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GOVERNO DA REPUBLICA PORTUGUESA UNIÃO EUROPEIA 
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Co-financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português 
Ministério da Segurança Social e do Trabalho 

 Câmara Municipal de S. Brás de Alportel  

 

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
 

Acta N.º4 
 

Aos nove dias do mês de Março do ano de dois mil e seis, pelas quinze horas, no salão nobre da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-se a quarta Sessão Plenária do Conselho Local 

de Acção Social de São Brás de Alportel, adiante designado CLAS/SBA, com a presença dos 

seguintes elementos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- António Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel / Presidente do 

CLAS/SBA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Judite Neves, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; ----------- 

- José Serrano, Técnico afecto ao Programa de Apoio à Implementação da Rede Social e 

Coordenador do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. ---------------------------------------------------------- 

- Isabel Lacerda, Técnica da Câmara Municipal de São Brás de Alportel no Projecto “S. Brás 

Solidário”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ana Cristina Linhares, Directora da Unidade de Protecção Social de Cidadania, em representação 

do Centro Distrital de Segurança Social de Faro; ------------------------------------------------------------- 

- Maria Afonso, Coordenadora Concelhia de Educação de Adultos, em representação da Direcção 

Regional de Educação do Algarve e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. -------------------- 

- Violantina Hilário, Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Poeta 

Bernardo Passos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aida Cardoso, Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária José Belchior Viegas; ----- 

- Anabela Pereira, Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de São Brás de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- José Cabral, Director do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, em representação da 

Administração Regional de Saúde; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Marta Sousa, Técnica Superior de Serviço Social do Centro de Saúde de São Brás de Alportel e 

membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. ---------------------------------------------------------------- 

- Nuno Murcho, Chefe de Divisão, em representação da Delegação Regional do Algarve do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência; ------------------------------------------------------------------- 

- António Palma, Director do Centro de Emprego de Faro. -------------------------------------------------  
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- Manuela Chora, Chefe de Divisão, em representação da Direcção Regional do Sul do Instituto de 

Reinserção Social e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. --------------------------------------- 

- David Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel; -------------------------- 

- Teresa Oliveira, Bibliotecária, em representação da Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel; 

- Olga Gago, Técnica Superior da Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel; ---------------------- 

- Abílio Barros, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel; --------------------- 

- Nelson Dias, Coordenador Territorial, membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; em 

representação da Associação “In Loco”; ----------------------------------------------------------------------- 

- Augusto César, Presidente da Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão; ------------ 

- Maura Pestana, Oficial Responsável na Região do Algarve do Exército de Salvação; ---------------- 

- Paula Rita, Assessora da Comissão Directiva, em representação da Associação de Industriais e 

Exportadores de Cortiça; e em representação da Direcção da Associação Tempus; --------------------- 

- Suzel Gonçalves, Técnica Superior de Investigação Social, em representação do Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Vanda Vilas Boas, Técnica Superior, em representação da Delegação Local do Algarve da 

Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal; ------------------------------------------------------------- 

- Andreia Galego, Coordenadora, em representação da Delegação Sul da Associação Nacional de 

Jovens para a Acção Familiar e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. ------------------------- 

- Sandra Góis, Coordenadora da Área Social, em representação da Direcção Regional do Algarve da 

Fundação da Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rute Augusto, Técnica Superior de Serviço Social, em representação do Movimento de Apoio à 

Problemática da Sida. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gilberto Rodrigues, Comandante do Posto da Guarda Nacional Republicana de São Brás de 

Alportel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Henrique Nicolau, em representação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

São Brás de Alportel. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ircília Pereira, Técnica Superior da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São 

Brás de Alportel; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dionisía Pedro, Técnica Superior, em representação do Núcleo de Faro da Rede Europeia Anti-

Pobreza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A ordem de trabalhos da Sessão foi a seguinte: ---------------------------------------------------------------

1. Assuntos antes da ordem do dia; ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Assinatura da Acta da Sessão Plenária anterior; ---------------------------------------------------------- 

3. Apresentação, discussão e aprovação do Diagnóstico Social do Concelho. ---------------------------- 

4. Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente deu início à sessão agradecendo a presença dos representantes das diversas 

entidades, congratulando-se também por estarmos reunidos para aprovar o Diagnóstico Social, um 

documento muito importante e útil para São Brás de Alportel, uma vez que nos permite ter um 

conhecimento mais concreto e aprofundado sobre realidade do município a nível social. -------------- 

De seguida passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo o Dr. José Serrano distribuído 

a Acta da Sessão Plenária anterior, para ser assinada por todos os membros presentes e que haviam 

participado na última sessão, que conforme o n.º 10 do artigo 11.º do regulamento interno foi 

enviada a todos os membros do CLAS/SBA, e que com base nesse mesmo artigo se encontrava 

aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deu-se então início ao ponto três da ordem de trabalhos tendo o Sr. Presidente concedido a palavra 

ao Dr. José Serrano, que efectuou uma breve introdução relativa à proposta de Diagnóstico Social 

apresentada. Em primeiro lugar destacou o bom trabalho desenvolvido pela equipa de consultoria e 

agradeceu toda a colaboração por eles prestada. Referiu que o documento em apreço é uma 

continuação do Pré-Diagnóstico Social, onde vários domínios foram actualizados e aprofundados e 

cruzadas algumas variáveis. Mencionou também o facto do Diagnóstico fornecer muitas pistas e 

muitos elementos para a intervenção, mas também permitir identificar a existência de algumas áreas 

e sectores que precisamos conhecer melhor, sugerindo também nesse âmbito um conjunto de 

intervenções no sentido de as estudar com maior profundidade. Finalmente, expôs de forma 

sintética a metodologia utilizada na concepção do citado documento. -------------------------------------  

Passou-se então à apresentação, em PowerPoint, de uma síntese da proposta de Diagnóstico Social 

do concelho de São Brás de Alportel, elaborado pelos membros do Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. Nelson Dias iniciou a apresentação do documento com o capítulo referente à “dimensão 

estruturante das dinâmicas locais: o crescimento urbano do concelho”----------------------------------- 

Seguidamente o Dr. António Palma expôs o capítulo denominado: “O Crescimento do mercado de 

trabalho local, um maior investimento na formação, mas um desemprego em crescendo.” ------------
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O Dr. José Serrano apresentou os seguintes capítulos: “Mobilidades facilitadas para fora do 

concelho, mas débeis ao nível intra-concelhio”; “A multiculturalidade: riscos e desafios” e 

“Pressões sentidas nos equipamentos e/ou serviços” -------------------------------------------------------  

Por fim, a Dr.ª Marta Sousa apresentou os capítulos referentes aos “Públicos sem cobertura local 

específica em termos de equipamentos e serviços” e às “Franjas de pobreza e de exclusão social”.  

Finalizada a apresentação o Sr. Presidente abriu um espaço para a discussão do documento 

apresentado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ana Cristina Linhares solicitou a palavra, tendo referido que não encontra justificação para 

uma redução tão acentuada no número de beneficiários de Rendimento Social de Inserção, registada 

no concelho entre 2003 e 2004. No entanto, sugeriu que se solicite à Seguranças Social e se analise, 

o número de requerimentos entrados, de forma a verificar se existiu uma redução de requerentes ou 

um aumento da taxa de indeferimentos. Referiu também que uma possível justificação para o 

referido decréscimo, poderá ter sido a transição do Rendimento Mínimo Garantido para o 

Rendimento Social de Inserção, altura em que os processos foram cessados e todos os titulares 

convocados para actualização dos respectivos dados. ------------------------------------------------------- 

O Dr. José Serrano referiu que esses dados já haviam sido solicitados aquando da elaboração do 

Pré-Diagnóstico Social do Concelho e que na altura a Segurança Social não os disponibilizou. ------ 

A Dr.ª Ana Cristina Linhares sugeriu que fossem novamente pedidos os dados, visto que, desta vez 

serão disponibilizados. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Andreia Galego colocou uma questão ao plenário sobre as eventuais hipóteses que existam 

em São Brás para a criação de Creches, uma vez que, este é o equipamento social de que o concelho 

está mais carenciado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ana Cristina Linhares informou que não chegou à Segurança Social, até ao momento, 

qualquer pedido de instituições do concelho, para a criação da valência Creche. ------------------------ 

O Sr. Presidente referiu que a Associação “In Loco” demonstrou interesse em avançar para a 

criação de uma Creche, mas que esse projecto não avançou devido a dificuldades relacionadas com 

o terreno para a sua construção. O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel também revelou essa intenção, mas 

continua à espera do registo como Instituição Particular de Solidariedade Social. ----------------------- 

Terminada a fase de discussão e debate, o Sr. Presidente colocou o documento à votação do 

Plenário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Diagnóstico Social do concelho de São Brás de Alportel foi votado favoravelmente, por 

unanimidade, tendo por isso sido aprovado, de acordo com o artigo 13.º alínea b) do regulamento 

interno do CLAS/SBA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar a Sr. Presidente deu por encerrada a Sessão, eram 16:30h, da qual se 

lavrou a presente acta que conforme o n.º 10 do artigo 11.º do regulamento interno será enviada 

para todos os membros do CLAS/SBA, para análise e aprovação. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


