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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 
Acta N.º8 

 
Aos vinte dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, pelas quinze horas, 

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

oitava 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. ------------------------------- 

- Noélia Oliveira, Técnica Superior de Serviço Social, em representação do 

Centro Distrital de Segurança Social de Faro e membro do Núcleo Executivo 

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

- Maria Afonso Horta, Coordenadora de Educação de Adultos, em 

representação da Direcção Regional de Educação do Algarve e membro do 

Núcleo Executivo do CLAS/SBA; --------------------------------------------------------------------- 

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

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

- 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, Responsável do Serviço de Coordenação e Apoio Técnico, em 

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

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

- António Palma, Director do Centro de Emprego de Faro; -------------------------------  

- Olga Gago, Técnica Superior, 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; ------------------------- 
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- Cidália Carvalho, Directora Técnica, em representação da Santa Casa da 

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

- Nelson Dias, membro da Direcção, em representação da Associação “In 

Loco” e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; -------------------------------------- 

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

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

- Elisabete Batista, escriturária, em representação da Sociedade Recreativa 1.º 

de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Eduardo Palma, Assessor Técnico, em representação da Associação de 

Industriais e Exportadores de Cortiça; ------------------------------------------------------------- 

 - Fernanda Pires, Vice-Presidente da Associação de Saúde Mental do Algarve;  

- Lícia Teles, Técnica da Associação de Saúde Mental do Algarve; ------------------ 

- Suzel Gonçalves, Técnica Superior de Investigação Social, em representação 

do Grupo de Ajuda a Toxicodependentes; ----------------------------------------------------- 

- Vanda Vilas Boas, Técnica Superior de Serviço Social, em representação da 

Delegação Local do Algarve da Associação dos Cegos e Amblíopes de 

Portugal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Pedro Marum, Técnico Superior de Investigação Social, em representação da 

Delegação Sul da Associação Nacional de Jovens para a Acção Familiar; ------ 

- 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; -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Rede Europeia Anti-Pobreza; ------------------------------------------------------------------------- 

- Dora Barradas, Conselheira Municipal para a Igualdade de Género; ------------- 

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

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

- Afonso Guerreiro, Técnico Projectista, responsável pela concepção do 

Projecto de Arquitectura do Centro de Dia. ---------------------------------------------------- 

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 
 

3. Breve apresentação da candidatura da St.ª Casa da Misericórdia ao 

Programa Pares, para construção da resposta social Centro de Dia; ---------------- 

4. Discussão e aprovação dos pareceres referentes às candidaturas concelhias 

ao Programa Pares (Creche e Centro de Dia), emitidos pelo Núcleo Executivo 

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

5. Apresentação das actividades desenvolvidas pelo projecto @ventura, no 

âmbito do Programa Escolhas. ---------------------------------------------------------------------- 

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. ---------------------------- 

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, com a D. 

Cidália Carvalho, em representação da Santa Casa da Misericórdia, a 

efectuar uma breve apresentação relativa à candidatura a apresentar ao 

Programa PARES, para construção da resposta social Centro de Dia, com 

capacidade prevista para 60 utentes. ----------------------------------------------------------- 

De seguida, o Técnico Projectista Afonso Guerreiro, apresentou o projecto de 

arquitectura do Centro de Dia, que faz parte integrante da candidatura ao 

Programa PARES. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Nenhum membro do CLAS/SBA solicitou o esclarecimento de qualquer dúvida 

respeitante à supracitada candidatura, pelo que se avançou para o seguinte 

ponto da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente solicitou ao Dr. José Serrano que apresentasse o parecer 

elaborado pelo Núcleo Executivo, referente à Candidatura da Santa Casa da 

Misericórdia à 2.ª fase do Programa PARES, para construção da resposta Social 
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Centro de Dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de apresentar o parecer propriamente dito, O Dr. José Serrano 

começou por referir que a Santa Casa da Misericórdia de S. Brás já possui a 

valência - Centro de Dia, mas a mesma não tem instalações próprias, funciona 

junto ao Lar de Idosos, e possui capacidade para apenas 12 Idosos. A 

candidatura prevê a construção de um novo edifício para este efeito com 

capacidade para 60 pessoas. ----------------------------------------------------------------------- 

 Salientou também que o regulamento do Programa PARES prevê que as 

candidaturas sejam acompanhadas por um parecer dos Conselhos Locais de 

Acção Social, que não sendo vinculativo é obrigatório ----------------------------------- 

Assim sendo, após solicitação do Instituto de Segurança Social, IP, o Núcleo 

Executivo do CLAS/SBA, de acordo com o regulamento interno e com a grelha 

de critérios disponibilizada 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 de 62,90 pontos, uma vez que, 

não tendo sido um projecto considerado como prioritário aquando da 

elaboração dos instrumentos de Planeamento do CLAS/SBA, trata-se de uma 

resposta Social que, indiscutivelmente, faz falta ao concelho. ------------------------- 

O Sr. Presidente solicitou a opinião da D. Cidália Carvalho relativamente ao 

parecer emitido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A D. Cidália Carvalho referiu que não tinha nada a dizer relativamente ao 

parecer do Núcleo executivo. ----------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente colocou à consideração do plenário a hipótese de alteração 

da pontuação atribuída pelo Núcleo Executivo, nomeadamente, no que diz 

respeito ao critério “parceria”, propondo que se assinalasse o nível “100” em 

vez do nível “35”, passado a candidatura a ter um pontuação parcial, neste 

critério, de 11 pontos, e aumentando a classificação total para 70,05 pontos. 

Justificou esta proposta de alteração com o facto de, com a apresentação 

da candidatura no plenário, pelos representantes da Santa Casa da 

Misericórdia, ter sido possível identificar quais as responsabilidades e os recursos 

que os parceiros irão disponibilizar para a concretização do projecto. ------------- 



                                                                             
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                         5 
 

Nenhum dos elementos presentes no plenário se opôs à proposta apresentada 

pelo Sr. Presidente, pelo que, a mesma foi aprovada por unanimidade, de 

acordo com o artigo12.º, alínea c) do regulamento interno do CLAS/SBA. -------- 

O Sr. Presidente colocou a proposta de parecer, já com a alteração 

supracitada, à votação do Plenário. -------------------------------------------------------------- 

O parecer emitido pelo Núcleo Executivo, com a alteração aprovada pelo 

Plenário, relativo à candidatura apresentada ao Programa PARES para a 

construção de um Centro de Dia, 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. ---------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Dr. José Serrano que apresentasse o 

parecer emitido pelo Núcleo Executivo relativo à candidatura do Centro de 

Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel (CCD), à 2.ª fase do Programa PARES, para 

construção da Creche “Sítio do Bebé”. ---------------------------------------------------------- 

O Dr. José Serrano começou por referir que não tinha havido necessidade de 

apresentar novamente esta candidatura, visto que a mesma já havia sido 

apresentada pelo Sr. Paulo Silva, presidente do CCD e pela Arquitecta Celina 

Camilo, responsável pelo projecto, aquando da realização da última sessão 

plenária, sendo por isso já do conhecimento dos membros do CLAS/SBA. -------- 

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

Programa PARES, tendo atribuído a pontuação total de 96,40 pontos. 

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 solicitou a opinião do Sr. Paulo Silva relativamente ao parecer 

emitido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Paulo Silva afirmou não ter nada a acrescentar em relação ao parecer 

do Núcleo Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------------------------------------- 
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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. -------------------- 

No quinto ponto da ordem de trabalhos, a Dr.ª Filipa Biel, Coordenadora do 

Projecto @ventura, apresentou as actividades que o citado projecto tem vindo 

a desenvolver no concelho. Este projecto enquadra-se no âmbito do 

programa Escolhas – 3.ª geração. ------------------------------------------------------------------ 

Após a referida apresentação, passou-se a um período de perguntas e 

respostas acerca do projecto em causa. ------------------------------------------------------- 

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

eram 16:15h, 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. ------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

  

 

  

 

 


