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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 
Acta N.º7 

 
Aos treze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e seis, pelas quinze 

horas, no salão nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-

se a sétima 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 responsável pela Implementação do Programa Rede 

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

- Maria do Rosário Martins, Directora de Núcleo, em representação do Centro 

Distrital de Segurança Social de Faro; ------------------------------------------------------------- 

- Noélia Oliveira, Técnica Superior de Serviço Social, do Centro Distrital de 

Segurança Social de Faro e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; ---------  

- Maria Afonso, Coordenadora Concelhia de Ensino Recorrente e Educação 

Extra-Escolar, 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; ------------------------------------------------------------------- 

- Maria de Fátima Completo, Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola 

Secundária José Belchior Viegas; ------------------------------------------------------------------- 

- Anabela Pereira, Presidente da Direcção da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de São Brás de Alportel; ----------- 

- Anabela Cruz, Presidente da Direcção da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Poeta 

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

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

Brás de Alportel e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. ------------------------ 
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- Nuno Murcho, Responsável do Serviço de Coordenação e Apoio Técnico, em 

representação da Delegação Regional do Algarve do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- João Cunha, Director Regional do Sul do Instituto de Reinserção Social; --------- 

- Teresa Oliveira, Bibliotecária, em representação da Biblioteca Municipal de 

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

- Paulo Silva, Presidente do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás Alportel; ------------------------- 

- Mónica Inácio, Vice-Presidente do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás 

Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Filipa Biel, Coordenadora do Projecto “@ventura” (Programa Escolhas 3.º 

geração), em representação da Associação “In Loco”; ---------------------------------- 

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

Caldeirão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Célia Romão, Directora Técnica da Instituição de Solidariedade Social da 

Serra do Caldeirão e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; ------------------- 

- Maura Pestana, Major Co-Responsável pela Região do Algarve do Exército 

de Salvação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ana Lopes, Coordenadora Técnica do Fórum Sócio-ocupacional de Faro, em 

representação da Associação de Saúde Mental do Algarve; -------------------------- 

- Andreia Galego, Coordenadora, em representação da Delegação Sul da 

Associação Nacional de Jovens para a Acção Familiar; ---------------------------------- 

- Dora Barradas, Conselheira Municipal para a Igualdade de Género (que de 

acordo com a alínea e), do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 

14 de Junho; e que foi transposto para a alínea e) do n.1 do artigo 5.º do 

regulamento interno, passou a ser parceiro obrigatório do CLAS/SBA). ------------- 

- António Melão, Comandante Interino do Posto da Guarda Nacional 

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

- Celina Camilo, Arquitecta do Gabinete de Apoio Técnico de Faro (GAT), 

responsável pela concepção do Projecto de Arquitectura da Creche. ------------ 

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

1. Assuntos antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------------- 
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2. Assinatura da Acta da Sessão Plenária anterior; ------------------------------------------- 

3. Apresentação da candidatura ao programa PARES, para construção da 

resposta social creche; --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Discussão e aprovação do parecer emitido pelo Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA, referente à candidatura ao Programa PARES. --------------------------------- 

A sessão foi iniciada pelo Sr. Presidente que consultou o plenário no sentido de 

averiguar se algum dos presentes pretendia acrescentar algum assunto ou 

informação à ordem de trabalhos previamente estabelecida. Nenhum dos 

representantes das entidades presentes solicitou a palavra. ---------------------------- 

O Sr. Presidente convidou todos os membros do CLAS/SBA a estarem presentes 

na sessão de assinatura do protocolo de cooperação entre a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel e o Secretariado Nacional para a 

Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (SNRIPD), entidade 

sob superintendência e tutela do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social, no sentido de criar no concelho um Serviço de Informação e Mediação 

para Pessoas com Deficiência (SIM-PD), que irá funcionar no Centro de Apoio 

à Comunidade. Evento a realizar no dia 15 de Dezembro, pelas 12:30h, e que 

irá contar com a presença do Sua Ex.ª o Ministro do Trabalho e da 

Solidariedade Social. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Passou-se de imediato 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 11 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. --------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, iniciou-se o terceiro ponto da ordem de trabalhos, tendo o Sr. 

Presidente referido que, assim que foi divulgado publicamente pelo Governo 

que iria abrir a segunda fase de candidaturas ao Programa de Alargamento 

da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel (CCD) e a Câmara Municipal começaram a efectuar desde logo as 

diligencias necessárias à instrução do processo de candidatura, de forma a 

que no início do ano, quando fosse aberto o período de apresentação de 
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candidaturas, tudo estivesse preparado para a efectivação da mesma. ---------

O Sr. Paulo Silva, em representação da parceria, efectuou uma breve 

apresentação em power point relativa à candidatura a apresentar ao 

Programa PARES, promovida pelo CCD em parceria com a Câmara Municipal, 

Junta de Freguesia e Segurança Social, para construção da resposta social 

Creche, com capacidade prevista para 66 crianças. ------------------------------------- 

De seguida, a Arq.ª Celina Camilo, técnica do GAT de Faro, apresentou de 

forma detalhada, em power point, o projecto de arquitectura da Creche, que 

fará parte integrante da candidatura. ----------------------------------------------------------- 

Terminadas as apresentações, o Sr. Presidente abriu um espaço de discussão e 

debate sobre as mesmas. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Maria do Rosário solicitou a palavra, começando por dar os parabéns 

pelo projecto apresentado. Colocou duas questões relativas ao projecto de 

arquitectura, nomeadamente no que concerne à acessibilidade do rés-do-

chão ao 1.º andar, e ao facto de achar que os elementos previstos no 

projecto têm demasiadas arestas, que se podem tornar perigosas para as 

crianças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Arq.ª Celina respondeu às questões, referindo que, relativamente às 

acessibilidades, o edifício estará dotado de escadas e de elevador que 

permitirão o acesso ao 1.º andar. No que diz respeito à segunda questão, 

prevê-se que todas as arestas sejam revestidas com tecidos almofadados. ------ 

A Dr.ª Maria Rosário, referiu que, em relação à cor, pensa que existe um 

grande contraste, deveria ser mais suave. Perguntou também sobre o número 

de lugares para estacionamento que estão previstos no Projecto. ------------------- 

A Arq.ª Celina informou que as cores patentes na apresentação são para 

atenuar, e que no projecto estão previstos cerca de 18 lugares para 

estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Dr. Violantina Hilário perguntou se, com o clima que temos, não seria 

conveniente ter mais espaços exteriores cobertos, com sombra, para as 

brincadeiras das crianças. ------------------------------------------------------------------------ 

Em resposta à questão colocada, a Arq.ª Celina salientou que, para a 

execução do projecto, teve que se limitar ao espaço que estava disponível, 
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no entanto, no futuro, poder-se-á proceder à cobertura dos espaços exteriores 

previstos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Dr. João Cunha pediu também para intervir, felicitou as várias entidades 

pelo projecto apresentado e colocou uma questão sobre a data em que o 

equipamento estará disponível para começar a funcionar. ----------------------------- 

O Sr. Presidente referiu que, tendo em conta que ainda tem que abrir a 

segunda fase do programa PARES, posteriormente decorrer o prazo para 

apresentação das candidatura, e perspectivando um período de 10 meses 

para a construção do equipamento, poder-se-á apontar, Setembro de 2008, 

como um prazo razoável, ou seja, um horizonte de aproximadamente dois 

anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. Nuno Murcho felicitou também o projecto apresentado. Fez referência à 

utilização de acrílicos nas clarabóias, que segundo ele, com o tempo ficam 

feios. E destacou a questão da utilização da caixa de areia na zona de 

recreação prevista no projecto, referindo que no que diz respeito à psicologia 

do desenvolvimento é óptimo para crianças com esta idade, contudo em 

termos de saúde pública acarreta muitos problemas. ------------------------------------- 

O Sr. Presidente afirmou que, não havendo alternativa, a Câmara 

compromete-se a fazer o que já executa nos outros parques, que é limpar 

com assiduidade a caixa de areia. Salientou também que, poderão ficar 

previstas no projecto, medidas para tentar evitar o acesso de animais ao 

parque, de maneira a não “sujarem” a areia. ------------------------------------------------- 

Ainda neste âmbito, a Dr.ª Maria do Rosário sugeriu que se fizesse uma 

consulta à Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), no 

sentido de solicitar sugestões e esclarecimentos sobre esta matéria. ---------------- 

Passou-se então para o seguinte ponto da ordem de trabalhos, tendo o Sr. 

Presidente solicitado ao Dr. José Serrano que apresentasse de forma sintética o 

parecer elaborado pelo Núcleo Executivo. ---------------------------------------------------- 

O Dr. José Serrano começou por mencionar que o regulamento do Programa 

PARES prevê que as candidaturas sejam acompanhadas por um parecer dos 

Conselhos Locais de Acção Social. ---------------------------------------------------------------- 

Assim sendo, após solicitação dos responsáveis pela referida candidatura, o 

Núcleo Executivo do CLAS/SBA, de acordo com o regulamento interno e com 
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o modelo 3 de parecer (grelha de critérios) disponibilizado pelo programa, 

emitiu um parecer sobre a candidatura, o qual foi disponibilizado por e-mail e 

por fotocópia aos membros do Plenário. -------------------------------------------------------- 

O Núcleo Executivo do CLAS/SBA emitiu parecer favorável à candidatura ao 

Programa PARES, tendo atribuído a pontuação mais elevada -100 pontos- 

prevista na grelha de critérios. Reconhecendo desta forma a mais valia que a 

aprovação deste projecto constituirá para o concelho, visto que irá dar 

resposta uma das maiores lacunas identificadas no Diagnóstico Social e que 

corresponde a uma das prioridades inscritas no Plano de Desenvolvimento 

Social do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente abriu um espaço de discussão acerca da supracitada 

proposta de parecer, de forma a que os elementos presentes se pudessem 

pronunciar sobre a mesma. --------------------------------------------------------------------------- 

Nenhum dos membros do CLAS/SBA sugeriu qualquer alteração ao parecer, 

pelo que, o Sr. Presidente colocou a proposta de parecer à votação do 

Plenário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O parecer emitido pelo Núcleo Executivo, relativo à candidatura a apresentar 

ao Programa PARES para a construção de uma nova creche, foi votado 

favoravelmente, por unanimidade, tendo por isso sido aprovado, de acordo 

com o artigo 12.º alínea l) do regulamento interno do CLAS/SBA. -------------------- 

Nada mais havendo a tratar a Sr. Presidente deu por encerrada a Sessão, 

eram 16:45h, da qual se lavrou a presente acta que conforme o n.º 11 do 

artigo 11.º do regulamento interno será enviada para todos os membros do 

CLAS/SBA, para análise e aprovação. ------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

  

 

  

 

 


