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INTRODUÇÃO 

O presente relatório visa apresentar uma panorâmica do que foram as ações económicas e 

financeiras realizadas durante o ano de 2021, proporcionando uma visão e perspetiva claras das 

mesmas, espelhar a eficiência na utilização dos meios afetos à prossecução das atividades 

desenvolvidas, bem como a eficácia na realização das mesmas. 

No mesmo sentido, o relatório presta ainda diversos esclarecimentos, alguns mapas e 

documentos que constituem a Prestação de Contas a que respeita, cumprindo o novo normativo, 

o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, a nova Lei de Enquadramento Orçamental 

(LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015,  de 11 de setembro,  a Instrução n.º 1/2019, de 6 de 

março, do Tribunal de Contas, e a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.  

Neste âmbito, este documento reflete, embora de forma sucinta, nas suas diversas peças escritas, 

mapas e gráficos, os aspetos fundamentais da atividade municipal ao longo do ano de 2021, bem 

como da execução dos documentos previsionais, da situação económico – financeira da 

autarquia e da proposta da aplicação do resultado líquido do exercício.  

Na sessão ordinária da Assembleia Municipal, de 18 de dezembro de 2020, sob proposta do 

Executivo Municipal em reunião ordinária realizada no dia 27 de novembro do mesmo ano, 

foram aprovados os documentos previsionais referentes ao ano económico de 2021: O 

Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano. 

Os Documentos Previsionais constituem a base da Gestão Municipal: o Orçamento permite 

evidenciar os recursos que a Autarquia prevê arrecadar para fazer face ao financiamento das 

despesas que pretende realizar; enquanto às Grandes Opções do Plano compete definir as linhas 

de desenvolvimento estratégico da Autarquia num horizonte temporal de cinco anos, de forma a 

garantir um crescimento dos índices quantitativos e qualitativos de serviços prestados aos 

munícipes.  

No decurso de 2021, o executivo municipal empenhou-se na concretização dos objetivos 

delineados no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano para aquele ano. 

 

 

 



 

  
 

  
Relatório de Gestão/2021  

 

 

Prestação de Contas 2021 

  10/92 

CONTEXTO ECONÓMICO E SOCIAL 

Em termos de conjuntura macroeconómica, em 2021, a evolução da economia portuguesa foi 

ainda dominada pelos efeitos da pandemia de Covid-19, mas tendo registado um crescimento em 

relação ao ano de 2020. No conjunto do ano de 2021, o PIB registou um crescimento de 4,9% em 

volume, o mais elevado desde 1990, após a diminuição histórica de -8,4% em 2020 (em 2019 

tinha crescido 2,7%), na sequência dos efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 

na atividade económica. A procura interna apresentou um contributo positivo expressivo para a 

variação do PIB, após ter sido significativamente negativo em 2020, verificando-se uma 

recuperação do consumo privado, na ordem dos 5% (em 2020 tinha sido de -7,1%) e do 

investimento na ordem dos 6% (em 2020 tinha sido de -2,7%). O contributo da procura externa 

líquida foi bastante menos negativo em 2021, tendo-se registado crescimentos significativos das 

importações e das exportações de bens e de serviços. 

No que respeita ao mercado de trabalho, verificou-se uma diminuição da taxa de desemprego 

para 6,0% (foi 7,3% em 2020), um pouco o reflexo do crescimento económico que houve 

durante o ano de 2021.  

A inflação em Portugal fixou-se nos 1,3% em 2021, impulsionada pelo aumento de preços na 

energia. Em 2021, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual 

de 1,3%, sucedendo a uma variação nula registada no conjunto do ano de 2020. Excluindo do IPC 

a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média situou-se em 0,8%. 

A taxa de variação homóloga do IPC total evidenciou um forte movimento ascendente ao longo 

do ano 2021, em particular na segunda metade do ano em que as variações observadas foram 

sempre superiores ao valor da média anual. 

O Banco de Portugal antecipa que a economia portuguesa mantenha um perfil de crescimento 

em 2022-24, num contexto de incerteza acrescida, associada ao conflito na Ucrânia e à pandemia 

COVID-19, prevendo-se que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 4,9% em 2022, 2,9% em 2023 

e 2,0% em 2024, ao beneficiar de maiores recebimentos de fundos da União Europeia e da 

manutenção de condições financeiras favoráveis. No entanto num cenário adverso, o 

crescimento do PIB poderá ficar, no ano de 2022, pelos 3,6%. 
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CAPÍTULO I - RECURSOS HUMANOS 

Ao nível da gestão de pessoal, durante o ano de 2021, foi dada continuidade à promoção de 

iniciativas inerentes à consolidação de uma nova cultura organizacional, assente na gestão do 

desempenho e no desenvolvimento de competências. 

A partir das variáveis, relação jurídica de emprego, género, grupo profissional, estrutura etária, 

admissões e regressos, habilitações literárias, efetivos saídos durante o ano e valorização 

profissional de um elevado número colaboradores, procedeu-se à análise dos recursos humanos 

da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, tendo por base o Balanço Social relativo ao ano 

findo, do qual foi possível retirar conclusões, algumas das quais serão apresentadas 

seguidamente. 

 

1.1. SITUAÇÃO JURÍDICO-PROFISSIONAL. 

Em 31 de dezembro de 2021, estavam ao serviço do Município 286 trabalhadores. Se 

atendermos ao género dos mesmos, a presença de cada um destes dista significativamente entre 

si uma vez que enquanto o género masculino detém uma presença de 41,96%, o género feminino 

predomina com uma presença de 58,04%. 

Quadro n.º 1 – Trabalhadores por situação jurídico-profissional e por género, em 2021 

Situação jurídico-profissional 
Género 

Total % 
Masculino Feminino 

Comissão de Serviço 4 8 12 4,20% 

Contrato por Tempo Indeterminado 100 153 253 88,46% 

Contrato a Termo Resolutivo Certo 12 4 16 5,59% 

Contrato a Termo Resolutivo Incerto 4 1 5 1,75% 

Total  120 166 286 100% 

Fonte: Divisão Administrativa, Balanço Social do ano 2021. 

Quanto à situação jurídico-profissional, como se pode constatar pela análise do quadro n.º 1, 

maioritariamente todos os trabalhadores possuem vínculo por tempo indeterminado, os 12 

trabalhadores que se encontram atualmente em comissão de serviço, também têm vínculo por 

tempo indeterminado.  

Por outro lado, não podemos deixar de mencionar os trabalhadores que exercem funções ao 

abrigo dos Contratos de Emprego e Inserção (CEI's), no âmbito de candidaturas apresentadas ao 
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Instituto do Emprego e Formação Profissional. Estes números não constam no Balanço Social, 

mas são uma realidade e constituem recursos indispensáveis para o bom funcionamento dos 

vários serviços da autarquia, essencialmente na área da educação e nos serviços operacionais. 

Em 31/12/2021 exerciam funções na autarquia 13 CEI's.  

Quanto ao total de trabalhadores, tendo por base os dados dos balanços sociais, conforme 

quadro n.º 2, verificamos que se manteve o mesmo n.º no ano 2021, ou seja 286. 

 

Quadro n.º 2 – Trabalhadores por situação jurídico-profissional e por ano civil. 

Situação jurídico-profissional 
Anos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Comissão de Serviço 6 9 11 9 11 12 

Contrato por Tempo Indeterminado 238 236 252 274 262 253 

Contrato por Tempo Resolutivo Certo 0 6 5 3 7 16 

Contrato por Tempo Resolutivo Incerto 0 0 5 6 6 5 

Outras 0 0 0 0 0 0 

Total 244 251 273 292 286 286 

Fonte: Divisão Administrativa, Balanço Social. 

 

Gráfico n.º 1 – Evolução do número de trabalhadores 
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Fonte: Divisão Administrativa, Balanço Social. 

 

 

 



 

  
 

  
Relatório de Gestão/2021  

 

 

Prestação de Contas 2021 

  13/92 

1.2. ESTRUTURA PROFISSIONAL. 

A leitura do gráfico n.º 2, permite-nos concluir que os grupos profissionais com maior número 

de trabalhadores são os de assistente operacional e assistente técnico, respetivamente com 183 

e 56 trabalhadores, e que conjuntamente representam cerca de 83,57% dos trabalhadores ao 

serviço da Autarquia. É também nestes grupos que se verifica uma grande disparidade entre 

géneros (103 indivíduos do género masculino para 136 indivíduos do género feminino). 

Gráfico n.º 2 – Trabalhadores por grupo profissional e por género, em 2021. 
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Fonte: Divisão Administrativa, Balanço Social do ano 2021. 

 

1.3. ESTRUTURA ETÁRIA 

De acordo com o gráfico n.º 3, a faixa etária onde se concentra o maior número de trabalhadores 

corresponde ao intervalo de [45-49] anos com 57 trabalhadores e aos intervalos de [55-59] 

anos, e de [40-44] anos, com 46 e 42 trabalhadores, respetivamente. Com 40 trabalhadores 

temos o intervalo dos [50–54] anos. 

Com menos de 50 anos existem 146 trabalhadores, o que representa cerca de 51,05% do total 

dos trabalhadores. Atendendo a este cenário, constata-se que a maioria dos efetivos ainda se 

encontra numa faixa etária bastante ativa o que contribui para uma maior produtividade nos 

serviços. 
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Gráfico n.º 3 – Trabalhadores por grupos etários, em 2021. 

Fonte: Divisão Administrativa, Balanço Social do ano 2021. 

1.4. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS. 

Relativamente às habilitações literárias, e pela observação do gráfico n.º 3, continua a verificar-

se que uma parte muito representativa dos trabalhadores possui um baixo nível de habilitações 

literárias. Na realidade, 14,34% não possui mais do que o quarto ano de escolaridade e, se a 

estes, acrescentarmos o grupo que tem o sexto ano, constata-se que cerca de 29,03% dos 

trabalhadores não tem mais do que o segundo ciclo de escolaridade, habilitações que 

correspondem, na sua generalidade, à escolaridade obrigatória, atendendo ao ano de nascimento 

dos trabalhadores. 
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Gráfico n.º 4 – Trabalhadores por habilitações literárias, em 2021. 
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Fonte: Divisão Administrativa, Balanço Social do ano 2021. 

No entanto, se compararmos com a situação existente há poucos anos, verifica-se que já existe 

um número considerável de trabalhadores com habilitações literárias ao nível do ensino 

superior (46), dos quais 36 são licenciados, 9 têm o grau de mestre e 1 com o grau de 

doutoramento. 

 

1.5. DESPESAS DE PESSOAL 

No ano de 2021 e pela leitura do quadro n.º 3, verifica-se um aumento das despesas de pessoal 

em relação ao ano anterior, justificado não só pelo aumento do salário mínimo nacional, mas 

também o recomeçar moderado das atividades escolares condicionado pela Covid-19. O valor 

pago em despesas de pessoal €5.309.381,00, difere do valor apresentado na demonstração de 

resultados €5.359.991,75, justificando-se pela especialização dos exercícios (existem valores de 

pessoal que são gastos do próprio exercício, mas que só serão pagos no exercício seguinte como 

por exemplo férias, subsidio de férias e descontos inerentes). 
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Quadro n.º 3 - Análise das despesas de pessoal 2020-2021: 

Classificação Designação 
Total das Despesas 

Diferença Var %  
2020 2021 

010101 Titulares órgãos soberania 

e membros de O.A. 
114.624,22 112.887,51 1 736,71 -1,52% 

010104 P. quadros-Reg Contrato 

Individual de Trabalho 
2.663.901,35 2.641.170,30 22 731,05 -0,85% 

010106 Pessoal Contratado a 

Termo 
78.959,84 146 072,23 -67 112,39 85,00% 

010108 Pessoal Aguardando 

Aposentação 
5.003,59 2 328,37 2 675,22 -53,47% 

010109 Pessoal em qualquer outra 

situação 
46.803,25 62 757,25 -15 954,00 34,09% 

010111 Despesas de 

Representação 
33.326,71 33 721,24 -394,53 1,18% 

010113 Subsídio de Refeição 310.455,45 305 313,39 5 142,06 -1,66% 

010114 Subsídio de Férias / Natal 529.790,15 539 225,61 -9 435,46 1,78% 

010115 Remunerações por Doença 

e Matern/Paternidade 

 

59.193,21 59 229,13 -35,92 0,06% 

010202 Horas Extraordinárias 63.408,02 90 946,29 -27 538,27 43,43% 

010204 Ajudas de Custo 4.977,63 3 064,98 1 912,65 -38,42% 

010205 Abono para Falhas 6.152,49 5 724,49 428,00 -6,96% 

010210 Subsídio de Trabalho 

Noturno 
0,00 0 0,00 0,00% 

010211 Subsídio de Turno 29.434,26 28 847,86 586,40 -1,99% 

010213 Outros Suplementos e 

Prémios 
2.265,51 34 917,54 -32 652,03 1.441,27% 

0103 Segurança Social 1.267.409,39 1 243 174,81 24 234,58 -1,91% 

Total 5.215.705,07 5.309.381,00 -93.675,93 1,80% 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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CAPÍTULO II – REPORTING FINANCEIRO 

O SNC-AP traz uma nova visão de prestação de contas que integra, para além do cumprimento 

legal, também, a harmonização, a credibilidade, a transparência e a comparabilidade das contas 

públicas, tanto a nível interno, como a nível internacional. O foco está cada vez mais no reporte 

de informação útil (financeira e não financeira), que reflita, de forma dinâmica, as mudanças que 

ocorrem nas entidades públicas e nas necessidades sentidas pelos utilizadores. 

O atual normativo é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de 

contabilidade financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental visa permitir 

um registo pormenorizado do processo orçamental. A contabilidade financeira, que tem por base 

as normas internacionais de contabilidade pública, permite registar as transações e outros 

eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. A 

contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem 

para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a 

prestar aos cidadãos. 

Neste capitulo é efetuada uma análise da contabilidade orçamental, financeira e de gestão. 

Destacamos as divergências existentes entre os valores referentes a rendimentos e gastos 

(contabilidade financeira) e de receitas e despesas (contabilidade orçamental) pela natureza 

distinta dos conceitos aplicados em cada uma. 
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1. ANÁLISE ORÇAMENTAL 

No ano de 2021, a receita orçada corrigida no final de 2021 situou-se nos 15,1 milhões de euros, 

tendo-se verificado no final do exercício uma taxa de execução de 100,8% (15,2 milhões de 

euros cobrados).  

No seguinte quadro podemos analisar, em detalhe, a receita orçamentada, a corrigida e a 

cobrada no de 2021. 

 

Quadro n.º 4 – Análise orçamental da receita 

Receita Corrente 12 109 843,00 12 112 713,00 12 419 461,91 102,5%

Impostos Diretos 3 834 488,00 3 834 488,00 4 598 706,89 119,9%

Taxas, Multas e Outras penalidades 813 264,00 813 264,00 821 305,07 101,0%

Rendimentos da Propriedade 515 117,00 515 117,00 404 558,72 78,5%

Transferências Correntes 4 897 427,00 4 900 297,00 4 644 895,66 94,8%

Vendas de Bens/Serv. Correntes 1 989 341,00 1 989 341,00 1 946 483,20 97,8%

Outras Receitas Correntes 60 206,00 60 206,00 3 512,37 5,8%

Receita Capital 1 942 786,00 2 055 044,00 1 880 858,06 91,5%

Vendas de Bens de Investimento 410 045,00 410 045,00 2 600,00 0,6%

Transferências Capital 1 134 677,00 1 246 935,00 1 590 056,23 127,5%

Passivos Financeiros 353 064,00 353 064,00 285 526,01 80,9%

Outras Receitas de Capital 45 000,00 45 000,00 2 675,82 5,9%

Outras Receitas 20 000,00 914 408,00 898 753,13 98,3%

Reposições não abatidas nos pagamentos 20 000,00 20 000,00 4 345,13 21,7%

Saldo da gerência anterior 0,00 894 408,00 894 408,00 100,0%

Total Receita 14 072 629,00 15 082 165,00 15 199 073,10 100,8%

Execução da Receita

Orçamento da 

Receita                        

01-01-2021

Receita corrigida 

31-12-2021
Receita Cobrada

Taxa de 

Execução

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

A receita corrente cobrada face à receita corrente corrigida teve uma execução na ordem dos 

102,5%, com um valor de 12,4 milhões cobrados. A rúbrica em destaque é a de Impostos Diretos 

cujo montante de receita cobrada atingiu os 4,6 milhões de euros, com uma taxa de execução de 

119,9%. Neste grupo distinguem-se as receitas provenientes da cobrança de IMI, IUC e IMT. 
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A receita de capital cobrada, no valor de 1,9 milhões de euros apresenta uma execução de 91,5% 

face à receita de capital corrigida. A rúbrica em destaque é a de transferências de Capital cujo 

montante de receita cobrada atingiu os 1,6 milhões de euros, com uma taxa de execução de 

127,5%. 

No quadro seguinte está espelhada a decomposição da despesa orçamentada, a corrigida e a 

paga por grandes grupos. 

Quadro n.º 5 – Análise orçamental da despesa 

Despesa Corrente 11 855 261,00 12 355 296,00 10 921 110,55 88,4%

Pessoal 5 529 575,00 5 550 315,00 5 309 381,00 95,7%

Aquisição de Bens e Serviços 4 761 692,00 5 044 082,00 4 001 507,22 79,3%

Juros e Outros Encargos 8 552,00 5 880,00 1 250,09 21,3%

Transferências Correntes 1 436 739,00 1 614 316,00 1 504 132,37 93,2%

Outras Despesas Correntes 118 703,00 140 703,00 104 839,87 74,5%

Despesa Capital 2 217 368,00 2 726 869,00 1 714 833,53 62,9%

Aquisição de Bens de Capital 1 958 047,00 2 372 748,00 1 394 195,42 58,8%

Transferências Capital 69 986,00 164 736,00 132 795,26 80,6%

Ativos Financeiros 1,00 1,00 0,00 0,0%

Passivos Financeiros 187 832,00 187 882,00 187 842,85 100,0%

Outras Despesas de Capital 1 502,00 1 502,00 0,00 0,0%

Total Despesa 14 072 629,00 15 082 165,00 12 635 944,08 83,8%

Execução da Despesa

Orçamento da 

Despesa                         

01-01-2021

Despesa corrigida 

31-12-2021
Despesa Paga

Taxa de 

Execução

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

A despesa corrente paga apresenta uma execução de 88,4%. Para este resultado contribuíram 

praticamente todas as rubricas deste grupo, sendo que o realce pertence à rubrica de gastos com 

pessoal e a aquisição de bens e serviços cujo montante de despesa paga atingiu, no final de 2021, 

os 5,3 milhões e os 4 milhões euros com uma taxa de execução de 95,7% e 79,3% 

respetivamente. 

A despesa de capital paga regista uma execução de 62,9%. A rubrica em evidência é a de 

Aquisição de Bens de Capital cujo montante de despesa paga atingiu os 1,4 milhões de euros, 

com uma taxa de execução de 58,8%. 

A despesa total paga (12,6 milhões de euros) face ao total da despesa corrigida (15,1 milhões de 

euros) apresenta uma execução de 83,8%. 
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1.1. ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES  

O Orçamento aprovado para o ano de 2021, a que o presente relatório se reporta, apresentava o 

valor inicial de € 14.072.629,00, tendo ocorrido durante o ano 2 revisões orçamentais, tendo 

estas alterado o valor inicial do orçamento no montante de € 1.009.536,00 perfazendo o valor 

global orçamentado para o ano de 2021 de € 15.082.165,00. 

Na elaboração dos documentos previsionais (Orçamento e Grandes Opções do Plano) foram 

seguidos os princípios e regras previstas no ponto 8.3.1., modificações do orçamento do POCAL, 

ainda em vigor, procurando assim prever todas as situações, no entanto, com o decorrer do ano, 

verificou-se algumas necessidades de modificar o inicialmente previsto, quer porque se 

constatou que as dotações previsionais se apresentam insuficientemente dotadas, quer porque, 

por razões diversas, não foram inscritas, pelo que se torna necessário aplicar o mecanismo das 

modificações das dotações. 

No ano em análise foram efetuadas 17 modificações ao orçamento, das quais, foram 2 revisões 

orçamentais e 15 foram alterações orçamentais, conforme se descreve em seguida. 

De acordo com as revisões efetuadas no ano em análise, apresenta-se em seguida o mapa com os 

respetivos valores considerados.  

 

Quadro n.º 6 - Mapa discriminativo das revisões orçamentais. 

Correntes Capital Soma Correntes Capital Soma

1 0,00 155 795,00 155 795,00 665 630,00 455 531,00 1 121 161,00 0,00 965 366,00

2 95 145,00 65 902,00 161 047,00 51 825,00 153 392,00 205 217,00 0,00 44 170,00

Total 95 145,00 221 697,00 316 842,00 717 455,00 608 923,00 1 326 378,00 0,00 1 009 536,00

N.º Rev.

Despesa Receita

Anulações Reforços
Anulação Reforço

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Para além das duas revisões orçamentais, verificaram-se quinze alterações orçamentais para 

ajustamentos pontuais que permitiram fazer face a encargos exigíveis pela gestão ordinária, 

alterações que se efetivaram no uso das competências próprias do executivo e as quais se 

resumem no quadro n.º 7 que a seguir se apresenta: 
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Quadro n.º 7 - Mapa discriminativo das alterações orçamentais. 

Correntes Capital Soma Correntes Capital Soma

1 59 130,00 58 821,00 117 951,00 59 130,00 58 821,00 117 951,00

2 35 699,00 4 400,00 40 099,00 35 699,00 4 400,00 40 099,00

3 80 475,00 24 500,00 104 975,00 38 900,00 66 075,00 104 975,00

4 55 000,00 18 890,00 73 890,00 19 100,00 54 790,00 73 890,00

5 19 830,00 24 300,00 44 130,00 19 830,00 24 300,00 44 130,00

6 12 500,00 19 399,00 31 899,00 12 500,00 19 399,00 31 899,00

7 58 600,00 23 500,00 82 100,00 39 600,00 42 500,00 82 100,00

8 46 700,00 40 000,00 86 700,00 14 000,00 72 700,00 86 700,00

9 20 260,00 14 900,00 35 160,00 20 260,00 14 900,00 35 160,00

10 40 800,00 92 610,00 133 410,00 22 900,00 110 510,00 133 410,00

11 71 000,00 79 500,00 150 500,00 71 000,00 79 500,00 150 500,00

12 215 534,00 56 973,00 272 507,00 242 385,00 30 122,00 272 507,00

13 64 200,00 29 000,00 93 200,00 64 200,00 29 000,00 93 200,00

14 174 300,00 0,00 174 300,00 174 300,00 0,00 174 300,00

15 85 690,00 999,00 86 689,00 83 689,00 3 000,00 86 689,00

Total 1 039 718,00 487 792,00 1 527 510,00 917 493,00 610 017,00 1 527 510,00

N.º Alt.
Anulações Reforços

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

Como legalmente se estatui, nas quinze alterações citadas foi mantido o equilíbrio global no que 

respeita aos montantes das despesas face às anulações e reforços efetuados. 

A inclusão de reforços de dotações da despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras 

dotações consubstanciou-se em transferências inter-rubricas da despesa. 
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1.2. RECEITA 

No gráfico abaixo apresenta-se a evolução da receita cobrada nos últimos quatro anos. 

Verifica-se um aumento substancial na receita cobrada no ano de 2021 em comparação com os 

anos anteriores. Face a 2020, o ano de 2021 encerra com um aumento da receita total cobrada 

no valor de € 1.778.897,42. 

Gráfico n.º 5 – Evolução da receita cobrada  

2018 2019 2020 2021

Outras Receitas 1 825 220,65 1 130 335,99 833 112,16 898 753,13

Receita Capital 925 859,35 789 180,05 1 323 251,34 1 880 858,06

Receita Corrente 10 830 217,93 11 570 379,15 11 263 812,18 12 419 461,91

Total Receita 13 581 297,93 13 489 895,19 13 420 175,68 15 199 073,10
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

No próximo gráfico pode-se verificar a distribuição da receita no ano de 2021, por rúbricas 

gerais. 

Gráfico n.º 6 - Distribuição da receita  

Receitas Próprias; 
51,2%

Transferências 
Totais; 41,0%

Financiamento 
Bancário; 1,9%

Saldo de Gerência; 
5,9%

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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No final de 2021 a receita total cobrada ascendeu a 15,2 milhões de euros, correspondendo 7,8 

milhões de euros a receitas próprias (51,2%), 6,2 milhões de euros de transferências totais 

(41,0%), 894,4 mil euros de saldo transitado da gerência anterior (5,9%) e por último o 

montante de 285,5 mil euros de financiamento bancário (1,9%). 

De seguida faz-se a análise da evolução da receita por grandes rubricas. 

 

Quadro n.º 8 – Evolução da receita – 2020 e 2021 

Dotada Cobrada
% de 

Execução

Peso na 

Receita
Dotada Cobrada

% de 

Execução

Peso na 

Receita

Impostos Diretos 3 834 488,00 4 598 706,89 119,9% 30,3% 3 713 801,00 3 724 780,69 100,3% 27,8% 23,5%

Imposto Municipal sobre Imóveis 1 828 825,00 1 893 873,97 103,6% 12,5% 1 821 068,00 1 886 134,23 103,6% 14,1% 0,4%

Imposto Único de Circulação 350 322,00 378 478,27 108,0% 2,5% 334 803,00 344 546,33 102,9% 2,6% 9,8%

Imposto Municipal sobre Transmissões 1 655 339,00 2 326 354,65 140,5% 15,3% 1 557 925,00 1 494 100,13 95,9% 11,1% 55,7%

Outros 2,00 0,00 0,0% 0,0% 5,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

Impostos Indiretos 0,00 0,00 0,0% 0,0% 935,24 1 836,07 196,3% 0,0% -100,0%

Taxas, Multas e Outras penalidades 813 264,00 821 305,07 101,0% 5,4% 798 137,76 771 419,45 96,7% 5,7% 6,5%

Rendimentos da Propriedade 515 117,00 404 558,72 78,5% 2,7% 480 118,00 469 253,23 97,7% 3,5% -13,8%

Transferências Correntes 4 900 297,00 4 644 895,66 94,8% 30,6% 4 668 507,00 4 395 697,94 94,2% 32,8% 5,7%

Vendas de Bens/Serv. Correntes 1 989 341,00 1 946 483,20 97,8% 12,8% 2 171 041,00 1 839 964,92 84,8% 13,7% 5,8%

Outras Receitas Correntes 60 206,00 3 512,37 5,8% 0,0% 100 006,00 60 859,88 60,9% 0,5% -94,2%

Receitas Correntes 12 112 713,00 12 419 461,91 102,5% 81,7% 11 932 546,00 11 263 812,18 94,4% 83,9% 10,3%

Vendas de Bens de Investimento 410 045,00 2 600,00 0,6% 0,0% 393 045,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

Transferências Capital 1 246 935,00 1 590 056,23 127,5% 10,5% 1 636 289,00 1 155 433,04 70,6% 8,6% 37,6%

Passivos Financeiros 353 064,00 285 526,01 80,9% 1,9% 140 006,00 167 818,30 119,9% 1,3% 70,1%

Outras Receitas de Capital 45 000,00 2 675,82 5,9% 0,0% 60 000,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

Receitas de Capital 2 055 044,00 1 880 858,06 91,5% 12,4% 2 229 340,00 1 323 251,34 59,4% 9,9% 42,1%

Reposições não abatidas nos pagamentos 20 000,00 4 345,13 21,7% 0,0% 35 000,00 1 872,11 5,3% 0,0% 132,1%

Saldo da gerência anterior 894 408,00 894 408,00 100,0% 5,9% 831 240,05 831 240,05 100,0% 6,2% 7,6%

Outras Receitas 914 408,00 898 753,13 98,3% 5,9% 866 240,05 833 112,16 96,2% 6,2% 7,9%

Receitas Totais 15 082 165,00 15 199 073,10 100,8% 100,0% 15 028 126,05 13 420 175,68 89,3% 98,9% 13,3%

Designação

2021 2020
Variação (%) 

2021-2020

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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Comparando com o período homólogo, as receitas correntes cobradas registaram um aumento 

de 10,3%, com maior enfoque para os impostos diretos, cuja variação positiva de 23,5% 

representa em valores absolutos um aumento no montante de 874 mil euros, justificado pelo 

aumento do IMT e do IUC. Quer a rubrica transferências correntes, quer a rubrica vendas de 

bens e serviços correntes também sofreu um aumento de 5,7% e 5,8%, que representou 249,2 

mil euros e 106,5 mil euros, respetivamente. 

As receitas de capital cobradas tiveram um acréscimo (42,1%) face a 2020 justificado 

essencialmente pelo acréscimo de 37,6 % da rubrica transferências de capital, mas também pela 

rubrica passivos financeiros com um acréscimo de 70,1%. 

 

1.2.1. RECEITA PRÓPRIA 

Em 2021 a receita própria cobrada atingiu os 7,8 milhões de euros, correspondendo a um 

aumento de 13,3% face ao período homólogo. 

De seguida apresenta-se a evolução da receita própria nos últimos 4 anos. 

Quadro n.º 9 – Evolução da receita própria – 2018 a 2021 

Receita Própria Cobrada 2018 2019 2020 2021
Variação (%) 

2021-2020

Impostos Diretos 3 665 533,81 3 967 793,35 3 724 780,69 4 598 706,89 23,5%

Impostos Indiretos 151 269,06 269 111,73 1 836,07 0,00 -100,0%

Taxas, Multas e Outras penalidades 446 606,28 537 251,01 771 419,45 821 305,07 6,5%

Rendimentos da Propriedade 417 678,66 404 853,74 469 253,23 404 558,72 -13,8%

Vendas de Bens/Serv. (Correntes E Capital) e Outros 1 930 968,45 2 014 761,76 1 902 696,91 1 959 616,52 3,0%

Total Receitas Próprias 6 612 056,26 7 193 771,59 6 869 986,35 7 784 187,20 13,3%

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Em termos relativos, o aumento das receitas próprias em 2021 resulta essencialmente do 

aumento da cobrança de receitas provenientes de impostos diretos, taxas, multas e Outras 

penalidades e das Vendas de bens/serviços (correntes e capital), cujo aumento atingiu 23,5%, 

6,5% e 3,0% respetivamente, quando comparados com os registados em 2020. Em termos 

absolutos, o aumento deve-se essencialmente ao valor cobrado nos impostos diretos (874 mil 
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euros), nas taxas, multas e outras penalidades (49,9 mil euros) e à receita arrecadada com a 

venda de bens/serviços (56,9 mil euros).  

A rubrica impostos indiretos tem uma diminuição de 100,0% face a 2020, justificado pela razão 

da alteração da classificação económica da receita, no qual todas as taxas que estavam nesta 

rúbrica passaram para a rúbrica de taxas, multas e outras penalidades.  

 

Quadro n.º 10 – Evolução da receita própria de impostos – 2018 a 2021 

Impostos 2018 2019 2020 2021
Variação (%) 

2021-2020

Impostos Diretos 3 665 533,81 3 967 793,35 3 724 780,69 4 598 706,89 23,5%

Imposto Municipal sobre Imóveis 1 829 687,41 1 864 183,19 1 886 134,23 1 893 873,97 0,4%

Imposto Único de Circulação 329 262,33 349 984,45 344 546,33 378 478,27 9,8%

Imposto Municipal sobre Transmissões 1 506 584,07 1 753 625,71 1 494 100,13 2 326 354,65 55,7%

Impostos Indiretos 151 269,06 269 111,73 1 836,07 0,00 -100,0%

Loteamento e Obras 13 627,40 119 440,84 0,00 0,00 0,0%

Ocupação da Via Pública 28 194,97 30 272,40 0,00 0,00 0,0%

Saneamento 99 067,56 100 209,40 0,00 0,00 0,0%

Outros 10 379,13 19 189,09 1 836,07 0,00 -100,0%

Total 3 816 802,87 4 236 905,08 3 726 616,76 4 598 706,89 23,4%

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

Das receitas provenientes dos impostos verifica-se um aumento de 23,4%, relativamente ao 

registado no ano anterior, representando um diferencial no montante de 872,1 mil euros, 

resultante essencialmente da subida nas receitas provenientes dos impostos diretos (873,9 mil 

euros), mas também da diminuição dos impostos indiretos (1,8 mil euros), fruto da alteração da 

contabilização das taxas. 

Da análise da evolução da receita própria proveniente de impostos diretos verifica-se um 

acréscimo de 23,5% em 2021 face a 2020. A rubrica que mais contribuiu para este aumento foi a 

do IMT, cujo valor cobrado em 2021 foi superior em cerca de 832,3 mil euros relativamente ao 

ano anterior. A rubrica IUC também aumentou no montante de 33,9 mil euros face a 2020. 
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Gráfico n.º 7 - Evolução dos principais impostos diretos -  2018 a 2021 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Na análise ao gráfico, sobre a evolução dos principais impostos diretos, constatamos que o 

imposto municipal sobre transmissões, de 2018 a 2019, cresceu a uma média aproximada de 

16%. Em 2020 decresceu 14,8% face a 2019. Em 2021 sofreu um aumento substancial com 

55,7% face ao ano de 2020. 

Em relação ao imposto único de circulação o mesmo cresceu desde 2018 a 2019 a um ritmo 

aproximado de 7%. Em 2020 decresceu 1,6% face a 2019 e em 2021 cresceu 9,8% em relação ao 

período anterior. 

No que diz respeito ao imposto municipal sobre imóveis tem vindo sempre a crescer desde 2018 

até 2021, a uma média de anual de 1,15%. 

 

No que concerne à evolução de outras receitas próprias, comparativamente a 2020, verificou-se 

um crescimento de 1,3%, conforme se pode verificar no quadro seguinte. 

A rubrica que mais contribuiu para este aumento em termos absolutos, foi a das taxas, multas e 

outras penalidades, no montante de 49,9 mil euros, cujo crescimento atingiu 6,5% em relação a 

2020.  

Ao verificarmos mais atentamente o quadro, observamos que a rubrica vendas de bens e 

Serviços Correntes sofreu uma subida de 5,8% face a 2020, tendo as receitas de bens, serviços e 

rendas contribuído com 4,7%, 6,2% e 29,2% respetivamente.  
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Quadro n.º 11 – Evolução de outras receitas próprias – 2018 a 2021 

Outras Receitas Próprias 2018 2019 2020 2021
Variação (%) 

2021-2020

Taxas, Multas e Outras penalidades 446 606,28 537 251,01 771 419,45 821 305,07 6,5%

Mercados e feiras 3 612,04 2 873,74 1 400,97 400,81 -71,4%

Loteamento e Obras 61 627,93 94 661,18 158 698,30 156 668,97 -1,3%

Ocupação da Via Pública 1 729,85 1 305,78 9 377,62 4 091,33 -56,4%

Saneamento 344 547,55 370 242,48 514 480,82 518 926,04 0,9%

Taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) 265,20 201,15 2 892,48 4 926,49 70,3%

Taxa de deposito da ficha técnica da habitação 0,00 0,00 628,88 854,24 35,8%

Taxa de Gestão de Resíduos - TGR 0,00 22 912,16 37 255,83 70 233,78 88,5%

Outras Taxas 10 984,02 11 465,73 16 177,56 25 730,23 59,0%

Multas e outras penalidades 23 839,69 33 588,79 30 506,99 39 473,18 29,4%

Rendimentos da Propriedade 417 678,66 404 853,74 469 253,23 404 558,72 -13,8%

Juros - Sociedades Financeiras 2 362,77 946,02 0,00 0,00 0,0%

Dividendos particip. Lucros de soc. não financeiras 16 499,41 0,00 56 707,71 0,00 -100,0%

Participações nos lucros de administr. Públicas 0,00 7 568,51 0,00 -100,0%

Rendas 398 816,48 403 907,72 404 977,01 404 558,72 -0,1%

Vendas de Bens/Serv. Correntes 1 918 408,94 2 007 058,63 1 839 964,92 1 946 483,20 5,8%

Venda de Bens 865 083,00 914 755,12 1 007 185,19 1 054 415,97 4,7%

Serviços 1 019 672,95 1 050 685,64 799 232,42 848 729,09 6,2%

Rendas 33 652,99 41 617,87 33 547,31 43 338,14 29,2%

Outras Receitas Correntes 8 793,42 6 764,80 60 859,88 3 512,37 -94,2%

Vendas de Bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,0%

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 2 675,82 0,0%

Outras 0,00 0,00 0,00 2 675,82 0,0%

Reposições não abatidas nos pagamentos 3 766,09 938,33 1 872,11 4 345,13 132,1%

Total 2 795 253,39 2 956 866,51 3 143 369,59 3 185 480,31 1,3%

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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1.2.2. TRANSFERÊNCIAS OBTIDAS 

As transferências obtidas atingiram os 6,2 milhões de euros em 2021. Comparativamente com o 

período homólogo registou-se um aumento de 683,8 mil euros (12,3%), justificado pelo 

crescimento das transferências de capital (37,6%). 

Mais pormenorizadamente, apresenta-se, a evolução das transferências obtidas nos últimos 

anos. 

 

Quadro n.º 12 – Evolução das transferências obtidas– 2018 a 2021 

Transferências 2018 2019 2020 2021
Variação (%) 

2021-2020

Transferências Correntes 4 221 927,96 4 377 545,89 4 395 697,94 4 644 895,66 5,7%

Fundo de Equílibrio Financeiro 2 968 489,00 2 899 130,00 2 970 727,00 3 082 436,00 3,8%

Fundo Social Municipal 181 276,00 181 276,00 181 276,00 181 276,00 0,0%

Participação fixa no IRS 389 445,00 418 148,00 461 330,00 518 940,00 12,5%

Participação no IVA - art.º 26.º-A, Lei n.º 73/2013 0,00 0,00 97 402,31 84 289,74 -13,5%

DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 119 634,82 194 694,29 149 554,02 143 076,86 -4,3%

IGeFE - Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. 497 135,99 518 204,67 463 112,49 552 819,06 19,4%

ARSAlg - Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. 2 544,00 2 544,00 2 544,00 2 544,00 0,0%

Outras - Estado 44 788,37 92 130,68 27 037,42 42 478,25 57,1%

Participação comunitária projetos co-financiados 0,00 28 411,81 35 093,23 30 889,70 -12,0%

Outras Transferências correntes 18 614,78 43 006,44 7 621,47 6 146,05 -19,4%

Transferências Capital 925 859,35 789 180,05 1 155 433,04 1 590 056,23 37,6%

Fundo de Equílibrio Financeiro 329 832,00 322 125,00 330 081,00 342 493,00 3,8%

Art. 35º, nº 3 Lei nº 73/2013 0,00 172 652,00 233 948,00 261 547,00 11,8%

Outras - Estado 39 942,23 21 381,60 57 860,52 128 500,00 122,1%

Participação comunitária projetos co-financiados 556 085,12 273 021,45 530 994,77 857 516,23 61,5%

Outras Transferências capital 0,00 0,00 2 548,75 0,00 -100,0%

Total 5 147 787,31 5 166 725,94 5 551 130,98 6 234 951,89 12,3%

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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As transferências correntes registam em 2021 um crescimento de 249,2 mil euros (5,7%) 

decorrente, essencialmente, do aumento do fundo de equilíbrio financeiro, da participação fixa 

no IRS. Chama-se a atenção para a diminuição da rubrica participação no IVA - art.º 26.º-A, Lei 

n.º 73/2013, em 13,5%. As receitas no âmbito das atribuições do Município em matéria de 

educação, com as entidades Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e o Instituto de 

Gestão Financeira da Educação, I.P., sofreram no ano de 2021 uma redução e um aumento, com 

variações na ordem dos -4,3% e 19,4% respetivamente. 

As transferências de capital apresentam um crescimento, no montante de 434,6 mil euros, 

relativamente ao período homólogo. Estas incluem a comparticipação financeira comunitária e 

nacional ao nível de candidaturas efetuadas (326,5 mil euros), as transferências financeiras no 

âmbito do FEF (12,4 mil euros), e do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 73/2013 (27,6 mil euros). 

 

1.2.3. EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

Determina o n.º 2 do artigo 40º – Equilíbrio Orçamental – da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

(Lei das Finanças Locais), que “… a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à 

despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo”. 

Refere ainda o n.º 4 do mesmo artigo que “Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se 

amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante correspondente à 

divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, independentemente do seu 

pagamento efetivo”. O artigo 83ª da lei anteriormente citada acrescenta que, “Para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 40º, no caso de empréstimos já existentes quando da entrada em vigor 

da presente lei, considera-se amortizações médias de empréstimos o montante correspondente à 

divisão do capital em dívida à data da entrada em vigor da presente lei pelo número de anos de 

vida útil remanescente do contrato”. 

Acresce para este cálculo, a flexibilização da regra do equilíbrio orçamental, introduzido no 

artigo 104.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento de Estado 2018), ao permitir 

que o saldo de gerência anterior seja classificado como receita corrente, ou seja: 

“Na revisão orçamental para integração do saldo de gerência da execução orçamental, este 

último releva na proporção da despesa corrente que visa financiar ou da receita que visa 

substituir”. 

Efetuado o cálculo em conformidade com o legalmente estabelecido, as amortizações médias de 

empréstimos de médio e longo prazo a 31/12/2021 foi de € 221.871,72. 
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A receita corrente prevista e aprovada no Orçamento para 2021 cifrou-se em € 12.109.843,00 e 

a despesa corrente em 11.855.261,00. 

Tendo em conta o definido na lei relativamente ao Equilíbrio Orçamental verificamos que a 

situação inicial era a seguinte: 

 - Receita Corrente previsional Bruta> Despesa Corrente previsional + Amortizações médias de 

empréstimos de médio e longo prazo 01/01/2021: 

€ 12.109.843,00 > € 11.855.261,00 + € 211.167,74 

€ 12.109.843,00 >€ 12.066.428,74 

Tendo em consideração a informação acima referida verificamos que em termos previsionais, o 

Município cumpriu o equilíbrio. 

No final do ano de 2021 a receita corrente bruta cobrada cifrou-se em € 12.490.641,85 e a 

despesa corrente foi de € 10.921.110,55, e as amortizações médias de empréstimos de médio e 

longos prazos é de € 221.871,72. 

Tendo em conta o definido na lei relativamente ao Equilíbrio Orçamental verificamos que a 

situação no final do ano é a seguinte: 

- Receita Corrente Bruta> Despesa Corrente + Amortizações médias de empréstimos de médio e 

longo prazo 31/12/2021 + despesa corrente financiada pelo saldo de gerência de 2020. 

Quadro n.º 13 – Mapa de Equilíbrio Orçamental 

RECEITAS 
CORRENTES BRUTAS 

COBRADAS 2021 (a) 
 

DESPESA 
CORRENTE  

2021 (b) 

AMORTIZAÇÃO 
MÉDIAS DE 

EMPRÉSTIMO M/L 
PRAZO 31/12/2021(C) 

UTILIZAÇÃO DA 
GERÊNCIA 2020 

(ART.104.º DO OE 
2018) (d) 

CUMPRIMENTO DO ARTIGO 
N.º 40 DA LEI N.º 73/2013 3/9  

a+d-(b+c) >0 

€ 12.490.641,85 € 10.921.110,55 € 221.871,72 € 665.630,00 € 2.013.289,58 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

Atendendo ao exposto anteriormente verificamos que no final do ano o município cumpriu o 

equilíbrio orçamental, de acordo com o artigo 40º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro e suas 

alterações. 
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1.3. DESPESA 

No final de 2021, o total da despesa paga ascendeu a 12,6 milhões de euros, representando 

83,8% do total orçamentado (15,1 milhões de euros). Em relação ao ano anterior verifica-se um 

aumento na ordem dos 110,2 mil euros na despesa paga. 

Da análise do gráfico abaixo exposto, verifica-se que a despesa tem vindo a aumentar de forma 

constante desde 2018 até 2019, tendo sofrido em 2020 um decréscimo de 1,2% face ao ano 

anterior. Em 2021 aumentou a despesa no montante de 0,9% em relação a 2020. 

Gráfico n.º 8 - Evolução da despesa paga – 2018 a 2021 

2018 2019 2020 2021

Despesa Capital 2 730 266,10 1 976 927,84 2 159 459,33 1 714 833,53

Despesa Corrente 9 774 694,65 10 704 382,86 10 366 308,35 10 921 110,55

Despesas Totais 12 504 960,75 12 681 310,70 12 525 767,68 12 635 944,08
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Este aumento em 2021 explica-se pelos aumentos na aquisição de bens e serviços, despesas com 

pessoal e transferências correntes. 

 

1.3.1. DESPESA POR NATUREZA ECONÓMICA - CORRENTE E CAPITAL 

Em 2021 a despesa corrente paga relativamente ao total orçamentado teve uma execução de 

88,4% (10,9 milhões de euros) e a despesa de capital paga de 62,9% (1,7 milhões de euros). 
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Relativamente ao período homólogo, verifica-se um aumento de 5,4% nas despesas correntes 

pagas (554,8 mil euros), em contraponto com a diminuição de 20,6% nas despesas de capital 

(444,6 mil euros). 

Quadro n.º 14 – Evolução da despesa por económica – 2020 a 2021 

Dotada Pago
% de 

Execução

Peso na 

Despesa
Dotada Pago

% de 

Execução

Peso na 

Despesa

Pessoal 5 550 315,00 5 309 381,00 95,7% 42,0% 5 430 210,00 5 222 133,90 96,2% 41,7% 1,7%

Aquisição de Bens e Serviços 5 044 082,00 4 001 507,22 79,3% 31,7% 4 868 186,00 3 775 088,13 77,5% 30,1% 6,0%

Juros e Outros Encargos 5 880,00 1 250,09 21,3% 0,0% 8 858,00 1 980,00 22,4% 0,0% -36,9%

Transferências Correntes 1 614 316,00 1 504 132,37 93,2% 11,9% 1 381 293,00 1 290 322,24 93,4% 10,3% 16,6%

Outras Despesas Correntes 140 703,00 104 839,87 74,5% 0,8% 84 573,00 76 784,08 90,8% 0,6% 36,5%

Despesas Correntes 12 355 296,00 10 921 110,55 88,4% 86,4% 11 773 120,00 10 366 308,35 88,1% 82,8% 5,4%

Aquisição de Bens de Capital 2 372 748,00 1 394 195,42 58,8% 11,0% 2 821 337,00 1 860 400,46 65,9% 14,9% -25,1%

Transferências Capital 164 736,00 132 795,26 80,6% 1,1% 223 383,05 89 332,19 40,0% 0,7% 48,7%

Ativos Financeiros 1,00 0,00 0,0% 0,0% 15 200,00 15 137,00 99,6% 0,1% -100,0%

Passivos Financeiros 187 882,00 187 842,85 100,0% 1,5% 194 655,00 194 589,68 100,0% 1,6% -3,5%

Outras Despesas de Capital 1 502,00 0,00 0,0% 0,0% 431,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%

Despesa Capital 2 726 869,00 1 714 833,53 62,9% 13,6% 3 255 006,05 2 159 459,33 66,3% 17,2% -20,6%

Despesas Totais 15 082 165,00 12 635 944,08 83,8% 100,0% 15 028 126,05 12 525 767,68 83,3% 100,0% 0,9%

Designação

2021 2020
Variação (%) 

2021-2020

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

A despesa corrente paga em 2021, no montante de 10,9 milhões de euros, reporta-se 

essencialmente a pagamentos com aquisição de bens e serviços (4 milhões de euros), despesas 

com pessoal (5,3 milhões de euros) e transferências correntes (1,5 milhões de euros). 

A despesa de capital paga em 2021, no montante de 1,7 milhões de euros, diz respeito 

basicamente a pagamentos com aquisição de bens de capital (1,4 milhões de euros), passivos 

financeiros (187,8 mil euros) e transferências de capital (132,8 mil euros). 

Realçamos a diminuição da despesa paga em aquisições de bens de capital em 25,1%, (466,2 mil 

euros), mas também o aumento das transferências de capital em 48,7% (43,5 mil euros). 
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1.3.2. TAXA DE EXECUÇÃO DA DESPESA - CORRENTE E CAPITAL 

O ano de 2021 encerrou com um total de despesa orçada de 15,1 milhões de euros e paga de 

12,6 milhões, atingindo uma taxa de execução de 83,8%. 

A despesa corrente paga regista um nível de execução orçamental superior à despesa de capital 

paga de 88,4% contra 62,9%. 

No que se refere às despesas correntes, as rubricas de pessoal e as transferências correntes são 

as que apresentam maior taxa de execução, com 95,7% e 93,2% respetivamente. 

No tocante às despesas de capital, as rubricas de passivos financeiros e transferências de capital 

são as que apresentam maiores taxas de execução com 100 % e 80,6% respetivamente, como se 

pode confirmar pelo quadro seguinte. 

 

Quadro n.º 15 – Execução da despesa 

Pessoal 5 550 315,00 5 442 230,32 98,1% 5 442 230,32 100,0% 5 442 012,84 100,0% 5 309 381,00 95,7%

Aquisição de Bens e Serviços 5 044 082,00 4 378 424,39 86,8% 4 350 489,93 99,4% 4 003 215,41 92,0% 4 001 507,22 79,3%

Juros e Outros Encargos 5 880,00 1 250,13 21,3% 1 250,13 100,0% 1 250,09 100,0% 1 250,09 21,3%

Transferências Correntes 1 614 316,00 1 516 132,31 93,9% 1 516 132,31 100,0% 1 504 132,37 99,2% 1 504 132,37 93,2%

Outras Despesas Correntes 140 703,00 105 658,58 75,1% 105 658,58 100,0% 104 912,58 99,3% 104 839,87 74,5%

Despesas Correntes 12 355 296,00 11 443 695,73 92,6% 11 415 761,27 99,8% 11 055 523,29 96,8% 10 921 110,55 88,4%

Aquisição de Bens de Capital 2 372 748,00 1 559 768,21 65,7% 1 491 400,67 95,6% 1 394 195,42 93,5% 1 394 195,42 58,8%

Transferências Capital 164 736,00 136 662,28 83,0% 136 662,28 100,0% 132 795,26 97,2% 132 795,26 80,6%

Ativos Financeiros 1,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Passivos Financeiros 187 882,00 187 842,85 100,0% 187 842,85 100,0% 187 842,85 100,0% 187 842,85 100,0%

Outras Despesas de Capital 1 502,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Despesa Capital 2 726 869,00 1 884 273,34 69,1% 1 815 905,80 96,4% 1 714 833,53 94,4% 1 714 833,53 62,9%

Total da Despesa 15 082 165,00 13 327 969,07 88,4% 13 231 667,07 99,3% 12 770 356,82 96,5% 12 635 944,08 83,8%

%           

pago
Análise Orçamental Dotada Cabimentado

% 

cabiment.
Comprometido

% 

comprom.
Realizado

% 

realizada
Pago

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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1.3.3. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA 

Pela análise do quadro abaixo exposto, observa-se que a orgânica 0102 – Câmara Municipal tem 

o maior peso da despesa, na ordem dos 98% e com uma taxa de execução de 83,6%. 

 

Quadro n.º 16 – Despesa por classificação orgânica – 2020 e 2021 

Administração Autárquica 01 15 082 165,00 12 770 356,82 12 635 944,08 83,8%

Assembleia Municipal 0101 16 620,00 10 785,00 10 785,00 64,9%

Câmara Municipal 0102 14 871 782,00 12 570 478,88 12 436 066,14 83,6%

Operações Financeiras 0103 193 763,00 189 092,94 189 092,94 97,6%

Administração Autárquica 01 15 028 126,05 12 658 401,10 12 525 767,68 83,3%

Assembleia Municipal 0101 18 120,00 8 383,96 8 308,36 45,9%

Câmara Municipal 0102 14 791 293,05 12 438 310,46 12 305 752,64 83,2%

Operações Financeiras 0103 218 713,00 211 706,68 211 706,68 96,8%

2021

2020

Designação Orgânica Orçado Realizado Pago % Execução

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Constata-se que houve um aumento de 0,9% das despesas de 2021 em relação a 2020, nas 

classificações orgânicas, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Mas também houve uma 

diminuição das despesas nas operações financeiras. Verifica-se uma gestão equilibrada da 

execução do orçamento, resultante do exercício de uma gestão racionalizada, rigorosa, 

equilibrada e transparente, motivada pelo cumprimento da maximização dos recursos 

disponíveis em prol do desenvolvimento concertado do Município. 
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1.3.4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

Passaremos em seguida à apresentação dos mapas, que nos demonstram as diferenças entre os 

montantes previstos e os realizados no tocante às despesas que figuram nas Grandes Opções do 

Plano (A.M.R. e P.P.I.). 

 

Quadro n.º 17 – Execução das Atividades Mais Relevantes - 2021 

Código Descrição

Montante 

Previsto ano de 

2021

Montante 

Executado ano de 

2021

Nível de 

Execução 

Anual

110 Serviços Gerais da Administração Pública 1 269 065,00 1 004 631,19 79,16%

121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 706 470,00 606 228,14 85,81%

211 Educação - Ensino não Superior 541 251,00 479 824,02 88,65%

220 Saúde 50 319,00 33 565,68 66,71%

232 Acção Social 251 066,00 195 952,00 78,05%

241 Habitação 23 101,00 9 239,76 40,00%

242 Ordenamento do Território 7 930,00 6 150,00 77,55%

243 Saneamento 439 020,00 497 812,97 113,39%

244 Abastecimento de Água 1 010 800,00 996 523,20 98,59%

245 Resíduos Sólidos 242 901,00 175 212,97 72,13%

246
Protecção do Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza
54 821,00 46 931,06 85,61%

251 Cultura 265 082,00 217 782,85 82,16%

252 Desporto, Recreio e Lazer 395 763,00 272 096,99 68,75%

310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura. Caça e Pesca 6 000,00 5 850,00 97,50%

320 Indústria e Energia 691 532,00 509 657,09 73,70%

331 Transportes Rodoviários 60 000,00 58 238,24 97,06%

341 Mercados e Feiras 27 487,00 11 609,73 42,24%

342 Turismo 65 336,00 10 491,20 16,06%

350 Outras Funções Económicas 179 501,00 167 529,67 93,33%

6 287 445,00 5 305 326,76 84,38%Total
 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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Gráfico n.º 9 - Atividades Mais Relevantes 2021 - Execução 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Quadro n.º 18 – Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2021 

Código Descrição

Montante 

Previsto ano de 

2021

Montante 

Executado ano de 

2021

Nível de 

Execução 

Anual

110 Serviços Gerais da Administração Pública 461 568,00 169 835,90 36,80%

120 Segurança e Ordem Pública 33 500,00 28 617,30 85,42%

121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 85 638,00 82 476,23 96,31%

211 Educação - Ensino não Superior 76 200,00 37 902,07 49,74%

212 Serviços Auxiliares de  Ensino 1,00 0,00 0,00%

232 Acção Social 502,00 0,00 0,00%

241 Habitação 27 990,00 4 332,98 15,48%

242 Ordenamento do Território 626 649,00 365 795,25 58,37%

243 Saneamento 52 354,00 52 322,39 99,94%

244 Abastecimento de Água 328 601,00 191 808,61 58,37%

245 Resíduos Sólidos 48 800,00 34 393,37 70,48%

246
Protecção do Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza
166 618,00 26 670,39 16,01%

251 Cultura 9 213,00 3 211,01 34,85%

252 Desporto, Recreio e Lazer 29 604,00 16 718,38 56,47%

320 Indústria e Energia 1,00 0,00 0,00%

331 Transportes Rodoviários 360 700,00 336 843,77 93,39%

341 Mercados e Feiras 7 501,00 2 181,80 29,09%

342 Turismo 56 308,00 40 968,38 72,76%

350 Outras Funções Económicas 1 000,00 0,00 0,00%

2 372 748,00 1 394 077,83 58,75%Total
 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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Gráfico n.º 10 - Plano Plurianual de Investimentos 2021 - Execução 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Quadro n.º 19 – Execução das Grandes Opções do Plano - 2021 

Código Descrição

Montante 

Previsto ano de 

2021

Montante 

Executado ano de 

2021

Nível de 

Execução 

Anual

110 Serviços Gerais da Administração Pública 1 730 633,00 1 174 467,09 67,86%

120 Segurança e Ordem Pública 33 500,00 28 617,30 85,42%

121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 792 108,00 688 704,37 86,95%

211 Educação - Ensino não Superior 617 451,00 517 726,09 83,85%

212 Serviços Auxiliares de  Ensino 1,00 0,00 0,00%

220 Saúde 50 319,00 33 565,68 66,71%

232 Acção Social 251 568,00 195 952,00 77,89%

241 Habitação 51 091,00 13 572,74 26,57%

242 Ordenamento do Território 634 579,00 371 945,25 58,61%

243 Saneamento 491 374,00 550 135,36 111,96%

244 Abastecimento de Água 1 339 401,00 1 188 331,81 88,72%

245 Resíduos Sólidos 291 701,00 209 606,34 71,86%

246
Protecção do Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza
221 439,00 73 601,45 33,24%

251 Cultura 274 295,00 220 993,86 80,57%

252 Desporto, Recreio e Lazer 425 367,00 288 815,37 67,90%

310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura. Caça e Pesca 6 000,00 5 850,00 97,50%

320 Indústria e Energia 691 533,00 509 657,09 73,70%

331 Transportes Rodoviários 420 700,00 395 082,01 93,91%

341 Mercados e Feiras 34 988,00 13 791,53 39,42%

342 Turismo 121 644,00 51 459,58 42,30%

350 Outras Funções Económicas 180 501,00 167 529,67 92,81%

8 660 193,00 6 699 404,59 77,36%Total

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 



 

  
 

  
Relatório de Gestão/2021  

 

 

Prestação de Contas 2021 

  38/92 

Gráfico n.º 11 – Execução das Grandes Opções do Plano – 2021. 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Verifica-se pela análise dos gráficos, atrás expostos, que a execução anual ao nível das Grandes 

Opções do Plano, é de 77,36% (execução das Atividades mais Relevantes de 84,38% e a execução 

do Plano Plurianual de Investimentos de 58,75%), o que se considera positivo. 

No cômputo geral, praticamente todos os programas das Grandes Opções do Plano, apresentam 

uma execução significativa, demonstrando o empenho, esforço e boa gestão dos recursos 

disponíveis por parte do executivo. 
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1.4. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SERVIÇO DA DÍVIDA 

Os empréstimos bancários contraídos pelo município fazem parte do passivo não corrente e 

corrente. Esta dívida resulta da utilização de empréstimos contraídos junto de instituições 

bancárias a seguir identificadas, para a realização de investimentos. 

 

Quadro n.º 20 – Empréstimos bancários – capital em dívida, em 2020 e 2021 

2021 2020

Remodelação e Modernização do Mercado Municipal C.C.A.M. 126 875,72 182 976,80 -30,7%

Construção da Circular Norte - 2ª fase C.C.A.M. 78 318,67 113 126,98 -30,8%

Construção de obras de Pavimentação e Renovação Urbana e aquisição de 

Prédio Urbano situado na Rua João Rosa Beatriz, em São Brás de Alportel
C.C.A.M. 453 344,31 167 818,30 170,1%

Piscinas Municipais Cobertas
Novo 

Banco 
110 096,17 198 173,11 -44,4%

Centro Escolar de S. Brás de Alportel C.G.D. 13 284,76 22 141,28 -40,0%

TOTAL 781 919,63 684 236,47 14,3%

Designação
CAPITAL EM DÍVIDA Variação (%)  

2021-2020

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

O capital em dívida a 31 de dezembro de 2021, relativo a empréstimos não correntes e 

correntes, é de € 575.707,67 e de € 206.211,96 respetivamente, totalizando um valor de € 

781.919,63.  

O valor do capital em dívida aumentou em relação ao ano de 2020, em cerca de 14,3%, 

justificado pela utilização do novo empréstimo, contratualizado no ano de 2020 com a C.C.A.M. 

no valor de € 490.860,00, tendo já sido utilizado até ao final de 2021, o valor de € 453.344,31.  

 

Pela análise comparativa dos serviços da dívida entre os anos de 2020 e 2021 - quadro n.º 21 - 

observamos que os encargos com os empréstimos em 2021 apresentam um decréscimo de 3,6% 

em relação ao ano de 2020, reflexo do decréscimo moderado ao nível de juros, e das 

amortizações pagas. 

Relativamente ao decréscimo dos juros, justifica-se pelo facto de maioritariamente os 

empréstimos deste município se encontrarem indexados à taxa de juro Euribor, sendo que esta 

taxa nos anos transatos apresentou flutuação descendente atingindo valores negativos. 
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Quadro n.º 21 – Análise comparativa dos serviços da dívida - 2020 e 2021 

Juros Pagos 1 250,09 1 475,02 -15,2%

Amortização 187 842,85 194 589,68 -3,5%

Total 189 092,94 196 064,70 -3,6%

Designação 2020
Variação (%)  

2021-2020
2021

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Quadro n.º 22 – Evolução do serviço da dívida - 2016 a 2021 

2016 377 457,00 9 875 431,61 3,82%

2017 336 696,78 11 518 052,60 2,92%

2018 439 540,85 12 504 960,75 3,51%

2019 272 084,31 12 681 310,70 2,15%

2020 196 064,70 12 525 767,68 1,57%

2021 189 092,94 12 635 944,08 1,50%

Anos
Juros + 

Amortização
Despesa Total %

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Verifica-se que estes encargos em relação às despesas totais têm apresentado oscilações pouco 

significativas, no entanto no ano em análise o valor apresentado ser um dos menores dos 

últimos anos. 
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1.5. RESULTADO ORÇAMENTAL 

No quadro seguinte observa-se a receita total cobrada e a despesa total paga nos últimos quatro 

anos, bem como os respetivos saldos de gerência a incorporar no orçamento seguinte. 

Quadro n.º 23 – Receita vs Despesa vs Saldo de Gerência – 2018 a 2021 

Designação 2018 2019 2020 2021

Receita total cobrada 13 634 358,41 13 512 550,75 13 420 175,68 15 199 073,10

Despesa total paga 12 504 960,75 12 681 310,70 12 525 767,68 12 635 944,08

Saldo para a gerência 

seguinte
1 129 397,66 831 240,05 894 408,00 2 563 129,02

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

Verifica-se que o saldo de gerência do ano de 2021 a incorporar no ano seguinte sofreu um 

grande crescimento em relação ao ano anterior, fruto do aumento da receita cobrada. 

Gráfico n.º 12 – Receita vs Despesa vs Saldo de Gerência – 2018 a 2021 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

Neste gráfico, permite-nos visualizar a receita total cobrada e da despesa total paga nos anos de 

2018 a 2021. Verifica-se um aumento substancial da receita total cobrada e por conseguinte do 

saldo de gerência no ano de 2021. 
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Quadro n.º 24 – Resultado Orçamental - 2021 

Resultado Orçamental 2021

(1) Receitas correntes cobradas 12 419 461,91

(2) Despesas correntes pagas 10 921 110,55

(3) Saldo corrente (1-2) 1 498 351,36

(4) Receitas de capital cobradas
1 880 858,06

(5) Despesas de capital pagas
1 714 833,53

(6) Saldo de capital (4-5) 166 024,53

(7) Reposições não abatidas 4 345,13

(8) Saldo da gerência anterior incorporado 894 408,00

(9) Receitas totais (1+4+7+8) 15 199 073,10

(10) Despesas totais (2+5) 12 635 944,08

(11) Saldo orçamental do exercício (9-10) 2 563 129,02

(12) Saldo de gerência anterior por incorporar 0,00

(13) Saldo orçamental acumulado (11+12) 2 563 129,02
 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

 

Neste quadro, é exposto o resultado orçamental de 2021, verificando-se uma poupança corrente 

no montante de € 1.498.351,36, e uma poupança de capital no valor de € 166.024,53. Com a 

incorporação do saldo de gerência do ano anterior, no montante de € 894.408,00 e as reposições 

não abatidas no valor de € 4.345,13, perfaz um saldo orçamental acumulado de 2.563.129,02€. 
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1.6. PRINCIPAIS INDICADORES ORÇAMENTAIS 

No quadro seguinte, apresenta-se a evolução dos principais indicadores orçamentais dos anos 

2020 e 2021. 

Quadro n.º 25 – Evolução dos principais indicadores orçamentais - 2020 e 2021 

2021 2020
Variação (%)  

2021-2020

Impostos Diretos / Receitas Correntes 37,0% 33,1% 12,0%

Impostos indirectos / Receitas Correntes 0,0% 0,02% -100,0%

Impostos (Diretos+Indiretos) / Receitas Totais 30,3% 27,8% 9,0%

Transferências Correntes / Receitas Correntes 37,4% 39,0% -4,2%

Transf. da Adm. Central (Corrente FEF+FSM+IRS+IVA) / Receitas Correntes 31,1% 32,9% -5,5%

Transferências Capital / Receitas de Capital 84,5% 87,3% -3,2%

Transferências da Adm. Central (Capital FEF+Art.º 35.º) / Receitas Capital 32,1% 42,6% -24,7%

Transferências (Correntes+Capital) / Receitas Totais 41,0% 41,4% -0,8%

Passivos Financeiros / Receitas de Capital 41,6% 51,7% -19,6%

Receitas Correntes / Receitas Totais 81,7% 83,9% -2,6%

Receitas de Capital / Receitas Totais 12,4% 9,9% 25,5%

Receita Própria / Receitas Totais 51,2% 51,2% 0,0%

Pessoal / Despesas Correntes 48,6% 50,4% -3,5%

Aquisição de Bens e Serviços / Despesas Correntes 36,6% 36,4% 0,6%

Transferências Correntes / Despesas Correntes 13,8% 12,4% 10,6%

Aquisição de Bens de Investimento / Despesas de Capital 81,3% 86,2% -5,6%

Transferências de Capital / Despesas de Capital 7,7% 4,1% 87,2%

Juros + Amortização / Despesa Total 1,5% 1,6% -4,6%

Passivos Financeiros / Despesas de Capital 45,6% 31,7% 43,9%

Despesas Correntes / Despesas Totais 86,4% 82,8% 4,4%

Despesas de Capital / Despesas Totais 13,6% 17,2% -21,3%

Cobertura  das Despesas pela receita 1,20 1,07 12,3%

Receitas próprias de Funcionamento (1) 13 528 747,54 12 169 851,21 11,2%

Despesas Correntes + Passivos Financeiros 11 703 030,18 11 050 544,82 5,9%

Notas:

(1) De acordo com o SNC-AP correspondem às Receitas Totais abatidas das Transferencias da U.E. e dos Passivos Financeiros (empréstimos).

Indicadores Orçamentais de Estrutura

Da Receita

Da Despesa

Da Capacidade Financeira

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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2. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

No âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas passam, 

sobretudo, por proporcionar informação útil aos seus, para efeitos de responsabilização pela 

prestação de contas e para a tomada de decisões. 

 

A análise económico-financeira que agora se apresenta sintetiza os resultados alcançados pelo 

Município, bem como a sua situação patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2021. 

 

2.1. BALANÇO – ESTRUTURA E EVOLUÇÃO 

Pela leitura e análise do quadro abaixo, é possível visualizar a situação patrimonial do Município, 

através das mutações ocorridas nas diferentes massas patrimoniais, bem como a sua evolução 

no período 2020-2021. 

Pela análise dos Balanços dos anos 2020 e 2021, presentes no quadro e gráficos abaixo, verifica-

se ao nível do Ativo um aumento relativamente ao ano de 2020, no valor de € 873.872,81, ou 

seja um aumento de 3%. Os ativos fixos tangíveis representam 84,9% do total do ativo, vindo a 

rúbrica caixas e depósitos, logo a seguir, com a percentagem de 9,5%. Esta última rúbrica teve 

um crescimento de 131,4% em comparação com o ano de 2020. 

Verifica-se que a percentagem do património líquido total, é de 92,7 e representa um valor 

muito significativo no quadro geral de situação, e isso justifica-se pelo facto de praticamente 

todo o património da Autarquia se encontrar inventariado, valorizado e regularizado, muito 

embora o valor da mesma, anualmente venha a diminuir pelo reforço dos resultados líquidos 

negativos, que se justificam pelo valor elevado em amortizações do exercício e o facto dos 

fundos comunitários recebidos no ano em análise serem classificados em proveitos diferidos – 

subsídios para o investimento e não diretamente na classe 7 – proveitos e ganhos do exercício. 

Incluem-se na conta subsídios para o investimento - proveitos diferidos - os apoios associados a 

ativos sujeitos a amortizações. Estes apoios vão sendo transferidos, numa base sistemática para 

a conta de proveitos – “proveitos e ganhos extraordinários” anualmente e proporcionalmente na 

medida que foram contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam. 

 

 

 

 



 

  
 

  
Relatório de Gestão/2021  

 

 

Prestação de Contas 2021 

  45/92 

Quadro n.º 26 – Balanço em 2020 e 2021 

Ativos fixos tangíveis 24 218 367,66 84,9% 24 983 438,13 90,2% -3,1%

Ativos intangíveis 141 197,51 0,5% 141 237,13 0,5% 0,0%

Participações financeiras 562 916,00 2,0% 572 903,41 2,1% -1,7%

Ativo não corrente 24 922 481,17 87,4% 25 697 578,67 92,8% -3,0%

Inventários 135 831,31 0,5% 148 020,36 0,5% -8,2%

Devedores p/ transf. E súbsídios não reembol. 0,00 0,0% 419,41 0,0% 0,0%

Clientes, contribuintes e utentes 322 166,07 1,1% 303 456,13 1,1% 6,2%

Estado e Outros entes públicos 202 067,04 0,7% 164 585,64 0,6% 22,8%

Outras contas a receber 214 797,32 0,8% 190 497,85 0,7% 12,8%

Diferimentos 16 367,07 0,1% 24 263,46 0,1% -32,5%

Caixa e depósitos 2 710 309,22 9,5% 1 171 324,87 4,2% 131,4%

Ativo corrente 3 601 538,03 12,6% 2 002 567,72 7,2% 79,8%

Ativo total 28 524 019,20 100,0% 27 700 146,39 100,0% 3,0%

Património/Capital 49 067 848,67 172,0% 49 067 848,67 177,1% 0,0%

Resultados transitados -29 709 788,78 -104,2% -28 435 001,68 -102,7% 4,5%

Outras variações no património líquido 7 135 483,39 25,0% 6 220 565,71 22,5% 14,7%

Resultado Líquido do Exercício -64 467,55 -0,2% -1 264 799,69 -4,6% -94,9%

Património Líquido Total 26 429 075,73 92,7% 25 588 613,01 92,4% 3,3%

Financiamentos obtidos (não corrente) 575 707,67 2,0% 496 428,28 1,8% 16,0%

Outras contas a pagar (não corrente) 133 465,51 0,5% 263 034,05 0,9% -49,3%

Passivo não corrente 709 173,18 2,5% 759 462,33 2,7% -6,6%

Fornecedores (corrente) 218 002,32 0,8% 58 246,07 0,2% 274,3%

Estado e outros entes públicos (corrente) 131 439,05 0,5% 118 306,32 0,4% 11,1%

Financiamentos obtidos (corrente) 206 211,96 0,7% 187 808,19 0,7% 9,8%

Fornecedores de investimento (corrente) 236,16 0,0% 7 093,04 0,0% -96,7%

Outras contas a pagar (corrente) 728 954,39 2,6% 873 328,77 3,2% -16,5%

Diferimentos 100 926,41 0,4% 107 288,66 0,4% -5,9%

Passivo corrente 1 385 770,29 4,9% 1 352 071,05 4,9% 2,5%

Passivo Total 2 094 943,47 7,3% 2 111 533,38 7,6% -0,8%

Património Líquido e Passivo Total 28 524 019,20 100,0% 27 700 146,39 100,0% 3,0%

Ativo

Património Líquido e Passivo

Descrição 2021
Peso 2021 

(%)
2020

Peso 2020 

(%)

Variação (%) 

2021-2020

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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Gráfico n.º 13 – Ativo – Peso da Estrutura - 2020 e 2021. 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

Gráfico n.º 14– Património Líquido e Passivo - 2020 e 2021. 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

Em relação ao passivo total, no ano de 2021 atingiu o valor de 2,1 milhões de euros, sendo o 

peso da estrutura do Património Líquido e Passivo de 7,3%, sendo constituído em 34% por 

passivo não corrente e 66% por passivo corrente. 

Comparando com o período homólogo, o total do passivo teve uma variação negativa de 0,8%, 

que resulta da diminuição da rúbrica diferimentos, outras contas a pagar (corrente e não 

corrente) e de fornecedores de investimento. Por outro lado, as rúbricas de fornecedores, Estado 
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e outros entes públicos e financiamentos obtidos (corrente e não corrente) tiveram um 

acréscimo de 274,3%, 11,1% e 14,3 respetivamente. Esta redução no total do passivo, no valor 

de 16,6 mil euros, demonstra o esforço do executivo em manter uma gestão rigorosa dos seus 

recursos, efetuar os pagamentos dos seus compromissos nos prazos estabelecidos, não tendo 

pagamentos em atraso. 

 

2.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – ESTRUTURA E EVOLUÇÃO 

Quadro n.º 27 – Demonstração de Resultados – 2020 e 2021 

CMVMC 1 009 113,76 7,6% 966 791,51 7,3% 4,4%

Fornecimento e serviços externos 3 027 406,61 22,9% 2 787 340,96 20,9% 8,6%

Gastos com pessoal 5 359 991,75 40,6% 5 363 296,80 40,2% -0,1%

Transferências e subsídios concedidos 1 611 494,42 12,2% 1 361 646,47 10,2% 18,3%

Imparidade de dívidas a receber 21 866,02 0,2% 21 790,61 0,2% 0,3%

Outros gastos 209 026,94 1,6% 30 601,87 0,2% 583,1%

Gastos de depreciação e amortização 1 973 280,24 14,9% 2 800 608,67 21,0% -29,5%

Juros e gastos similares suportados 2 510,40 0,0% 2 639,47 0,0% -4,9%

Gastos total 13 214 690,14 100,0% 13 334 716,36 100,0% -0,9%

Impostos, contribuições e taxas 5 455 551,58 41,5% 4 562 654,06 37,8% 19,6%

Vendas 1 013 430,12 7,7% 967 917,05 8,0% 4,7%

Prestações de serviços e concessões 849 448,01 6,5% 811 297,11 6,7% 4,7%

Transferências e subsídios correntes obtidos 4 795 438,02 36,5% 4 390 753,61 36,4% 9,2%

Provisões (reduções) 0,00 0,0% 39 602,94 0,3% -100,0%

Outros rendimentos 1 036 354,86 7,9% 1 233 415,68 10,2% -16,0%

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,0% 64 276,22 0,5% -100,0%

Rendimento Total 13 150 222,59 100,0% 12 069 916,67 100,0% 9,0%

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento 1 911 323,09 1 474 172,23 29,7%

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -61 957,15 -1 326 436,44 -95,3%

Resultado líquido do período -64 467,55 -1 264 799,69 -94,9%

Gastos

Rendimentos

Descrição 2021
Peso 2021 

(%)
2020

Peso 2020 

(%)

Variação (%) 

2021-2020

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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Pela análise do quadro anterior, podemos verificar um aumento dos rendimentos em 9,0% 

comparativamente ao ano de 2020, vindo em grande parte do aumento de cobrança de impostos 

diretos, tais como o IMT. Durante o ano de 2021, na sequência da pandemia COVID-19, manteve-

se à mesma como no ano anterior, a isenção das tarifas de água, saneamento, resíduos sólidos, a 

isenção das taxas na Ocupação de Espaço Público e Publicidade e a isenção das Rendas de 

Espaços Comerciais e Bancas em espaços municipais. 

A partir do ano 2020, foi alterado a contabilização dos valores das transferências e subsídios de 

capital obtidos (Fundo de Equilíbrio Financeiro e Art.º 35, n.º 3 da Lei n.º 73/2013) que passou a 

ser contabilizado no património líquido do município, ao invés de ir a rendimentos como 

acontecia no passado. O valor em causa, no ano de 2020 e 2021 foi de 584.029 euros e 624.040 

euros, respetivamente, que não vão para a conta de rendimentos, mas sim para a conta 59391. 

Gráfico n.º 15 – Gastos – Peso da Estrutura - 2020 e 2021 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

A rúbrica denominada de gastos com pessoal representa 40,6% da estrutura total de gastos e 

tendo uma ligeira diminuição de 0,1% em relação ao valor gasto no ano de 2020. 

Os gastos de depreciações e amortizações do exercício no valor de € 1.973.280,24 registam a 

depreciação dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e dos bens de domínio público, atribuída ao 

exercício. O seu valor elevado justifica-se pelo facto de praticamente todo o património 

imobilizado da Autarquia se encontrar inventariado e valorizado e do incremento de mais 

imobilizado, por conta do investimento realizado durante o ano 2021. Não obstante o valor 
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houve um decréscimo de 29,5% em comparação com o ano de 2020, fruto da alteração para o 

novo normativo em vigor SNC-AP. 

No ano de 2021, a rúbrica fornecimentos e serviços externos, representou 22,9% do peso da 

estrutura de gastos, acentuado pelo aumento de 8,6% em relação ao valor do ano anterior. 

Gráfico n.º 16 – Rendimentos – Peso da Estrutura - 2020 e 2021 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 

As rubricas de impostos, contribuições e taxas e as transferências e subsídios correntes obtidos, 

perfazem 41,5% e 36,5% respetivamente na estrutura de rendimentos, sendo estas a que 

contribuem mais. 

Gráfico n.º 17 – Resultados - 2020 e 2021 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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Os resultados antes de depreciações e gastos de financiamento, do ano de 2021 são positivos no 

valor de €1.911.323,09. Em comparação com o ano de 2020 houve um acréscimo de 29,7%, 

fruto do aumento de rendimentos e da diminuição de gastos. 

O resultado operacional (antes de gastos de financiamento), do ano de 2021 é negativo no valor 

de €61.957,15, para o qual sofreu uma diminuição de 95,3 % em relação a 2020. 

Neste sentido, verifica-se um resultado líquido do período negativo, no valor de € 64.467,55. 

Este valor deve-se fundamentalmente ao facto das amortizações de exercício apresentarem no 

peso da estrutura de gastos 14,9%. De salientar que estes gastos representam a depreciação dos 

ativos, não constituindo assim, saídas físicas e ao facto, entretanto já escalpelizado, relativo às 

receitas dos fundos comunitários serem contabilizadas como “Proveitos Diferidos”, aquando do 

seu recebimento.  

O cash-flow gerado (soma algébrica do resultado liquido, amortizações e provisões) é positivo o 

que garante a estabilidade da Câmara e a sua política de reforço do investimento. 

(€ -64.467,55 + € 1.973.280,24 + € 21.866,02) > 0 

 

2.3. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

Os rácios estabelecem relações entre contas e agrupamentos de contas das demonstrações 

financeiras, balanço e demonstração dos resultados, para quantificar factos, detetar anomalias e 

fazer comparações no tempo. De seguida encontram-se os principais indicadores económico-

financeiros. 

A Liquidez Geral permite medir a capacidade de o município cumprir os seus compromissos de 

curto prazo à medida que estes se vão vencendo. Este rácio é dado pelo quociente entre o Ativo 

Corrente, ou seja, aquilo que a autarquia pode transformar em dinheiro no prazo de um ano e o 

Passivo Corrente, ou seja aquilo que a autarquia teve de pagar nesse período. Para que 

financeiramente se verifique equilíbrio financeiro, este rácio deverá ser superior a 1, o que 

indica que os fundos utilizáveis pela autarquia cobrem as dívidas de curto prazo. 

A Solvabilidade indica a capacidade da autarquia, com os seus recursos próprios, tem para 

enfrentar o futuro, solvendo os seus compromissos a curto e médio e longo prazo, isto é, a 

capacidade de pagar as dívidas. Traduz a posição de independência da autarquia pagar as suas 

dívidas e é dado pela relação entre o seu património líquido (para as autarquias) e o passivo 

total. Um valor superior a 1 significa que o valor do património é suficiente para cobrir todas as 

dívidas e inferior a 1 que está impossibilitado de satisfazer todos os seus compromissos com 

meios próprios. Quanto maior for o rácio, maior será a estabilidade financeira da entidade 
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O rácio do Endividamento indica a capacidade do município de cumprimento das suas dívidas, 

quanto menor for o seu valor maior a sua estabilidade financeira, o que revela boa saúde do 

município a este nível. 

Quadro n.º 28 – Indicadores económico-financeiros 

Indicadores Rácio 2021 2020
Variação (%)  

2021-2020

Autonomia Financeira Património Líquido / Ativo 92,66% 92,38% 0,3%

Solvabilidade Património Líquido / Passivo 12,62 12,12 4,1%

Endividamento Passivo / Ativo 7,34% 7,62% -3,7%

Endividamento Não Corrente Passivo Não Corrente / Ativo 2,49% 2,74% -9,3%

Liquidez Geral Ativo Corrente / Passivo Corrente 2,60 1,48 75,5%

Liquidez Reduzida (Ativo Corrente-Inventário) / Passivo Corrente 2,50 1,37 82,3%

Liquidez Imediata Disponibilidades / Passivo Corrente 1,96 0,87 125,8%

Rendimento do Património Líquido Resultado Líquido / Património Líquido -0,24% -4,94% -95,1%
 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial. 

Dos rácios económico-financeiros analisados, constata-se que o Município apresenta boa 

capacidade de liquidez, nomeadamente a imediata, razão pela qual este município não apresenta 

dívidas em atraso. 

O Rácio de Solvabilidade da Autarquia apresenta valores extraordinariamente altos. No ano em 

análise apresenta um rácio de 12,62, a qual se justifica pelo facto de estarmos perante uma 

realidade completamente diferente da empresarial, em que o ativo nas autarquias é constituído 

fundamentalmente por um imobilizado de bens de domínio público, acresce que estes bens, 

enquanto pertencentes ao domínio público, pela sua natureza jurídica, estão fora do comércio 

jurídico-privado e por isso não são passíveis de alienação, ou seja, apresentam um grau de 

disponibilidade nula. 
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2.4. LIMITE DA DÍVIDA E EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

Em conformidade com a Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) estão 

estabelecidos os seguintes critérios para o limite da divida total da autarquia: 

- De acordo com o artigo 52º da referida lei, a dívida total de Operações Orçamentais do 

Município, incluindo as entidades previstas no artigo 54 º, da mesma lei, não pode ultrapassar, 

em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três 

exercícios anteriores. 

- A dívida total de operações do município engloba os empréstimos, os contratos de locação 

financeira e quaisquer outras formas de endividamento, bem como todos os débitos a terceiros 

de correntes de operações orçamentais. 

No quadro seguinte, apresentamos a situação no ano de 2021 do Município de São Brás de 

Alportel face ao limite da dívida total. 

Quadro n.º 29 – Limite da dívida total 

33 664 409,46

10 830 218,13

11 570 379,15

11 263 812,18

11 221 469,82

16 832 204,73

0,00

218 002,32

131 314,05

781 919,63

236,16

3 061,79

3 835,28

0,00

3 835,28

1 138 369,23

16 832 204,73

874 988,59

15 957 216,14

3 191 443,23

37 515,69

2 890 546,90

(1) Al. b) do n.º 3 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3/09, republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16/08

5.     Dívidas das entidades relevantes para efeitos de apuramento da Dívida Total

5.1.     Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2

5.2.     CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve

6.     Dívida total a 31/12/2021 excluíndo operações extraorçamentais (6)=(4)+(5)

APURAMENTO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO

7.     Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2021

8.     Montante da dívida total em 01/01/2021 (excluíndo operações extraorçamentais)

9.     Margem absoluta (9)=(7)-(8)

10.     Margem utilizável (20%(1)) (10)=(9)*20%

11.     Montante de empréstimos já contratualizados e não refletidos na dívida

12.     Margem efetivamente disponível para endividamento (12)=(10)-(11)+[(8)-(6)]

4.6.     2785 - Sindicatos + 2789 - Outros Credores

1.2.      Receita corrente cobrada em 2019

1.3.      Receita corrente cobrada em 2020

2.     Média da receita (2)=(1)/3

3.     1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos 3 anos

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL

4.     Dívida total das operações orçamentais do Município
1 134 533,95

(desagregar por contas patrimoniais)

4.1.     2029 - Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis

4.2.     221 - Fornecedores C/C + 225 - Fornecedores faturas em recepção e conferencia

4.3.     24 - Estado e Outros Entes Públicos

4.4.     25 - Financiamentos Obtidos

4.5.     2711 - Forn. de invest. C/C  + 2712 -  Forn. de Invest. Faturasem recepção e conferencia 

1.1.      Receita corrente cobrada em 2018

APURAMENTO DO LIMITE DA “DÍVIDA TOTAL” PARA 2021

1.     Total da receita cobrada nos últimos 3 anos
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O município de São Brás de Alportel cumpre o limite de endividamento a 31/12/2021, na 

medida que o valor da margem absoluta é superior a zero, ou seja, a divida total é inferior ao 

limite da dívida conforme art.º 52 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 

De acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 52.º da referida lei, os municípios que cumprem o 

limite da dívida, só podem aumentar a dívida, em cada exercício, no valor correspondente a 20% 

da margem absoluta disponível no início de cada um dos exercícios. 

Tendo em consideração que o limite de endividamento a 01/01/2021 é de € 3.743.390,12 e que 

a dívida total a 31/12/2021 é de 1.138.369,23€, podemos afirmar que, no final do exercício de 

2021, o Município cumpriu o limite de endividamento fixado para o ano: 

 

- (Margem utilizável 20% a 01/01/2021 - Montante de empréstimos já contratualizados e não 

refletidos na dívida a 01/01/2021 + Montante da dívida total em 01/01/2021) > dívida total a 

31/12/2021: 

(€ 3.191.443,23 – € 323.041,70 + € 874.988,59) > €1.338.369,23 

€ 3.743.390,12 > € 1.338.369,23 

 

Verifica-se ainda pela análise dos cálculos, que a margem efetivamente disponível (por utilizar) a 

31/12/2021 é de € 2.890.546,90. 
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3. Contabilidade de Gestão 

Enquadramento e modelo concetual adotado 

O Município de São Brás de Alportel encetou um conjunto de procedimentos conducentes à 

implementação do Sistema de Contabilidade de Gestão, no ano de 2018, nos termos do n.º 

2.8.3.1. do POCAL. 

A implementação do Sistema de Contabilidade de Custos obrigou à integração da informação dos 

sistemas aplicacionais do ERP AIRC, relacionando os dados produzidos nas seguintes aplicações: 

 SNC – Sistema de Normalização Contabilística; 

 SCG - Sistema de Contabilidade de Gestão (Módulo existente na aplicação SNC); 

 GES – Sistema de Gestão de Stocks; 

 OAD – Sistema de Obras por Administração Direta; 

 SNP – Sistema de Normalização Patrimonial; 

 SGP – Sistema de Gestão de Pessoal; 

 SGF – Sistema de Gestão de Faturação. 

Na figura seguinte esquematiza o Modelo Concetual do Sistema de Contabilidade de Gestão 

adotado. 

Modelo n.º 1 - Modelo Concetual da Contabilidade de Gestão  

 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial  
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O SNC–AP aprovado pelo DL n.º 192/2015 de 11 de setembro, mais concretamente a NCP 27, 

veio também estabelecer a base para o desenvolvimento de um sistema de contabilidade de 

gestão nas Administrações Públicas, definindo os requisitos gerais para a sua apresentação, 

dando orientações para sua estrutura e desenvolvimento e prevendo requisitos mínimos para o 

seu conteúdo e divulgação. 

 

Face ao exposto, apresenta-se em seguida os resultados obtidos com o Sistema de Contabilidade 

de Gestão em 2021. 

 

Na análise do quadro seguinte, no qual se apresenta o Apuramento de Resultados por Função, 

podemos destacar que o peso das funções gerais corresponde a 48,5% do total dos gastos, que 

representam cerca de 6,4 milhões de euros. Esta função integra os órgãos da autarquia e os seus 

serviços de apoio nomeadamente, a área administrativa e financeira, recursos humanos, jurídico 

e urbanismo.  

No âmbito das funções sociais, que representam 41,9% dos gastos do município com 5,5 milhões 

de euros, destacamos as rúbricas do Ensino não superior, do abastecimento de água e do 

saneamento que contribuem com 23% do total de gastos desta função. 

Em relação às funções económicas, inferimos que representam 9,3% dos gastos totais, sendo a 

rúbrica transportes rodoviários a que tem maior peso no total dos gastos desta função, 

representando 60% desta. 

Para terminar, a função denominada de outras funções, tem um valor residual de 32.788,77€, 

perfazendo 0,3% do valor dos gastos totais do município. 

No que diz respeito aos resultados das funções, sublinhamos que o resultado final é igual ao 

resultado líquido do período, da parte financeira, ou seja – 64.467,55€.  As funções gerais 

apresentam um resultado positivo de 3,2 milhões, enquanto que nas funções sociais e 

económicas combinam, cada um, aproximadamente, resultados negativos no valor de 2 milhões 

e 1,2 milhões respetivamente. 
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Quadro n.º 30 - Mapa de Apuramento de Resultados por Funções – 2021 

Função Designação da Função Gastos Rendimentos Resultados

1 Funções Gerais € 6 420 705,73 € 9 602 076,04 € 3 181 370,31

111  Administração geral € 5 783 437,66 € 9 602 076,04 € 3 818 638,38

121  Proteção civil e luta contra incêndios € 637 268,07 € 0,00 -€ 637 268,07

122  Polícia municipal € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 Funções Sociais € 5 535 041,22 € 3 509 873,70 -€ 2 025 167,52

211  Ensino não superior € 1 477 013,29 € 284 240,29 -€ 1 192 773,00

212  Serviços auxiliares de ensino € 115 820,76 € 877 171,92 € 761 351,16

221  Serviços individuais de saúde € 27 532,39 € 0,00 -€ 27 532,39

232  Ação social € 215 111,93 € 240,00 -€ 214 871,93

241  Habitação € 52 140,64 € 37 068,74 -€ 15 071,90

242  Ordenamento do território € 9 526,99 € 6 394,82 -€ 3 132,17

243  Saneamento € 379 195,75 € 545 057,58 € 165 861,83

244  Abastecimento de água € 1 177 999,01 € 1 031 053,44 -€ 146 945,57

245  Resíduos sólidos € 670 868,61 € 690 251,12 € 19 382,51

246
 Proteção do meio ambiente e conservação da 

natureza
€ 293 141,42 € 1 244,48 -€ 291 896,94

251  Cultura € 445 414,73 € 3 151,42 -€ 442 263,31

252  Desporto, recreio e lazer € 669 436,52 € 33 999,89 -€ 635 436,63

253  Outras atividades cívicas e religiosas € 1 839,18 € 0,00 -€ 1 839,18

3 Funções Económicas € 1 233 832,86 € 45 951,29 -€ 1 187 881,57

310  Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca € 5 850,00 € 0,00 -€ 5 850,00

320  Indústria e energia € 197 947,16 € 0,00 -€ 197 947,16

331  Transportes rodoviários € 742 939,73 € 1 700,00 -€ 741 239,73

332  Transportes aéreos € 0,00 € 0,00 € 0,00

333  Transportes fluviais € 0,00 € 0,00 € 0,00

341  Mercados e feiras € 62 469,23 € 37 791,49 -€ 24 677,74

342  Turismo € 22 448,28 € 0,00 -€ 22 448,28

350  Outras funções económicas € 202 178,46 € 6 459,80 -€ 195 718,66

4 Outras Funções € 32 788,77 € 0,00 -€ 32 788,77

410  Operações da dívida autárquica € 0,00 € 0,00 € 0,00

420  Transferências entre administrações € 110,60 € 0,00 -€ 110,60

430  Diversas não especificadas € 32 678,17 € 0,00 -€ 32 678,17

€ 13 222 368,58 € 13 157 901,03 -€ 64 467,55

Apuramento de Resultados Por Funções - 2021

Total
 

Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial 
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Gráfico n.º 18 – Apuramento de Resultado por Funções – 2021 
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Fonte: Divisão Financeira e Patrimonial  

 

4. Impacto da pandemia Covid-19 

Quer o ano de 2021 quer o 2020 foram anos complexos e atípico no mundo, devido à pandemia 

provocada pelo Coronavírus – COVID 19. O município de São Brás de Alportel viu-se confrontado 

com uma nova realidade com enormes e novos desafios para os quais foi efetuado um esforço 

conjunto e articulado entre todos os setores e colaboradores do Município em prol da segurança 

e bem-estar da comunidade e para o efeito, foi criada a Estratégia Municipal de Combate à 

COVID 19, que engloba entre outra, medidas no âmbito, saúde pública, proteção civil, 

solidariedade, proteção individual, apoio à economia local e empresas. 
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O Município de São Brás de Alportel assumiu um papel relevante na implementação das medidas 

de mitigação dos efeitos da pandemia, abrangendo uma multiplicidade de respostas de que 

foram beneficiárias as famílias, as empresas e as instituições.  

As medidas excecionais e temporárias aprovadas tiveram um impacto, quer do lado da despesa, 

quer do lado da receita, de acordo com o refletido nos quadros seguintes. 

 

Quadro n.º 31 – Despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos da COVID-19 – 2020 a 2021 

2020 2021

Despesas com o pessoal 7 020,82 €           -  €                       7 020,82 €           

   Total de despesas com o pessoal - Obrigações 7 020,82 €              -  €                        7 020,82 €              

   Total de despesas com o pessoal - Despesas pagas líquidas 7 020,82 €              -  €                        7 020,82 €              

Aquisição de bens e serviços 157 826,19 €      37 030,40 €         194 856,59 €      

   Total de aquisição de bens e serviços - Obrigações 157 826,19 €         37 030,40 €           194 856,59 €         

   Total de aquisição de bens e serviços - Despesas pagas líquidas 157 826,19 €         37 030,40 €           194 856,59 €         

     Aquisição de bens - Obrigações 138 674,38 €         30 837,11 €           169 511,49 €         

     Aquisição de bens - Despesas pagas líquidas 138 674,38 €         30 837,11 €           169 511,49 €         

     Aquisição de serviços - Obrigações 19 151,81 €           6 193,29 €              25 345,10 €           

     Aquisição de serviços - Despesas pagas líquidas 19 151,81 €           6 193,29 €              25 345,10 €           

Transferências correntes 36 120,00 €         58 202,30 €         94 322,30 €         

   Total de transferências correntes - Obrigações 36 120,00 €           58 202,30 €           94 322,30 €           

   Total de Transferências correntes - Despesas pagas líquidas 36 120,00 €           58 502,30 €           94 622,30 €           

Despesas Correntes 200 967,01 €      95 232,70 €         296 199,71 €      

Aquisição de bens de capital 23 707,02 €         14 461,95 €         38 168,97 €         

   Aquisição de bens de capital - Obrigações 23 707,02 €           14 461,95 €           38 168,97 €           

   Aquisição de bens de capital - Despesas pagas líquidas 23 707,02 €           14 461,95 €           38 168,97 €           

Transferências de capital 53 196,49 €         -  €                       53 196,49 €         

   Total de transferências de capital - Obrigações 53 196,49 €           -  €                        53 196,49 €           

   Total de transferências de capital - Despesas pagas líquidas 53 196,49 €           -  €                        53 196,49 €           

Despesas de Capital 76 903,51 €         14 461,95 €         91 365,46 €         

Total 277 870,52 €      109 694,65 €      387 565,17 €      

Anos

TotalTipo de Despesa

Fonte:  Divisão Financeira e Patrimonial  

Em termos de despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos da Covid-19, constatamos 

que, quer as despesas correntes quer as despesas de capital, diminuíram no ano de 2021 em 

comparação com ano de 2020, fruto de maior investimento no inicio da pandemia. No total dos 

dois anos, já foram despendidos o valor de € 387.565,17. 
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Quadro n.º 32 – Receita não arrecadada – medidas Covid-19 – 2020 a 2021 

Descrição 2021 2020 Total

 Isenção de taxas Serviços de Abastecimentos de água, 

saneamento e Resíduos Sólidos
-65 669,72 € -45 706,81 € -111 376,53 €

Redução de eventos culturais, desportivos e recreativos -174 002,61 € -172 890,60 € -346 893,21 €

Isenção de Ocupação de Espaço Público, Publicidade e outras -38 442,54 € -31 386,31 € -69 828,85 €

Total -278 114,87 € -249 983,72 € -528 098,59 €

Fonte:  Divisão Financeira e Patrimonial  

 

No que concerne à receita não arrecadada em resultado das medidas implementadas por parte 

do município, verificamos que houve uma ligeira subida no ano de 2021 em comparação com o 

ano 2020, justificado em parte pelo facto de no ano de 2020 as medidas terem sido 

implementadas já no decorrer dos meses a seguir ao inicio da pandemia e comparativamente no 

ano de 2021, as medidas foram usufruídas praticamente durante o ano todo. 

O impacto em termos de receita não arrecadada, nos dois anos em análise, perfaz o montante de 

€ 528.098,59, valor bastante significativo no orçamento municipal. 

 

 

5.  Proposta de aplicação de resultados 

Em virtude do resultado líquido do exercício ser negativo, no valor global de € 64.467,55 

(sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos), 

propõe-se a sua aprovação e que o mesmo seja transferido para resultados transitados. 

 

Não havendo resultados positivos, não existe constituição ou reforço de reservas nem de 

património. 
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CAPÍTULO III – REPORTING DE ATIVIDADES 

1. COVID 19 – ESTRATÉGIA MUNICIPAL, MEDIDAS E AÇÕES 

1.1. 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 constituíram a prioridade da Câmara 

Municipal para fazer face à crise económica e social vivenciada durante todo o ano de 2021. 

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 de novas medidas. 

1.2. 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. 

Tratou-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 foi o objetivo da Campanha “Ajude-nos a Salvar 

Vidas”, que juntou muitas dezenas de profissionais, naturais ou residentes no concelho, a desempenhar a 

sua missão, nas mais diversas áreas, unidades e entidades da região, do país e até além-fonteiras, no 

combate contra a Covid-19 e à sua propagação. 

A campanha, 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 

pretendeu-se chegar a toda a comunidade, neste reconhecido Obrigado aos Heróis da pandemia.  
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1.3. POSTO DE COLHEITAS “DRIVE THRU”  

A testagem, fundamental no combate à pandemia, foi reforçada em São Brás de Alportel com o 

funcionamento de um Posto de Colheitas para Testes COVID 19, em sistema “Drive Thru”. Um espaço 

instalado pela Administração Regional de Saúde do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal, mediante 

aluguer da tenda para o posto de vacinação e disponibilização de recursos humanos para acolhimento e 

encaminhamento dos utentes. 

Localizado no Parque de Estacionamento das Piscinas Municipais Cobertas este Drive Thru foi ativado 

sempre que se verificou a necessidade de realização de um número significativo de testes, para assegurar 

maior celeridade no processo e evitar deslocação de são-brasenses para fora do concelho. 

1.4. CENTRO DE VACINAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

No âmbito do Plano Nacional de Vacinação, o Centro de Vacinação Rápida de São Brás de Alportel inici0u 

a vacinação em massa contra a COVID 19 no concelho no dia 27 de abril, preparado para funcionar sete 

dias por semana, com uma capacidade para vacinar 300 pessoas por dia. 

Para a concretização deste Centro, que resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal e a 

Administração Regional de Saúde, a autarquia adaptou o Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires às 

novas necessidades para assegurar um atendimento eficiente dos cidadãos assim como o cumprimento 

das regras de segurança, mediante um investimento de mais de €10.000,00  para o bom funcionamento 

deste espaço constituído por receção, salas de espera, três postos de vacinação, um ponto de preparação 

das vacinas, uma sala de recobro, sala de observação, 3 saídas de emergência, espaços para descanso e 

refeições dos profissionais afetos a este serviço, bem como balneários.  

A Câmara Municipal afetou ainda um conjunto de trabalhadores da autarquia ao serviço, de forma a 

garantir o número suficiente de profissionais nesta resposta que visa agilizar a vacinação e permitir o 

regresso à normalidade e à dinâmica da nossa economia local, que é tão premente. 

1.5. SAÚDE – PREVENÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO  

PROTOCOLO COM A UNIVERSIDADE DO ALGARVE – APOIO A PROJETO SOBRE A GAGUEZ 

No âmbito das competências nos domínios da ciência, saúde e promoção do desenvolvimento e 

cooperação externa, a Câmara Municipal estabeleceu mais um protocolo de colaboração com a 

Universidade do Algarve, nomeadamente através da Unidade de Apoio à Investigação Cientifica, a fim de 

apoiar a realização, no município, de um Projeto de Investigação sobre Gaguez. De forma a promover o 

incremento de atividades que se revertem em promoção e desenvolvimento dos agentes económicos do 

concelho, este apoio consiste na atribuição de vales comércio local aos voluntários, num valor global de 

€300,00 convertidos em vales de 25 euros cada, que permitam o uso dos mesmos em compras nos 47 

estabelecimentos aderentes ao regime de vales. 

 

2. 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.  
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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 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 e disponibilização de serviços online, simbolicamente 

lançados no Dia 1 de Junho, Dia do Município. Um investimento integrado num projeto intermunicipal, 

conciliado com o Simplex 2.0 e no Algarve Mais Digital, com cofinanciamento FEDER a 80% e que segue a 

estratégia municipal na área da modernização, transparência e agilização dos serviços municipais através 

desta plataforma que está a ser apetrechado com dezenas de formulários para diferentes áreas e serviços 

que passam a estar disponíveis aos cidadãos através de um dispositivo eletrónico. 

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

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

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. 

Chave Móvel Digital – Serviços Online 

No âmbito da disponibilização dos serviços online aos munícipes e de forma a garantir o acesso à Chave 

Móvel Digital, a Câmara Municipal firmou um protocolo de colaboração com a Agência para a 

Modernização Administrativa para a disponibilização de autenticação através da Chave Móvel Digital que 

permite a autenticação da informação nos sítios da Internet, bem como garantias de segurança dos dados 

facultados no ato de subscrição dos referidos serviços. 

Uma ferramenta essencial ao funcionamento e acessibilidade a este novo formato dos serviços 

municipais.  
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Chave Móvel Digital – Bibliotecas Municipais do Algarve 

Na sequência do Protocolo celebrado entre a AMA - Agência para a Modernização Administrativa, IP., a 

DGLAB - Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e a CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal 

do Algarve tendo como objetivo a disponibilização do serviço de Chave Móvel Digital nas Bibliotecas 

Municipais do Algarve a Câmara Municipal aderiu a este projeto piloto que encara as Bibliotecas 

Municipais como um local privilegiado de informação e acesso à internet, assumindo um importante 

papel no desenvolvimento de literacias, e em especial da digital. 

A Chave Móvel Digital é um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e 

sítios na Internet da Administração Pública, bem como de assinatura eletrónica qualificada, sendo 

permitida a todo o cidadão a associação do seu número de identificação civil a um único número de 

telemóvel, evitando assim deslocações desnecessárias a outros serviços da Administração Pública. 

 

3. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA 

3.1. PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 

No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), e na sequência da 

reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, realizada no passado dia 15 de 

abril, foi aprovado o Plano Operacional Municipal de São Brás de Alportel composto pela 

operacionalização dos meios e articulação de parcerias com vista à otimização de respostas de prevenção 

e combate aos incêndios rurais, tais como ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª intervenção, 

combate, rescaldo e vigilância após-incêndio. 

3.2. REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de São Brás de Alportel, elaborado pelo Município, 

com parecer favorável da Comissão Municipal de Proteção Civil, é um documento fundamental que define 

o modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção 

civil a nível municipal destinando-se a enfrentar a generalidade das situações de acidente grave ou 

catástrofe que se admitem para o concelho. 

Dada a pertinência deste documento, que necessita de regular revisão, para a proteção e salvaguarda de 

pessoas e bens, a Câmara Municipal, aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 11 de maio, a 

Proposta de Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de São Brás de Alportel. 

3.3. 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 noutras 

edições, a Câmara Municipal renovou, em articulação com a Guarda Nacional Republicana – secção do 

SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente a Campanha Floresta Segura 2021. 

A “Campanha Floresta Segura 2021” decorreu durante todo o ano de 2021 e permitiu 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. Este trabalho de sensibilização e informação de proximidade 
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pretendeu uma vez mais alertar para a necessidade do cumprimento da lei, na salvaguarda deste bem 

comum que é a floresta. 

3.4. PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA FLORESTAL COM O EXÉRCITO PORTUGUÊS 

No âmbito da Estratégia Municipal de Prevenção de Incêndios Rurais, a Câmara Municipal renovou, no dia 

15 de junho, pelo oitavo ano consecutivo o Protocolo de cooperação com o Exército Português, que 

permite a realização de ações de patrulhamento, vigilância e prevenção de fogos rurais na zona serrana 

do concelho entre 1 de julho e 30 de setembro. 

A presença da equipa de militares destacada pelo Exército complementa as ações de prevenção de 

incêndios constituindo uma ajuda primordial nesta missão prioritária, na defesa da floresta e das 

populações da zona serrana do concelho. 

Trata-se de um patrulhamento de visibilidade, vigilância e sensibilização para a prevenção dos incêndios 

rurais/florestais que em muito contribui para a inibição de comportamentos de risco e celeridade na 

identificação de potenciais ocorrências. 

3.5. PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 

FLORESTAIS DA SERRA DO CALDEIRÃO  

No âmbito das parcerias desenvolvidas pelo município em prol da defesa das zonas rurais e florestais do 

concelho, a Câmara Municipal renovou o Protocolo de colaboração com a Associação de Produtores 

Florestais da Serra do Caldeirão. 

A Associação de Produtores Florestais comprometeu-se a contribuir para: a valorização da fileira florestal, 

o fomento da proteção florestal e a preservação dos valores naturais da Serra do Caldeirão, 

compatibilizando a utilização das áreas florestais com outras atividades agroflorestais como a silvo 

pastorícia, a cinegética, a apicultura e o turismo rural a par da prevenção e defesa da floresta da Serra do 

Caldeirão contra incêndios rurais.  

Os trabalhos de silvicultura preventiva executados pela associação decorreram em conformidade com o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

Esta parceria representou um investimento de €22.000,00 da autarquia na proteção a valorização do 

património natural e florestal da Serra do Caldeirão, sendo a prevenção de incêndios florestais vitais para 

o desenvolvimento sustentável do concelho. 

3.6. EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS  

Na continuidade do trabalho desenvolvido, a equipa de sapadores florestais municipais executou 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. 
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3.7. TRABALHOS DE SILVICULTURA PREVENTIVA 

No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a Câmara Municipal adjudicou à 

empresa Daniel dos Santos Rodrigues 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.  

3.8. DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS 2021 – PROTOCOLO 

Na continuidade de ações que compõem o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI), e à semelhança de anos anteriores, o município renovou o Protocolo de Cooperação para a 

constituição do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais com a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, a Federação dos Bombeiros do Algarve e as Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários também do Algarve, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 

Rurais (DECIR 2021). 

Um investimento muito significativo que consiste num importe passo na prevenção, rapidez e eficácia da 

atuação durante o período mais vulnerável à ocorrência de Incêndios Rurais, de 15 de maio a 15 de 

outubro de 2021. 

3.9. 2ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 

Na continuidade das parcerias estabelecidas pelo município com vista a otimizar recursos de ampliar a 

capacidade de resposta a ocorrências de proteção e socorro no concelho, a Câmara Municipal deu 

seguimento à candidatura para constituição de uma nova Equipa de Intervenção Permanente dos 

Bombeiros Voluntários. 

Uma equipa constituída e apoiada financeiramente desde 2012, conforme pareceria estabelecida e 

renovada anualmente em protocolo de que este Município é parte integrante com a Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil. 

3.10.  NOVO PONTO DE ÁGUA – CABEÇA DO VELHO 

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 adjudicou à empresa são-Brasense, 

António José de Brito, pelo montante de €28.900,00 acrescido de IVA legal à taxa em vigor, a execução 

desta importante obra de prevenção de incêndios rurais, que integra o Plano de Ação na Prevenção de 

Incêndios Rurais 2021, em plena Serra do Caldeirão. 

3.11. GEORREFERENCIAÇÃO DA POPULAÇÃO SERRANA  

Na sequência dos trabalhos de levantamento com georreferenciação da população serrana dada a 

necessidade premente da sua atualização foi efetuada no passado dia 20 de maio de 2021, através do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, em parceria com o Serviço Municipal de Ação Social e ainda um 

representante do Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel a recolha, uma ação no terreno, de recolha 

das seguintes informações: atualização e georreferenciação de habitações; atualização e 

georreferenciação da população residente e ainda sensibilização da população para o projeto “Aldeias 

Seguras, Pessoas Seguras”. 
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3.12. PROJETO PILOTO “REGIÃO RESILIENTE 2.0” 

O Município integrou o projeto-piloto nacional de modernização administrativa “Região Resiliente 2.0” 

que tem como objetivo criar uma solução inovadora para a conceção de plataformas locais para a 

redução do risco de catástrofes e cuja implementação teve início a 21 de outubro. 

Um projeto dinamizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Comunidade 

Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) que envolve os 

16 municípios do distrito de Faro. 

O projeto engloba quatro fases, nomeadamente: capacitação dos elementos da equipa do projeto; 

trabalho de investigação e de campo para avaliação dos desafios existentes em cada local; 

desenvolvimento de uma solução em cocriação com todas as partes envolvidas; e, experimentação e 

validação da solução entre todas as partes envolvidas. 

O “Região Resiliente 2.0” é inovador também pela promoção da participação ativa dos cidadãos, das 

universidades, das empresas e dos serviços públicos neste esforço global de criação de comunidades mais 

resilientes. Um objetivo a ser alcançado através da integração das medidas de redução do risco de 

catástrofes e de adaptação às alterações climáticas nas políticas locais, em linha com os objetivos da 

Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030. 

O projeto financiado pela ANEPC foi aprovado em conselho intermunicipal da AMAL a 21 de maio de 

2021. 

 

4. EDUCAÇÃO 

4.1. PLANO MUNICIPAL DE APOIO À FAMÍLIA: VALE + EDUCAÇÃO 2021/2022  

A necessidade de promover o combate à pobreza e à exclusão social das famílias e das crianças em 

particular, através de medidas que promovam a igualdade no acesso aos direitos e a promoção da 

igualdade de oportunidades, foi o fundamento para a criação da medida Vale + Educação.  

A crise económica provocada pela pandemia COVID-19 afetou os rendimentos das famílias e das 

empresas, pelo que no ao letivo de 2020-2021 o Município decidiu reforçar a medida Vale + Educação, 

abrangendo também os alunos do ensino secundário e aumentando o valor de cada vale para os € 25,00, 

para serem utilizados exclusivamente no comércio local, decisão que se mantém para o ano letivo 

2021/2022. 

Na continuidade deste apoio, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em reunião de câmara de 20 

de julho, a celebração de um Acordo de Colaboração entre o Município, o Agrupamento de Escolas José 

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

Belchior Viegas para a operacionalizar a atribuição do Vale + Educação a todos os estudantes são-

brasenses, a estudar e residir em São Brás de Alportel, desde o 1º ciclo ao ensino secundário, incluindo 

ainda os jovens estudantes de cursos e/ou áreas de formação não disponíveis no município, num 

investimento global de € 35.000,00. 

4.2. PRÉMIO MELHORES ALUNOS FINALISTAS  

Considerando a educação como pilar estruturante na construção de uma sociedade desenvolvida, justa e 

solidária, na qual o mérito escolar deve ser incentivado e reconhecido, a Câmara Municipal, em parceria 
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com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas promove desde 1997 os “Prémios Melhores Alunos” 

atribuídos aos melhores alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário, de acordo com indicação do 

Agrupamento de Escolas, conforme os seus “Quadros de Valor e Excelência”. 

Atendendo às limitações da pandemia, tal como no ano transato, a Câmara Municipal substituiu a 

habitual viagem cultural pela atribuição de vales de compras na FNAC. 

4.3. PROJETO “A BANDA VAI À ESCOLA ” 

O Projeto “A Banda Vai à Escola”, dinamizado pela Banda Filarmónica da Associação Cultural e Recreativa 

Escola de Música Sambrasense, com o apoio da Câmara Municipal e do Ministério da Educação, mediante 

acolhimento do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas desenvolve desde 2009/2010 atividades 

socioeducativas extracurriculares no âmbito da música junto dos jovens são-brasenses, tendo sido 

autorizada pelo Ministério da Educação o destacamento de um professor habilitado para a dinamização 

do projeto, o que evidência o interesse do projeto e o seu pioneirismo. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal renovou este Protocolo de Colaboração para dar continuidade ao 

Projeto “A Banda Vai à Escola”, tendo igualmente atribuído anteriormente a aquisição de instrumentos 

musicais para aprendizagem no valor de €2.500,00. 

4.4. 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 foi reforçada em 2021 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. 

4.5. 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 adquiriu 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. 

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

apoio informático assegurado pelo Ministério da Educação. 

4.6. 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 
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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 aprovada a atribuição de 4 novas Bolsas a 

Jovens Integrados no ensino superior e renovação de duas bolsas de estudo. 

4.7. MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE ESCOLAR 

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

direta, durante as diferentes interrupções letivas de 2021, 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.  

4.8. CICLOS DE CONVERSAS “ESCOLA EM CASA” E “MAIS FAMÍLIA – NOVOS DESAFIOS”  

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

desenvolvido 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. 

Na continuidade deste trabalho seguiu-se a união de dois programas: o Programa de formação parental 

“Mais Família” e o ciclo de sessões “Escola em Casa… e Agora”, dando assim origem novo ciclo de 

atividades “Mais Família – Novos Desafios, unidos na mesma casa, pelas crianças e pelas famílias.  

Uma iniciativa do Município de São Brás de Alportel, em parceria com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento José Belchior Viegas, a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens e o Projeto "Jovens Seguros <> Famílias Felizes, com o apoio da CONFAP – Confederação das 

Associações de Pais, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da Associação Ensinar a Sorrir. 

Tendo como objetivo aproximar os pais/famílias enquanto membros fundamentais da comunidade 

escolar, capacitar as famílias numa perspetiva da parentalidade positiva com atividades/webinars com 

temas atuais e até escolhidos pelos próprios, programa este que incluirá, sempre que assim seja possível, 

sessões presenciais/workshops. 

5. JUVENTUDE 

5.1. 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; 
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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 disponibilizou 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. 

A 5ª geração do Projeto teve início em dezembro de 2021 de forma a garantir este apoio aos jovens e 

respetivas famílias. 

6. CIDADANIA 

6.1. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021 

PROJETO VENCEDOR DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021 

Na continuidade do Orçamento Participativo, 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, tendo sido a 

proposta vencedora a Criação de Campo de Basquetebol público no perímetro urbano da Vila. 

6.2. ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 - PLANO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTÁGIO 

COVID 19  

O processo de Eleição Presidencial realizado no passado dia 24 de janeiro de 2021 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 Serviço Municipal de Proteção Civil e com a colaboração da Autoridade Local de Saúde e do 

Agrupamento de Escolas. 

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. 

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 secções.  

7. ASSOCIATIVISMO 

7.1. 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..  

O Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2021 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 
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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 consistiu num reforço de €11.862,47 distribuídos pelas 

associações e entidades protocoladas. 

8. POLÍTICAS SOCIAIS E APOIO À FAMÍLIA 

8.1. ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO - EXECUÇÃO 

No âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), que reconhece o papel central da 

habitação e da reabilitação para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a revitalização e 

competitividade das cidades e para a coesão social e territorial e consciente da necessidade de ampliar as 

respostas de habitação no município, a Câmara Municipal preparou, em colaboração com a Associação 

Oficina de Planeamento e Participação a Estratégia Local de Habitação de São Brás de Alportel. 

A Estratégia aposta prioritariamente na reabilitação urbana e integra um conjunto de propostas de 

intervenção do Município, nos diversos eixos, nomeadamente: 

 Reabilitação e concretização de obras de manutenção de casas do Parque Habitacional Municipal; 

 Aquisição por parte da Câmara Municipal de edifícios degradados e posterior reabilitação; 

 Construção de novos fogos em terrenos municipais e terrenos a adquirir;  

 Arrendamento para posterior sub-arrendamento social; 

8.2. PROGRAMA HABITACIONAL 1º DIREITO 

No quadro das políticas de habitação do Município de São Brás de Alportel e no âmbito da elaboração da 

Estratégia Local de Habitação de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal preparou uma Candidatura ao 

Programa 1º Direito, que tem como objetivo assegurar o acesso a uma habitação adequada às pessoas ou 

famílias que reúnam cumulativamente diversos requisitos, entre os quais más condições habitacionais, 

carência financeira, deficiência, entre outros. Este processo foi acompanhado pelos Serviços Sociais do 

Município. 

8.3. 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 deu 

continuidade a esta iniciativa dia 2021, tendo ao longo do ano atribuído cerca de 40 apoios ao abrigo 

deste programa. 

8.4. 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, mediante a realização de obras de 

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

situação social, atualmente agravada pelo contexto de crise económica, foram efetuadas 8 intervenções 

em 2021. 

Os trabalhos em causa incidiram especialmente na recuperação de telhados e obras de adaptação em 

instalações sanitárias em termos de acessibilidade, num investimento superior a €16.000,00. 
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8.5. PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS - PROJETO RAZIES 

Promover o desenvolvimento de competências dos participantes, apoiando-os na construção do seu 

projeto de vida e na sua integração social e profissional foram as metas definidas para a concretização do 

Projeto “Raizes” do Programa Bairros Saudáveis, no Bairro João Rosa Beatriz. 

Um projeto implementado em 2021 que deu continuidade às dinâmicas sociais desenvolvidas pelo 

Município, em parceria com a Junta de Freguesia e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com o apoio do Exército de Salvação e 

da Associação In Loco com vista à educação social e motivação para se alcançar um processo de 

conhecimento e utilização de recursos, individualmente e em grupo, capacitando-os para que se tornem 

agentes da sua própria mudança. 

8.6. 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, renovado em 2021, 

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.  

8.7. PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Na sequência do Protocolo de Cooperação com a CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género, que visa a promoção, execução, monitorização e avaliação de medidas e ações que concorram 

para a territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 

“Portugal + Igual” (ENIND), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de 

maio, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 2 de março de 2021 a 

designação da equipa local que tem vindo a desenvolver trabalho nessa área. 

9. DESPORTO 

9.1. MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DESPORTO E LAZER 

MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS ACESSÍVEIS  

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

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

Os trabalhos integraram reparações diversas e pinturas nestes equipamentos amplamente utilizados pela 

população são-brasense para a prática desportiva e passeios higiénicos, em tempos de pandemia. 

RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS  

Na continuidade de execução deste plano de manutenção municipal, a autarquia realizou, 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. 
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9.2. DESPORTO EM CASA 

Apesar das dificuldades deste contexto de pandemia, o desporto continuou 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. 

9.3. CRIAÇÃO DE NOVO CAMPO DE FUTEBOL 

Na continuidade do apoio prestado à União Desportiva e Recreativa Sambrasense no âmbito do Plano de 

Apoio ao associativismo Desportivo, e na sequência de uma candidatura ao Instituto Português do 

Desporto e da Juventude, ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas programa de 

financiamento para realização de obras, a Câmara Municipal aprovou, em reunião de câmara de 26 de 

outubro, a atribuição de €30.000,00 à referida associação, referente à percentagem não financiada do 

projeto, que irá permitir a concretização do projeto de construção do campo sintético e continue a 

dignificar o seu nome e o Município de São Brás de Alportel, através do desporto. 

9.4. PROVA DE ORIENTAÇÃO: SÃO BRÁS DE ALPORTEL CITY RACE 

Na senda da oferta desportiva, o município, em parceria com o Portugal City Race e o núcleo de 

Orientação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas acolheu a Prova de Orientação São Brás City 

Race, no passado dia 6 de novembro. 

Uma iniciativa composta por duas provas, nomeadamente TP Sprint e São Brás de Alportel City Race, com 

classificações para as competições a nível nacional, apesar do evento ser aberto  

à participação da população em geral.  

9.5. TAÇA DE PORTUGAL DE OBEDIÊNCIA DESPORTIVA 

Na continuidade da estratégia municipal de defesa e proteção do bem-estar animal, o município apoiou a 

realização da Taça de Portugal de Obediência Desportiva no passado dia 11 de dezembro. Realizada pela 

primeira vez a sul do país, numa parceria com a Subcomissão desta modalidade do Clube Português de 

Canicultura esta competição é a principal prova do campeonato nacional de Obediência Desportiva 

2020/2021, na qual foram consagrados os três melhores binómios de Classe 1, Classe 2 e os campeões 

nacionais de Classe 3, julgados pelo reputado juiz internacional Ton Hoffmann. 

Ainda no âmbito desta iniciativa, no domingo, dia 12 de dezembro, teve lugar na Junta de Freguesia de 

São Brás de Alportel uma sessão de esclarecimento sobre o novo Regulamento de Obediência Desportiva, 

que irá vigorar a partir de janeiro do próximo ano, sob coordenação de um juiz internacional. 

10. CULTURA E PATRIMÓNIO 

10.1. DISTINÇÕES DO MUNICÍPIO “PRÉMIO AUTARQUIA DO ANO” 

A 29 de março do corrente ano de 2021, foi rececionada a informação de que o Município de São Brás de 

Alportel foi duplamente premiado no “Prémio Autarquia do Ano 2020/21”, pelo trabalho desenvolvido 

em 2020 nas seguintes áreas:  

  - Categoria: ÁREA SOCIAL / SUBCATEGORIA: COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL  

  - Categoria: ÁREA CULTURAL E PATRIMÓNIO / SUBCATEGORIA: MEDIDAS COVID 19 
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O “Prémio Autarquia do Ano” é promovido pela Lisbon Awards Group, com o apoio pelo jornal económico 

online “ECO”. Nesta 2ª edição, a iniciativa contou com a participação de 50 municípios portugueses e 

premiou 30 projetos submetidos pelas autarquias às 10 categorias e mais de 25 subcategorias previstas 

no regulamento.  

10.2. HOMENAGEM AOS ANTIGOS COMBATENTES 

No ano em que se assinalaram 60 anos desde o início da Guerra Colonial, a Câmara Municipal prestou 

Homenagem aos Antigos Combatentes, um momento de elevado significado que pretendeu abranger 

todos os antigos combatentes, não apenas aqueles que participaram na Guerra Colonial, bem como todos 

os que participaram nas diversas Guerras e Conflitos, nos muitos momentos da História, quer em 

representação, quer na defesa da Pátria Portuguesa.  

Neste âmbito, e no sentido de envolver a comunidade, a Câmara Municipal lançou o apelo a todos os 

antigos combatentes, aos seus familiares e amigos e à comunidade em geral, para que partilhem 

informações, fotografias, memórias de quem serviu a Pátria nesta e noutras Guerras, como seja também 

a 1.ª Guerra Mundial, encontrando-se a organização do programa de iniciativas e de recolha de 

informação sob coordenação do Pelouro do Património.  

Esta homenagem integrou um conjunto de iniciativas, com início a 25 de abril de 2021, e consubstanciar-

se-á na criação de um MONUMENTO AOS COMBATENTES DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

10.3. VALORIZAÇÃO DE PATRIMÓNIO RELIGIOSO  

O património religioso constitui-se num valioso legado da nossa história e identidade local, representando 

igualmente um dos principais polos de atração turística do município, cuja preservação tem sido encarada 

como fundamental pela Câmara Municipal.  

No âmbito da boa relação institucional existente e de forma a garantir a efetivação de reparações, obras 

de restauro e consequentes melhorias nos edifícios eclesiásticos localizados no concelho, a Câmara 

Municipal estabeleceu um novo Protocolo de colaboração com a Fábrica da Igreja, no valor de €20.300,00 

para um conjunto de intervenções de restauro e melhorias na Igreja Matriz, ex-libris são-brasense. 

10.4. 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. 

PÁSCOA EM CASA  

Na continuidade da estratégia Municipal de valorização e preservação das tradições culturais locais, a 

Câmara Municipal, em parceria com a Associação Cultural Sambrasense, Paróquia de São Brás de Alportel, 

com a colaboração dos Escuteiros e a população em geral, criou o Programa “ Juntos celebramos a Páscoa 

em Casa – unidos pelo coração e pela tradição” composto pela transmissão online da celebração 
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eucarística, uma exposição documental, várias exposições físicas e digitais e ainda uma instalação artística 

de uma grande Tocha Florida, exibida no Largo de São Sebastião a partir de domingo de Páscoa, 4 de abril. 

O Programa teve início, no Domingo de Páscoa, 4 de abril, com a celebração da Eucaristia da Ressurreição 

numa missa campal com lugares limitados e com transmissão online através das redes sociais do 

Município, seguiu-se o habitual percurso do pároco pelas ruas da procissão. 

No mesmo dia foi publicada no Facebook do Município e da Associação Cultural Sambrasense a  digital 

“Baú de Fotografia Digital”, patente em formato físico no átrio da Biblioteca Municipal entre 5 e 17 de 

abril, bem como os trabalhos vencedores do concurso de “Jogos Florais 2021”. 

O átrio do Cineteatro São Brás acolheu também até 31 de abril a exposição “Festa das Tochas Floridas – 

Procissão de Aleluia”. 

QUINZENA GASTRONÓMICA “SABORES DO CALDEIRÃO – EM CASA”  

Na edição de 2021, a Câmara Municipal adaptou o formato às restrições decorrentes do contexto de 

pandemia para uma Quinzena Gastronómica “Sabores do Caldeirão” –Em CASA, consistindo em mais um 

apoio ao setor da restauração, tão fustigado pela pandemia, promovendo o respeito pelo confinamento e 

em simultâneo o apoio à economia local.  

A 12.ª Quinzena Gastronómica decorreu de 26 de março a 4 de abril nos restaurantes participantes, 

Cantinho da Lili, Iguarias da Serra, Sabores do campo, Spot da Marta e Tachinho da Avó Luisa, 

funcionando exclusivamente m serviço take away e entrega ao domicílio. 

CARNAVAL EM CASA  

Dada a situação pandémica e na impossibilidade de realizar o programa de Carnaval Tradicional de São 

Brás, o município desafiou as famílias, sobretudo as crianças, a manter o espirito carnavalesco em casa e a 

partilhar, em segurança, registo de edições anteriores dos desfiles de Foliões e Carros Alegóricos para 

recordar posteriormente numa seleção disponibilizada no youtube do município. 

SUGESTÕES SÃO BRÁS CULTURA EM CASA  

A pensar na qualidade de vida dos munícipes e na importância da cultura no quotidiano dos são-

brasenses, o município desafiou a recordar os programas culturais online que têm sido realizados: 

exposições, miniconcertos, propostas de atividades para miúdos e graúdos, entre outras propostas 

disponíveis nas redes sociais do município (facebook, Instagram e Youtube) e no MEO Kanal, canal 205250 

ou ainda no sítio do município em www.cm-sbras.pt 

10.5. PROJETO INTERMUNICIPAL CULTURA EM REDE 

Integrado no projeto intermunicipal “Cultura em Rede”, financiado ao abrigo do Programa Operacional 

CRESC Algarve 2020 o projeto musical “Sons de São Brás” encerrou o Programa Comemorativo do 107º 

Aniversário do Concelho, transmitido através das redes sociais do Município e no Meo Kanal 205 250 para 

os são-brasenses aqui e no mundo em formato acessível e seguro. 

Uma viagem turístico-cultural pelo município, ao som de 12 temas originais compostos por 15 autores, 

interpretados por 32 músicos, 2 grupos de dança com 25 bailarinos e ainda um justo tributo aos 

compositores são-brasense do passado. 

http://www.cm-sbras.pt/
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10.6. PROJETO “A BANDA VAI À ESCOLA “  

O Projeto “A Banda Vai à Escola”, dinamizado pela Banda Filarmónica da Associação Cultural e Recreativa 

Escola de Música Sambrasense, com o apoio da Câmara Municipal e do Ministério da Educação, mediante 

acolhimento do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, desenvolveu atividades socioeducativas 

extracurriculares no âmbito da música junto dos jovens são-brasenses, tendo sido autorizada pelo 

Ministério da Educação o destacamento de um professor habilitado para a dinamização do projeto, o que 

evidência o interesse do projeto e o seu pioneirismo. 

10.7. MÊS INTERCULTURAL 2021 

Em tempos de pandemia, a Câmara Municipal adaptou as iniciativas do “Mês Intercultural” ao contexto 

pandémico apresentando um Programa alternativo, realizado durante o mês de maio, constituído por 

participações individuais de mostra de produtos no Mercado Municipal, um Mercadinho Intercultural 

diferente, mediante participação de artesãos de diferentes nacionalidades e o “Ciclo de Acordes do 

Mundo” composto por mostras de talentos desta comunidade intercultural, nas redes sociais. 

10.8. FOME – FESTIVAL DE OBJETIVOS, MARIONETAS & OUTROS COMERES -  

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, 

permitiu a execução de um projeto de cariz intermunicipal na área da programação cultural, composto 

pelo município de São Brás de Alportel, Faro, Loulé, Olhão e Tavira. 

10.9. 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 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. 

10.10. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 

20 ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. MANUEL FRANCISCO DO ESTANCO LOURO 

A Câmara Municipal assinalou, no passado dia 1 de junho o 20º aniversário da Biblioteca Municipal Dr. 

Manuel Francisco do Estanco Louro com um programa diversificado composto pela Exposição “Biblioteca 

Municipal: 20 anos ao serviço da comunidade”, e o lançamento do primeiro volume da aguardada 

reedição da obra do autor são-brasense José Dias Sancho “Deus Pan e outros contos”. 

A obra reeditada pelo município, mediante a editora Opera Omni, é o primeiro volume de uma coleção do 

autor, um projeto resultante de um protocolo firmado pelo Município e pela Universidade do Algarve no 

início deste ano e que visa homenagear José Dias Sancho (1898 – 1929) e reeditar a obra completa desta 

personalidade carismática são-brasense, singular na história da região.  

Seguiu-se em novembro a apresentação de “Bezerros de Ouro”, o segundo volume da coleção das obras 

de José Dias Sancho. 
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Um trabalho de valorização, promoção e divulgação de um autor local que constitui um valioso 

instrumento de estudo, divulgação e promoção da história e identidade cultural do Algarve e respetiva 

projeção no panorama cultural, literário e social nacional e internacional. 

REDE INTERMUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DO ALGARVE (BIBAL) 

Ao longo de 20 anos, a Biblioteca Municipal tem desenvolvido a sua atividade no cumprimento da sua 

missão de serviço público acessível e gratuito, inovando e adaptando-se às novas realidades, de modo a 

proporcionar aos seus utilizadores novos serviços, contribuindo para o desenvolvimento de leitores 

autónomos, críticos, contribuindo para o aumento dos níveis de literacia, aplicando e divulgando as novas 

tecnologias da informação e facilitar o seu acesso aos utilizadores de acordo com as necessidades de 

informação dos vários perfis de utilizado. 

Neste âmbito e na sequência da integração de diferentes redes, entre as quais a Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Algarve (BIBAL), a Câmara Municipal aderiu ao serviço PressReader. Uma nova valência que 

permite acesso alargado a mais de 7000 títulos de publicações periódicas (jornais e revistas) nacionais e 

internacionais a todos os utilizadores registados na Biblioteca Municipal. 

10.11. APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES  

GALERIA MUNICIPAL EM CASA E OUTROS ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO 

No âmbito do Ciclo Anual de Exposições 2021 que integra 3 espaços de cultura são-brasenses, 

nomeadamente a Galeria Municipal, Centro de Artes e Ofícios e Centro Museológico do Alportel, o 

município manteve a vertente online, levando digitalmente as exposições ao público, conciliada com a 

vertente presencial sempre que o estado epidemiológico o permitiu. 

10.12. 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 constituído como instrumento de partilha e conhecimento 

da memória são-brasense, aberto à 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 foi desenvolvida com o apoio do Jornal Local Mensal “O Sambrasense”. 

SÃO-BRASENSES PELO MUNDO 

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

iniciou em 2021 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”. 
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11. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

11.1. 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 procedeu à elaboração de um conjunto de 

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

avançar em diversas áreas, com o objetivo de ultimar este importante instrumento de gestão territorial. 

11.2. GEOPORTAL 

No âmbito da modernização administrativa e facilidade de acesso à informação online, a Câmara 

Municipal disponibilizou através do Geoportal, uma plataforma interativa de gestão territorial que alia as 

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

transferência, visualização e manipulação de informação na internet. 

12. RENOVAÇÃO URBANA E MOBILIDADE 

12.1. 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 concluída a obra de reabilitação e 

beneficiação da Retrosaria Tradicional “4 Olhos”. 

Trata-se de uma intervenção executada pela empresa Al-Consige Lda., 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. 

12.2. 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. 

12.3. 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.  
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Um investimento de €466.191,93 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cofinanciado a 50%, que dotou 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. 

REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DO BURGUEL E ÁREAS ADJACENTES 

No âmbito da implementação do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), a Câmara Municipal 

aprovou o projeto de Requalificação do Pátio do Burgel e ruas adjacentes, no âmbito da medida 6.5 do 

PARU que prevê a adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a 

poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído. 

Neste sentido, a intervenção em causa, no valor de €72.960,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

conta com financiamento a 65% e renovou mais uma área do centro histórico apostando na continuação 

da melhoria da qualidade urbana que valoriza o Passado e alicerça o Futuro. 

13. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

13.1. LIMPEZA E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES 

PROGRAMA “MINHA RUA, MINHA FLOREIRA” 

Na senda da qualidade ambiental do município e da valorização de floreiras na via pública, o município 

lançou uma campanha de apadrinhamento de floreiras. A campanha permite que um ou vários munícipes 

que queiram ter uma floreira na sua rua se candidatem e se responsabilizem pela manutenção das 

floreiras, cuidando da rega, limpeza de ervas daninhas e, se necessário, a substituição de plantas. 

A Câmara Municipal fornece a terra e as flores definidas para as 10 floreiras disponíveis nesta primeira 

fase do projeto que convida a uma parceria entre munícipes e município em prol do embelezamento da 

vila e a criação de um ambiente agradável. 

Uma iniciativa de sensibilização e cidadania que conta até ao momento com 7 floreiras apadrinhadas e 6 

padrinhos amigos do ambiente. 

13.2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 “DA TERRA À TERRA – VAMOS AJUDAR A NATUREZA A CIRCULAR” 

No âmbito da estratégia de valorização e sensibilização para uma maior qualidade ambiental, o município 

encontra-se a desenvolver um projeto de compostagem doméstica, que pretende incentivar à prática 

desta forma de reciclar, um pouco por todo o concelho, tendo adquirido compositores domésticos de 

330L, no valor de €1.645,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

A separação dos resíduos orgânicos e a sua compostagem, permite a redução de resíduos enviados para 

aterro e poupa os recursos naturais ao mesmo tempo que se produz um fertilizante de grande qualidade. 

Neste sentido, os munícipes são convidados a candidatar-se a receber gratuitamente um compostor, 

equipamento que permite a produção do composto/adubo natural. Os participantes serão ainda 

presenteados com um guia de utilização do compostor e participar em workshops dedicados a esta 

prática tão ancestral como atual. 
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Esta é uma iniciativa integrada na Candidatura Biobairros ao Fundo Ambiental, que contempla também 

uma componente de comunicação, mediante a realização de um vídeo de sensibilização e explicação do 

processo crianças em idade escolar e à população em geral. 

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, o município 

assinou um protocolo de Instalação e Manutenção de Caixas-Ninho, com 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 uma exposição temática sobre desenvolvimento 

sustentável. 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 foi igualmente disponibilizada online. 

DIA NACIONAL DA AR – CAMPANHA POR UM PAÍS COM BOM AR 

No âmbito da estratégia Municipal de qualidade ambiental e desenvolvimento sustentável do município, 

o município protocolo de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente para a divulgação e 

promoção da Campanha “Por um País com Bom Ar”, lançada no Dia Mundial do Ar como objetivo de 

destacar a importância da qualidade do ar e sensibilizar a população para a necessidade de conhecer e 

atuar com vista à proteção e melhoria deste recurso indispensável à vida. 

Trata-se de uma matéria de extrema relevância para o município, amplamente reconhecido como “Terra 

de Bons Ares”, facto que impulsionou a construção do Sanatório Vasconcelos Porto, em 1918. Neste 

âmbito o município promoveu uma Campanha de marketing turístico assente na valorização histórica da 

qualidade do ar do território são-brasense, complementada com a divulgação no site do município, redes 

sociais e meios de comunicação físicos da informação disponibilizada no site da Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 

 



 

  
 

  
Relatório de Gestão/2021  

 

 

Prestação de Contas 2021 

  80/92 

14. ÁGUAS E SANEAMENTO 

14.1. PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA 

MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

No âmbito do Plano Municipal de Eficiência Hídrica, a Câmara Municipal efetuou um conjunto de 

manutenções e substituição de materiais, num investimento superior a €82.000,00 que contemplou a 

aquisição de contadores de água potável fria e acessórios, fornecimento e montagem de sistema de 

comunicações e segurança nos reservatórios de abastecimento de água e ainda fornecimento e 

montagem de medidores de caudal. 

Serviços que dão continuidade ao trabalho desenvolvido nesta área mediante a substituição de materiais 

obsoletos ou com problemas, no sentido de garantir uma gestão mais eficiente do sistema de 

abastecimento de água e consequentemente deste recurso tão precioso. 

CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA 

No âmbito do Plano Municipal de Eficiência Hídrica, a Câmara Municipal implementou um serviço de 

telegestão para uma monotorização rápida e eficiente das perdas de água, mediante colocação de 17 

caudalímetros. Um investimento superior a €50.000,00, com financiamento a 70% no âmbito da 

candidatura ao Programa de Estabilização Económica e Social da Candidatura, que contemplou toda a 

rede de distribuição de água, garantindo uma monitorização do sistema identificando eventuais perdas de 

água nas várias zonas de medição e controlo (ZMC) e rápida resolução. 

Sendo um dos objetivos da autarquia a substituição de contadores foram substituídos mais de uma 

centena de contadores, em especial na zona serrana. 

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

No Regulamento Municipal de Serviço de Abastecimento Público de Água de São Brás de Alportel foi 

concluído, mediante publicação em Diário da República no dia 7 de abril de 2021, com entrada em vigor 

15 dias após a sua publicação. 

CONCURSO “EFICIÊNCIA HÍDRICA NA ESCOLA” 

Atendendo às repercussões das alterações climáticas nos recursos hídricos e com o objetivo de 

sensibilizar para uma utilização consciente e racional da água, a Câmara Municipal concorreu, em parceria 

com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, ao Concurso “Eficiência Hídrica na Escola”. Uma 

iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente I.P. / Administração da Rede Hidrográfica do 

Algarve (APA-ARH Algarve), no âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve e que visou 

sensibilizar e mobilizar as comunidades escolares do Algarve, em parceria com os respetivos municípios, 

para a necessidade de monitorizar o seu consumo de água, promovendo, simultaneamente, a 

implementação das melhores práticas para o seu uso eficiente. 

14.2. SANEAMENTO 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA CAMPINA DOS GALEGOS 

No âmbito do Plano Municipal de Alargamento do Saneamento a todo o concelho, e na continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos em anos anteriores no sítio do Farrobo, foi executada a ampliação da Rede de 

Esgotos em Farrobo - Campina dos Galegos, permitindo que este aglomerado urbano integre a rede de 



 

  
 

  
Relatório de Gestão/2021  

 

 

Prestação de Contas 2021 

  81/92 

saneamento. Um investimento de €49.360,82 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, que representou 

uma intervenção muito importante para a promoção da qualidade de vida, garantia de qualidade 

ambiental. 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

No âmbito do Plano Municipal de Alargamento do Saneamento a todo o concelho, e na continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos em anos anteriores no sítio do Farrobo, encontra-se executada a ampliação da 

Rede de Esgotos em Farrobo - Campina dos Galegos, permitindo que este aglomerado urbano integre a 

rede de saneamento. Um investimento de €49.360,82 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 

15. BEM-ESTAR ANIMAL 

15.1. PARCERIAS NA PREVENÇÃO E DEFESA DO 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 desbaratização 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. 

15.2. PROGRAMA DE INCENTIVO À ADOÇÃO DE ANIMAIS “VALE + ANIMAL” 

No âmbito da promoção do Bem-Estar Animal a autarquia criou o novo Programa de Incentivo à adoção 

de animais, sob a designação “VALE “+ ANIMAL”. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal as normas de atribuição deste apoio destinado aos munícipes que 

adotem cães abandonados integram os seguintes termos: 

 1. A atribuição de “Vale + Animal” ocorre quando os animais são adotados à Associação Coração 

100 Dono, entidade parceira, por cidadãos residentes no concelho;  

 2. A atribuição de “Vale + Animal” integra um conjunto de benefícios para o dono e para o animal 

adotado, nomeadamente:  

 a) Serão disponibilizados gratuitamente, pelo Consultório Veterinário Municipal, um conjunto 

de serviços:  

 i. Preenchimento do boletim sanitário;  
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 ii. Aplicação de microchip de identificação;  

 iii. Desparasitação interna;  

 iv. Vacinação antirrábica;  

 v. Esterilização.  

 Relativamente aos animais que ainda não estiverem esterilizados será agendado com os futuros 

legais detentores, uma data posterior para a realização gratuita da mesma;  

 b) O Vale permitirá, aos legais donos do animal adotado despender de €30 num conjunto de 

estabelecimentos do comércio local, na aquisição de cuidados de saúde ou alimentação para animais;

 c) O Vale poderá incluir outros benefícios a divulgar posteriormente.  

Um investimento que visa incentivar as boas práticas e a adoção responsável, contribuindo assim para a 

redução do número de animais abandonados. 

15.3. PARQUE CANINO 

Na continuidade da estratégia de defesa e promoção do bem-estar animal, a Câmara Municipal 

inaugurou, no passado dia 4 de outubro, Dia Mundial do Animal, o Parque Canino de São Brás de Alportel, 

o Projeto escolhido pelos são-brasenses no âmbito do Orçamento Participativo 2019. 

Trata-se de um espaço de lazer apetrechado com áreas e equipamentos de treino que constitui mais um 

passo importante em prol do bem-estar animal, localizado junto ao Circuito de Manutenção da Circular 

Norte de São Brás de Alportel, junto à Rotunda do Barro. A obra totalmente executada pelos serviços 

municipais e instalada em terreno municipal, procura criar simultaneamente um espaço de lazer, com 

comodidades e segurança para animais de estimação e para os cuidadores que os acompanham. 

 

 

16. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

16.1.  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 definida a 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 
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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; 

 

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; 
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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 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.  
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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”. 

RENOVAÇÃO: VALE “RESTAURANTE EM TAXI”: APOIO AO SETOR DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES  

Na continuidade da estratégia de apoio municipal à economia local, e na sequência da Medida de Apoio 

ao Setor a Restauração e Similares atribuída a mais de duas centenas e meia de vales “Restaurante em 

Táxi” e dada a pertinência desta iniciativa, que possibilita à comunidade usufruir de refeições dos 

restaurantes locais e similares, sem necessidade de sair de casa, prevenindo potenciais riscos de contágio, 

a Câmara Municipal renovou o prolongamento até final de 2021 desta medida. 

 

MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA LOCA: VALE RENDA E VALE LOJA 

No âmbito das políticas de apoio à economia local que têm sido desenvolvidas pelo município para 

responder a esta crise, provocada pela Pandemia, a Câmara Municipal manteve o Fundo de Emergência 

COVID-19, no seio do qual se integra o Plano SOS Economia Local COVID-19, constituído por um conjunto 

de medidas de minimização de impacto económico-social, entre as quais o Vale Renda e o Vale Loja 

destinadas ao comércio local. 

No sentido de promover a acessibilidade aos munícipes e eficácia na disponibilização destas medidas 

junto dos empresários e comerciantes foi criado o Balcão “SOS Economia Local”, que analisou e validou a 

atribuição de 142 apoios, sob coordenação do Gabinete do Empreendedor.  

Um investimento global de €36.991,94, referente a 93 apoios no Vale Renda e 49 apoios no Vale Loja, que 

visou minimizar custos e contribuir para a recuperação da economia local. 

STOCK OUT – EDIÇÃO ESPECIAL ADAPTADA  

A Câmara Municipal realizou nos passados dias 3 e 4 de setembro uma edição especial e adaptada do 

Stock Out São Brás no troço sul da Avenida da Liberdade, no Largo de São Sebastião e em 25 lojas do 

comércio local, que abriram as suas portas até à meia-noite, com descontos. 

Além da organização e promoção da iniciativa a autarquia suportou todos os custos, não cabendo aos 

participantes qualquer pagamento de tarifas pela ocupação de espaço. Neste âmbito foram ainda 

sorteados 20 vales de compras, de €25 cada, no valor global de €500, mediante sorteio público no dia 5, 

primeiro domingo de setembro, dia de feira tradicional no Parque Roberto Nobre.  

SÃO BRÁS FASHION VAI À LOJA – VERSÃO ON LINE 

Na impossibilidade de realizar o “Desfile de Moda São Brás Fashion” no habitual Palco da Feira da Serra, 

criou-se uma edição especial São Brás Fashion Vai à Loja”, com transmissão nas redes sociais (Facebook, 

Instragam e Youtube) e canal digital “Meo Kanal”. 

Esta edição contemplou também a realização de cerca de 50 mini desfiles São-Brás Fashion, um número 

mais alargado para contemplar um mais diverso leque de setores correspondentes a cada uma das lojas, 
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os quais foram transmitidos nos mesmos meios do município indicados anteriormente, bem como nos 

meios das próprias lojas, para além da emissão conjunta de todos os mini desfiles no dia 1 de agosto, 

pelas 21h30, no âmbito do Programa Alternativo Feira da Serra em Casa 2021. 

 

VERÃO PRATA 2021  

No âmbito das diferentes medidas de apoio à economia local e dinamização do comércio, a Câmara 

Municipal promoveu o Verão Prata nos estabelecimentos comerciais e durante todos os dias da semana, 

mediante os Sorteios Verão Prata, ao longo do mês de julho.  

Nesse âmbito, os clientes, ao efetuarem uma compra em qualquer dia da semana, num estabelecimento 

aderente, de valor igual ou superior a €15, habilitaram-se a ganhar vales de compras e de refeição, tendo 

sido atribuídos 48 vales de compras (12 por semana), no valor de €25 e 16 vales de refeição, no valor de 

€25 cada (4 por semana), num valor global de apoio de €1.600,00. 

RENOVAÇÃO DO ALARGAMENTO DE ESPLANADAS – MEDIDA 5 

No âmbito do Plano “SOS Economia Local” e com o objetivo de minimizar o impacto do Estado de 

Emergência para a economia local, a Câmara Municipal decidiu: 

“a) Autorizar o alargamento de esplanadas, com carácter provisório e excecional, até ao final do 

ano de 2021, sempre que tal facto seja legal e tecnicamente possível;  

b) Que, para esse efeito, os estabelecimentos comerciais interessados devem apresentar 

requerimento prévio à Câmara Municipal, com proposta de alargamento da esplanada;  

c) Que os requerimentos serão objeto de análise pelos serviços municipais competentes no 

sentido de ser verificado o cumprimento da legislação em vigor e a salvaguarda da segurança 

rodoviária;  

d) Que o Município de São Brás de Alportel pode fazer cessar a autorização provisória e 

excecional, caso seja verificado, pelo Serviço de Fiscalização Municipal ou forças de segurança, o 

incumprimento das medidas de segurança e proteção por parte dos estabelecimentos em causa 

ou em consequência de alterações à regulamentação da aplicação do estado de emergência pelo 

Governo.”  

NOVA MEDIDA DE APOIO AO SECTOR DE ALOJAMENTO 

No âmbito do Plano “SOS Economia Local” e com o objetivo de minimizar o impacto do Estado de 

Emergência para a economia local, a Câmara Municipal promoveu o alargamento aos estabelecimentos 

de hotelaria e alojamento local, cruciais para a atratividade do município, das medidas 1 e 2, conforme 

abaixo descrito: 

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

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE;  

 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 (Este ponto 

aplica-se apenas a titulares de contratos de abastecimento de água – do tipo “Utilizadores Não Domésticos”) 

Um apoio considerado, após auscultação do Gabinete do Empreendedor do Município junto dos agentes 

económicos locais, para aferir a sua realidade e necessidades.  
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16.2. PACOTE DE MEDIDAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA LOCAL – NATAL 2021 

Considerando que o Natal é um período de grande importância para o comércio tradicional e de modo a 

fazer face às dificuldades sentidas pelo setor, advindas do período de crise que atravessamos devido à 

Pandemia por COVID 19, o Município deu continuidade à Campanha de Promoção do Comércio Local, 

reforçando o apoio aos comerciantes, e estendendo nesta edição este apoio aos vendedores e produtores 

do Mercado Municipal. 

I. SORTEIO DE NATAL – OFERTA DE VALES DE COMPRAS 

Sorteio alargado a 5 semanas | de 29 de novembro a 6 de janeiro| valor global: 2.500,00€ de 

investimento.  

Iniciativa dirigida a apoiar os setores de comércio local, mercado municipal e restauração com oferta de 

vales de compras, custeados pelo município  

> Em cada semana serão sorteados: 23 Vales, no valor global de 500€  

II. NOITE VERMELHA  

No dia 4 de dezembro realizou-se mais uma edição alternativa da Noite Vermelha, composta por:  

> Comércio de Porta Aberta até à noite com promoções e Sorteio Especial Noite Vermelha 

> Chegada do Pai Natal  

> Feirinha de Natal – com animação, artesanato e produtos locais, no Largo de São Sebastião  

> Sorteio Especial Noite Vermelha: 500€ em Vales de Compras no Mercado Municipal   

Numa compra superior a 15,00 € nos estabelecimentos aderentes os consumidores habilitaram-se a 

500,00 € (50 vales de 10,00€) para descontar nos diversos setores do Mercado Municipal 

(I. Peixe/marisco; II. Carne/Charcutaria; III. Frutas e Legumes; IV. Diversos)  

III. OFERTA DE VALES DE COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL AOS COLABORADORES DO MUNICÍPIO 

O município deu continuidade à iniciativa de oferta de Vales aos Colaboradores do Município lançada em 

2020, nos mesmos moldes, em substituição da realização do tradicional Jantar Convívio de Natal e da 

oferta dos tradicionais brindes. Estes Vales Oferta, no valor de €25.00 cada, num investimento global de 

cerca de €11.000,00 podem ser utilizados exclusivamente nos setores do comércio local.  

IV. CAMPANHA PUBLICITÁRIA “ANTECIPE AS SUAS COMPRAS DE NATAL. MIME OS SEUS E APOIE A ECONOMIA 

LOCAL”  

Investimento, por parte do município, numa campanha publicitária com colocação de outdoors, mupies, 

cartazes, distribuição de folhetos e publicação de anúncios em imprensa e redes sociais  

V. SÁBADOS A AJUDAR O PAI NATAL 

Uma iniciativa que pretendeu atrair os consumidores ao comércio local, especialmente aos sábados, ao 

longo de todo o dia, desafiando o comércio a estar de portas abertas e os produtores/empreendedores 

locais, com projetos de “street food” ou similares a estar presentes nas principais artérias comerciais da 

Vila.  
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Neste âmbito serão ainda integrados alguns momentos de animação, nomeadamente com recurso a 

multimédia, de modo a criar mais um atrativo para a deslocação ao comércio local.  

VI. ILUMINAÇÃO DE NATAL 

O município inaugurou no passado dia 1 de dezembro a iluminação de natal nas principais artérias 

comerciais. Um investimento que tem por objetivo tornar mais atrativo o comércio local.  

VII. DECORAÇÃO NATURAL DE NATAL 

O município de São Brás de Alportel dá continuidade à iniciativa “Duendes de Natal” com a colocação de 

elementos em rotundas e espaços públicos, resultado de reaproveitamento de sobrantes da limpeza da 

floresta. 

Nesta edição pretendeu-se apelar para a importância da mobilidade mais amiga do Ambiente!  

VIII. DESAFIO ARTÍSTICO DE NATAL 

O município desafiou artistas e artesãos à criação de uma Mostra de Presépios artesanais, 

preferencialmente elaborados com recurso a reutilização de materiais, com possibilidade de venda e/ou 

encomenda, de modo a promover e ajudar os artesãos locais. Uma exposição inaugurada no passado dia 

4 de dezembro e que pôde ser visitada até dia 6 de janeiro, no Átrio do Cineteatro. 

IX. CAMPANHA DE PROMOÇÃO DIRIGIDA A ARTESÃO E PRODUTORES LOCAIS 

Pretendeu-se dar continuidade a esta campanha numa 2.ª edição “Procura um presente original? Vá à 

Feira da Serra especial de Natal – formato digital” . 

X. AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL  

Pretendeu-se dar continuidade ao Ciclo de mostras de doçaria e artesanato no Mercado Municipal, ao 

longo do mês de dezembro, bem como valorizar a oferta de produtos, incentivando à preferência no 

Mercado Municipal, para aquisição de produtos para o Natal. 

16.3. INICIATIVAS E EVENTOS DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO 

JORNADAS DE EMPREENDEDORISMO “VIA VERDE PARA O DESENVOLVIMENTO” 

Incentivar o empreendedorismo, apoiar a criação de emprego e promover a criação de sinergias entre 

empresas e empreendedores, que se encontram a desenvolver projetos no concelho foram os objetivos 

das Jornadas de Empreendedorismo realizadas nos passados dias 15 e 16, no Cineteatro São Brás. 

Na continuidade da estratégia defendida pelo município de apoio e incentivo à criação de novos negócios, 

esta iniciativa integrou o 1º “Restart Algarve Innovation”, um evento itinerante, composto por Workshops 

práticos de criação de negócios, partilha de histórias de empreendedores, informações sobre sistemas de 

financiamento para criação de empresas foram os temas abordados no workshop “Cria a tua empresa” 

promovido pela ANJE. Na parte da tarde, o NERA promoveu o workshop “inovação, internacionalização e 

financiamento” que proporcionou uma mesa redonda sobre o tema “RX aos impactos da pandemia no 

concelho e desafios para o futuro, a apresentação do concurso de projetos inovadores “INOVA ALGARVE 

2.0”, sistemas de financiamento para a inovação e internacionalização de empresas e a partilha de 

experiências de empresários são-brasenses. 
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Uma iniciativa promovida em parceria pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), 

Universidade do Algarve (UAlg-CRIA) e Núcleo de Empresários da Região do Algarve (NERA), com a 

colaboração do município. 

No dia 16, a Câmara Municipal através do Gabinete do Empreendedor promoveu um Fórum de Ideias de 

Negócio com o objetivo de dar a conhecer novos projetos de empreendedorismo, promover a partilha de 

ideias de negócio e uma mostra de serviços de apoio com a apresentação de 18 diferentes projetos 

empreendedores. 

 

NOVO NINHO DE EMPREENDEDORISMO “4 OLHOS” 

No âmbito da Rede de Espaços de Incubação do Município, um projeto integrado na estratégia de apoio 

ao empreendedorismo que se se assume, neste momento, como uma das ações vitais no apoio à 

economia local, no contexto atual de crise, provocada pela pandemia COVID 19, o município inaugurou, 

no passado dia 16 de junho o novo Ninho de Empreendedorismo “4 olhos”. 

Trata-se de um espaço composto por quatro gabinetes autónomos, equipados com material de escritório; 

acesso à sala de reuniões do Espaço de Coworking e possibilidade de utilização de outros espaços do 

Município; placa de identificação no exterior; acesso a estratégia de promoção e divulgação; Climatização, 

eletricidade, água e ligação à internet; sede fiscal e receção de correspondência. O novo “Ninho de 

Empreendedorismo 4 Olhos” vem complementar o Espaço de Coworking do município, em 

funcionamento deste agosto de 2020, com a possibilidade de acolher mais 4 projetos individuais por seis 

meses, renováveis até um período de dois anos, ou mais em casos excecionais. 

REDE NACIONAL DE ESPAÇOS DE TELETRABALHO OU COWORKING NOS TERRITÓRIOS DO INTERIOR  

Na continuidade das políticas de apoio à economia local, incentivo ao empreendedorismo e melhoria das 

condições de atratividade do território são-brasense para futuros negócios, o município integrou a Rede 

Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking nos Territórios do Interior, que tem por objetivo 

reduzir assimetrias geográficas de ofertas profissionais, democratizar oportunidades entre as regiões de 

elevada densidade populacional e as de menor densidade. 

Neste âmbito, a câmara Municipal aprovou o Acordo de Cooperação para estabelecimento de Espaços de 

Teletrabalho ou Coworking nos Territórios do Interior, celebrado entre o município, a Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento regional do Algarve e o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, na presença de Sua Excelência a Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa. 

 

17. TURISMO 

17.1. FEIRA DA SERRA ESPECIAL ONLINE – 30º ANIVERSÁRIO 

Evento maior da cultura, tradições e inovações da Serra do caldeirão e de toda a região do Algarve, a Feira 

da Serra de São Brás de Alportel assinalou o seu 30º aniversário, em formato alternativo, com uma edição 

especial online que dignificou além-fronteiras o Certame e as suas gentes. 

Com início na habitual quinta-feira, dia 29 de julho, a Feira da Serra contou com o lançamento das 

novidades de produtores e artesãos, disponíveis no catálogo online da Feira da Serra para aquisição e 

encomenda de produtos. Um momento assinalado simbolicamente no espaço exterior do Cineteatro São 
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Brás, espaço central, na Av. da Liberdade, com a inauguração de uma instalação artística de homenagem a 

este evento ex-líbris são-brasense que anualmente abre o coração do Algarve ao mundo.  

No sábado, o espetáculo “Sons de São Brás” integrado no Programa Cultural em rede foi novamente 

transmitido nas redes sociais do Município e da Feira da Serra, de forma a valorizar esta iniciativa 

inovadora composta pela interpretação de músicas originais são-brasenses, que deram a conhecer ao 

mesmo tempo diversos espaços do município.  

Deste universo inspirador, o artesanato tem sido um dos pilares deste evento âncora são-brasense, tanto 

nas suas versões mais tradicionais como nas mais inovadoras, que nesta edição ganhou expressão na 

exposição “Arte Entrançada”, com trabalhos inovadores em empreita da autoria de Maria João Gomes, no 

Museu do Traje. 

O programa comemorativo: “Feira da Serra: 30 anos a inovar a tradição” transmitido em direto do Museu 

do Traje, nas redes sociais, prestou homenagem às raízes da Feira da Serra e abriu portas a novos 

projetos, contando ainda com alguns convidados, momentos de gastronomia e animação. 

O último dia desta edição da Feira da Serra, domingo, dia 1 de agosto, reservou a transmissão do desfile 

de Moda “São Brás Fashion” num formato diferente, mediante recolha de imagens e pequenos vídeos das 

propostas do comércio local, em cerca de 50 estabelecimentos. 

17.2. 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, decorreu ao longo de 2021, 

consistindo num 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. 

17.3. PLANO DE VALORIZAÇÃO TURÍSTICA - ZONA SERRANA  

Consciente da importância do setor turístico na revitalização e atratividade do território serrano são-

brasense e consequentemente combate à desertificação, a Câmara Municipal iniciou em 2021 a 

implementar um conjunto de projetos e iniciativas de interesse turístico.  

O Plano de Valorização Turística da Zona Serrana integra o Núcleo Interpretativo da Serra do Caldeirão, 

que abrirá portas em breve; a candidatura do sítio de Parises à distinção “Aldeias de Portugal”; o projeto 

Natureza d’Aventura onde será elaborado um programa de atividades na Serra do Caldeirão que envolve 

a manutenção e valorização da Via Algarviana, bem como a sinalização de percursos e pontos de interesse 

e ainda apoio à realização e promoção de eventos relacionados com os produtos locais, no âmbito do 

Projeto Ready que contará com apoios de candidaturas intermunicipais. 

Um Plano que integra toda uma estratégia municipal de valorização do território, dos recursos 

endógenos, do património natural e edificado e das raízes culturais são-brasenses. 
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17.4. 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. 

17.5. 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. 

Neste âmbito e na continuidade das parcerias de proximidade desenvolvidas pelo município, a Câmara 

Municipal firmou um acordo de colaboração “rojeto de Voluntariado de Dinamização do Moinho do 

Bengado” por Raimundus e Wilma Hilbers. 

Um casal entusiasta do conhecimento e preservação dos moinhos que se disponibilizou para realizar 

visitas guiadas ao Moinho do Bengado. 

17.6. ROTA DO CARACOL 2021 

A autarquia promoveu, em maio, mais uma edição da Rota do Caracol, uma iniciativa de valorização e 

promoção deste petisco bastante apreciado, e que em muito contribui para a dinamização da economia 

local, contando para o efeito com a colaboração de 14 estabelecimentos aderentes. 

17.7. ROTA DO PETISCO 2021 

Reconhecendo o importante contributo da Rota do Petisco na promoção das potencialidades turísticas do 

município, nomeadamente a gastronomia e doçaria, a autarquia renovou a parceria dinamizada pela 

Associação Teia D’Impulsos.  

Neste âmbito foi aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara de 8 de junho, o apoio financeiro de 

€1.000,00 à Associação Teia D’Impulsos de modo a contribuir para o suporte dos custos de logística, 

comunicação e produção de material promocional da Rota do Petisco. Na edição deste ano são 10 os 

espaços são-brasenses aderentes: Boémio Café, Café Vitória, Casa da Barreira, Moss - Fresh food y coffee 

Lab, Pastelaria Regional (Ervilha), Spot da Marta, Snack bar Cantinho da Lili, Sociedade Recreativa do 

Alportel, Waffleria da Vila e Wine & Beer Tapas Bar 

Alem de dar a conhecer e valorizar a gastronomia e doçaria local e regional, esta iniciativa pressupõe a 

aquisição de um Passaporte, no valor de 1,50€, valor que reverte na totalidade para projetos sociais 

desenvolvidos por instituições algarvias. Nesta edição o valor arrecadado reverte a favor do Corpos de 

Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, para a aquisição de 60 lanternas individuais de capacete. 

17.8. ROTA DOS PRESÉPIOS 2021 

A tradicional Rota dos Presépios regressou ao território são-brasense com mais uma original edição de 

presépios, numa parceria do município com associações, entidades, escolas, estabelecimentos comerciais 

e o envolvimento de toda a comunidade. 
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Expostos em mais de uma dezena de espaços públicos do concelho até ao Dia de Reis, 6 de janeiro, os 

presépios que integram esta rota turística desafiam a uma viagem através das tradições, dos produtos e 

materiais locais, entre um sem fim de produtos criativos utilizados para dar vida a presépios muito 

criativos, com representações que vão desde o presépio tradicional algarvio a versões mais modernas de 

presépios feitos com materiais reciclados, presépios em miniatura, feitos de pequenas figuras, mas 

também figuras em tamanho quase real, integradas em amplos e detalhados cenários. 

 

São Brás de Alportel, 6 de abril de 2022 

 


