia de valorização do património e de desenvolvimento turístico do 

município de São Brás de Alportel, designadamente a aposta na promoção da Rota da EN2, enquanto 

produto turístico âncora, com forte potencial na afirmação do concelho e na dinamização da economia 
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local, a Câmara Municipal inaugurou, na presença do Senhor Secretário de Estado do Planeamento, 

José Gomes Mendes, no passado dia 22 de agosto a Casa Memória da EN2, fruto de um projeto de 

recuperação e valorização do edifício que albergou até à década de ’80 a 8.ª Secção de Conservação 

das Estradas do Distrito de Faro. 

Trata-se de um novo espaço interpretativo, composto por antigos documentos e instrumentos de 

trabalho reveladores dos segredos a história da EN2, que visa enriquecer a oferta turística do concelho 

e consolidar a criação da Rota da Memória de São Brás de Alportel, numa parceria com o Museu do 

Traje, e integrando um conjunto de outros espaços como sejam o Museu do Traje, o Centro 

Museológico do Alportel, o Centro de Acolhimento da Calçadinha e o futuro Centro Interpretativo da 

Serra o Caldeirão. Neste âmbito foram aprovadas, por unanimidade, em reunião de câmara de 24 de 

agosto, as seguintes tarifas para fruição da Casa Memória da EN2, em São Brás de Alportel: 

 >Tarifa de Ingresso geral | 2,00€ (inclui oferta de marcador de livre e prova gratuita de Chá do 

Viajante) 

> Tarifa de ingresso de grupo (mais de 10 membros) | 1,25€  

> Tarifa de Ingresso Jovem - para Estudantes e portadores de Cartão Jovem | 1.00€  

> Tarifa de Ingresso Sénior – > 65: € 1,00  

> Tarifa para famílias – 6€ (máximo 6 pessoas)  

> Tarifa de ingresso para munícipes são-brasenses | 1,00€  

 > Entrada livre para:  

  - Jovens até aos 10 anos;  

  - Visitas previamente marcadas de grupos escolares;  

  - Possuidores do cartão jovem municipal;  

  - Possuidores do cartão sénior municipal;  

  - Pessoas portadoras de deficiência;  

  - Técnicos de museus da Rede Portuguesa de Museus e da Rede de Museus do Algarve;  

  - Guias-intérpretes e profissionais do turismo, enquanto acompanhantes de grupos;  

  - Jornalistas (sob apresentação de carteira profissional). 

Na mesma reunião de câmara foi ainda aprovado por unanimidade o protocolo de colaboração entre a 

autarquia e as Infraestruturas de Portugal para a cedência de bens diversos, alusivos ao dia a dia dos 

cantoneiros, de forma a ilustrar e enriquecer este espaço guardião da memória comum. 



 

42 

  

XVII. OUTROS ASSUNTOS 

1. ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE LOUVOR 

PENÉLOPE VINCX 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade na Reunião de Câmara de dia 24 de Junho um voto de 

louvor a Penélope Vincx pelos 10 anos de trabalho voluntário no Centro de Artes e Ofícios. A referida 

munícipe assegura o funcionamento deste espaço ao fim de semana e feridos prestando apoio e 

informação aos turistas que visitam o concelho de São Brás de Alportel, com elevado sentido de 

identidade e pertença, elevado empenho e dedicação. 

TERRACOTA DO ALGARVE  

Em reunião de 21 de julho, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, deliberou um Voto de 

Louvor à Terracota do Algarve, empresa dedicada há mais de 20 anos à produção de terracota 

genuinamente portuguesa, sendo uma referência no tecido empresarial são-brasense e ainda uma 

exemplo de resiliência, altruísmo e envolvimento com a comunidade. 

HELPING HANDS ALGARVE 

Reconhecendo o meritório contributo deste grupo de beneficência, para a ação solidária desenvolvida 

pelo município, nomeadamente, como um ativo parceiro na implementação do Fundo Social de 

Emergência, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a atribuição de um Voto de Louvor à 

Helping Hands Algarve por este notável exemplo de altruísmo e cidadania. 

 

São Brás de Alportel, 29 de setembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


