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CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

Informação à Assembleia Municipal 
 
 
 

Digníssimo Presidente da Assembleia Municipal; 

Digníssimos Membros da Assembleia Municipal; 

 

Vale da Telha 

No passado dia 9 de junho foi promovida reunião na Secretaria de Estado do Ordenamento do 

Território e da Conservação da Natureza, onde estiveram presentes o Senhor Secretário de 

Estado Dr. Miguel de Castro Neto, o Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, o Vice-

Presidente da CCDR Algarve, Dr. Nuno Marques, elementos do Gabinete do Senhor Secretário 

de Estado, Biodesign, empresa que trabalha os Planos de Pormenor do Vale da Telha e o 

segundo outorgante do Contrato de Planeamento, correspondente ao Aviso em Diário da 

República nº. 23564/2011. 

Na ocasião o Senhor Presidente da Câmara pormenorizou, desde o início da operação de 

loteamento ocorrida em 1977; Dificuldades do promotor inicial em lançar operação 

urbanística consistente; Despacho de Incompatibilidade com o PROT Algarve 1994; Despacho 

de Compatibilidade com as ZOT do Vale da Telha em 1995; Decreto-Lei 34/97, de 17 de julho, 

que passa a Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística; Hasta pública realizada 

pelo Tribunal de Lagos da massa falida da Somundi; Diversas tentativas encetadas pela 

Câmara Municipal junto da Administração Central e de vários órgãos desconcentrados da 

mesma, negociações que sempre falharam; Medidas Preventivas determinadas pelo Governo 

em 2008 e que vigoraram até 2010, no âmbito da Revisão  do Plano de Ordenamento do 

PNSACV; Termos de Referência aprovados em  setembro de 2010, para a elaboração dos 

Planos; Aquisição de serviços de Assessoria Técnica à elaboração dos Planos de Pormenor à 

empresa parque Expo, em novembro de 2010; Entrada em vigor do novo Regulamento do 

PNSACV, no que mais concretamente ao Vale da Telha diz respeito, muito particularmente o 

artº. 42º.; Rescisão unilateral com a parque Expo em 2011, por apresentar Planos de 

Pormenor inexequíveis, desrespeitando o Plano Estratégico e os Termos de Referência 

aprovados e que ignorava completamente o interesse público; Contrato de Planeamento 

subscrito em dezembro de 2011; 

Foi apresentada ao Senhor Secretário de Estado e à CCDR Algarve uma proposta de Plano que 

consagra os direitos adquiridos de todos aqueles que têm interesse direto neste loteamento e 

que visa, definitivamente, dotar aquele território de Plano de Urbanização que resolva tão 

complexo processo e todas as vicissitudes a ele ligadas desde a sua génese. 

Tecnicamente a proposta de trabalho foi bem aceite, estando neste momento a decorrer 

reuniões de trabalho que levem à estabilização, quer do desenho, quer das cargas 

urbanísticas a definir, bem como do seu plano de execução. 

Julgamos conseguir ainda no decurso do 2º. Semestre realizar todos os passos  determinados 

por  lei, na elaboração deste importante e decisivo instrumento de gestão territorial. 
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PROTEL 2015 – PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
 
Aljezur é uma terra pautada por uma enorme riqueza natural e paisagística, um território de 
oportunidades que ainda regista algumas debilidades e constrangimentos de natureza 
demográfica e económica, que exigem respostas concretas no sentido de amenizar as 
dificuldades sentidas por alguns estratos sociais mais vulneráveis, como os jovens, os idosos 
ou pessoas em situação de desemprego sem quaisquer rendimentos. 
 
Consciente da importância do desenvolvimento de competências sociais, cívicas, de 
responsabilidade ativa na vida local e de integração social, a autarquia tem vindo a 
implementar nos últimos anos, o Programa de Ocupação de Tempos livres do Município de 
Aljezur (PROTEL), com o objetivo de responder às necessidades de inclusão e promoção do 
desenvolvimento social destes grupos. 
 
O Protel – Programa de Ocupação dos Tempos Livres - tem duas vertentes, uma para jovens 
estudantes entre o 16 e os 25 anos, que desenvolvem atividades como por exemplo, o apoio 
às iniciativas referentes à bandeira Azul, às férias desportivas “Mega Férias 2015” ou ao Posto 
de Turismo, e uma outra destinada a reformados, pensionistas e desempregados não 
subsidiados, com idade superior a 18 anos, residentes no concelho de Aljezur, no sentido de 
desenvolverem atividades como a limpeza de praias, vigilância de museus, operações de 
manutenção de caráter geral, entre outras. 
 
Decorreu até ao dia 19 de junho, o último período de inscrições para o PROTEL “Vida Ativa 
2015”. 
 
ALJEZUR INSTALA SISTEMA DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS 

 

O ambiente tem desde há muito vindo a merecer particular atenção no Município de Aljezur, 

a diminuição da pegada ecológica na utilização do território, constitui um dos vetores sempre 

presentes na tomada de decisão. 

 

No âmbito desta orientação politica, os consumos de energia nos equipamentos geridos pela 

autarquia, tem vindo a ser monitorizados, de modo a potenciar qualquer oportunidade 

economicamente viável que permita a sua diminuição. Esta orientação tem levado a várias 

intervenções na rede de iluminação pública bem como em alguns equipamentos públicos. 

Uma das intervenções que merecem particular destaque, parcialmente suportada por verbas 

do Programa Operacional (PO) do Algarve PO Algarve21, é a instalação de dois sistemas 

solares térmicos no campo de futebol e nas piscinas municipais.  

 

Esta intervenção contempla o aquecimento das águas quentes sanitárias dos balneários afetos 

a estes equipamentos e a climatização e vasos das piscinas. 

 

A intervenção no campo de futebol, já se encontra concluída, tendo visado a colocação de 12 

coletores solares e um depósito de acumulação de 2.000 litros, permitindo assim a redução do 

consumo de combustíveis fósseis - gás com o aquecimento das águas quentes sanitárias de 

consumo, bem como a redução da emissão de gases com efeito de estufa. Esta intervenção 

obteve a Classificação A (44%), das classes de energia, no certificado energético emitido pela 

Certificação Energética e Ar Interior. 

 

Vai neste momento iniciar-se a segunda parte desta intervenção – a execução do projeto de 

energia solar térmica das piscinas municipais, que visa a colocação de 100 painéis solares 

térmicos para o aquecimento da água dos depósitos existentes com 16.000l de capacidade. No 

âmbito deste projeto, o edifício das piscinas será ainda alvo de certificação energética. 

 

O investimento total para a implementação destes projetos é de 222.726,22 €, o qual será 
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financiado no âmbito do PO do Algarve a 65%, correspondendo a uma comparticipação FEDER 

de 144.772,04 € e a um custo efetivo por parte do Município de 77.954,18 €. 

 

O compromisso com o ambiente é assim para manter, visando cada vez mais a 

sustentabilidade dos nossos equipamentos e a diminuição da pegada ecológica. 

 

SESSÃO DE INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO AOS CONSUMIDORES DE ELECTRICIDADE E GÁS 

NATURAL 

O Município de Aljezur, acolheu no passado dia 17 de junho, na Junta de Freguesia de Aljezur 

a iniciativa “Campanha de Informação e Esclarecimento aos Consumidores de Eletricidade e 

Gás Natural”, a qual se destina ao público em geral, consumidor de energia. 

 

Promovida pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), em parceria com a Associação 

das Agências de Energia e Ambiente (RNAE) e AREAL – Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Algarve, esta iniciativa enquadra-se no âmbito da campanha “Descontos Sociais 

de Energia: Informe-se bem para decidir bem” e visa informar e esclarecer os consumidores, 

os serviços de ação social dos municípios e outros organismos que tenham um maior 

dinamismo dentro de cada região para que o maior número possível de pessoas possa 

beneficiar dos descontos sociais de energia, que permitem reduções até -34% nas faturas de 

eletricidade e de -31% na fatura de gás natural.  

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2014/20120 (PDR 

2020) 

A produção Agrícola e Agropecuária no concelho de Aljezur são asseguradas maioritariamente 

por uma agricultura de cariz familiar e por pequenas empresas, assumindo uma importância 

relevante na economia local, nomeadamente em termos de produtividade e de emprego. As 

novas exigências decorrentes da atual legislação, principalmente, a nível ambiental e fiscal, 

obrigam à realização de investimentos nas explorações, os quais podem ser apoiados por 

fundos comunitários disponíveis no novo Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020. 

 

Integrado na iniciativa do município de Aljezur “mês da economia local” decorreu no passado 

dia 16 de Junho, na sede da Associação de Produtores de Batata Doce na zona Industrial da 

Feiteirinha uma Sessão de esclarecimento do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 

(PDR 2020), com a presença do Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, em 

que se vai apresentar e debater, principalmente, os apoios para os investimentos nas 

explorações agrícolas, para os jovens e para a transformação e comercialização. Contou 

também com a presença da Autoridade Tributária em que apresentou e debateu as questões 

relacionadas com o IVA e o novo regime para as pequenas explorações. 

 

JUNHO – MÊS DA ECONOMIA LOCAL EM ALJEZUR 

Tentando ir ao encontro das necessidades e constrangimentos sentidos pelos agentes 

económicos do concelho de Aljezur, foram identificadas algumas áreas consideradas 

prioritárias com vista ao fomento do empreendedorismo e dinamização da economia local, na 

atração de novos investimentos, tendo ainda em atenção o cumprimento de obrigações legais 

e fiscais. 

 

Aproveitando o início do Quadro Comunitário de Apoio (2014-2020) e de forma a esclarecer o 

melhor possível os promotores de potenciais projetos, irão realizaram-se três sessões de 

esclarecimento temáticas, assim como uma outra dedicada a uma área com especial impacto 
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na economia local, que nos últimos anos tem sofrido um aumento exponencial. Assim, 

durante o mês de Junho, um mês dedicado à economia local, o Município de Aljezur organizou  

as seguintes Sessões de Esclarecimento: 

 

Dia 11/06 - Medidas de Apoio à Criação do Próprio Emprego e Apoio à Contratação. Esta 

sessão que conta com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

pretende apoiar potenciais empreendedores, empresários, desempregados e população em 

geral, através da divulgação dos principais mecanismos de apoio ao empreendedorismo e à 

contratação disponibilizados pelo IEFP. 

 

Dia 16/06 - Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020).Sobre Incentivos fiscais e apoios 

ao investimento nas explorações agrícolas e nas unidades de transformação agro-alimentar. 

Esta sessão conta com o apoio da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve e da 

Autoridade Tributária; 

 

Dia 24/06 - Regime Jurídico do Alojamento LocalPor via do novo regime jurídico tornou-se 

obrigatório o cumprimento de novas regras para os novos e atuais meios de alojamento local 

(moradias, apartamentos, estabelecimentos de hospedagem/hostel). Tendo como objetivo 

clarificar os procedimentos inerentes a esta atividade com especial impacto na economia do 

concelho, esta sessão conta com a participação do Turismo de Portugal, da ASAE, do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras e da Autoridade Tributária; 

 

Dia 30/06 - CRESC Algarve 2020Esta sessão incidirá sobre o programa operacional “CRESC 

ALGARVE 2020”, do quadro comunitário 2014-2020, sendo vocacionado para a generalidade 

das atividades económicas (turismo, serviços, comercio, indústria, etc), especialmente 

orientado para os fatores de competitividade. 

 

Tendo como objetivo o crescimento da região do Algarve e fomentar parcerias foram 

identificadas as seguintes áreas: inovação empresarial e empreendedorismo; qualificação e 

internacionalização PME; investigação e desenvolvimento tecnológico. Esta sessão contará 

com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve gestora do 

PO CRESC Algarve 2020.    

 

A participação nas sessões é gratuita e o respetivo programa poderá ser consultado em 

www.cm-aljezur.pt. 

 

DIA MUNDIAL DOS OCEANOS EM ALJEZUR 

7 de junho foi o dia de assinalar a importância dos oceanos – fonte de recursos e 

biodiversidade sem os quais não seria possível a nossa existência, mas com os quais temos 

tido tão pouco cuidado. Ilhas de lixo gigantescas deambulam nos nossos mares, sendo os 

plásticos um dos maiores problemas pela sua persistência no ambiente e porque os animais 

marinhos os confundem com alimento, acabando intoxicados, eles primeiro, e o homem 

consequentemente. 

Realizou-se na Praia do Amado uma ação de limpeza de praia e de eliminação de espécies 

invasoras – chorão, contribuindo para a limpeza do litoral e para a manutenção da 

biodiversidade marinha!  

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA E DE CONTROLO 

DE OUTRAS ZOONOSES - ALJEZUR 
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A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária promove campanhas periódicas de prolifaxia da 

raiva e outras zoonoses (doenças tansmissíveis ao humanos através de animais vertebrados), 

bem como de identificação eletrónica, obrigatória para cães. 

Num trabalho desenvolvido em conjunto com as câmaras municipais, a Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária realiza campanhas através dos quais os proprietários de animais 

domésticos podem vacinar os respetivos animais a preços mais acessíveis. 

Está disponível para consulta o edital da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, com 

informações úteis sobre a vacinação antirrábica e a identificação eletrónica, assim como o 

calendário com a indicação das datas e locais onde os interessados podem vacinar e/ou 

identificar os animais doméstico. 

 

VATE - DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

O Município de Aljezur recebeU nos próximos dias 27, 28 e 29 de Maio nas Escolas do 1º Ciclo 

do concelho, o autocarro VATE – Vamos Apanhar o Teatro, projeto da ACTA. 

 

Esta é uma atividade já há muitos anos desenvolvida, com enorme  sucesso junto das nossas 

crianças, que muito contribui para os seus primeiros contactos com o Teatro e que nos 

orgulha incluir no nosso calendário de atividades culturais e educativas. 

 

Para dia 1 de Junho, dia Mundial da Criança o Município preparou em parceria com o 

Agrupamento de Escolas, um conjunto de atividades lúdicas e desportivas que terão lugar no 

EMA- Espaço Multiusos de Aljezur – insufláveis, gincanas, dança, pinturas faciais, rappel, 

colour run for kids, entre outras. 

 

Ainda neste dia, integrado na iniciativa, desenvolveU-se o Encontro Concelhio do Programa 

Escola Ativa, com atividades desportivas organizadas pelo Agrupamento de Escolas. 

 

Na ocasião a Câmara ofereceu também o lanche e t-shirts alusivas ao evento aos quase 600 

alunos do nosso concelho. 

 

ALJEZUR ASSINALA O DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 

No dia 5 de Junho comemorou-se o Dia Mundial do Ambiente em Aljezur: 3 Super-Agentes da 

Mudança chegam ao Planeta Terra – a Aljezur, com a missão muito específica de pedir às 

crianças para mudarem os seus comportamentos de forma a se evitar um enorme desastre 

ambiental no Planeta Azul! 

 

Numa peça de teatro dedicada ao pré-escolar e 1º ciclo dos estabelecimentos de ensino do 

concelho, as crianças sentiram o poder de agir pois os nossos Super-Agentes foram capazes de 

as motivar a serem elas próprias agentes da mudança que irão influenciar, de forma otimista, 

as famílias e a comunidade para agir em prol de um melhor ambiente! 

 

 

As sessões decorreram no Espaço +, em Aljezur. 

 

REPAVIMENTAÇÃO DO TROÇO QUE LIGAÇÃO ENTRE A E.R. 267 E A E.N. 120, VIA 

DESIGNADA POR RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA 

O Município de Aljezur, procedeu nos últimos anos à repavimentação da estrada regional 

ER267, que liga o concelho de Aljezur, ao concelho vizinho (Monchique), após essa 

intervenção, numa extensão de 6,65 Km, que apresentava um estado muito degradado de 

conservação e de urgente intervenção.  
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Esta obra já levada a cabo, melhorou o acesso à sede do concelho, potenciando ganhos a 

vários níveis, sendo desde logo um importante contributo na melhoria das condições de 

segurança e na qualidade de vida dos utentes, veio ainda permitir uma maior aproximação 

dos operadores económicos ao concelho de Monchique. 

 

No entanto verificava-se ainda a necessidade de estender essa intervenção até à EN.120, 

através da Rua Capitão Salgueiro Maia, concluindo assim a ligação do Eixo Tranversal Serrano 

a esta estrada nacional, conscientes dessa necessidade o Município de Aljezur, submeteu e 

viu recentemente aprovada uma reprogramação de mais de 100.000€ ao POAlgarve 21, tendo 

como objetivo não só a ligação da ER 267 à EN.120, mas também à zona “central” de Aljezur, 

incluindo a ligação à maioria dos equipamentos públicos existentes na Vila de Aljezur.  

 

Esta reprogramação pretende requalificar/melhorar as zonas onde se encontram localizados 

os diversos serviços e equipamentos sociais, facilitando o seu acesso a partir da ER267 e 

EN120. Neste contexto e dando continuidade aos trabalhos já realizados no aglomerado 

urbano da Igreja Nova, será brevemente repavimentado e devidamente infraestruturado, o 

troço de ligação entre a E.R. 267 e E.N. 120, via designada por Rua Capitão Salgueiro Maia, 

sito da Igreja Nova – Aljezur, cuja extensão é aproximadamente de 660,00m. 

 

SESSÃO DE INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE AS MUDANÇAS DO MERCADO 

ENERGÉTICO E OS DESCONTOS SOCIAIS 

No dia 22 de maio, realizou-se em Aljezur, na Câmara Municipal, uma sessão de informação 

enquadrada no âmbito da “Campanha de Informação e Esclarecimento aos Consumidores de 

Eletricidade e Gás Natural”, gerida a nível nacional pela ADENE.  

 

Esta primeira sessão foi dirigida às instituições e organismos do município, que tenham 

contacto direto com os consumidores de eletricidade, de modo a poderem informá-los e 

esclarecê-los sobre a mudança do mercado liberalizado e os descontos sociais atualmente 

existentes. 

 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL COM NOVO FARDAMENTO 

Os trabalhadores do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Serviços de Ambiente, 

Limpeza, Cemitérios e Obras Municipais, passaram a dispor a partir do dia 18 de maio, de 

novo fardamento (polos de manga curta e comprida, calças, casacos polares, bonés e botas). 

 

A Câmara adotou uma nova cor neste vestuário de trabalho, onde predominam os tons cinza a 

que se juntam os indispensáveis elementos de segurança. 

 

Ao todo serão cerca de 50 funcionários camarários que vão passar a ser vistos com o novo 

fardamento, investimento na ordem dos 10 000,00€ (dez mil euros). 

 

EDUCAÇÃO – APOIO PARA AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º. CICLO 

Foi aprovada em reunião do Executivo Municipal, a atribuição de um apoio no valor de 12,50€ 

por aluno, ao agrupamento de escolas de Aljezur. A verba aprovada, que ultrapassa os 

4.000,00€, destina-se a apoiar o desenvolvimento de atividades pedagógicas e a aquisição de 

material didático para todas as salas de pré-escolar e turmas de 1.º ciclo dos jardim-de-

infância e escolas do concelho. 

 

Este apoio que anualmente é atribuído ao Agrupamento de Escolas de Aljezur, é gerido pelos 

educadores e professores daqueles níveis de educação e ensino, de acordo com os planos de 

atividade de cada grupo/turma, consoante as necessidades por eles identificadas. 
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Com este apoio generalizado a todos os alunos e não apenas aos que têm escalão A ou B, 

cremos poder contribuir para que aos docentes façam uma gestão mais equitativa e justa dos 

recursos disponíveis para todos, e deste modo garantir maior equidade e justiça no acesso aos 

bens educativos. 

 

O concelho de Aljezur tem em funcionamento 6 salas de pré-escolar e 10 salas de 1.º ciclo, 

nos três polos escolares do Agrupamento de Escolas de Aljezur. 

 

APANHAR A ESPIGA 

Acreditando no valor do estudo do património, no apelo à sensibilização para a conservação 

dos nossos valores culturais e na importância de conservar e transmitir os bens da 

coletividade a que pertencemos, a Câmara Municipal de Aljezur propôs o desenvolvimento de 

uma atividade conjunta com o Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, uma vez que 

o projeto de departamento do ensino pré-escolar do agrupamento, para este ano letivo se 

centra no tema “A descoberta da minha terra – manter vivas as memórias das tradições”, em 

torno do dia da Espiga, no passado dia 14 de Maio (quinta-feira da ascensão), de forma a 

sensibilizar as crianças para a salvaguarda das tradições seculares contribuindo para a 

educação de um espirito crítico e para o respeito dos valores do passado, através da criação 

de um itinerário para a recolha do “ramo da espiga” convidado as crianças a colher no campo 

as espigas de trigo, os ramos de oliveira, as papoilas e os malmequeres, sempre em número 

ímpar para fazer o seu ramo, que segundo reza a tradição antiga “nos dias de trovoada eram 

queimados no fogo da lareira para afastar os raios” 

A atividade contou com a realização de um lanche “tiborna” onde o pão será representado 

pela espiga de trigo e o azeite pelo ramo de oliveira. 

Foi feita ainda uma abordagem ao dia da espiga, onde os alunos tiveram a oportunidade de 

vivenciar esta tradição, com o intuito de enriquecer o seu conhecimento, e reconhecer a 

importância da transmissão do conhecimento do passado para o presente através da troca de 

experiências sobre a conservação dos nossos valores culturais. 

Segundo Jorge Dias (Museu Nacional e Museus Reginais de Etnografia – 1964): “temos a 

obrigação de salvar tudo aquilo que ainda é suscetível de ser salvo, para que os nossos netos, 

embora vivendo num Portugal diferente do nosso, se conservarem tão portugueses como nós e 

capazes de manter as suas raízes culturais mergulhadas na herança social que o passado nos 

legou”.  

 

Junho  2015 
 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 

 
O Presidente da Camara Municipal de Aljezur 

 

José Amarelinho 


