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I. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1. COVID 19 - ESTRATÉGIA MUNICIPAL, MEDIDAS E AÇÕES 

FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA – PLANO DE AÇÃO 

A 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 continua a ser a 

prioridade da Câmara Municipal para fazer face à atual crise económica e social. 

Após uma fase de fortalecimento de parcerias, nas mais diversas áreas, e criação de novas respostas 

sociais, a autarquia continua com o foco das suas decisões centrado em quem mais precisa, no impulso 

à economia local e no combate ao desemprego. Neste sentido, e na continuidade das politicas de 

apoio e incentivo à economia, a Câmara Municipal reforçou a Campanha “Compre cá dentro” com 10 

medidas suplementares de incentivo às compras de natal no comércio local, das quais se destaca a 

atribuição de vales de oferta aos funcionários da autarquia, o sorteio de vales semanais aos 

consumidores do comércio local e restauração, a elaboração de um catálogo de natal online e 

impresso com as sugestões das lojas, entre muitas outras sugestões que visam promover a diversidade 

e qualidade existente nos estabelecimentos são-brasenses. 

No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara Municipal criou ainda a Estratégia Municipal de Combate 

ao desemprego que agrega diversos serviços de apoio à população desempregada, à prevenção do 

desemprego e promoção do emprego através da dinamização de investimentos em obras públicas, 

áreas empresariais e projetos. 

Junto se envia em anexo 1, o ponto de situação do Fundo Municipal de Emergência.  

 

2. PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA DO ALGARVE 

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade em reunião de câmara de 13 de outubro, a atribuição 

de €6.000,00 à CI-AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve para avançar com o Plano de 

Recuperação Económica do Algarve, essencial para alavancar a economia regional, gravemente 

afetada pela crise económica e social da pandemia, especialmente no setor turístico. 

 

3. DISTINÇÕES ATRIBUÍDAS AO MUNICÍPIO 

INCLUSÃO NOS 100 MUNICÍPIOS COM MELHOR EFICIÊNCIA FINANCEIRA – ANUÁRIO 

FINANCEIRO 

No âmbito do Anuário Financeiros dos Municípios Portugueses, referente a 2019, o município de Brás 

de Alportel encontra-se no Top 100 dos municípios com maior eficiência financeira a nível nacional. 
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São Brás e Alportel é mesmo o melhor município algarvio de pequena dimensão no Ranking Global de 

Municípios, a apresenta ainda a mais elevada pontuação global e mantém a sexta posição entre os 16 

municípios do distrito de Faro. 

Esta análise destaca a gestão financeira do Município de São Brás de Alportel, pelos melhores 

motivos, integrando a autarquia algarvia no Top 100 do ranking global dos municípios de pequena 

dimensão obteve o 25º lugar a nível nacional. 

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2019 avaliou também  o melhor índice de dívida 

total, que indica quais os municípios com menor volume de juros e encargos financeiros pagos. Nesta 

análise, São Brás de Alportel mantém-se na segunda melhor posição a nível distrital e passou do 27.º 

lugar a nível nacional obtido em 2018 para o 19.º lugar desta lista. Este é um indicador da maior 

relevância para avaliar a gestão financeira da autarquia que tem revelado uma gestão exemplar dos 

fundos públicos. Nesta matéria, destaca-se que o Município de São Brás de Alportel tem vindo a 

apresentar uma descida consistente desde 2013, quando obteve um índice de dívida total de 0,33, 

apresentado em 2018 0,13 e em 2019 com apenas 0,083. 

Na análise aos municípios com menor prazo médio de pagamentos, o Município de São Brás de 

Alportel alcançou o 43.º lugar a nível nacional e o 5º lugar a nível regional, tendo uma média de 

pagamentos de 6 dias. 

 

TOP 20 DA REVISTA FORBES  

A revista norte americana FORBES elencou a lista os melhores locais para os cidadãos e empresários 

norte-americanos viverem, investirem e trabalharem na Europa, sendo o município de São Brás de 

Alportel um dos eleitos do TOP 20, de uma seleção de 120 cidades ou regiões, entram três destinos 

portugueses: Braga, Algarve (São Brás de Alportel) e Açores. 

 

4. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  

> Assistente Operacional - Leitor de Consumo 

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 para exercer funções de leitor 

de consumo. Trata-se de um assistente operacional para integrar a equipa da Secção Administrativa 

de Águas e Saneamento, da Divisão Administrativa Municipal. 

> Técnico Superior - Jurista 
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De modo a reforçar a equipa do Gabinete Jurídico e atendendo ao lugar vago na carreira/categoria de 

Técnico Superior (Jurista), motivado por uma Licença sem vencimento de longa duração, foi aprovado, 

por unanimidade, em reunião de câmara de 27 de outubro a abertura do concurso por tempo 

determinado, a termo resolutivo certo (6 meses) de um posto de trabalho na carreira/categoria de 

técnico superior (jurista). 

> Especialista de Fiscalização 

Após a aposentação de um dos elementos do Gabinete Municipal de Fiscalização e dada a existência 

de conveniência para o interesse público, em recrutar um Fiscal, da carreira Especial de Fiscalização, 

em regime de mobilidade interna na categoria entre órgãos, para desempenhar funções na Divisão 

Técnica Municipal, a fim de assegurar o normal funcionamento do serviço, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 27 de outubro, o recrutamento, em regime de 

mobilidade interna na categoria entre órgãos, de um Fiscal, da carreira Especial de Fiscalização. 

> Assistente Operacional – Jardineiro 

Tendo em conta a necessidade de contratação, por tempo determinado, de um assistente 

operacional, para o exercício de funções de Jardineiro, de modo a reforçar a equipa do Serviço de 

Espaços Verdes, da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos, da Divisão Técnica Municipal, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 24 de novembro, a abertura de 

procedimento concursal para ocupação, por tempo determinado, a termos resolutivo certo, de um 

posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (jardineiro). 

 

RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNO 

> Assistente Operacional - Carregador 

Atendendo à necessidade de ocupação de um posto de trabalho por tempo indeterminado, na 

carreira/categoria de assistente operacional (carregador), para o Serviço de Obras por Administração 

Direta, da Unidade de Infraestruturas e Transportes, da Divisão Técnica Municipal e dado existir uma 

reserva de recrutamento interno, foi aprovado por unanimidade, em reunião de câmara de dia 29 de 

setembro a contratação por tempo indeterminado, de um assistente operacional (carregador) para o 

referido serviço. 

  

> Assistente Operacional - Motorista de Pesados 

Atendendo à extrema necessidade de ocupação de um posto de trabalho por tempo indeterminado, 

na carreira/categoria de assistente operacional (Motorista de Pesados), para o Serviço de Transportes 

e Oficinas Auto, da Unidade de Infraestruturas e Transportes, da Divisão Técnica Municipal, e 

existindo lugar vago no mapa de pessoal de 2020, foi aprovado por unanimidade, em reunião de 

câmara de dia 29 de setembro a contratação por tempo indeterminado, de um assistente operacional 

(Motorista de Pesados), para o referido serviço. 

> Assistente Operacional – Cantoneiros de Limpeza  
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A limpeza e higiene regular do município é uma área prioritária, uma necessidade acentuada no atual 

contexto pandémico. Neste sentido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 9 de dezembro, a ocupação de um posto de trabalho, por tempo determinado, a termo 

resolutivo certo na carreira/categoria de assistente operacional, cantoneiro de limpeza, para a divisão 

Técnica Municipal, com recurso à reserva de recrutamento interno. 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA 
 

1. GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 2020 - CANDIDATURA 

No âmbito da estratégia de prevenção de incêndios rurais, a Câmara Municipal procedeu, uma vez 

mais, à submissão da candidatura de apoio financeiro dos Gabinetes Técnicos Florestais integrada no 

eixo de intervenção “Defesa da Floresta contra incêndios” do Fundo Florestal permanente. 

Uma candidatura que pretende reforçar o funcionamento do Gabinete Técnico Florestal, mediante 

análise de um conjunto de parâmetros relativos ao intenso trabalho desenvolvido nesta área.  

2. REPARAÇÕES EM CAMINHOS FLORESTAIS 

Encontram-se concluídas as reparações de caminhos florestais, uma intervenção efetuada pela 

empresa António José de Brito ao longo de 50 Km de vias florestais na zona serra do concelho. Um 

trabalho contínuo, desenvolvido no âmbito do Plano Trianual, que visa garantir os acessos aos 

terrenos em caso de necessidade e risco de incêndio. 

 

III. EDUCAÇÃO 

1. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO MELHORES ALUNOS 2019/2020  

A educação é considerada o pilar estruturante na construção de uma sociedade desenvolvida, justa e 

solidária. Assente nesta premissa, a Câmara Municipal reconhece, numa parceria com o Agrupamento 

de Escolas José Belchior Viegas o mérito escolar dos melhores alunos do 2º e 3º Ciclos da Escola Básica 

Poeta Bernardo de Passos e dois finalistas da Escola Secundária José Belchior Viegas, segundo os 

“Quadros de Valor e Excelência” com a atribuição do Prémio Melhores Alunos. 

Este prémio de mérito e valor consistiu desde sempre com a oferta de uma viagem cultural, contudo 

dada a impossibilidade de concretizar essa oferta habitual por causa da pandemia, a Câmara Municipal 

decidiu agraciar, na edição de 2019/2020, estes jovens estudantes com um vale de oferta na FNAC no 

valor de €400,00, que pode ser uma boa ajuda na aquisição de equipamentos úteis no 

prosseguimentos dos seus estudos. 
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Nesta edição foram agraciados com o Prémio Melhor Aluno Finalista do 2.º ciclo do ensino básico a 

Maria Carolina Coreia e o Rodrigo Laranjeira Emídio, do 6.º ano de escolaridade; a Laura Ferreira 

Casimiro e a Mariana Filipa Soares, alunas finalistas do 3.º ciclo do ensino básico que concluíram o 9.º 

ano de escolaridade; do ensino secundário distinguiram-se os finalistas Daniela Bernardino e Sérgio 

Rodrigo Luz. 

O Município atribuiu ainda este prémio ao jovem Filipe André Guerreiro Cavaco, a quem havia sido 

atribuído o prémio de melhor aluno finalista do 3.º ciclo, no passado ano letivo, não lhe tendo sido 

possível participar na viagem por motivos de saúde.  

 

2.  ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR  

Na continuidade das medidas de apoio às famílias, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em 

reunião de câmara de 13 de outubro, a atribuição de bolsas de estudo para prosseguimento de estudos 

no ensino superior a alunos oriundos de meios socialmente mais desfavorecidos. Criada em 2011, esta 

iniciativa foi reforçada na presente edição, mediante a atribuição de duas novas bolsas, a conceder no 

ano letivo 2020/2021, para alunos a ingressar pela primeira vez no ensino superior podendo este 

número ser alargado caso o total de bolsas a atribuir não exceda o número de 6, bem como a 

continuidade da atribuição das bolsas concedidas nos anos letivos anteriores, no sentido de combater 

as dificuldades económicas e sociais desencadeadas pela pandemia. 

Uma resposta social ao dispor da comunidade, num contexto cada vez mais difícil para as famílias, 

razão pela qual importa realizar mais um esforço financeiro, por parte da autarquia, de modo a poder 

auxiliar estes jovens na construção do seu futuro. 

 

3.  AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO PELO 

COVID 19  

Aquando da integração do município de São Brás de Alportel nos 121 concelhos classificados como de 

alto risco de contágio, e no seguimento da estratégia definida no seio da Subcomissão de Proteção 

Civil, o  Serviço Municipal de Proteção Civil, com a colaboração da GNR e do Corpo de Bombeiros, a 

Câmara Municipal reforçou as ações de informação/sensibilização, com especial foco nos jovens da 

Escola Secundária José Belchior Viegas. Esta campanha de sensibilização visou esclarecer sobre os 

critérios que levaram à  integração do concelho na listagem nacional dos 121 municípios de elevado 

risco de contágio, bem como reforçar o apelo para a redução de saídas estritamente necessárias, dos 

contactos sociais e da obrigatoriedade do uso de máscara, também no espaço exterior ao edifício 

escolar.         
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4. MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR  

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GINÁSTICA 

Atenta às necessidades das escolas do município, a Câmara Municipal procedeu à aquisição de 

diversos materiais de ginástica no valor de €1.678,94 para os estabelecimentos de ensino de forma a 

garantir a diversidade de oferta e repor alguns equipamentos danificados ou obsoletos. 

ALUGUER DE MÓDULOS SANITÁRIOS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR 

VIEGAS 

No âmbito da prevenção à pandemia e no sentido de garantir maior afastamento entre os jovens 

estudantes da Escola Secundária José Belchior Viegas, a Câmara Municipal adquiriu, pelo montante de 

€3.444,00, dois módulos sanitários que permitem aos estudantes equipar-se para as aulas de educação 

física com os devidos distanciamentos. 

 

5. REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES. 

Na sequência do protocolo de colaboração entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, a 

Câmara Municipal recorreu de imediato ao financiamento de 100% para 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, entidade gestora do edifício. 

Os trabalhos atualmente concluídos integraram a remoção das telhas em fibrocimento 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. representou 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. 

Seguiu-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, executada pela 

empresa Construções Expresso Unipessoal Lda. 

Estas intervenções deram continuidade ao Plano Municipal de Eficiência Energética, na sequência 

execução de obras de melhoria de eficiência energética da Escola EB1 n1 e n2, no âmbito CRESC 

Algarve 2020 – Medida de Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local. 

 

6.  NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES DA AUTARQUIA NO CONSELHO 

GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS – 

QUADRIÉNIO 2020/2024 

O conselho geral é um dos órgãos de direção, administração e gestão do agrupamento de escolas 

sendo o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade 

da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa. Neste âmbito e 
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atendendo ao facto da composição do Conselho Geral contemplar 3 representantes do município, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, designar os seguintes representantes do Município para 

o mandato do quadriénio 2020-2024 do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas: Vitor Manuel Martins Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; 

Marlene de Sousa Guerreiro, Vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e João 

Manuel Fialho Rosa, Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. 

 

IV. JUVENTUDE 

1. PRÉMIOS JUVENTUDE 2020 
 

A Câmara Municipal organizou mais uma edição dos Prémios Juventude, uma iniciativa bianual criada 

em 2004, que procura distinguir os jovens de mérito, valorizar as jovens gerações e incentivar à adoção 

de atitudes enriquecedoras da pessoa humana, valorizando as capacidades e o talento demonstrados, 

mas também um conjunto de valores, como a persistência e a dedicação, a tenacidade e a coragem, o 

altruísmo e a solidariedade, a sã juventude, capaz de construir uma sociedade mais justa, mais 

inclusiva e mais feliz.  

Esta edição especial, adequada ao atual contexto de pandemia, foi composta por uma fase de 

nomeação, de 8 a 30 de outubr0, durante a qual a comunidade apresentou sugestões de nomeação, 

posteriormente analisadas e selecionadas por uma Comissão Organizadora que formalizou 11 

diferentes categorias e nomeou 27 jovens. Seguiu-se até 27 de dezembro a fase de votação que 

culminou com a apresentação de todos os nomeados e revelação dos vencedores na Gala de 

Atribuição dos Prémios Juventude, realizada no dia 26 de novembro, transmitida no facebook do 

município e transmitida posteriormente nas redes sociais e no canal da Meo. 

Integraram a lista de nomeados para os Prémios Juventude de 2020: 

> Categoria  “Artes”: Adriana Reis, Maisie Rozzo e Rafael Guerreiro (Vencedor: Rafael 

Guerreiro); 

> Categoria “Artes – Dança”: Beatriz Chaveca, Beatriz Prazeres e Susana Ferreira (Vencedora: 

Beatriz Chaveca);  

> Categoria “Carreira”: Catarina Demony, Paulo Niza e Ricardo Catarino; (Vencedor: Ricardo 

Catarino); 

> Categoria “Cidadania”: Isa Vicente e Mariana Soares (Vencedora: Isa Vicente);  

> Categoria “Ciência e Investigação”: Lúcia Santos, Maria Inês Costa e Mónica Rocha 

(Vencedora: Lúcia Santos); 

> Categoria “Desporto”: Beatriz Martins, Maria Inês Vilhena e Raquel Correia (Vencedora: 

Maria Vilhena); 

> Categoria “Desporto – formação”: Ana Rosária, Miguel Vaz e Vasco Ventura (Vencedora: 

Ana Rosária); 
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> Categoria Empreendedorismo Jovem: Ana Beatriz de Jesus, Catarina Gago e Luís Madeira 

(Vencedor: Luis Madeira “Moss”); 

> Categoria “Letras”: Indalécio Sousa, Margarida Brito e Tânia Vaz (Vencedora: Tânia Vaz); 

> Categoria “Música”: Diogo Ramos, Paulo Sousa e Pedro Ribeiro (Vencedor: Diogo Ramos); 

> Categoria “solidariedade jovem”: Miguel Martins e Nuno Teixeira (Vencedor: Nuno Teixeira); 

A par das nomeações da comunidade nas diversas categorias, a Câmara Municipal aprovou  ainda, em 

reunião de câmara de 10 de novembro, a entrega do Galardão “Prémio Juventude Município” a um 

conjunto de jovens e grupos de jovens, nomeadamente: André Nunes, Beatriz Bernardo Alexandre (a 

título póstumo), Fábio Gonçalves e Fabiano Garcia, Guilherme Jesus, Sandro Fidalgo e a Fábio Reis; 

bem como ao Clube de Natação de São Brás de Alportel, ao Clube de Ténis e Padel de São Brás de 

Alportel, aos jovens participantes na II Gala “São Brás a Cantar”, aos jovens vencedores do Prémio 

Ilídio Pinho 2019/2020 e ainda aos jovens participantes nos projetos de voluntariado “Apoio Maior” e 

Florestas Nossas”. 

Na Gala dos Prémios Juventude entregou ainda prémios a Daniel Pacheco, melhor aluno finalista do 

ano letivo 2018/2019 e a Daniela Bernardino, melhor aluna finalista  do ano letivo 2019/2020, no 

escalão sempre dirigido aos melhores alunos finalistas do Ensino Secundário do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas. 

 

2. PROJETO JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIA FELIZES 

 

4.ª EDIÇÃO: PROJETO “JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIAS FELIZES”  

O Município prosseguiu o seu trabalho de apoio às famílias e aos jovens são-brasenses, ao renovar pela 

quarta vez consecutiva, o projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes II”, 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, no âmbito do Contrato Local de Segurança de São Brás de 

Alportel. 

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, com o 

objetivo de promover a segurança na juventude e a prevenção da delinquência juvenil. 

 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO “MÔCES”  

A Câmara Municipal celebrou um protocolo com a Associação “Môçes”, que tem como objetivo o 

desenvolvimento de atividades estruturadas de caráter teórico e prático de apoio e inclusão social na 

região do Algarve, no âmbito do Projeto Jovens Seguros <> Famílias Felizes.  
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Através deste protocolo pretende-se reforçar, junto dos jovens do projeto, conhecimentos e 

instrumentos necessários ao desenvolvimento na área da inovação social e empreendedorismo. 

 

I. CIDADANIA 

1. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021 

Implementado no município de São Brás de Alportel desde 2006, o Orçamento Participativo é um 

instrumento de gestão pública participada, através do qual se procura promover a cidadania ativa e 

reduzir a distância entre os cidadãos e os decisores políticos, incentivando os munícipes a participar na 

gestão do orçamento municipal, mediante apresentação de propostas de investimentos.  

Neste âmbito, e na continuidade deste processo democrático a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, em reunião de câmara de 27 de outubro os termos de funcionamento desta edição, 

nomeadamente: a fase de apresentação de propostas, de 2 a 20 de novembro, tendo em consideração 

o investimento de €70.000,00, por parte da autarquia, em orçamento municipal e que após análise 

técnica das propostas as colocará em votação. Após este período a proposta mais votada será 

apresentada e integrará o plano de ação autárquica para concretização. 

 

II. POLÍTICAS SOCIAIS E APOIO À FAMÍLIA 

As consequências sociais desta crise sanitária motivam o trabalho constante da Unidade de Serviços 

Sociais, que se mantem 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. NATAL SOLIDÁRIO 2020 

No âmbito da quadra festiva do natal, a Câmara Municipal encontra-se a preparar, com os parceiros 

locais, um conjunto de ações para garantir um natal digno na casa das famílias carenciadas são-

brasenses. Neste sentido, a Plataforma Local de Ajuda Alimentar, coordenada pela Câmara Municipal 

e Junta de Freguesia, e que conta com a participação do Núcleo Local da Cáritas, do Núcleo Local do 

CASA, do Exército de Salvação, do CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores, da Santa 

Casa da Misericórdia e do Agrupamento de Escolas, reuniu no passado dia 26 de novembro, para 

definir as necessidades de ampliação do número de lares a atribuir o habitual Cabaz da Consoada, 

acrescentando ainda a estes produtos de higiene, essenciais em tempos de pandemia. 

Na impossibilidade de realizar o tradicional Jantar Solidário, que procura proporcionar às famílias mais 

vulneráveis, uma noite especial, tendo contado sempre com a ajuda das empresas locais na oferta de 

todos os alimentos para a sua confeção, a Câmara Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia, 

retribuiu a generosidade, adquirindo a muitas destas empresas – talhos, doçarias, distribuidores 

alimentares - os alimentos que compõem o cabaz da consoada.  
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Neste ano atípico o Mercadinho Solidário realiza-se, de 14 a 18 de dezembro, num molde alternativo 

no Cineteatro São Brás, dando a conhecer todos os dias trabalhos de diferentes associações de índole 

social, encontrando-se ainda no espaço paralelo da Galeria Municipal uma Exposição de Artes 

Solidária. 

Na continuidade deste trabalho de parceria, a Câmara Municipal manteve a parceria com o Exército de 

Salvação e com o apoio dos seus parceiros para tornar, uma vez mais realidade, o projeto solidário 

“Anjinhos de Natal” que distribui presentes para todas as crianças, provenientes de famílias 

economicamente desfavorecidas, contribuindo assim para um natal mais feliz e solidário. 

Nesta quadra natalícia o Postal de Natal destinado aos são-brasenses, por parte da Câmara Municipal, 

assume também um papel solidário ao permitir o recorte pelo picotado podendo ser reencaminhado 

para terceiros com uma bonita mensagem de fraternidade e paz.  

 

2. ATRIBUIÇÃO DO SELO “ COMUNIDADES PRÓ-ENVELHECIMENTO 

2020/2021” 

O município de São Brás de Alportel foi distinguido, no dia 1 de outubro, com o selo “Comunidades 

Pró-Envelhecimento 2020/2021”, atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, resultante das 

políticas, programas, planos estratégicos e praticas que demonstram o forte e efetivo compromisso 

com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida.  

Projetos como o Grupo de Intervenção Sénior e o serviço SOS Sénior; a Rede de Projetos de 

Intervenção Comunitária “Envolve”, o Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso, a Universidade 

Sénior, o programa “Mais Viver Mais Aprender”, as sessões do Programa + Família Sénior, os 

programas de exercício físico “Seniores em Movimento” e “Coração Ativo” foram algumas das 

iniciativas consideradas. 

 

3. PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL MÃO AMIGA 

No âmbito do programa de apoio social de cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as 

condições de habitabilidade dos estratos sociais mais desfavorecidos, e após apresentação da 

Associação Salvador que se encontra a desenvolver um projeto de apoio a intervenções em lares de 

pessoas com deficiência, entre os quais na habitação de uma são-brasense, a Câmara Municipal 

atribuiu, por unanimidade, em reunião de câmara de 13 de outubro, um apoio financeiro de €480 + iva, 

correspondente a 10% do valor global da obra de adaptação de casa de banho a situação de 

deficiência, sendo o restante montante, 90% financiado pela referida Associação. 

 

4. SERVIÇO DE TRANSPORTE “VIR À VILA” EM SEGURANÇA 

Após a adoção, em março, de um conjunto de apertadas medidas de prevenção, a Câmara Municipal 

retomou a 14 de outubro, o serviço de transporte “Vir à Vila”, nos seus diversos circuitos - Serrano, 
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Este e Oeste - do concelho, para combater o isolamento, nas zonas mais periféricas do território são-

brasense. A prestação deste serviço foi retomada com regras de segurança reforçadas e com 

periodicidade quinzenal para o circuito serrano e mensal para os restantes circuitos. 

O apoio a esta população mais vulnerável foi garantido através da criação de novos serviços de apoio e 

proteção: “Se precisar, podemos fazer as compras por si”, a Linha da Amizade e a visita regular de 

equipas multidisciplinares municipais a estes cidadãos seniores. 

 

5. REUNIÃO DE TRABALHO COM O ALTO COMISSARIADO PARA AS 

MIGRAÇÕES 

Na continuidade do trabalho desenvolvido para a integração das comunidades migrantes, a Câmara 

Municipal recebeu no passado dia 23 de outubro representantes do Alto Comissariado para as 

Migrações para uma reunião de acompanhamento do trabalho do Centro Local de Apoio à Integração 

de Migrantes. 

Realizar o balanço das intervenções, conhecer o ponto de situação, dado que o contexto atual de crise 

tem vindo a alterar a realidade das migrações, somando necessidades e preocupações e traçar novos 

caminhos, novas respostas e novas praticas, foram os objetivos desta profícua reunião que contou 

com a presença da Coordenadora do Núcleo de Apoio à Integração de Migrantes, Ana Couteiro; a 

responsável pelo Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes, Cláudia Pires; e o 

responsável, no Algarve do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes. 

O reforço da ponte, que em São Brás de Alportel, já era prática, entre a intervenção com as 

comunidades migrantes e os gabinetes de inserção profissional e de apoio ao empreendedorismo, foi 

considerada uma das estratégias prioritárias a seguir. 

 

6. PROMOÇÃO DA IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

A Igualdade de Género e de Oportunidades é considerada uma área fundamental para a construção de 

uma sociedade mais justa e inclusiva. Atenta a esta realidade, a Câmara Municipal celebrou 

recentemente um Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação com a Comissão 

para a Cidadania e a Igualdade de Género, que visa a promoção, execução, monotorização e 

execução da implementação de medidas e ações que concorram para a territorialização da Estratégia 

Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” ao nível do município. 

O referido protocolo foi aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara de dia 29 de setembro. 

 

CELEBRAÇÃO DIA MUNDIAL DA IGUALDADE  

No âmbito da promoção da igualdade de género, e com o objetivo de sensibilizar os jovens desde 

tenra idade para esta temática, a Câmara Municipal assinalou pelo 6 ano consecutivo, no passado dia 
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24 de outubro, o Dia Mundial da Igualdade com sessões de dinâmicas de grupo promovidas com 

turmas do 1.º ciclo do concelho e nas redes sociais. Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito da 

promoção da cidadania com o apoio da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e da 

Associação ANIMAR, sob o mote “Igualdade é Desenvolvimento”, desafiou à reflexão na comunidade, 

em particular nas camadas mais jovens, sobre oportunidades, acesso à informação, mobilidade, 

liberdade de expressão, direitos e deveres, partilha, respeito e o envolvimento em ações solidárias e de 

forma voluntária, sensibilizando para diferentes perspetivas e realidades, num contexto cada vez mais 

global. 

 

> Plano Municipal para a Igualdade e não Discriminação 

Neste âmbito, e na continuidade da implementação Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 

Discriminação – Portugal +Igual, a autarquia encontra-se a desenvolver esforços para a elaboração do 

Plano Municipal para a Igualdade e não Discriminação. Trata-se de um instrumento essencial de 

planeamento de políticas públicas para a igualdade ao nível local, que visa o estabelecimento de 

estratégias de transformação das assimetrias de género reveladas pelo diagnóstico de género 

realizado localmente, integrando ações específicas para atingir determinados objetivos a alcançar. 

 

7. COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – REDE NACIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Considerando as políticas sociais preconizadas pelo município, nomeadamente no que se refere ao 

combate à violência doméstica e à promoção da igualdade e no seguimento da elaboração do Plano 

Municipal da Igualdade de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal aprovou a minuta de Protocolo de 

Cooperação entre Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, devendo a mesma ser adaptada ao Município de São Brás de Alportel, de 

forma a garantir a ampliação da capacidade de resposta de Acolhimento de emergência e das Casas 

Abrigo integradas na Rede Nacional de Apoio às Vitimas de Violência Doméstica. 

 

APOIO À APAV – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

Reconhecendo a pertinência do trabalho desenvolvido pela Associação Portuguesa de Apoio às 

Vítimas de Violência Doméstica para a construção de uma sociedade cada vez mais justa e igualitária, 

a Câmara Municipal renovou uma vez mais o seu apoio anual, no valor de €700. Um compromisso 

aprovado por unanimidade em reunião de câmara de 13 de outubro. 
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8. COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

CONFERÊNCIA ONLINE: SÃO BRÁS DE ALPORTEL ACESSÍVEL: INCLUSÃO, DESAFIOS”  

A Câmara Municipal assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro, com a 

organização de uma Conferência online “São Brás de Alportel Acessível: Inclusão, Desafios”, centrada 

nos desafios da inclusão. Esta tertúlia de sensibilização e reflexão teve como convidado de honra 

Diogo Martins, ex-presidente da Associação Centro de Vida Independente e que integrou a equipa do 

Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa e ainda Teresa Bernardino, representante do Balcão de 

Inclusão e Marta Santos, do Gabinete Municipal de Reabilitação Urbana, sob mediação da vice-

presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro. 

A Conferência abordou os temas: “Como projetar, sem quaisquer barreiras, as casas e os espaços onde 

vivemos e trabalhamos? como adaptar as vias, os equipamentos ou os transportes? Como eliminar as 

barreiras da linguagem e da comunicação?” e pretendeu cativar técnicos e profissionais da área da 

construção, arquitetura, as pessoas com deficiência e a população em geral para uma reflexão 

conjunta sobre estes temas da atualidade. 

ELABORAÇÃO DO PROJETO “DE BRAÇO DADO” 

A Câmara Municipal integra a parceria constituinte do projeto “De Braço Dado”, objeto de uma 

candidatura apresentada pela Santa Casa da Misericórdia ao Programa de Promoção da Cidadania 

Ativ, lançado pela Fundação Gulbenkian, simbolicamente no dia 3 de dezembro. Trata-se de um 

projeto que visa a capacitação / promoção da inclusão mediante diagnóstico da população com 

deficiência e plano de formação na área da inclusão e sensibilização junto da comunidade; a criação de 

um Grupo de Cidadãos pela Inclusão; apoio psicossocial às famílias; inclusão pela arte e desporto para 

todos e empoderamento. 

III. DESPORTO 

1. TAÇA DE PORTUGAL DE DOWNHILL 2020 – APOIO À ASSOCIAÇÃO 

X DREAM BLASIUS 

A conceituada pista do Arimbo, referência a nível nacional, acolheu a primeira e única etapa da Taça 

de Portugal de Downhill de 2020, num evento desportivo totalmente adaptado ao contexto de 

pandemia e que levou São Brás de Alportel aos mais altos palmarés de organização desportiva. 

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. 

Neste âmbito, e dado o aumento de custos inerentes à garantia da segurança dos participantes em 

contexto pandémico, e a parceria existente com a Associação X Dream Blasius na organização e 
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dinamização deste evento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de €500,00 à 

referida associação para minimizar despesas associadas. 

 

2. APOIO A INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 

ELETRIFICAÇÃO  NO CAMPO DE FUTEBOL JOSÉ DE SOUSA UVA 

No âmbito do apoio ao associativismo, ao nível do investimento realizado nas infraestruturas 

desportivas do concelho, a Câmara Municipal procedeu a trabalhos de reforço de eletrificação no 

Campo de Futebol José de Sousa Uva, da União Desportiva e Recreativa Sambrasense. Um 

investimento de cerca de €5.000,00, integrado no Plano Municipal de Eficiência Energética que dá 

continuidade ao apoio regular do município ao nível da manutenção deste equipamento desportivo, 

onde se inclui a água de rega, a eletricidade e materiais necessários à manutenção corrente. 

Recentemente, e em estreita colaboração com o clube, foram realizados trabalhos de reforço da rede 

elétrica com o aumento de potência do quadro geral, estando atualmente em curso a instalação de 

novas infraestruturas elétricas de alimentação dos postes de iluminação para garantir maior poupança 

e eficiência. 

 

 

IV. CULTURA E PATRIMÓNIO 

1. 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.  

AQUISIÇÃO DE NOVAS OBRAS LITERÁRIAS 

Além desta capacidade de reinvenção a Biblioteca Municipal continuou a adquirir novas edições, das 

mais diversas áreas de interesse, de forma a garantir a diversidade e cativar cada vez mais leitores. 

Neste âmbito, este espaço de cultura adquiriu mais € 1.271,51 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor 

em novas obras. 

EXPOSIÇÃO ESTANCO LOURO: O HOMEM E A OBRA 

A 8 de novembro de 2003, o município atribuiu o nome de Manuel Francisco do Estanco Louro à 

Biblioteca Municipal, data que coincidiu com o dia em que o patrono da Biblioteca Municipal assumiu 

funções de diretor da Biblioteca do Liceu Camões, após décadas de dedicação ao ensino. 

Reconhecendo a sua erudição e o estudo mais completo e rigoroso que fez sobre o concelho, a Câmara 

Municipal, através da Biblioteca Municipal assinala a data dando a conhecer o trabalho e o homem do 
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seu patrono. Nesta edição a exposição “Estanco Louro: o homem e a obra” lançada no facebook da 

Biblioteca no dia 8 de novembro assinala a efeméride.  

LANÇAMENTO DA OBRA “DA RIVALIDADE À UNIÃO – HISTÓRIA DO FUTEBOL EM SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL 1913 - 1970 

A Câmara Municipal apresentou, no passado dia 4 de novembro, a edição Municipal, “Da Rivalidade à 

União – História do Futebol em São Brás de Alportel 1913 – 1970, de autoria do são-brasense e ex-

árbitro internacional e futebol César Correia. Atendendo ao atual contexto pandémico o livro foi 

apresentado oficialmente nas redes sociais e encontra-se disponível para aquisição nos espaços 

municipais e muito em breve nas papelarias do município pelo montante de €12,00, mediante 

proposta aprovada por unanimidade, em reunião de câmara de 24 de novembro. 

EDIÇÃO DA OBRA DE JOSÉ DIAS SANCHO – ACORDO DE PARCERIA COM A 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

Na continuidade da estratégia de valorização do legado são-brasense, patente nas diversas obras de 

José Dias Sancho, a Câmara Municipal formalizou um acordo de parceria com a Universidade do 

Algarve para que seja possível reunir toda a documentação dispersa deste ilustre são-brasense com 

vista à edição das obras de José Dias Sancho. 

A obra literária, dispersa por vários géneros, de José Dias Sancho constitui um importante repositório 

da identidade sociocultural do nosso concelho e elemento valioso para o estudo da relação entre 

Literatura e Turismo, principalmente quando centrado no desenho de uma cartografia literária do 

Algarve, sendo que os seus contos e ensaios são uma fonte ímpar para o estudo da paisagem algarvia 

e da sua transformação em virtude do desenvolvimento da hotelaria e do turismo.  

2. HOMENAGEM AOS CENTENÁRIOS DO MUNICÍPIO 

A Festa dos Centenários de São Brás de Alportel resultou de uma parceria entre a Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel e a Câmara Municipal com o apoio dos familiares, criada com o 

objetivo de prestar homenagem a todos os centenários do município, com 100 anos ou mais 

completados até março de 2020. Esta iniciativa de valorização sénior foi adaptada ao contexto de 

pandemia tendo sido efetuada uma recolha de imagens sobre cada participante, num total de sete: 

Maria Natália, Porfírio Dias Lopes, Maria Adélia, Selerinda Maria, Maria de Sousa, Joaquim Varela e 

Maria da Conceição, transmitida online, em formato de Gala no dia 8 de novembro, nas redes sociais. 

Uma justa homenagem aos seniores são-brasenses, exemplo de sabedoria, resiliência que deixam uma 

mensagem às gerações futuras sobra uma longa vida com pelo menos cem anos de história. 
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3. JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO – VERSÃO ALTERNATIVA 

ONLINE  

Num ano particularmente atípico, a Câmara Municipal assinalou as Jornadas Europeias do Património 

com um programa inovador e alternativo constituído por: um Desafio artístico para miúdos e graúdos, 

uma apresentação online do projeto da Carta Municipal do Património de São Brás de Alportel, uma 

edição especial dos Passeios Natureza inspirada na Casa Memória da EN2 e ainda um conjunto de 

propostas para toda a família. 

“Dá cor à História” foi o desafio artístico lançado a crianças e famílias para colorir imagens 

representantes dos sete achados arqueológicos mais relevantes no concelho, posteriormente 

divulgadas nas redes sociais do município, como forma de incentivo à descoberta do património são-

brasense. 

No dia 25 de setembro, a Câmara Municipal apresentou online, através das redes sociais do Município 

(Facebook, Instagram e Youtube) o projeto da Carta Municipal do Património de São Brás de Alportel 

pela voz da equipa multidisciplinar envolvida neste projeto. Seguiu.se no dia 27, o “percurso inaugural 

da Estrada Nacional 2”, integrado nos passeios temáticos do Ciclo de Passeios Natureza. 

O Programa integrou ainda diversas sugestões de espaços de descoberta do património são-brasense 

em tempos de pandemia, nomeadamente: o Miradouro do Alto da Ameixeira, a Estação de 

Biodiversidade de Alportel, a Casa Memória da EN2, o Mercado Municipal e ainda a Quinta do Peral 

 

4. PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE 

A promoção cultural em rede é considerada pela Câmara Municipal como uma mais-valia em termos 

de atratividade para todo o território. Na sequência da submissão da candidatura, dia 30 de setembro, 

ao Aviso ALG-14-2020-15 – Programação Cultural em Rede, do Programa Operacional Regional do 

Algarve 2014-2020 (CRESC ALGARVE 2020), a Câmara Municipal assinou um acordo de parceria com a 

CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Direção Regional de Cultura, que estabelece os 

termos e as condições relativos à cooperação institucional entre o promotor do projeto e as entidades 

parceiras, bem como os direitos e as obrigações de cada uma das partes. 

5.  “REDE AZUL” 

No âmbito do Programa de valorização e promoção cultural em rede “Rede Azul”, a Câmara Municipal 

acolheu no passado dia 17 de novembro o espetáculo “Diz-me António, a partir de António Aleixo”, no 

Cineteatro São Brás. Um espetáculo de dança contemporânea inspirado no universo do poeta António 

Aleixo apoiado pelo Programa Algarve 365. 

 

6. APOIO AO GRUPO VEREDAS DA MEMÓRIA -LANÇAMENTO DE CD  

Considerando que o desenvolvimento cultural constitui um importante eixo de ação do Município de 

São Brás de Alportel, fundamental para a promoção da qualidade de vida e o desenvolvimento pleno 

da comunidade, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 9 de 

dezembro, a atribuição de apoio no valor de €2.500,00 ao Grupo Veredas da Memória. 
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Este apoio visa minimizar custos de produção de um CD deste grupo musical dedicado desde 2001 a 

promover e valorizar os cantares tradicionais, a tradição etnomusicológica do Algarve e a recolha de 

canções provenientes do concelho que visam valorizar a identidade cultural são-brasense. 

7. DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Música e no seguimento do trabalho de promoção 

musical desenvolvido no Projeto “A Banda Vai à Escola” junto dos jovens do Agrupamento de Escolas 

José Belchior Viegas, a Banda Filarmónica de São Brás de Alportel da Associação Cultural e Recreativa 

Escola de Música Sambrasense, promoveu, no dia 3 de setembro, o I Workshop de Percussão, 

lecionado por Vasco Ramalho,  percussionista e precursor do ensino de percussão na região do 

Algarve. 

A iniciativa, organizada pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel – Associação Cultural 

Recreativa Sambrasense, conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Câmara 

Municipal e teve por objetivo o contacto com diferentes metodologias de aprendizagem musical na 

percussão e dar a conhecer e introduzir os instrumentos de lâminas da família da percussão (xilofone, 

marimba e vibrafone) aos alunos participantes e ao público em geral. 

 

8. APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2020 

GALERIA MUNICIPAL EM CASA 

Este espaço de cultura municipal fechou as portas físicas, mas continuou o seu percurso de promoção 

cultural em época de pandemia levando digitalmente as exposições ao público. Em setembro reabriu 

com “Art Mo Sphere”, uma mostra coletiva de trabalhos dos artistas Ben Helmink, Guida Vaz, Elsa 

Revez e Alberto Coudel, em pintura a óleo, acrílico e materiais naturais. 

O mês de outubro convidou a conhecer novas aplicações para “Troncos e tábuas”, pela mão de Ana 

Martins e João Custódio, numa mostra de pintura e escultura, de 2 a 15, seguindo-se de 17 a 31 as 

“Cores Naturais” da pintora Yvonne Rotgans. 

Em outubro a Galeria Municipal convidou a uma viagem até à Polónia através do alfabeto e das 

sonoridades da sua língua patente na exposição “Língua Polaca”, patente de 3 a 30 de novembro. 

O mês de dezembro foi, uma vez mais, requisitado para acolher “Arte Solidária”, que na edição deste 

ano trouxe a “Magia das Origens” da Associação de Saúde Mental do Algarve – ASMAL, numa 

exposição que nos remete para o património cultural do Algarve através da recriação, em escultura, de 

lendas do Algarve. 

 

CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS 

Finda a mostra fotográfica de Ruben Martin de Lucas integrada no ciclo “o mapa e o território” do 

Museu Zer0 no mês de setembro, teve início a “Natureza em transformação”, de autoria de António 
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Luz e José Venceslau. Uma exposição de trabalhos inovadores de cortiça e brinquedos em gesso 

criativo e madeira aberta ao público até 31 de dezembro. 

CENTRO MUSEOLÓGICO DO ALPORTEL 

Até dia 31 de outubro, o Centro Museológico do Alportel, abriu 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. 

CINEMA PORTUGUÊS: MOSTRA DOCUMENTAL 

No dia Mundial do Cinema, o átrio da Biblioteca Municipal acolheu uma breve exposição sobre a 

sétima arte em Portugal, de forma a dar a conhecer melhor a evolução e os protagonistas desta arte. 

 

V. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

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 em 

fase de conclusão; 

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

processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, entre os quais a Carta Desportiva do município. 

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; 

 

1. CARTA MUNICIPAL DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

Encontra-se a aguardar validação da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) o modelo da Reserva 

Ecológica Nacional (REN), o qual representa a REN potencial resultando da metodologia aplicada.  

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. 

Trata-se de um trabalho especializado, desenvolvido 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. 
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VI. RENOVAÇÃO URBANA E MOBILIDADE 

1. PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - PARU  

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 a bom ritmo a execução da obra de 

reabilitação e beneficiação da Retrosaria Tradicional “4 Olhos” pelo montante de 114.294,01 acrescido 

de IVA à Taxa Legal em Vigor, pela empresa Al-Consige Lda. 

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 TROÇO CENTRAL DA AVENIDA DA LIBERDADE  

Na continuidade da intervenção no troço sul da Avenida da Liberdade, a Câmara Municipal prossegue 

Após a intervenção no troço sul da Avenida da Liberdade, a estratégia de renovação urbana para 

tornar o espaço público acessível para todos, prossegue com a  beneficiação do Troço Central da via, 

entre a Praça da República e a Rotunda do Centenário, que se encontra neste momento em fase de 

conclusão pela empresa J.J. Brito – Sociedade de Construções, Lda. 

Um investimento da Câmara Municipal na ordem de €114.294,01, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, que visa o alargamento da rede de passeios acessíveis do 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. 

 

3. PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL 

NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 
Após um período de suspensão, 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 fevereiro 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. 
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4. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS  

Encontram-se concluídos os trabalhos de pavimentação em percursos diversos na Campina, na Tareja, 

nos Almargens, no Serro do Alportel, na Calçada, no Vale Galega e na Mesquita, bem como a 

colocação de lombas limitadoras de velocidade no sítio da Estação, Mealhas, Fonte Velha, Gralheira e 

Alportel, adjudicados à empresa José de Sousa Barra & Filhos Lda, pelo valor de €87.793,80 acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. 

Trata-se de um investimento que dá continuidade ao 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.  

5. MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL  

A rede viária municipal é intervencionada de forma programada e regular, com vista a garantir a 

segurança rodoviária e qualidade dos munícipes. Neste sentido, 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 e que se encontram atualmente concluidos. 

6.  MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL  

A Câmara Municipal dispõe de um conjunto de transportes municipais que garantem uma prestação 

de serviços eficiente à população, quer em termos escolares, sociais, desportivos, entre outras áreas 

de apoio. Neste sentido, é imprescindível a manutenção regular das viaturas, tendo a autarquia 

investido mais de €5.000,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, em pequenas reparações 

essenciais à segurança dos veículos. 

 

VII. SAÚDE 

1. CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SOBRE RODAS 

Em contexto de pandemia e na continuidade de parcerias anteriormente estabelecidas com vista a 

promover em segurança os cuidados de saúde à população mais periférica do município, a Câmara 

Municipal, em colaboração com a Administração Regional de Saúde do Algarve reforçaram o habitual 

local da campanha de vacinação contra a gripe, nomeadamente o Centro de Saúde, ao 

disponibilizarem esse serviço na Unidade Móvel de Saúde. A vacinação contra a gripe foi administrada, 

de forma segura e gratuita, pela equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados na Comunidade 

(UCC) Al-Portellus,  a todas as pessoas com mais de 65 anos e ou com doença crónica a residir fora do 

núcleo urbano são-brasense. 

 

2. CAMPANHA “O SACO NÃO É VERGONHA, O SACO É VIDA” 

No âmbito das políticas de prevenção e após o município ter acolhido em 2017 o projeto de rastreio de 
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cancro do colon, a Câmara Municipal associou-se ao município de Amarante na promoção da 

campanha “O saco não é vergonha, o saco é vida”, uma iniciativa que tem como objetivo sensibilizar e 

desmistificar a situação dos cidadãos ostomizados, junto da sociedade em geral, com a convicção de 

que só a plena aceitação da comunidade permitirá a (re) integração dos ostomizados. 

 

3. CAMPANHA “LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO” 

No âmbito das políticas de saúde preventiva defendidas pelo município e na continuidade de 

anteriores parcerias, a Câmara Municipal associou-se uma vez mais à Campanha de recolha de 

donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, disponibilizando para o efeito os espaços do 

município para acolher o recetáculo para possíveis donativos. Uma ação que sensibiliza para a 

prevenção, enquanto reconhece o importante trabalho desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o 

Cancro junto dos pacientes e dos seus familiares. 

 

VIII. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

1. GESTÃO DE RESÍDUOS 

SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 

> Campanha de sensibilização 

A Câmara Municipal associou-se, uma vez mais, à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, de 21 a 

29 de novembro, tendo como tema: o lixo invisível. Neste âmbito, a Agenda cultural “São Brás 

Acontece dedicou uma página a esta temática, mediante sensibilização para a necessidade de redução 

do consumo de embalagens e similares, um primeiro passo para a redução e valorização de resíduos. 

Liso invisível consiste no conjunto de resíduos gerados ao longo do processo de fabrico e que mais 

tarde consumimos. Grande parte desse lixo não pode ser reciclado sendo reencaminhado para aterro e 

consequentemente contribuindo para o aumento da produção de dióxido de carbono. 

Neste âmbito a informação veiculada pretendeu alertar para os malefícios do lixo, bem como para a 

pertinência da separação e redução de resíduos para um futuro ambiental mais sustentável. 

> Recolha de papel a favor do banco Alimentar 

No mesmo âmbito, a autarquia promoveu ainda a Campanha do banco Alimentar “Papel por 

alimentos”, em que o papel angariado é convertido em alimentos a distribuir pelos mais carenciados. 

A iniciativa decorrei de 21 a 28 de novembro, tendo como ponto de recolha a Junta de Freguesia de 

São Brás de Alportel. 
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2. APOIO À CI-AMAL – “ALGAR - ESTUDO DE SUSTENTABILIDADE 

DO MODELO DE NEGÓCIO INSTITUÍDO E DE CENÁRIOS 

ALTERNATIVOS DE REORGANIZAÇÃO“  

Atendendo à pertinência dos serviços prestados pela ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos 

Sólidos S.A aos municípios do Algarve e à situação económico-financeira da empresa que requer 

alguma preocupação foi definido pelos 16 municípios do Algarve, reunidos na CI-AMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve a elaboração do “Estudo de sustentabilidade do modelo de negócio 

instituído e de cenários alternativos de reorganização da ALGAR”. 

Neste âmbito e atendendo à importância deste estudo de sustentabilidade da ALGAR para São Brás 

de Alportel e para a Região, a Câmara Municipal atribuiu um apoio financeiro de €3.709,22 de à CI-

AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, correspondente ao município de São Brás de 

Alportel. O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara de 10 de novembro. 

3. MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE JARDIM  

Os jardins e espaços públicos do município são espaços que requerem uma atenção redobrada por 

parte da autarquia que zela constantemente pela sua manutenção. Neste âmbito, a Câmara Municipal 

adquiriu um conjunto de madeiras tratadas pelo montante de €2.273,00 acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, com vista a garantir a qualidade e segurança no usufruto de diversos bancos de jardim. 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

SAÚDE DE QUALIDADE E CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Na sequência da aprovação de mais uma candidatura ao Fundo Ambiental - Saúde de Qualidade e 

Cidades e Comunidades Sustentáveis, a autarquia inaugurou, na Semana Europeia para a Prevenção 

de Resíduos 2020, uma exposição temática sobre desenvolvimento sustentável, no valor de mais de 

€3.000,00, financiada a 70%,. Patente no Centro de Educação e Interpretação Ambiental – Quinta do 

Peral durante um ano, esta exposição itinerante seguirá posteriormente para as 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. 

4 SEMANA DA EDUCAÇÃO E INICIATIVAS DO VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

De 14 a 21 de outubro, o Centro de Interpretação e Educação Ambiental “Quinta do Peral” de São Brás 

de Alportel integrou o Programa da 4ª edição da Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado 

Ambiental (SEIVA) promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração 

Regional Hidrográfica do Algarve (ARH), no âmbito do projeto “Voluntariado Ambiental para a Água”, 

que teve como objetivo mobilizar a população do Algarve para a reflexão dos principais desafios do 

desenvolvimento sustentável e contribuir para a gestão participada dos recursos e para o 
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aprofundamento de conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de 

educação para a sustentabilidade. 

Neste âmbito, a Quinta do Peral promoveu atividades de educação ambiental junto do pré-escolar e 

do 1º ciclo, mediante inscrição prévia, sobre a questão “Será que os vegetais têm água?” , nos dias 14, 

15, 20 e 21 de novembro. 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO - REFLORESTAÇÃO 

No dia 21 a Quinta do Peral saiu fora de portas, até ao Mercado Municipal, para oferecer pequenas 

árvores á população, cedidas pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas com o 

objetivo de sensibilizar para a importância da reflorestação com espécies naturais do nosso território. 

SÁBADOS NA QUINTA 

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental “Quinta do Peral” retomou a sua atividade 

presencial, com agendamento prévio e todas as medidas de prevenção à COVID 19. Neste sentido no 

dia 10 de outubro a manhã foi dedicada ao Dia Nacional da Água com um conjunto de jogos didáticos 

sobre este recurso essencial e escasso, seguindo-se no sábado dia 24 um desafio a conhecer melhor os 

animais da quinta para assinalar o Dia Mundial do Animal e sensibilizar para o respeito pelos mesmos. 

Em novembro, dia 28, a Quinta desafiou a apanhar marmelos e aprender a fazer marmelada. 

 

IX. ÁGUAS E SANEAMENTO 

1. PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA 

A redução de perdas de água no sistema de abastecimento é um dos eixos prioritários no Plano 

Municipal de Poupança de Água. Neste âmbito, e após ter sido efetuada uma análise ao Sistema 

de Abastecimento de Água do Concelho de São Brás de Alportel, que permitiu identificar os 

aspetos de maior relevância e as oportunidades de melhoria, que viabilizam a eficiente gestão 

integrada do sistema, a Câmara Municipal delineou uma estratégia composta por um conjunto de 

linhas orientadoras e ações que têm vindo a ser implementadas ao longo de 2020. 

Trata-se de uma estratégia que visa a redução de perdas de água no sistema de abastecimento, 

nomeadamente perdas reais e aparentes e a otimização do mesmo através de: 

 Controlo de consumos associados aos Serviços Municipais, assim como dos associados ao 

Serviço de Bombeiros; 

 Criação de novas zonas de medição e controlo (zonamento); 

 Substituição gradual de infraestruturas de água em zonas críticas da rede pública de 

distribuição; 

 Verificação, substituição e instalação de válvulas redutoras de pressão, por forma a garantir a 

boa gestão de pressões na rede de abastecimento de água; 
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 Continuidade no desenvolvimento de campanhas de substituição de contadores antigos; 

 Integração de novos elementos na equipa operacional do Serviço de Águas; 

Está também em curso a colocação de caudalímetros em algumas zonas, sendo que, a breve 

prazo, esta ação será incrementada, mediante a execução de um projeto, alvo de uma 

candidatura, recentemente aprovada, no valor de perto de 100.000,0, encontrando-se ainda 

prevista uma e ainda uma nova prestação de serviços para dar continuidade à substituição de 

contadores, uma das ações grandemente eficaz na redução de perdas do sistema. 

 

2. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

A manutenção e melhoria da rede de abastecimento de água do município é uma área de intervenção 

constante por parte da autarquia no sentido de garantir a qualidade do serviço prestado à população. 

Paralelamente são também consideradas outras questões de funcionamento que visam garantir a 

longevidade e eficiência do sistema de abastecimento público de água. Na continuidade da 

manutenção regular dos materiais, a autarquia investiu €6.573,06 acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor na recuperação de duas válvulas redutoras de pressão existentes no sistema público de 

abastecimento de água e fornecimento e montagem de uma válvula de alívio de pressão no sistema 

de abastecimento de água do concelho. 

3. PLANO DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO 

EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM BARRABÉS  

Encontra-se concluída 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. 

X. 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. 

Em tempo de pandemia verificou-se o aumento do número de animais abandonados, tendo sido 

necessário reforçar este apoio com mais €2.500,00 para dar continuidade a este trabalho 

extremamente importante no controlo da reprodução dos animais errantes, num investimento anual 

global de cerca de €17.500,00. 
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XI. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

1. APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREENDEDORISMO EM 

CONTEXTO DE CRISE  

MEDIDAS SUPLEMENTARES: CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL – NATAL 2020 

Campanha de Natal alargada e antecipada no âmbito do Programa “Compre cá dentro” 

Na continuidade das medidas de apoio à economia local, integradas no Plano de Ação do Fundo 

Municipal de Emergência desenvolvido pelo município, no contexto da Pandemia por COVID 19, e 

dado o agravamento das medidas restritivas recentemente decretadas pelo Governo, com fortes 

prejuízos sobre os estabelecimentos de comércio e serviços do concelho, a Câmara Municipal o tem 

em curso um conjunto de medidas suplementares de apoio à economia local:  

 I> OFERTA DE VALES DE NATAL para COMÉRCIO, SERVIÇOS e RESTAURAÇÃO LOCAL

 > Substituição de celebração de Natal por Oferta de vales de compras a colaboradores  

 > Oferta de vales de compras e serviços a participantes em iniciativas locais  

 II> SORTEIO DE NATAL – Comércio e Restauração Local  

 Sorteio alargado a 8 semanas a iniciar na semana de São Martinho | 500€/semana Iniciativa 

dirigida aos setores de comércio local e restauração c/oferta de vales de compras no comércio e 

refeição nos restaurantes locais  

 > Oferta de vales de compras e refeições no âmbito do Sorteio de Natal  

 III> LANÇAMENTO DE CATÁLOGO DE NATAL NO COMÉRCIO LOCAL  

 Elaboração e distribuição de catálogo (versão papel / versão on line)  

 IV> ILUMINAÇÃO DE NATAL  

 Colocação de iluminação de natal nas principais artérias comerciais de modo a tornar mais 

atrativo o comércio local  

 V> CAMPANHA DE PROMOÇÃO DIRIGIDA A ARTESÃOS E PRODUTORES LOCAIS  

 > FEIRA DA SERRA ESPECIAL DE NATAL – FORMATO DIGITAL  

 “Procura um presente original? Vá à Feira da Serra especial de Natal – formato digital”  

 > CICLO DE MOSTRAS DE DOÇARIA E ARTESANATO NO MERCADO MUNICIPAL  
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 > INICIATIVAS DE PROMOÇÂO  

 VI> REFORÇO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL “Compre cá 

Dentro”  

 > CAMPANHA DE NATAL NO PORTAL DE COMÉRCIO E SERVIÇOS dirigida a todas as 

empresas do concelho  

 VII> CAMPANHA DE NATAL dirigida às crianças das escolas do concelho  

 VIII> CAMPANHA DE PROMOÇÃO DA RESTAURAÇÃO:  

 >Sorteio de Vales  

 >Divulgação dos serviços de restauração de take away e entrega ao Domicílio  

 “Não espere mais… Os serviços de take away e Entrega ao Domicílio são os melhores 

cúmplices para os seus momentos especiais!”  

 IX>. CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL:  

 Intensificação da campanha de promoção, integrando a divulgação da oferta ao domicílio  

 X> DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE COMBATE AO 

DESEMPREGO  

Intensificação de todas as ações, de modo a incentivar a fixação de empresas no concelho. 

 

2. ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE COMBATE AO DESEMPREGO 

ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE COMBATE AO DESEMPREGO: EIXOS PRINCIPAIS 

A Estratégia Municipal de Combate ao Desemprego é constituída por três eixos principais: o Combate 

ao desemprego através do apoio à população desempregada, a prevenção do desemprego através de 

medidas de apoio às empresas e aos jovens e o planeamento com vista à dinamização de 

investimentos em obras públicas, na dinamização da Rede “São Brás ON” que integra um conjunto de 

áreas empresariais, os projetos “Centro de Incubação de Empresas e Empreendedorismo” e “Oficina 

das Artes”, a dinamização do Plano de Pormenor do Parque Empresarial e a revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) com forte aposta na promoção do emprego.  

Ao nível do combate ao desemprego, a Câmara Municipal reforçou a ação do Gabinete de Inserção 

Profissional, em parceria com Gabinete do Empreendedor, Serviços Sociais, Instituições e empresas 

do concelho e também procurando integrar o maior número de pessoas nas medidas de apoio 

disponíveis, nomeadamente: 

- Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde COVID-19 

(MAREESS) 

-Medida Incentivo Extraordinário COVID-19 
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- Medida Incentivo Ativar 

- Estágios de Inserção 

- Medida Estágio Ativar 

O Balcão da Inclusão continua a apoiar a integração no mercado de trabalho de pessoas com 

deficiência enquanto o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes prossegue o seu trabalho de 

apoio à integração de migrantes na comunidade e no mercado de trabalho.  

A autarquia está ainda empenhado na captação e divulgação de ofertas de trabalho tendo para o 

efeito previstas visitas e contactos com empresas e entidades do concelho e procurando uma maior 

articulação com os diversos serviços públicos e privados da comunidade. 

Na prevenção do desemprego, a Câmara Municipal abriu recentemente o Espaço Coworking e está a 

preparar a abertura de um Ninho de Empreendedorismo assim como a implementação do programa 

“Emprego Jovem Ativo”. Um trabalho dinâmico que presta ainda apoio às empresas que podem 

beneficiar dos serviços do Gabinete do Empreendedor e da “Via Verde para o Desenvolvimento” que 

visa dar respostas mais céleres às empresas através de uma ponte entre os serviços municipais 

dedicados ao empreendedorismo e ao urbanismo. 

O Plano de Recuperação Económica de São Brás de Alportel (PRESSA) é outra medida de apoio a 

empresas locais que encara o investimento em obras públicas como uma forma de continuar a 

melhorar a qualidade de vida dos munícipes e, em simultâneo, uma forma de apoiar as empresas 

locais. 

A estratégia municipal integra igualmente um reforço do Plano de Apoios à divulgação das empresas 

do concelho através de meios digitais e físicos. O plano inclui a divulgação através do Portal Comércio 

e Serviços, com os grupos de Facebook “Compre Cá Dentro” e “Vá para fora Cá Dentro mesmo”, com 

a disponibilização de espaços de outdoor e na agenda mensal “São Brás Acontece” e ações de 

divulgação no Mercado Municipal. Os produtores locais também estão integrados nesta estratégia 

com a realização de iniciativas de promoção no Mercado Municipal e em feiras tradicionais, com a sua 

presença na Casa do Artesão e outros espaços colaborativos. 

ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE COMBATE AO DESEMPREGO: MEDIDAS ADICIONAIS 

Na continuidade de implementação da Estratégia Municipal de Combate ao Desemprego e com vista 

a reforçar as medidas existentes, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 13 de outubro, a adoção de um conjunto de 10 novas medidas que vêm reforçar as políticas 

de incentivo ao empreendedorismo e de fomento da economia local que o município tem vindo a 

desenvolver para apoiar a economia local e minimizar as consequências da crise económica e social 

resultante da crise sanitária vivida a nível mundial. 

A promoção do emprego, em colaboração com entidades locais mediante, no recurso a programas de 

apoio à empregabilidade; a criação de Grupo nas redes sociais “Emprego + São Brás”; a criação de 

serviço de apoio ao emprego e empreendedorismo jovem; o desenvolvimento de plano de estágios 

com empresas e entidades assim como o desenvolvimento de Plano de formação, destinado a 

empresas, instituições, desempregados e empregadores; a criação de incentivos municipais para 

empresas empregadoras, a integrar no orçamento de 2021; a criação de Prémio Empreendedorismo 

para valorização e apoio a empresas por boas práticas no fomento do emprego; a divulgação e apoio 



 

36 

  

na implementação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na 

formação profissional no espaço europeu; o desenvolvimento de ações com o Projeto “Jovens Seguros 

<> Famílias Felizes” e o fomento da parceria com Agrupamento em prol da empregabilidade dos 

jovens e da ampliação da oferta de formação profissional são as dez medidas complementares 

aprovadas esta terça-feira. 

Um pacote de medidas que reforça a Estratégia Municipal de Combate ao Desemprego integrada no 

apoio à economia local que constitui um dos eixos do plano de ação do Fundo Municipal de 

Emergência COVID São Brás de Alportel. 

Um trabalho desenvolvido em sede da Rede Social do Concelho, e adaptando a Carta Social aos atuais 

desígnios do contexto atual. 

 

NINHO DE EMPREENDEDORISMO “4 OLHOS” – NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

Na continuidade da estratégia de apoio à economia e empreendedorismo local, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade em reunião de Câmara de 13 de outubro as normas de utilização do Ninho 

de Empreendedorismo, localizado no troço sul da Av. da Liberdade com 4 espaços/Gabinetes 

individuais, para acolher empresários e empreendedores no arranque dos seus projetos. 

Este espaço visa complementar a oferta de espaços para empreendedores, iniciada com o Espaço 

Coworking, com mais 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. 

 

3. DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

MELHORIA NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MERCADO MUNICIPAL 

Na continuidade do Plano Municipal de Eficiência Energética, a Câmara Municipal adquiriu, pelo 

montante de €1.535,00, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o fornecimento e respetiva instalação 

de uma bateria de condensador no Mercado Municipal, que visa eliminar o excesso de consumo de 

energia reativa, que pode ir até 40% de poupança na faturação de energia. 

PROGRAMA DE ATIVIDADES AOS SÁBADOS 

Devidamente adaptado à nova realidade, o Mercado Municipal abriu portas, no mês de setembro a 

mostras integradas no Projeto “Desafio Alcofa”, pela mão da artesã Mariana Prates e Luisa Cunha, 

cujo objetivo é sensibilizar para a substituição do tradicional saco de plástico para as compras por 

sacos de materiais ecológicos e/ou reutilizáveis. Este mês acolheu ainda mostra de produtos diversos 

pela artesã Ana Mestre e a criativa Caty Correia. 
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Em outubro o “Desafio Alcofa” apresentou as sugestões da artesã Hotênsia Damião e Ercília Gomes, 

bem como mostra de produtos locais com a participação da artesã Luisa Pires, “Bialógica  Mercearia a 

granel” e ainda os produtos “Monte da Avó. 

A partir de novembro o Mercado Municipal deu a conhecer, aos sábados de manhã, diversas propostas 

de ofertas de natal de artesãos e produtores locais.  

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. 

4. 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, o Mercado 

Semanal prossegue 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, sempre ao 3º domingo do mês, no Jardim Carrera 

Viegas, com cumprimento de um conjunto de regras de segurança, nomeadamente o respeito pelas 

distâncias. 
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XII. TURISMO 

1. VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO  

No passado dia 29 de novembro, São Brás de Alportel foi o município convidado do Programa da TVI 

“Somos Portugal”, numa edição especial “Unidos à Mesa” dedicada aos sabores de Portugal. 

Atendendo ao atual contexto pandémico, o Programa deste dia teve por objetivo homenagear e dar a 

conhecer espaços de restauração, doçaria, entre outros produtos, dando especial ênfase aos produtos 

são-brasenses, mediante a presença de proprietários de restauração, doceiras e produtores são-

brasenses no estúdio. 

A par desta componente, o programa integrou ainda um conjunto de falsos diretos de valorização 

turística do município de São Brás de Alportel, com recolha de imagens em trilhos de bicicleta e BTT, 

que constituem uma das principais potencialidades do território, a visita a miradouros, restaurantes e 

ainda uma breve visita à Casa Memória da EN2. 

Uma oportunidade de promoção turística de todo o território são-brasense a nível nacional, que 

contou a nível local com o apoio da Câmara Municipal.   

2. INICIATIVAS DE NATAL 2020 

ROTA DOS PRESÉPIOS 2020 

Apesar do ano atípico, a Câmara Municipal deu continuidade à iniciativa de promoção turística do 

natal, patente em mais uma edição da Rota dos Presépios composta por mais de uma dezena de 

presépios dos mais diversos materiais, desde os tradicionais algarvios até aos mais criativos, 

construídos por associações e instituições locais. 

De visita gratuita esta rota turística pode ser visitada até dia 6 de janeiro de 2021. 

DUENDES GUARDIÕES DA SERRA E DO BARROCAL 

No âmbito do Projeto + Verde, promotor de um natal ecológico e solidário, a Câmara Municipal 

promoveu a construção de 19 amistosos duendes (1 - O Grande Ancião;2 - O Falcão da En2; 

3 - O Descascado; 4 - O Cepa torta; 5 - O Dr. Pinho;6 - O Pinho Bravo;7 - O Arroja Bolotas;8 - A Tarrinca 

Medronhos;9 - O Mr. Woody;10 - A Névoa Azul;11 - O Nevão Verde;12 - O Nevão Vermelho;13 - A 

Marafada;14 - O Andánov;15 - O Lambão;16 - A Gabriela;17 - O Rolhas;18 - O Tochas;19 - O Pirolito) 

com materiais resultantes da limpeza de vegetação pela Equipa de Sapadores Municipais, 

transformados pela criatividade do Serviço de Carpintaria. Estes criativos duendes “Guardiões da 

Serra e do Barrocal” foram espalhados por diversos espaços são-brasenses, desde jardins a rotundas, e 

desafiam miúdos e graúdos à sua descoberta, bem como a escrever uma história ou a fazer um 

desenho, a enviar para a Biblioteca Municipal ou através do e-mail: municipe@cm-sbras.pt . 

Uma iniciativa de sensibilização ambiental, de interesse turístico e que pretende cativar a atenção de 

quem passa para parar e conhecer mais de perto o comércio local. 

 

mailto:municipe@cm-sbras.pt
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3. ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS 

Dotada de um espaço para 25 autocaravanas, 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, a Área de Serviço de Autocaravanas 

de São Brás de Alportel encontra-se em fase de conclusão, com abertura prevista para o início do 

próximo ano. 

Um investimento nas potencialidades turísticas do território são-brasense, no valor de €131.419,79 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, executado pela empresa Sérgio Caiado Raminhos, Lda. e que 

visa cativar um segmento de mercado em ascensão. 

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). 

4. REQUALIFICAÇÃO DE VÉRTICES GEODÉSICOS 

No âmbito do Plano Municipal de Manutenção e Preservação do Património e da estratégia de 

promoção turística do concelho, a Câmara Municipal procedeu a trabalhos de reparação e pintura de 

todos os vértices geodésicos do concelho, num total de 14 intervenções. 

Apesar da proteção destes vértices ser da responsabilidade da Direção Geral do Território cabe à 

comunidade e ao Município a defesa e preservação destas importantes infraestruturas que permitem a 

triangulação entre si, com um raio de visão a 360º. Localizados em diferentes pontos altos do território 

são-brasense, estes marcos geodésicos consistem em pontos de interesse turístico, no âmbito do 

turismo de natureza e de aventura. 

 

 

5. OBRAS DE RESTAURO DO MOINHO DO BENGADO  

O património molinológico do município de São Brás de Alportel constitui um legado histórico-cultural 

que importa salvaguardar e valorizar. Neste âmbito, e dada a relevância do Moinho do Bengado, a 

Câmara Municipal adjudicou à empresa José Gualberto dos Santos Benedito, por € 5.760,00 acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor, um conjunto de serviços que integra o restauro das velas e do sistema de 

moagem do referido moinho. Esta intervenção irá permitir o funcionamento do moinho, uma mais 

valia em termos de valorização histórica e atratividade turística. 
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6. CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA CALÇADINHA 

MAIS ACESSÍVEL 

No âmbito da estratégia de Turismo Acessível “São Brás de Alportel Acessível para Todos”, a Câmara 

Municipal continua a implementar nos seus espaços os princípios da acessibilidade para todos, tendo 

recentemente adquirido uma porta automática de vidro, no valor de €3.026,00 acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. Um investimento nas acessibilidades no centro histórico são-brasense e em 

especial nos espaços de interesse turístico e valorização cultural do município. 

 

7. APOIO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA 

NACIONAL 2 

Na continuidade das políticas de valorização do território são-brasense e em especial do 

contributo da Rota da Estrada Nacional 2 para essa dinâmica, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, o pagamento de €1.200,00 à Associação de Municípios da Rota da EN 2 referente à 

quota anual.  

 

8. APOIO À ASSOCIAÇÃO ALMARGEM – VIA ALGARVIANA 

O território são-brasense integra a Via Algarviana, uma rota turística que tem por objetivo o 

desenvolvimento sustentado das regiões serranas do Algarve, através da valorização do seu 

património cultural e ambiental, e da consolidação de pequenas iniciativas económicas locais. Um 

desenvolvimento fomentado pelo incentivo à prática do pedestrianismo na região, como componente 

do ecoturismo, contribuindo para diversificar a oferta turística da região, e atenuar o despovoamento 

que afeta o interior do Algarve. 

Neste âmbito, e atendendo à importância desta Grande Rota Pedestre em termos de sustentabilidade 

para São Brás de Alportel e para a Região, e ao trabalho e empenho da Associação de Defesa do 

Património Cultural e Ambiental do Algarve - ALMARGEM na dinamização da Via Algarviana, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 29 de setembro, apoiar a referida associação com 

4.262,98€, para minimizar as despesas inerentes à dinamização desta via pedestre de valorização do 

interior algarvio.  
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XIII. OUTROS ASSUNTOS 

1. ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE PESAR 

BEATRIZ ALEXANDRE 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade na Reunião de Câmara de dia 27 de outubro um voto de 

pesar pelo falecimento da jovem são-brasense Beatriz Bernardo, reconhecendo o seu relevante 

exemplo de cidadania e altruísmo e endereçando sentidas condolências à família e a toda a 

comunidade que com ela privou. 

CRUZEIRO SEIXAS 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade na Reunião de Câmara de dia 10 de novembro um voto 

de pesar pelo falecimento do reconhecido artista nacional Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro Seixas, 

mestre surrealista, que deixou um legado artístico inigualável e que residiu em São Brás de Alportel 

durante 7 anos. 

CELSO BARBOSA 

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

de pesar pelo falecimento do distinto médico Celso Barbosa, que foi pioneiro no Algarve na área da 

pneumologia, tendo sido diretor do Sanatório Vasconcelos Porto e tendo deixado um importante 

legado nesta área. 

 

 

São Brás de Alportel, 15 de dezembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 

 

 

 


