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II. COVID 19 – ESTRATÉGIA MUNICIPAL, MEDIDAS E AÇÕES  

1. 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. 

A retoma do Refeitório Social Escolar, em formato take away para crianças, jovens e famílias 

economicamente desfavorecidas foi uma prioridade, que avançou com a suspensão das aulas em 

regime presencial, dando seguimento às parcerias anteriormente estabelecidas entre o Município e os 

seus Serviços Sociais, a Comissão de Proteção de Crianças e o Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas.  

Na área da educação o município adquiriu ainda mais equipamentos informáticos de apoio à escola em 

regime não presencial, a fim de facilitar o funcionamento deste formato alternativo de estudo, 

garantindo igualdade no acesso ao ensino a todas as crianças. 

Ainda no âmbito deste segundo confinamento e na continuidade das políticas de apoio e incentivo à 

economia, a Câmara Municipal criou o Plano “SOS Economia Local” composto por um pacote de 

medidas excecionais de apoio aos setores da economia mais afetados, encontrando-se ainda em 

análise a possibilidade de lançamento d novas medidas. 

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

 

2. ATUALIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO – 

COVID 19 

No cumprimento da lei em vigor e passados 10 meses após a constituição do Grupo de Trabalho, a 5 de 

março de 2020, por forma a elaborar e colaborar na gestão do Plano de Contingência Municipal 

específico para responder a um cenário de epidemia pelo novo Coronavírus, tornou-se necessária a sua 

atualização, passando a ser constituído pelos seguintes elementos: 

 Presidente - Vítor Guerreiro;  

 Vice-Presidente - Marlene Guerreiro;  

 Vereador - Acácio Martins;  

 Vereador - David Gonçalves;  

 Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social - João Costa;  

 Chefe da Divisão Administrativa – Ema Pinto;  

 Chefe de Divisão Financeira e Patrimonial – Cederico Monteiro;  
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 Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil - Vítor Martins;  

 Chefe da Unidade de Infraestruturas e Transportes - Mónica Inácio;  

 Chefe da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos - Amélia Ribeiro;  

 Coordenadora do Gabinete de Comunicação – Cláudia Guerreiro;  

 Gabinete de Apoio à Presidência – Cláudia Custódio e Idalina Dias;  

3. MEDIDAS EXCECIONAIS DE ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

AO DECRETO Nº 3-A/2021, DE 14 DE JANEIRO – NOVO 

CONFINAMENTO GERAL 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

No âmbito do novo confinamento geral, decretado com o objetivo de inverter a curva de contágios e 

salvar vidas, e no âmbito da ativação do Plano de Contingência do Município de São Brás de Alportel – 

Infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (Agente Causal da COVID-19), e tendo em consideração todas a 

medidas de proteção e prevenção implementadas nos serviços municipais ao longo dos últimos 

meses, foram tomadas medidas adicionais, em vigor durante o período de vigência do Estado de 

Emergência, de forma a garantir a segurança dos colaboradores, nomeadamente o reforço das 

soluções de teletrabalho e regime em espelho, bem como o funcionamento dos serviços essenciais 

prestados à população, bem como reforço da marcação prévia e não presencial nos restantes. 

ADEQUAÇÃO DAS MANHÃS DO MUNÍCIPE AO CONTEXTO PANDÉMICO 

Na sequência da adaptação dos serviços à realidade pandémica, a autarquia promoveu igualmente a 

adequação do atendimento ao público efetuado nas Manhãs do Munícipe, privilegiando o 

atendimento online, ou no exterior, quando possível. Os dias de atendimento do Presidente e 

vereadores com pelouros atribuídos foram redefinidos, com o objetivo de evitar aglomerados no 

edifício, e os elementos do Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação encontram-se a trabalhar 

em espelho, evitando assim o contacto presencial. 

4. PROIBIÇÃO DE PERMANÊNCIA EM ESPAÇOS PÚBLICOS 

No âmbito do reforço das medidas de contenção do contágio pelo Coronavírus COVID19, a Câmara 

Municipal implementou um conjunto de ações de inibição à permanência dos cidadãos nos espaços 

públicos do concelho e, dessa forma, evitar a concentração de pessoas. Neste sentido, foi determinada 

a proibição de permanência e aglomeração de pessoas nos Parques Infantis, nos Jardins e outros 

espaços verdes, nos parques de merendas, miradouros, espaços desportivos e em todos os espaços 

públicos. Para o efeito, os vários espaços visados foram devidamente sinalizados pelos serviços 

municipais. 
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Importa referir que apenas é possível atravessar estes espaços públicos para a prática desportiva 

individual, passeios higiénicos, acompanhamento de animais de companhia e outras deslocações 

absolutamente essenciais, que devem ser exceção.  

5. CAMPANHAS INFORMATIVAS DE PREVENÇÃO À COVID 19 

CAMPANHA DE INFORMAÇÃO“FIQUE EM CASA” 

Atendendo ao crescimento acentuado do número de infetados pelo COVID 19, e no seguimento do 

Plano de Comunicação adequado à realidade do país e do município, a Câmara Municipal lançou uma 

nova Campanha Informativa nas redes sociais, agenda mensal “São Brás Acontece” e redes de mupis 

do município, que visa reforçar o apelo nacional “Fique em casa” a todos os cidadãos, reduzindo as 

saídas e as deslocações ao absolutamente necessário, para fins de trabalho, acesso a bens essenciais, 

saúde ou solidariedade. 

Trata-se de um apelo a uma atitude individual consciente e preventiva com reflexos diretos no 

desenvolvimento da pandemia. 

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “AJUDE-NOS A SALVAR VIDAS” 

Sensibilizar a população para uma atitude preventiva e valorizar, ao mesmo tempo, os profissionais 

são-brasenses na linha da frente do combate à COVID 19 é o objetivo da Campanha “Ajude-nos a 

Salvar Vidas”, lançada no dia 15 de fevereiro em pleno segundo confinamento geral. 

 “Ajude-nos a Salvar Vidas” é ao mesmo tempo o lema e o apelo desta campanha que junta muitas 

dezenas de profissionais, naturais ou residentes no concelho, e que estão a desempenhar a sua 

missão, nas mais diversas áreas, unidades e entidades da região, do país e até além-fonteiras, desde 

2020 no combate contra a Covid-19 e à sua propagação. 

A campanha decorre até abril, recorrendo a diversos meios e suportes, entre os quais elementos de 

comunicação do município, jornais locais, redes sociais do município e algumas estruturas de 

comunicação de rua, pois pretende-se chegar a toda a comunidade, neste reconhecido Obrigado aos 

Heróis da pandemia.  

6. PROGRAMA DE VACINAÇÃO COVID 19 

A Câmara Municipal tem vindo a acompanhar a execução do Plano Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19 no município, podendo reportar que já foi ministrada por profissionais da Administração 

Regional de Saúde do Algarve a primeira dose da vacina a 114 utentes e funcionários da Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, 24 bombeiros da corporação de Bombeiros Voluntários e ambas 

as doses a todos os utentes e funcionários da Casa de Saúde e Repouso de São Brás. 

Segue-se o alargamento da vacinação aos seniores e à população são-brasense, missão para a qual a 

Câmara Municipal já manifestou junto das entidades competentes, disponibilidade de todos os seus 

espaços, logística e recursos humanos, caso possam ser úteis nesta operação, pela saúde e segurança 

de todos. 
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III. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  

> Assistente Operacional - Cabouqueiro 

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, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 21 de janeiro, aprovar a abertura de procedimento concursal para ocupação, por tempo 

determinado, a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de assistente operacional para exercer 

funções de cabouqueiro. Trata-se de um assistente operacional para integrar a equipa do Serviço de 

Águas e Saneamento, da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos (UASU), da Divisão Técnica 

Municipal. 

> Assistente Operacional – Motorista de pesados 

Atendendo à 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 dado 

existir uma reserva de recrutamento interno, foi aprovado por unanimidade, em reunião de câmara de 

dia 18 de fevereiro a contratação por tempo indeterminado, de um assistente operacional (motorista 

de pesados) para o referido serviço. 

IV. MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

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

vez mais intenso, torna-se essencial que as autarquias locais criem mecanismos de adaptação a esta 

mudança, no sentido de acompanhar a evolução e proporcionar uma resposta mais célere e eficaz.  

A este facto acresce a necessidade de acesso online aos serviços prestados à população, que as 

restrições ao contacto presencial impostas pela atual pandemia vieram intensificar. Neste sentido, a 

Câmara Municipal tem vindo a definir uma estratégia de implementação de todo este complexo 

programa de modernização administrativa, centrado no atendimento digital, na reengenharia e na 

desmaterialização dos processos.  

1. GRUPO DE TRABALHO 

De forma a dar seguimento a este complexo processo e respetiva metodologia, foi constituída uma 

equipa constituída pelos seguintes elementos do município: 

> Cláudia Custódio – Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência/ Gestora do projeto 
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> Ema Pinto – Chefe de Divisão Administrativa 

> Cederico Monteiro – Chefe de Divisão Financeira e Patrimonial 

> João Costa – Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social 

> Cristovão Viegas – Gabinete de Informática 

> Nelson Assunção – Gabinete de Comunicação 

2. NORMALIZAÇÃO E CONTROLO DOCUMENTAL 

O grupo de trabalho tem vindo a desenvolver trabalho de inventariação do catálogo dos serviços 

locais, bem como o levantamento de todo o circuito administrativo, desde documentos de entrada, 

saída, recursos, tramitações, entre outros, de modo a criar normas internas visuais, de conteúdos e de 

procedimentos, que terão igualmente reflexo na comunicação externa. Este processo de 

uniformização e gestão documental visa a definição de regras homogeneizadas de criação de 

documentos que auxiliem a criação de rotinas e práticas comuns, e que permitam uma gestão 

documental mais eficiente, eficaz e de qualidade. 

3. EXECUÇÃO DE PROJETOS 

O Plano de Modernização e Simplificação Administrativa integra um conjunto de ações e medidas 

enquadradas no âmbito de diversas candidaturas e iniciativas e envolve todos os serviços e 

trabalhadores da autarquia. Além de facilitar a vida aos cidadãos, este plano pretende ainda diminuir 

custos que sobrecarregam as atividades económicas e modernizar a administração. 

No âmbito da estratégia, a autarquia centra esforços na execução de dois projetos carácter 

supramunicipal, nomeadamente: 

> Projeto SIMPLEX 2.0 – consórcio liderado pelo Município de Faro, no âmbito da candidatura ao 

CRESC Algarve 2020, num investimento global superior a €100.000,00, cofinanciado a 80%. No que 

concerne ao município de São Brás de Alportel já se encontra disponível desde o ano letivo 2019/2020, 

o fornecimento da plataforma SIGA, que permitiu uma maior comodidade no pagamento das 

refeições escolares e prolongamentos de horário por parte dos encarregados de educação dos alunos 

do pré-escolar e 1º ciclo, por multibanco. 

Neste âmbito já se encontra também implementado o sistema de gestão documental My Doc, da 

AIRC, seguindo-se em breve a implementação do MyNet que irá permitir a progressão para a 

disponibilização de serviços online. A fim de alcançar este objetivo já se iniciou a reengenharia e 

desmaterialização dos processos com vista ao atendimento digital de qualidade. 

No sentido de capacitar todo o sistema informático para esta nova resposta digital foi recentemente 

adquirido um MicroDatacenter e ainda o upgrade MyNet SO e BU, no valor de €90.000,00 que irão 

permitir o funcionamento adequado de todas estas inovações tecnológicas em prol da qualidade do 

serviço prestado aos munícipes.  

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

para a definição do Modelo de Gestão do Órgão Consultivo Multimunicipal e o Modelo de Governação 
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Intermunicipal para as seguintes áreas de intervenção: atendimento multicanal, arquivo, gestão de 

eventos e gestão de ocorrências. O Município de São Brás de Alportel tem acompanhado de perto os 

trabalhos e já efetuou a portabilidade do site do Município e respetivos microsites, de forma a torná-

los acessíveis nas várias plataformas de consulta. 

Mais recentemente foi adquirida a Plataforma de Festão de Eventos e contratualizada a consultoria 

para a reengenharia de processos internos, cujo trabalho de inventariação se encontra a decorrer. 

V. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA 
 

1. APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

O apoio à comunidade é uma das prioridades para a Câmara Municipal que reconhece o importante 

trabalho desenvolvido pelo corpo de bombeiros da Associação humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel na resposta à população. A pandemia trouxe à Corporação de 

Bombeiros de São Brás de Alportel uma duro desafio para manter o seu equilíbrio financeiro e fazer 

face à sua missão diária, dada a redução drástica de receitas e o crescente avolumar de despesas. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal, aprovou por unanimidade, em reunião de câmara de 9 de 

dezembro de 2020, atribuir €35.000,00 para ajudar a referida Associação a prosseguir a sua missão 

num momento particularmente difícil. 

2. NOVO PONTO DE ÁGUA – CABEÇA DO VELHO “VALINHOS DE 

OLIVEIRA” 

Na sequência da aprovação da Candidatura PDR 2020, medida 8.1.3, e após ter efetuado as diligências 

necessárias à prévia definição do local adequado para a construção de um novo Ponto de Água, sito a 

sul da Sede do Futebol Clube da Cabeça do Velho, a Câmara Municipal encontra-se a ultimar o 

procedimento para esta importante obra de prevenção de incêndios florestais em plena Serra do 

Caldeirão. 

3. CAMPANHA FLORESTA SEGURA 2021 

Reconhecendo a importância e fortalecimento de parcerias com as entidades regionais no combate e 

prevenção dos incêndios florestais e na sequência do trabalho de patrulhamento realizado durante a 

Campanha Floresta Segura em 2020, a Câmara Municipal encontra-se novamente a articular com a 

Guarda Nacional Republicana – secção do SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente a 

Campanha Floresta Segura 2021. 

À semelhança do ano transato, a “Campanha Floresta Segura 2021” decorre durante todo o ano de 

2021 e visa a execução do Plano de Monitorização, Sensibilização e Fiscalização, mediante a realização 

de um conjunto de ações de identificação, sensibilização e georreferenciação das situações mais 

críticas de incumprimento dos critérios de gestão de combustível, cujo prazo fixado para a realização 

dos trabalhos no corrente ano termina  dia 15 de março e no dia 31 de maio para os previstos no n.º1 
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do mesmo Art.º, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do Art.º 215º da lei n.º 75-B/2020 de 31 de 

dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2021). 

Este trabalho de sensibilização e informação de proximidade pretende uma vez mais alertar para a 

necessidade do cumprimento da lei, na salvaguarda deste bem comum que é a floresta. 

4. EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS – TRABALHOS DE PREVENÇÃO 

Na continuidade do trabalho desenvolvido, 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. Os trabalhos abrangem áreas de 

intervenção de acordo com as diretrizes da proteção Civil Municipal, o 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. 

Um trabalho da maior relevância, desenvolvido ao longo do ano, ao qual se associam ações de 

sensibilização junto da população para a limpeza de matas e redução de comportamentos de risco que 

em conjunto contribuem para a prevenção de incêndios florestais no concelho. 

5. TRABALHOS DE SILVICULTURA PREVENTIVA 

No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, encontra-se a decorrer a 

consulta prévia a quatro entidades para a realização de trabalhos de silvicultura preventiva em 

diversos sítios do concelho e limpeza de bermas, consistindo na remoção e limpeza de ervas daninhas 

e resíduos nas laterais estradas, numa extensão aproximada de 94Km nas duas laterais da estrada.  

Um investimento de cerca de €20.000,00 que pretende dar continuidade às intervenções realizadas 

em anos anteriores e que visam contribuir para a minimização do risco de incêndios e defesa da 

floresta. 

Educação. 

VI. EDUCAÇÃO 

1. REGRESSO À ESCOLA DIGITAL 

No dia 8 de fevereiro, e que teve início o regresso à escola não presencial, o município acolheu a visita 

do Senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que escolheu o concelho para marcar esta 

importante e desafiante etapa. O programa integrou a visita à Escola EB 1/JI de São Brás de Alportel, a 

funcionar como escola de acolhimento, sendo também uma das duas escolas integradas no Programa 

de Refeitórios Sociais Escolares, que presta apoio as crianças e famílias mais vulneráveis, num trabalho 

de parceria com os Serviços Sociais do Município e a Rede Social do concelho. 

A visita contemplou ainda uma paragem no apoio a crianças que frequentam as unidades de ensino 

estruturado e o conhecimento de toda a dinâmica de apoio educacional em funcionamento no 

município, com destaque para os projetos promotores do acesso a material informático, no âmbito do 
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qual o município tem colaborado, mediante um  significativo investimento desde o início da 

pandemia, na ordem dos €40.000,00 euros na aquisição de equipamentos informáticos. 

2. APOIO A FILHOS DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇO OU PRONTIDÃO 

A Escola EB1/JI de São Brás de Alportel foi o espaço preparado para acolher presencialmente os filhos 

de trabalhadores considerados essenciais, alunos desde o pré-escolar até ao 2.º ciclo. Um serviço 

fulcral que visa garantir um quotidiano normal, dentro do possível, a pais e crianças. 

3. UNIDADES DE ENSINO ESTRUTURADO 

Na continuidade do trabalho em parceria desenvolvido na área da educação, foi possível assegurar o 

funcionamento das Unidades de Ensino Estruturado, em sistema presencial, durante o período de 

confinamento, em contexto de pandemia, de modo a permitir às crianças com necessidades 

educativas especiais as melhores condições para a sua aprendizagem, mantendo assim sem 

interrupções e sobressaltos as suas rotinas e desenvolvimento, fundamentais para o seu bem-estar. 

4. REFEITÓRIO SOCIAL ESCOLAR 

Atendendo ao agravamento da situação epidemiológica nacional que levou ao encerramento das 

escolas, a Câmara Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, 

prontamente reativou o funcionamento do Refeitório Social Escolar, uma medida de apoio alimentar – 

regime de take away, essencial durante a pausa letiva presencial, para ajudar as crianças e as famílias 

mais vulneráveis do concelho. Esta resposta social, lançada na pausa letiva presencial de março de 

2020, foi retomada e reforçada, alcançando cerca de 200 refeições diárias fornecidas a crianças e 

jovens que beneficiam de ação social escolar (escalões A e B), bem como outras crianças, jovens e 

familiares, oriundos de agregados familiares com vulnerabilidade social, mediante encaminhamento 

por parte dos Serviços Sociais do Município, num esforço logístico e financeiro assumido pela 

autarquia, dando prioridade à proteção das crianças e à promoção da sua saúde e bem-estar. 

5. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA ENSINO À DISTÂNCIA 

A pandemia provocada pelo coronavírus COVID-19 impôs a necessidade de adaptação ao ensino à 

distância, com recurso às novas tecnologias de comunicação, nem sempre acessíveis a todas as 

crianças e jovens estudantes. Consciente desta dificuldade e com o objetivo de contribuir de forma 

ativa para a igualdade de oportunidades e acesso ao ensino, a Câmara Municipal investiu mais de 

€35.000,00 em cerca de uma centena de computadores e dispositivos de acesso à internet para 

garantir que todas as crianças do concelho dispõem das condições adequadas ao ensino à distância, 

durante os períodos de confinamento para prevenção do contágio por COVID-19. 

Neste âmbito foi ainda possível atribuir, a título de empréstimo, a alunos mais carenciados, alguns 

equipamentos doados por munícipes e posteriormente restaurados/recondicionados e preparados 

para a utilização escolar, numa parceria entre a autarquia, a Junta de Freguesia e a empresa são-

brasense SulOffice.  

Estes equipamentos, entregues ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas visam 

complementar o apoio informático assegurado pelo Ministério da Educação. 
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6. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR   

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

solidária. Assente nesta premissa, a Câmara Municipal manteve a atribuição de bolsas de estudo de 

ingresso ao Ensino Superior, para alunos a ingressar pela primeira vez no ensino superior, ano letivo 

2020/2021, dando igualmente continuidade à atribuição das bolsas concedidas nos anos letivos 

anteriores, desde que cumpridas as condições estabelecidas no regulamento desta iniciativa. 

Neste sentido e após avaliação dos diferentes critérios foi aprovado, em reunião de câmara de 21 de 

janeiro de 2021, foi aprovada a atribuição de 4 novas Bolsas a Jovens Integrados no ensino superior e 

renovação de duas bolsas de estudo. 

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

razão pela qual a autarquia realiza mais um esforço financeiro, de modo a garantir o auxílio a estes 

jovens na construção do seu futuro. 

7. MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE ESCOLAR 

No âmbito do Plano de Manutenção do Parque Escolar, a Câmara Municipal procedeu por 

administração direta, durante a interrupção letiva de natal, a um conjunto de trabalhos de melhoria e 

manutenção do parque escolar. A Escola Básica EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos acolheu trabalhos de 

melhoria das acessibilidades para todos, bem como intervenções no escoamento de águas 

superficiais. Em muitas outras infraestruturas escolares do concelho decorreram também trabalhos de 

reparação de pavimentos, arranjo dos espaços exteriores, corte e poda de árvores e tratamentos 

intensivos dos espaços verdes.  

8. CAIXA DIGITAL DE ATIVIDADES PARA TODA A FAMÍLIA  

Atenta à necessidade de criar alternativas a uma vida sedentária em tempo de confinamento e 

fortalecer as relações familiares, a Câmara Municipal criou, por ocasião do primeiro confinamento em 

2020, o dossiê, disponível no sítio do Município, a rubrica “Miúdos em Casa e Agora? Caixa digital de 

atividades em família”, um trabalho que tem vindo a ser reforçado aquando do confinamento em 

2021.  

9. CICLOS DE CONVERSAS “ESCOLA EM CASA”  

No âmbito do regresso à escola digital, e atenta a um conjunto de questões de adaptação e gestão, a 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas em parceria com o Projeto Jovens 

Seguros <>Famílias Felizes do Espaço Jovem, com a colaboração da Câmara Municipal, do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, da Associação Ensinar a Sorrir e da CONFAP – 

Confederação Nacional de Associações de Pais, encontram-se a promover um conjunto de sessões 

online para apoiar as famílias neste novo contexto escolar online. Estes ciclos de conversas gratuitas, 

mas de inscrição obrigatória, já incidiram sobre a utilização da plataforma “Classroom” para as aulas 

online, bem como lidar com a ansiedade no ensino à distância, sendo ponto de partida para soluções e 

estratégias de superação. 
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VII. JUVENTUDE 

1. PROJETO JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIA FELIZES 

ESPAÇO JOVEM: PROJETO “JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIAS FELIZES”  

A 4ª edição do 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, adaptou a 

sua atividade ao contexto pandémico e disponibiliza, em formato individual: acompanhamento 

psicológico; apoio ao estudo; aconselhamento às famílias; aconselhamento desportivo e na área da 

saúde e diferentes oficinas criativas. 

Para apoiar ainda mais as famílias, o Projeto disponibiliza ainda uma linha de apoio de combate à 

ansiedade e orientação de pais e outros familiares sobre como proceder face às dificuldades da COVID 

19. 

VIII. CIDADANIA 

1. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021 

Na continuidade deste processo democrático iniciado em 2016 em São Brás de Alportel, a Câmara 

Municipal promoveu mais uma edição, composta por uma fase de apresentação de propostas, de 2 a 

20 de novembro, tendo em consideração o investimento de €70.000,00, por parte da autarquia. Neste 

âmbito e após análise técnica das propostas apresentadas foram selecionadas as seguintes: 

Requalificação e Identificação das rotundas com uso de rochas autóctones e vegetais secos; 

valorização do Parque da Azinheira do Alportel e do Espaço Desportivo existente; Criação de Campo 

de Basquetebol público no perímetro urbano da Vila; criação de um baloiço na Serra junto à EN2; 

Criação de um posto de Bicicletas partilhadas e ainda a Requalificação da Rua Luis Bívar. 

Findo o período de votação por parte da população, realizado de 11 a 31 de janeiro, a proposta 

vencedora a integrar o orçamento municipal e respetiva execução foi a Criação de Campo de 

Basquetebol público no perímetro urbano da Vila. 

2. ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 

a. PLANO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTÁGIO COVID 

19 – PRESIDENCIAIS 2021 

O processo de Eleição Presidencial realizado no passado dia 24 de janeiro foi devidamente adaptado 

ao contexto de pandemia, tendo sido implementado no terreno um Plano de Segurança e Prevenção 

de contágio COVID 19 pela autarquia, sob coordenação da Divisão Administrativa, com o apoio do 
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Serviço Municipal de Proteção Civil e com a colaboração da Autoridade Local de Saúde e do 

Agrupamento de Escolas. 

De forma a garantir a segurança no ato eleitoral, realizado entre as 08h00 e as 19h00, a entrada no 

edifício foi feita por 5 portas exteriores, direcionadas diretamente para as 9 seções de voto, onde 

equipas distribuídas pelo recinto prestaram informações e encaminharam os munícipes. 

A maioria das secções de voto funcionou em salas com entrada direta pelo exterior, além de terem 

sido criados circuitos distintos para cada secção, devidamente identificados, separados e providos de 

sinalética para assegurar a manutenção do distanciamento. 

Todas as secções acolheram um número mínimo de pessoas na sala sempre com máscara, condições 

de distanciamento entre mesa de voto e o eleitor e com gel desinfetante, bem como a recomendação 

de utilização de caneta própria. 

O serviço de transporte municipal manteve-se, como habitualmente, mas com implementação de 

redução do número de lugares e demais medidas de segurança. 

Por todo o recinto, a nível interno e externo foi colocada sinalética direcional de apoio aos munícipes, a 

fim de facilitar e promover a circulação e encaminhamento para as respetivas seções.  

Um plano bastante amplo que possibilitou o bom funcionamento do ato eleitoral, em segurança para 

todos os munícipes que contribuíram para este ato democrático. 

IX. ASSOCIATIVISMO 

2. PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2021 

Na continuidade do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo, e mantendo a premência da 

cooperação e o reconhecimento do papel único das associações locais na realidade e desenvolvimento 

sociocultural do concelho e na dinâmica da comunidade, a Câmara Municipal aprovou o investimento 

de  446.211,88 euros do orçamento municipal de 2021, reforçado com €11.862,47 de apoio adicional 

no âmbito da pandemia, o que perfaz um valor global de €458.074,35 distribuído por 22 Protocolos de 

Cooperação e Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo estabelecidos com associações 

locais..  

A edição de 2021 do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2021, aprovado em Reunião de 

Câmara de 21 de dezembro de 2020, teve em consideração o atual contexto pandémico e introduziu 

um conjunto de medidas excecionais, como contributo para o equilíbrio financeiro e sustentabilidade 

das associações até à retoma da normalidade. Neste âmbito destaca-se a atribuição de um apoio 

financeiro extraordinário destinado a apoiar as associações na implementação de medidas de 

prevenção da propagação do vírus SARS-CoV-2 num montante igual a 5% do valor global inicialmente 

aprovado no protocolo e/ou contrato relativo ao ano de 2020, com o valor mínimo de €250,00 e 

máximo de € 1.500,00. A implementação destas medidas consistiram num reforço de €11.862,47 

distribuídos pelas associações e entidades protocoladas. 

O Plano municipal de Apoio ao Associativismo 2021 contempla contratos programa de 

desenvolvimento desportivo com a Associação de Dança, Cultura e Arte Urban Xpression;  Associação 

Defesa Pessoal Street Fight Defense; Bike Clube São Brás; BLASIUS – Associação para o 
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Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em São Brás de Alportel; Casa do Benfica de São Brás 

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

Freguesia de São Brás de Alportel; Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel; Clube de Caça e 

Pesca de São Brás de Alportel; Clube de Ténis e Padel de São Brás de Alportel; Sociedade Recreativa 

1º de Janeiro e União Desportiva e Recreativa Sambrasense. Protocolos de Cooperação com a 

Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense; CARTES XXI – Conservatório d’Artes 

de São Brás de Alportel; Rancho Típico Sambrasense e ainda ambos, contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo e protocolo de cooperação com associações com ambas as atividades, 

nomeadamente Grupo Desportivo e Cultural de Machados e Associação Cultural Sambrasense. 

O Plano de Apoio integra ainda protocolos de cooperação com outras associações locais de outras 

áreas, mas de relevante interesse para o município, tais como a Associação de Agricultores de São 

Brás de Alportel, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel; 

Coração100Dono -Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados e a Santa Casa da 

Misericórdia – Museu do Traje de São Brás de Alportel. 

A Câmara Municipal reconhece desta forma o importante contributo das associações para a promoção 

e desenvolvimento do concelho e para a dinâmica e diversidade de oferta de atividades aos munícipes, 

que assume maior importância num contexto de pandemia. 

3. AQUISIÇÃO DE CARRINHA DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA CASA 

DO BENFICA – APOIO 

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo Desportivo que o Município de São Brás de Alportel 

tem vindo a desenvolver, em parceria com as Associações Desportivas do concelho, de modo a apoiar 

o seu meritório trabalho e o desenvolvimento dos seus projetos que promovem o desporto e a 

competição, a Câmara Municipal atribuiu, por unanimidade, em reunião de câmara de dia 22 de 

dezembro de 2020, um apoio extraordinário de €3.500,00€ à Casa do Benfica de São Brás de Alportel 

para a aquisição de uma carrinha.  

O referido veículo pretende dar resposta à necessidade de transporte dos atletas para as competições, 

na continuidade de todo um trabalho que já tem provas dadas de elevada capacidade técnica e 

competitiva, alcançando excelentes resultados. 

X. POLÍTICAS SOCIAIS E APOIO À FAMÍLIA 

1. PROGRAMA DE APOIO AO ARRENDAMENTO – II CONCURSO - 2021 

No âmbito das respostas sociais criadas para apoiar as famílias são-brasenses na área da habitação, 

mediante a 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, e na sequência do apoio cedido a cerca de 20 agregados familiares em 2020, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 5 de janeiro de 20201, a 

abertura de novo concurso para a atribuição de apoios no âmbito do Programa de Apoio ao 

Arrendamento. 
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Na continuidade deste trabalho, e atendendo a um aumento das situações de fragilidade económica e 

social, resultantes da pandemia, a autarquia abriu um novo período de candidaturas, de 6 a 29 de 

janeiro, duplicando o apoio, mediante a atribuição de 40 apoios ao abrigo deste programa. 

Findo o período de candidaturas e devida análise dos interessados, foi aprovado, por unanimidade, em 

reunião de câmara de 18 de fevereiro, a atribuição de 27 apoios de arrendamento. Dado que o número 

de candidaturas foi inferior ao número de apoios previstos e que se prevê um agravamento da situação 

social das famílias, o município prevê a realização de um segundo concurso para atribuição de apoios 

no 2.º trimestre do ano. 

2.  PROGRAMA DE APOIO AO ARRENDAMENTO JOVEM – II 

CONCURSO- 2021 

Na continuidade do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, criado em 2020, com o objetivo de 

apoiar jovens são-brasenses na melhoria das suas condições habitacionais, bem como contribuir para 

a sua autonomização e independência, e na sequência da atribuição de 2 fogos a agregados familiares 

jovens em 2020, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de Câmara de 5 de 

janeiro, de 2021, a abertura de um novo período de candidaturas para atribuição de 2 fogos 

habitacionais, ao abrigo do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, a decorrer de 01 de fevereiro 

a 02 de março. 

3. VALE + NATALIDADE 2021 

O Município de São Brás de Alportel, atento às necessidades da população em geral e das famílias em 

particular, tem vindo a implementar um conjunto de medidas que visam mitigar algumas necessidades 

no contexto familiar, entre as quais o Vale + Natalidade, criado em 2016. Este vale consiste num 

incentivo financeiro disponibilizado às famílias com crianças nascidas/ adotadas em 2021 e registadas 

com naturalidade de São Brás de Alportel, no valor de €100,00 (cem euros), para aquisição, nos 

estabelecimentos comerciais são-brasenses, de bens e/ou serviços considerados essenciais ao seu 

desenvolvimento, consistindo igualmente como uma medida de apoio à economia local.  

Dada a avaliação positiva da implementação desta medida em anos anteriores, e as dificuldades 

acrescidas às famílias pela pandemia, a Câmara Municipal, aprovou, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 5 de janeiro, de 2021, a renovação do Vale + Natalidade para 2021. 

4. LOJA SOCIAL COM HORÁRIO ALARGADO 

No âmbito das respostas sociais para as famílias são-brasenses, a Loja Social ampliou o seu horário de 

atendimento, encontrando-se aberta de 3ª feira a sábado, com o objetivo de facilitar a entrega e 

recolha de bens essenciais por quem mais precisa. 

5. LINHA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS 

O contexto pandémico tem vindo a contribuir para situações de ansiedade, tendo a Câmara Municipal 

disponibilizado um serviço de apoio com linha de atendimento e orientação nesta área, em parceria com o 

projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes”. 
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6. APOIO À POPULAÇÃO SÉNIOR 

GRUPO DE INTERVENÇÃO SÉNIOR 

A pensar nos seniores do município, a Câmara Municipal, com a parceria de muitas instituições do 

concelho junta todos os esforços para proteger os idosos em situação de risco ou vulnerabilidade, de 

modo a assegurar que vivem com dignidade, dando corpo ao Grupo de Intervenção Sénior. 

CARTÃO SÉNIOR MUNICIPAL   

Num contexto económico particularmente difícil, preocupada com as dificuldades sentidas por um 

público especialmente fragilizado, constituído pela população sénior, com mais baixos recursos 

económicos, a Câmara Municipal reforça a comunicação sobre o Cartão Sénior Municipal, adquiridos 

no Centro de Apoio à Comunidade, mediante regulamento próprio, e que apresenta benefícios e 

descontos nos estabelecimentos do município. 

SERVIÇO SOLIDÁRIO “VAMOS ÀS COMPRAS POR SI”   

Um serviço de voluntariado, dirigido a idosos isolados, sem familiares a residir no concelho, que 

mediante acompanhamento dos serviços sociais municipais leva os alimentos e medicamentos 

diretamente às suas casas, para evitar que esta população de maior risco saia de casa. 

7. BENEFICIAÇÃO DO “BAIRRO GRAÇAS A DEUS”  

Na continuidade do trabalho social desenvolvido em parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia, foram realizadas obras de requalificação no Bairro Graças a Deus, melhorando as condições 

de habitabilidade e respetivas acessibilidades.  

No âmbito deste trabalho de parceria, formalizado em protocolo de colaboração, a Câmara Municipal 

aprovou em 2020 a atribuição de apoios na ordem dos 16.000,00€ que ajudaram a Freguesia a 

suportar as despesas com obras de requalificação em 2 das casas do bairro, num investimento global 

que ascendem aos 25.000€. A Câmara Municipal efetuou ainda obras de renovação e substituição das 

condutas de abastecimento de água e de instalação de infraestruturas de eletricidade e comunicações 

em todo o “Bairro Graças a Deus”, num investimento na ordem dos 6.000,00€, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida de todas as famílias que ali habitam, bem como as acessibilidades, 

incluindo a requalificação dos passeios envolventes às habitações e espaços comuns deste Bairro.  

Trata-se de uma obra executada por administração direta pelos serviços operacionais e técnicos da 

Câmara Municipal, em parceria com os serviços da Junta de Freguesia, promotora do uso eficiente da 

água, da redução do consumo de energia e respetivos custos, contribuindo ainda para uma melhor 

qualidade ambiental. 
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XI. DESPORTO 

1. MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DESPORTO E LAZER 

MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS ACESSÍVEIS  

No âmbito da manutenção do Parque de Desporto e Lazer, a Câmara Municipal está a proceder, por 

administração direta, a intervenções nos Circuitos Acessíveis da zona poente da Circular Norte.    

Os trabalhos integram reparações diversas e pinturas nestes equipamentos amplamente utilizados 

pela população são-brasense para a prática desportiva e mais recentemente para os passeios 

higiénicos, em tempos de pandemia. 

RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS  

Na continuidade de execução deste plano de manutenção municipal, a autarquia encontra-se a 

realizar, por administração direta, trabalhos de conservação, reparação e renovação dos 

equipamentos dos circuitos de manutenção desportiva de ar livre, nomeadamente ao nível das 

pinturas e reforço na estrutura, salvaguardando a integração nos espaços verdes e valorizando a 

acessibilidade a todos. 

2. DESPORTO EM CASA 

Apesar das dificuldades deste contexto de pandemia, o desporto continua a ser um aliado na 

manutenção da saúde física e psicológica de todos. Consciente da importância da atividade física para 

o bem-estar da população, a Câmara Municipal, no seguimento do que foi feito durante o primeiro 

confinamento, retomou as sessões de desporto em casa, mediante a elaboração e divulgação regular 

de planos de treino diversos nas redes sociais do município. 

XII. CULTURA E PATRIMÓNIO 

1. SÃO BRÁS ACONTECE EM CASA 

MÊS ROMÂNTICO ONLINE  

Ciente da importância do combate à solidão e ao isolamento durante o período de confinamento para 

prevenção de contágio por COVID19, a Câmara Municipal continua empenhada na criação de eventos 

em formato adaptado, principalmente nas redes sociais Facebook, instagram e youtube e no Meo 

Canal 205 250 do Município, que mantenham as tradições vivas assim como o espírito de comunidade.  

Neste sentido e de forma a levar a oferta cultural a todos os públicos, a autarquia organizou o 

programa um Mês Romântico #EmCasa, em segurança, com diversas  propostas culturais, 

gastronómicas e lúdicas em formato adaptado. 

O Programa digital, desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia foi disponibilizado online, no 

dia 14 de fevereiro, e integrou a 4ª Edição do “Trovas e Serenatas de Amor” com revelação dos 



 

22 

  

vencedores de mais uma edição do Concurso d’A Bela Mais Carta de Amor e muitos momentos de 

animação. 

Para assinalar este mês especial e apoiar a restauração local, a Câmara Municipal promoveu em 

moldes diferentes, das edições anteriores, as sugestões da restauração local para um jantar 

romântico…#emcasa, disponíveis através de entregas ao domicílio ou em take-away. 

Neste âmbito foram ainda apresentadas várias sugestões de aproveitamento do património natural 

local, tais como miradouros, ou percursos pedestres para conhecer em segurança. 

FESTA DE FINAL DE ANO ONLINE  

Atendendo às restrições determinadas para a Passagem de Ano, em contexto de pandemia e de 

prioridade máxima à prevenção do contágio por COVID-19, o município decidiu preparar um programa 

especial para a Noite de Passagem de Ano “Fim de Ano aí em CASA”, em formato digital, disponível 

nas redes sociais.  

Um programa composto por animação musical, com músicos são-brasenses, num gesto de apoio e 

solidariedade para com um dos setores mais atingidos pela pandemia, intercalados com pequenas 

reportagens de valorização do trabalho desenvolvido por diversas instituições de solidariedade e 

saúde que têm a nobre missão de servir a comunidade. Uma iniciativa cultural e solidária acessível aos 

são-brasenses e ao mundo através do Facebook, no Instagram, no Youtube e também no Meo Kanal 

205250. 

2. FOME – FESTIVAL DE OBJETIVOS, MARIONETAS & OUTROS 

COMERES - 2021 

A Candidatura “FOME – Festival de Objetivos, Marionetas & Outros Comeres”, desenvolvida no 

âmbito de Programa Operacional CRESC Algarve 2020, – Eixo Prioritário 4 – Reforçar a 

competitividade do território, visa a execução de um projeto de cariz intermunicipal na área da 

programação cultural.  

Neste sentido, e dado não ter sido possível o desenvolvimento do projeto em 2020 por causa da 

pandemia, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 18 de janeiro, 

autorizar o município a integrar o Agrupamento de Entidades adjudicantes, no processo de 

contratação para aquisição de serviços de comunicação e divulgação da Programação FOME; aprovar 

a minuta de acordo para a constituição do agrupamento; designar o Município de Faro como 

representante do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e ainda a nomeação do júri do 

procedimento, constituído por 5 elementos, representativos dos municípios que o integram, 

nomeadamente Faro, Loulé, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel. 
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3. PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL COM A ACTA – 

COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE 

Em contexto de pandemia, a valorização cultural e apoio a entidades promotoras de bens culturais foi 

também uma das preocupações da autarquia que manteve, à semelhança de anos anteriores, o 

protocolo de desenvolvimento cultural com a Companhia de Teatro do Algarve.  

O protocolo, no valor de €2.000,00 incidiu na vertente educacional através das artes, mediante a 

itinerância do VATE – Serviço educativo, que promoveu apresentações teatrais aos alunos do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

4. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 

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

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

No âmbito de uma estratégia de valorização do património intelectual são-brasense, a Câmara 

Municipal formalizou, no passado dia 11 de janeiro, um acordo de parceria com a Universidade do 

Algarve que visa uma investigação profunda sobre a vida e a obra de José Dias Sancho para a reedição 

da obra deste multifacetado autor, que faleceu justamente nesse dia há 92 anos. 

A parceria ora formalizada tem na sua génese o trabalho de investigação que a professora da 

Universidade do Algarve, Sílvia Quinteiro, tem vindo a desenvolver ao nível nas múltiplas 

possibilidades de interseção entre as áreas científicas da Literatura e do Turismo, propondo uma 

edição atualizada da obra deste autor são-brasense, promovendo a sua valorização e acessibilidade 

junto do público em geral, assim como a professores, estudantes e investigadores.  

O projeto, integrado nas celebrações dos 20 anos de atividade da Biblioteca Municipal Dr. Francisco do 

Estanco Louro, prevê a publicar a edição atualizada de seis livros, de diversos matizes, dos contos às 

conferências, da crítica satírica à poesia e dos romances aos esparsos. 

 

Durante o período de confinamento a Biblioteca Municipal continuou o seu trabalho em regime online 

e com agendamento.  

OFICINA DE MIMINHOS 

No dia de São Valentim, a Biblioteca Municipal convidou os mais pequeninos a participar numa Oficina 

dedicada a esta data especial, disponível através do Facebook da Biblioteca. 

TAPETE VOADOR ONLINE 

No dia 13 de fevereiro, o Tapete Voador – Histórias para a Família levantou voo virtual rumo Às 

diferentes formas de manifestar o nosso amor e afeto ao outro através da história de Eoin Mclaughlin 

“Saudades do teu Abraço”. 
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5. APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES  

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.  

Neste âmbito o ano de 2020 encerrou o ciclo de Exposições com a habitual exposição de Arte 

Solidária, desta feita pela Associação de Saúde Mental do Algarve – ASMAL, que revelou a  “Magia das 

Origens” numa mostra de trabalhos sobre o património cultural do Algarve através da recriação, em 

escultura, de lendas do Algarve. 

As portas voltaram a abrir-se em formato digital em 2021 e desafiam a “Despertar os sentidos com o 

Colecionismo” numa mostra dos Amigos da Filatelia que alia o colecionismo à gastronomia, patente 

neste espaço de 9 a 31 de janeiro. 

CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS 

O Centro de Artes e Ofícios encerrou o ciclo de exposições de 2020 com a exposição “Natureza em 

Transformação” composta por trabalhos inovadores de cortiça e brinquedos em gesso criativo e 

madeira, de António Luz e José Venceslau.  

O novo Ciclo de Exposições iniciou em 2021 com a exposição fotográfica “Procissão de Aleluia”, da 

Associação Cultural Sambrasense, patente de 15 de janeiro a 7 de abril. 

CENTRO MUSEOLÓGICO DO ALPORTEL 

A edição de 2021 do Ciclo de Exposição abre portas de 6 de fevereiro a 30 de abril a “Cimentando”, 

com peças decorativas em cimento de autoria de Tânia Madeira.  

6. VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA COLETIVA  

GRUPO SÃO BRÁS DE ALPORTEL MEMÓRIAS 

A preservação da memória e identidade são-brasense é o objetivo da criação do Grupo de Facebook 

“São Brás de Alportel Memórias”, uma iniciativa da autarquia, no âmbito do Projeto de Criação da 

Rota da Memória do Município de São Brás de Alportel e que pretende ser um instrumento de partilha 

e conhecimento da memória são-brasense, aberto á participação de toda a população. 

LOJAS COM HISTÓRIA 

A Agenda Mensal “São Brás Acontece”, as redes sociais e o jornal local têm sido montra para as “Lojas 

com História”, uma iniciativa mensal da Câmara Municipal que que dá a conhecer a história dos 

espaços, mas também das gentes que contribuíram para o desenvolvimento económico do município. 

Esta iniciativa é desenvolvida com o apoio do Jornal Local Mensal “O Sambrasense”. 
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SÃO-BRASENSES PELO MUNDO 

Na continuidade de todo um trabalho de valorização das gentes de São Brás de Alportel, a autarquia 

iniciou no presente ano a rúbrica “São-Brasenses pelo Mundo”, com o objetivo de dar a conhecer o 

percurso de vida de são-brasenses espalhados pelos “4 cantos do mundo” a construir os seus projetos 

de vida e que mantêm a sua ligação com a terra natal. 

Esta iniciativa é desenvolvida com o apoio do Jornal Local Mensal “Notícias de São Brás”. 

XIII. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

1. 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 a elaborar todos os 

documentos e procedimentos necessários à revisão de um plano desta complexidade, tendo vindo a 

avançar em diversas áreas:  

a) A Carta Municipal de Reserva Ecológica Municipal (REN) define um regime territorial especial para a 

ocupação e o uso sustentáveis do território que tem por objetivos: proteger os recursos naturais água 

e solo, acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens. Neste âmbito, e 

após apresentação do modelo da Reserva Ecológica Nacional (REN) bruta, e respetiva aprovação da 

metodologia aplicada pela Agência Portuguesa para o Ambiente, a empresa Lugar do Plano – Gestão 

do Território e Cultura, Lda encontra-se a aperfeiçoar alguns aspetos solicitados. 

b) Encontra-se em fase de conclusão o inventário da Rede Viária Municipal 

c) Prosseguem os trabalhos de revisão da Carta Educativa; 

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

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

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

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

valor patrimonial; 

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

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

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

Incêndios 2017-2021; 

i)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; 

j)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); 

k)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, entre outras. 

XIV. 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 em execução da obra de reabilitação e 

beneficiação da Retrosaria Tradicional “4 Olhos”. 

 Trata-se de uma intervenção executada pela empresa Al-Consige Lda.profunda pelo montante de 

36.597,00 acrescido de IVA à Taxa Legal em Vigor, composta por trabalhos na cobertura e fachada 

exterior com o objetivo de 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  

No âmbito da estratégia de renovação urbana para tornar o espaço público acessível para todos 

encontra-se concluída a beneficiação do Troço Central da via, entre a Praça da República e a Rotunda 

do Centenário. 

Este investimento de cerca de €114.294,01, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, executado pela 

empresa J.J. Brito – Sociedade de Construções, Lda., contemplou 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. 
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3. PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL 

NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO “CIRCULAR” 
A obra de construção do Novo Terminal Rodoviário, em fase de conclusão, dá continuidade à 

estratégia de mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara Municipal, patente no Plano de 

Ação de Mobilidade Urbana Sustentável.  

Um investimento de €466.191,93 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cofinanciado a 50%, que visa 

dotar o município de um espaço com melhores condições para passageiros e profissionais dos 

transportes públicos, promovendo a sua utilização e consequentemente a redução da pegada 

ecológica. 

4. REDE VIÁRIA MUNICIPAL  

REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 517 
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 aprovou, em 

reunião de câmara de 21 de janeiro, a adjudicação da obra de “Reabilitação da Estrada Municipal 517”, 

à empresa Candeias & Silva, Lda.  

Trata-se de um investimento de € 187.101,82 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, composto por 

trabalhos de reabilitação do pavimento, execução de drenagens de águas, e ainda a sinalização 

vertical e horizontal, que visam garantir a qualidade e segurança da via. 

MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

A segurança rodoviária é considerada prioritária para a Câmara Municipal que, cumprindo um plano de 

gestão criterioso e consciente, tem levado a efeito por administração direta inúmeras ações de 

desbaste/poda de arbustos e árvores que ocupam a via pública, salvaguardando assim a segurança de 

pessoas e bens. Este é um trabalho recorrente que se desenvolve no primeiro trimestre de cada ano, 

removendo ramos de árvores e arbustos que por efeito de crescimento se encontrem a obstruir a 

circulação rodoviária, melhorando as condições de visibilidade do trânsito. 

5.  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 recentemente cerca de €3.000,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, em pequenas 

reparações essenciais à segurança dos veículos. 
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XV. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

1. GESTÃO DE RESÍDUOS 

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

No âmbito das Cidades e Comunidades Sustentáveis pretende-se que as comunidades sejam mais 

inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, e reduzir até 2030 o impacto negativo das comunidades, 

nomeadamente ao nível da gestão de resíduos municipais. Neste sentido, a Câmara Municipal, 

promoveu, através da Agenda Mensal São Brás Acontece” informação de sensibilização relativamente 

à separação de resíduos, em especial ao plástico, uma vez que é a matéria-prima mais usada em 

tempos de pandemia em materiais descartáveis e de utilização única.  

SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO 

Na continuidade de uma estratégia de sensibilização para a adoção de hábitos mais amigos do 

ambiente, a autarquia tem veiculado, através da agenda mensal, informações sobre a importância da 

separação de resíduos nos ecopontos para que estes sejam reciclados. Apela-se ainda a uma maior 

consciencialização relativamente à necessidade de redução do lixo produzido, que não sendo 

separado é encaminhado para aterro e pago à tonelada, consistindo numa avultada fatura para a 

Câmara Municipal e para o meio ambiente. 

CAMPANHA “TONELADAS DE AJUDA” 

A Câmara Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia, encontram-se a promover a Campanha 

Toneladas de Ajuda, uma iniciativa que permite converter o papel angariado em alimentos, a distribuir 

pelos mais carenciados pela Loja Social de São Brás de Alportel. O papel angariado pode ser colocado 

num contentor azul patente no edifício da Junta de Freguesia.  

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO: NÃO DEPOSITE AS CINZAS NO CONTENTOR  

Todos os anos há registos de incêndios em contentores de resíduos urbanos provocados pela 

colocação indevida de cinzas incandescentes.Com o objetivo de alertar a população para este 

comportamento de risco, a Câmara Municipal lançou, através da Agenda “São Brás Acontece”, uma 

campanha de informação/sensibilização para o acondicionamento e depósito correto destes resíduos 

e evitar incêndios nas via pública. 
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2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PROJETO DE “ALOJAMENTO LOCAL PARA AVES” 

No âmbito da estratégia ambiental do município e ao encontro da Estratégia Nacional para a 

Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030 alinhada com a Estratégia Europeia para a 

Biodiversidade para 2030 e do Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal) de desenvolvimento 

sustentável, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em Reunião de Câmara de 18 de 

fevereiro, a assinatura de um protocolo de Instalação e Manutenção de Caixas-Ninho, entre o 

município e a Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente. 

Este projeto visa a fixação de ninhos, de modo a facilitar as condições necessárias à reprodução e 

proteção de diferentes espécies de aves que têm como habitat natural o território são-brasense, 

promovendo assim a biodiversidade local em meio urbano controlo de pragas de insetos, entre outros 

benefícios de equilíbrio ecológico. 

EXPOSIÇÃO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRECISA-SE” 

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. 

Dadas as limitações da pandemia a exposição encontra-se acessível online. 

XVI. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

1. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO 

Na continuidade do Plano Municipal de Eficiência Energética, e no sentido de garantir os melhores 

preços na aquisição de energia, a Câmara Municipal contratualizou, através de Concurso Público de 

Fornecimento de energia elétrica para as instalações do Município, realizado por uma duração de 36 

meses, a adjudicação do serviço à empresa Luzboa – Comercialização de Energia Lda. pelo montante 

de €1.110.117,81. O referido valor é constituído pela componente de energia ativa no valor de 

€502.979,91, acrescido de IV À Taxa legal em vigor, e pela componente de acesso às redes e todos os 

demais custos, no valor de €607.137,90, acrescido de IVA à Taxa legal em vigor. 
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2. PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - APOIO AO 

ASSOCIATIVISMO  

A Câmara Municipal continua empenhada na execução do Plano Municipal de Eficiência Energética, 

tendo vindo a realizar vários investimentos nos equipamentos e espaços públicos do município. Neste 

âmbito e, em estreita colaboração com os clubes e associações do concelho, a autarquia tem vindo a 

executar regularmente trabalhos e investimentos em espaços associativos, tais como no edifício sede 

do Grupo Desportivo Cultural de Machados (2018), do Parque da Fonte Férrea (2019) e das instalações 

desportivas da União Desportiva e Recreativa Sambrasense (2020), que tem atualmente seguimento 

nos trabalhos de reforço da rede elétrica com o aumento da potência do quadro geral e a substituição 

de todos os componentes obsoletos no edifício sede da Sociedade Recreativa Alportelense.  

O investimento na eficiência energética é uma prioridade para a autarquia, que já tem previstos 

trabalhos para o Mercado Municipal, para o Pavilhão Municipal e para o Pavilhão dos Bombeiros 

Municipais, em parceria com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de 

Alportel. 

Atendendo ao número de infraestruturas culturais, desportivas e sociais do concelho, estes trabalhos 

requerem um planeamento faseado e rigoroso, com recurso a processos de financiamento disponíveis 

para o efeito sempre que possível. 

De salientar a importância destes investimentos na redução da fatura energética, descarbonização e 

modernização das infraestruturas, essenciais para o meio ambiente e para a qualidade de vida da 

população. 

 

XVII. ÁGUAS E SANEAMENTO 

1. PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA 

MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Na continuidade da implementação do Plano Municipal de Eficiência Hídrica que tem como eixo 

prioritário a redução de perdas de água no sistema de abastecimento, a Câmara Municipal efetuou 

recentemente um conjunto de trabalhos de manutenção e melhoria no abastecimento de água. Um 

investimento de cerca de €7.000,00 concretizados em diversos espaços, entre os quais a substituição 

de filtros e reagentes para o tratamento de água, desmontagens e montagens de bombas de águas, 

sendo uma delas no sítio de Javali, a título de exemplo. 

Em 2020, o município pôde contabilizar um investimento superior a €150.000,00 em trabalhos de 

melhoria e manutenção do sistema de abastecimento de água por todo o concelho. As intervenções, 

por administração direta, contemplaram a substituição de válvulas, controladores de pressão, 

instalação e substituição de caudalímetros entre outros acessórios e tubagens, bem como trabalhos 

nos reservatórios de água e substituição de tubagens nas obras de renovação urbana executadas. 



 

31 

  

Um investimento prioritário para a Câmara Municipal que vem permitir e garantir melhores condições 

no abastecimento de água, bem como responder eficazmente ao Plano Municipal de poupança de 

água. 

2. CONTROLO DE PRAGAS  

O controlo de pragas é efetuado de forma regular por parte da autarquia que promove anualmente um 

conjunto de serviços nesta área, de forma a garantir a qualidade e usufruto do espaço público à 

população. Neste âmbito, a Câmara Municipal adquiriu, à semelhança de anos anteriores, este serviço, 

pelo montante de €1.935,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que visa a aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos em árvores ornamentais de diversas espécies. A técnica aplicada no tronco da 

árvore, endoterapia, permite a circulação do medicamento na seiva da árvore, impossibilitando a 

multiplicação do invasor e a eliminação da praga. 

3. PINTURA E VEDAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE VILARINHOS 

A manutenção e segurança dos espaços do município constituem prioridade para a autarquia, que 

adjudicou à empresa José Gualberto dos Santos Benedito, pelo montante de €13.355,67 acrescido de 

IVA à Taxa legal um conjunto de trabalhos de vedação e pintura do Reservatório de água dos 

Vilarinhos. Uma intervenção atualmente concluída que garante a qualidade e segurança da água do 

concelho. 

XVIII. BEM-ESTAR ANIMAL 

O abandono de animais é flagelo a nível nacional que tem vindo a ganhar contornos ainda mais 

preocupantes em tempos de pandemia. Consciente desta situação, a Câmara Municipal, empenhada 

na resolução desta problemática, reforçou o apoio cedido à Associação Coração 100 Dono, principal 

parceira nesta missão de salvaguarda de bem estar-animal. 

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo e na continuidade do trabalho desenvolvido em 

parceria em defesa da causa animal, a Câmara Municipal procedeu a um aumento superior a 40% do 

montante atribuído à Associação para que se consiga fazer face ao crescente número de animais 

errantes, situação agravada pelo atual estado de pandemia. O Protocolo de Colaboração aprovado em 

reunião de câmara estipula um valor global de €14.616,00, composto por um valor mensal acrescido 

e que na edição deste ano conta ainda com um apoio extraordinário de €696,00 para minimizar 

despesas inerentes à COVID 19. 

Além desta parceria fundamental para a recolha e tratamento regular de animais errantes, a 

Associação colabora igualmente com a autarquia no processo de vacinação, esterilização e 

desparatização, tendo a Câmara Municipal investido em 2020 o montante de €17.500,00 em 

“cheques Veterinários”, através da Ordem dos Médicos Veterinários. Um trabalho de extrema 

importância para a saúde animal e controlo da natalidade, evitando assim a procriação e aumento 

do número de animais abandonados. 
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XIX. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

1. APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREENDEDORISMO EM 

CONTEXTO DE CRISE 

  PLANO “COVID 19: SOS ECONOMIA LOCAL” 

PACOTE DE MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE APOIO À ECONOMIA LOCAL 

No âmbito do agravamento da situação epidemiológica a nível nacional que ditou um segundo 

confinamento em 2021, e 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 desde o início da pandemia e após a auscultação do Gabinete do 

Empreendedor do Município face ao acima exposto, junto dos agentes económicos locais, para aferir a 

sua realidade, as necessidades e as dificuldades reais, foi aprovado, por unanimidade, em reunião de 

Câmara de 21 de janeiro, adoção ao nível local, com caráter de urgência, de UM NOVO CONJUNTO 

DE MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE APOIO À ECONOMIA LOCAL, no âmbito do 

Plano de Emergência COVID-19 previsto no Orçamento Municipal para o ano de 2021, dirigidas aos 

setores económicos mais diretamente prejudicados com as novas medidas decretadas pelo 

Governo para reforço do apoio prestado aos estabelecimentos e empresas locais e na prevenção do 

desemprego, nomeadamente: 

1. ALARGAMENTO, ATÉ AO FINAL DO ANO DE 2021, DA MEDIDA DE ISENÇÃO DE TAXAS 

DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE, para todas as empresas e 

estabelecimentos integrados nos setores económicos com atividade suspensa, de acordo com 

as novas medidas decretadas pelo Governo. Esta medida de apoio à economia local foi 

aprovada, por unanimidade, em reunião de câmara de 21 de janeiro, e prevê um custo para a 

autarquia na ordem dos €55.000,00. 

 

2. ALARGAMENTO, ATÉ AO FINAL DO ANO DE 2021, DA MEDIDA de ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DAS TARIFAS FIXAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E 

RESÍDUOS URBANOS, a todas as empresas e estabelecimentos - consumidores “Não 

Domésticos”. Esta medida foi aprovada, por unanimidade, em reunião de câmara de 21 de 

janeiro, e representa um investimento de 35.000€ na economia local; 

 

3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS RENDAS MENSAIS DOS ESPAÇOS DE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS cujo arrendador é a Câmara Municipal de São Brás de Alportel. Esta medida tem 

um custo previsto de 550€ mensais e é dirigida aos setores económicos com atividade 

suspensa, sendo o valor isento relativo a esses meses. Esta medida foi aprovada, por 

unanimidade, em reunião de câmara de 21 de janeiro. 

 

4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS MENSAIS DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS NO 

MERCADO MUNICIPAL. Esta medida, aprovada, por unanimidade, em reunião de câmara de 

21 de janeiro representa um custo previsto de 700€ por mês; 
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5. RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO ALARGAMENTO DE ESPLANADAS, em regime 

provisório, até ao final do ano de 2021 (pese embora não possam neste momento ser 

utilizadas, mas dado tratar-se de um procedimento de periodicidade anual), mediante 

reanálise dos serviços, comprovado o cumprimento da legislação em vigor; 

 

6. SERVIÇO DE ENTREGAS ao domicílio de produtos do comércio local. para garantir o acesso 

da população aos bens que necessita, estimular a procura pelos recursos locais e fomentando 

o confinamento domiciliário, evitando as múltiplas deslocações relacionadas com as 

necessidades de consumo. Este serviço torna-se prioritário particularmente para os 

estabelecimentos que não têm meios para realiza-lo. A presente proposta foi aprovada por 

unanimidade, em reunião de Câmara de 21 de janeiro de 2021, e encontra-se em análise; 

 

7. INTENSIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE APOIO AO SETOR DA RESTAURAÇÃO E 

SIMILARES “AGORA O RESTAURANTE É NA SUA CASA” com recurso aos meios de 

comunicação do município, com especial incidência na realização de campanhas de marketing 

digital; 

 

8. NOVA CAMPANHA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL ADAPTADA AO PERÍODO DE 

CONFINAMENTO “O comércio local vai ter consigo, a sua casa”, com recurso aos meios de 

comunicação do município, com especial incidência na realização de campanhas de marketing 

digital; 

 

9. MEDIDA DE APOIO ÀS RENDAS COMERCIAIS – VALE RENDA dirigida aos empresários 

locais em condição de arrendatários, cujos estabelecimentos tiveram de encerrar por 

integrarem a Lista do Anexo I do Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro na sua redação atual, e 

os Estabelecimentos de Restauração com atividade condicionada. Esta medida é excecional e 

temporária, aplicável por períodos mensais renovável até ao máximo de 3 meses, e visa a 

minimização do impacto económico-social decorrente do contexto pandémico atual. A 

Câmara de São Brás de Alportel atribuirá nestes termos e mediante candidatura 

comparticipações de 50% do valor da renda mensal, com um limite de 150€ por mês (no 

máximo para 3 meses), durante o primeiro semestre de 2021. Esta medida foi devidamente 

fundamentada e aprovada, por unanimidade, em Reunião de Câmara de 21 janeiro, com um 

custo previsto de 59.400€; 

 

10. MEDIDA DE APOIO AOS EMPRESARIOS COM ESTABELECIMENTO PRÓRIO 

(ESTABELECIMENTO/LOJA/RESTAURANTE ou similar) – VALE LOJA dirigida aos 

empresários locais em condição de proprietários de estabelecimentos, que tiveram de 

encerrar por integrar a Lista do Anexo I do Decreto n.º 3-A/2021 de 14 de janeiro na sua 

redação atual, e os Estabelecimentos de Restauração com atividade condicionada. Esta 

medida é excecional e temporária, aplicável por períodos mensais é renovável até ao máximo 

de 3 meses, e visa a minimização do impacto económico-social decorrente do contexto 

pandémico atual. A Câmara de São Brás de Alportel atribuirá nestes termos e mediante 

candidatura comparticipações de 50% do valor da renda mensal, com um limite de 150€ por 
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mês (no máximo para 3 meses), durante o primeiro semestre de 2021.A concretização desta 

medida depende da elaboração/aprovação do programa da candidatura, onde serão 

identificados critérios e condições. Esta medida foi devidamente fundamentada e aprovada, 

por unanimidade, em Reunião de Câmara de 21 janeiro, com um custo previsto de 7.600€.  

 

11. APOIO AO SETOR DA RESTAURAÇÃO NA ADOÇÂO DE REGIME ALTERNATIVO DE TAKE 

AWAY E DOMICÌLIO. Na mesma reunião de 21 de janeiro, foi aprovada uma proposta de 

apoio a este setor, tão fustigado pela crise, na adoção destes regimes. Esta proposta 

encontra-se ainda a ser analisada para que a mesma possa ser concretizada, ao encontro das 

reais necessidades e realidades do setor do município. 

 

12. Estão ser analisadas outras medidas complementares que deverão ser lançadas nas próximas 

semanas, nomeadamente para apoio a outros setores fustigados pela pandemia. 

 

A estas medidas com carater de urgência, propõe-se aliar o reforço das medidas ao nível 

do planeamento estratégico:  

 

13. Continuidade do programa SÃO BRÁS ACONTECE com nova edição do Ciclo de “MINI 

CONCERTOS”, com o objetivo de proporcionar momentos culturais à comunidade e em 

simultâneo apoiar o setor cultural profissional, um dos mais fustigados pela pandemia; 

 

14. Reforço da VIA VERDE PARA O DESENVOLVIMENTO nos serviços municipais, mediante 

alargamento de parcerias e reforço de sinergia entre os mais diversos setores da comunidade 

e da região.  

 

15. AVANÇO NOS PROCESSOS DE TRANSIÇÃO DIGITAL DA ECONOMIA LOCAL, com a 

criação de uma plataforma de venda on line em complementaridade /up grade do portal de 

comércio e serviços. 

 

16. APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO dos produtos e empresas são-brasenses 

Com recurso aos programas de apoio existente, nomeadamente ao protocolo estabelecido 

com a Secretaria de Estado das Comunidades, e em complemento à iniciativa “São-brasenses 

pelo Mundo”. 

 

Junto se envia em anexo o Plano “Covid -19: SOS Economia Local” 

BALCÃO SOS ECONOMIA LOCAL 

Na sequência do Pacote de Medidas Excecionais e Temporárias de Apoio à Economia Local, e de 

forma a dar resposta e seguimento à sua execução, a Câmara Municipal providenciou o 

funcionamento do Balcão SOS Economia Local, a funcionar no Centro de Artes e Ofícios. Este serviço 

de apoio à economia local acolhe a inscrição nas medidas apresentadas, sendo posteriormente 

analisadas. 
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4. DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ATIVIDADES AOS SÁBADOS 

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

mostras de sabores de natal e propostas originais de presentes artesanais. Os sabores de natal 

contaram com a participação de Twins Cake, Maria Teresa Neves, Mónica Guerra, Padaria do Mercado 

e Casa Reis. Relativamente aos artesãos, o Mercado contou com a presença da artesã Ercília Gomes, 

Leopoldina Coutinho, Afago de Célia Sousa e ainda a marca Iguana Poética. 

Em janeiro o Projeto Alcofa– O futuro nas suas mãos regressou ao Mercado Municipal pela mão de 

Hortênsia Damião, no dia 2 e Domingos Vaz no dia 23. O sábado dia 9 contou com  a mostra de 

produtos de Mónica Guerra e de artesanato de Luisa Cunha, reservando para dia 23 as proposta da 

artesão Maria Viegas e no dia  30 mais uma mostra de produtos de Ana Oliveira. 

Em fevereiro, Hortênsia Damião e Domingos Vaz regressaram ao Mercado Municipal para incentivar 

uma vez à adoção do Projeto “Alcofa- o futuro na sua mão. Nas vésperas de Dia de São Valentim, 

Mónica Guerra e a artesã Luisa Cunha apresentaram doces e produtos de artesanato adequados a esta 

efeméride. 

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 incentivar a venda em regime take away e ao domicílio. Uma iniciativa que se 

mantém com o objetivo de 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.  

5. 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. 
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XX. TURISMO 

1. ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS 

A criação da Área de Serviço de Autocaravanas de São Brás de Alportel, integrada no Plano de Ação 

para a Valorização dos Recursos Endógenos, no âmbito do CRESC Algarve, encontra-se em fase de 

conclusão, estando prevista a sua abertura em breve. 

Trata-se de um investimento nas potencialidades turísticas do território são-brasense, no valor de 

€131.419,79 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cofinanciado a 70%, executado pela empresa 

Sérgio Caiado Raminhos, Lda. e que visa cativar um segmento de mercado em ascensão. 

Este novo espaço de acolhimento turístico está preparado para acolher 25 autocaravanas e é 

composto por outras infraestruturas de apoio, nomeadamente: 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. 

2. VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES   

Na continuidade do Plano de Gestão e Manutenção de Percursos Pedestres, a Câmara Municipal tem 

efetuado um conjunto de trabalhos de valorização e revitalização dos percursos pedestres do 

município, com melhorias na sinalética, pintura, marcação para redefinição dos trilhos e ainda poda de 

arbustos e árvores, salvaguardando a sanidade das espécies, a segurança e sempre considerando a 

valorização ecológica da paisagem e a promoção da atividade física regular que a utilização de 

passeios pedestres e trilhos representa. 

3. OBRAS DE RESTAURO DO MOINHO DO BENGADO  

Encontram-se concluídas as obras de restauro do Moinho do Bengado, uma intervenção adjudicada à 

empresa José Gualberto dos Santos Benedito, por € 5.760,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

que visou o restauro das velas e do sistema de moagem do referido moinho. Uma potencialidade de 

valorização histórica e turística, permitindo assim o retorno a visitas interpretativas, quando as 

condições de saúde, no âmbito da pandemia, assim o permitirem. 

XXI. OUTROS ASSUNTOS 

1. ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE LOUVOR 

BÁRBARA BRITO 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na Reunião de Câmara de dia 21 de janeiro, um voto de 

louvor à jovem atleta Bárbara Brito pelo seu notável percurso desportivo, tendo mais recentemente 

conquistado o 1º lugar no Ranking Nacional de Sub-14 da Federação Portuguesa de Ténis. 
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HUGO FARIA 

A Câmara Municipal aprovou igualmente por unanimidade, em Reunião de Câmara de dia 21 de 

janeiro, um voto de louvor ao ex-jogador de futebol profissional e atual técnico desportivo Hugo Faria 

por uma carreira de excelência o mundo do futebol que elevou o nome de São Brás de Alportel aos 

mais alto palmarés nacionais e internacionais do futebol, com destaque para o desempenho enquanto 

Ex-Adjunto do Athletic Football Club Bournemouth, da Premier League Inglesa e atual membro da 

Equipa Técnica do Sporting Clube Olhanense. 

OCTÁVIO LOURENÇO – FEROX SURFBOARDS 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em Reunião de Câmara de dia 2 de fevereiro um voto 

de louvor à Ferox Surfboards pela inovação e relevante contributo para a nobre Missão da Inclusão 

pelo Desporto. Um reconhecimento público pelo percurso de constante inovação, aperfeiçoamento de 

técnicas e materiais e de valorização do património natural e humano, que fazem da Ferox SurfBoards 

uma marca de referência a nível nacional e internacional, que alcançou recentemente uma nova 

conquista, pela criação de pranchas ecológicas e acessíveis que estão a revolucionar o mundo do surf 

adaptado. 

Exemplo maior de empreendedorismo, inovação e espirito de missão social que eleva o nome do 

município de São Brás de Alportel a nível nacional e além fonteiras e muito orgulha a comunidade são-

brasense. 

GABRIEL MARTINS 

Em Reunião de Câmara de 2 de fevereiro foi aprovado, por unanimidade, a atribuição de um voto de 

louvor ao são-brasense Gabriel Martins, por ter alcançado o patamar internacional na área da nutrição, 

na qualidade de nutricionista da equipa Israel Start-Up Nation. Após um percurso de sucesso no 

mundo da nutrição a nível nacional, Gabriel Martins iniciou-se no acompanhamento desportivo a 

atletas na equipa de ciclistas Avimosa Chozas Team, em Espanha, integrando neste momento uma 

das equipas de ciclismo de maior gabarito mundial - a equipa Israel Start-Up Nation - o que demonstra 

a sua competência, persistência e determinação, dignas de reconhecimento do município e orgulho na 

comunidade são-brasense. 

SÃO-BRASENSES NA LINHA DA FRENTE DO COMBATE À PANDEMIA COVID 19 

Em Reunião de Câmara de 2 de fevereiro foi aprovado, por unanimidade, a atribuição de um voto de 

louvor aos são-brasenses profissionais de saúde, bombeiros, agentes de segurança, cuidadores de 

lares e residências, soldados da paz, que se mantêm há largos meses na linha da frente de combate à 

COVID 19, superando o cansaço e o afastamento dos seus entes queridos para honrar o seu 

compromisso com a vida humana.  

A todos o reconhecido agradecimento pela forma exemplar como têm revelado o seu elevado sentido 

de compromisso com a missão Maior de Salvar Vidas e servir o próximo. 

https://www.facebook.com/Avimosa-Chozas-Team-160067354042219/
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De forma a valorizar ainda mais estes profissionais a Câmara Municipal encontra-se a desenvolver a 

Campanha de sensibilização “Ajude-nos a Salvar Vidas”, cujos protagonistas são os profissionais são-

brasenses da linha da frente no combate à COVID 19.  

  

São Brás de Alportel, 22 de fevereiro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


