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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 
Acta N.º11 

 
Aos trinta dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, pelas quinze horas, 

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

décima primeira 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. ------------------------------- 

- Ana Viegas, Técnica Superior de Psicologia da Câmara Municipal de São Brás 

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

- Ircília Pereira, Técnica Superior, em representação da Junta de Freguesia de 

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

- Idalina Dias, Secretária da Direcção, em representação da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel; ---------------------- 

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

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

- Cecília Rodrigues, Professora, em representação do Agrupamento Vertical de 

São Brás de Alportel e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; ------------------ 

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

- Isabel Augusto, Técnica Superior, em representação do Centro de Emprego 

de Faro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Marta Sousa, Técnica Superior de Serviço Social, em representação do 
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Centro de Saúde de São Brás de Alportel e membro do Núcleo Executivo do 

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

- Anabela Martins, Técnica, em representação da Direcção Regional de 

Educação do Algarve; --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Sandra Góis, Coordenadora da Área Social, em representação da Direcção 

Regional do Algarve da Fundação da Juventude. ------------------------------------------ 

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

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

- Luís Guerreiro, Comandante do Posto, de São Brás de Alportel, da Guarda 

Nacional Republicana. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Movimento de Apoio à Problemática da Sida; ----------------------------------------------- 

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

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

- Padre José Cunha Duarte, pároco de São Brás de Alportel. --------------------------- 

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 dos pareceres emitidos pelo Núcleo 

Executivo do CLAS/SBA, referentes às candidaturas apresentadas pela Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel à Tipologia de Intervenção 6.12 – 

do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), para construção da um 

Centro de Dia e de um Lar de Idosos. ------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente iniciou a sessão cumprimentando todos os presentes e 

agradecendo a sua presença em mais uma sessão plenária do CLAS/SBA. ------
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Consultou o plenário no sentido de averiguar se algum dos presentes 

pretendia acrescentar algum assunto ou informação à ordem de trabalhos 

previamente estabelecida. --------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez que nenhum dos elementos presentes solicitou a palavra, 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 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. ------ 

De seguida iniciou-se o terceiro ponto da ordem de trabalhos no qual o Dr. 

José Serrano procedeu a uma breve apresentação da candidatura da Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel para a construção de um Centro 

de Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente perguntou aos presentes se existia alguma questão que 

quisessem colocar, relativa à candidatura em apreço, nomeadamente ao 

representante da entidade promotora. ---------------------------------------------------------- 

Nenhum dos elementos presentes colocou qualquer questão, pelo que, o Sr. 

Presidente solicitou ao Dr. José Serrano que apresentasse o parecer emitido 

pelo Núcleo Executivo do CLAS/SBA referente à candidatura supracitada. ------  

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, sendo que, esta candidatura prevê a construção de um novo edifício 

para este efeito com capacidade para 60 pessoas. --------------------------------------- 

Referiu também que o POPH 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 Departamento de Planeamento do Instituto 

de Segurança Social, IP (ISS), o Núcleo Executivo do CLAS/SBA, de acordo com 

o regulamento interno e com a grelha de critérios disponibilizada pela Equipa 

da Rede Social, do ISS IP, emitiu um parecer sobre a candidatura, o qual foi 

disponibilizado por e-mail e por fotocópia aos membros do Plenário. ---------------
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O Núcleo Executivo do CLAS/SBA emitiu parecer favorável, tendo atribuído a 

pontuação de 83 pontos, uma vez que, embora não tendo sido um projecto 

concertado em sede de CLAS, trata-se de um Resposta Social que responde a 

necessidades prioritárias e urgentes do concelho. ------------------------------------------ 

Terminada a apresentação, o Sr. Presidente auscultou o plenário no sentido de 

averiguar se algum dos membros teria alguma pergunta a colocar, acerca do 

parecer apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Augusto César solicitou a palavra, aproveitou para colocar uma questão, 

que não estava relacionada com o assunto em discussão, mas que tinha a ver 

com o centro de convívio para idosos, que está projectado para a antiga 

Escola dos Parises. Questionou o Sr. Presidente no sentido de saber qual o 

ponto de situação do referido projecto, se sempre vai avançar ou não. ---------- 

O Sr. Presidente confirmou que o centro é para avançar, no entanto, existiram 

alguns percalços, que tiveram a ver com as especialidades e com a 

necessidade de alterar o projecto, que fizeram com que o mesmo se 

atrasasse, mas continua a ser um dos projectos prioritários a realizar nesta área.  

Após este esclarecimento, o Sr. Presidente colocou a proposta de parecer à 

votação do Plenário. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O parecer emitido pelo Núcleo Executivo, relativo à candidatura da Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, à tipologia 6.12 do POPH, 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. ---------------------------------------------------------------- 

Passou-se então à análise do projecto respeitante ao Lar de idosos, tendo o Dr. 

José Serrano apresentado de forma sucinta a respectiva candidatura. ------------ 

Concluída a apresentação, o Sr. Presidente abriu um espaço de discussão e 

debate sobre a mesma. -------------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez que nenhum membro do CLAS/SBA solicitou o esclarecimento de 

qualquer dúvida respeitante à supracitada candidatura, avançou-se para 

exposição do parecer proferido pelo Núcleo Executivo. ---------------------------------

Tomou a palavra o Dr. José Serrano, que começou por informar que na 
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elaboração deste documento foram utilizados exactamente os mesmos 

procedimentos e as mesmas regras seguidas no anterior. -------------------------------- 

Salientou também que é um equipamento importante para o concelho, que 

dá resposta numa área em que o concelho apresenta algumas carências, e 

que é um projecto que foi considerado de prioridade média, aquando da 

realização dos instrumentos de planeamento do CLAS/SBA. Face ao exposto o 

Núcleo Executivo emitiu parecer favorável à referida candidatura, tendo 

atribuído uma pontuação de 76, 35 pontos. ---------------------------------------------------- 

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

O Sr. Padre José Cunha Duarte, usou da palavra, para declarar que não 

concordava com a classificação atribuída a esta candidatura, não 

percebendo o motivo nem os critérios que levaram o Núcleo Executivo a não 

considerar a resposta social Lar de Idosos de máxima prioridade para o 

concelho. Tendo também efectuado algumas críticas relativamente ao 

comportamento que a Segurança Social tem tido em relação à Instituição. ---- 

O Dr. José Serrano respondeu às questões colocadas, tendo esclarecido que 

na elaboração do parecer em questão, o Núcleo Executivo adoptou os 

critérios, as regras e os procedimentos normais que são utilizados em qualquer 

candidatura ou projecto que são submetidos à apreciação do órgão que 

coordena, sempre de acordo com o regulamento interno e com a grelha de 

critérios disponibilizada pela Segurança Social. Grelha essa que, é de 

preenchimento electrónico e que não é passível de qualquer manipulação 

por parte de quem a preenche. -------------------------------------------------------------------- 

Os critérios referidos são, entre outros, a análise rigorosa da candidatura 

apresentada, a articulação e consonância com os instrumentos de 

planeamento produzidos pelo CLAS/SBA (Pré-Diagnóstico Social, Diagnóstico 

Social; Plano de Desenvolvimentos Social e Planos de Acção anuais), a taxa 

de cobertura concelhia relativa à resposta social em causa, a concertação 

em sede de CLAS e por fim e mais importante, o superior interesse do concelho 

e da sua população. -----------------------------------------------------------------------------------
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O Sr. Abílio Barros solicitou a palavra, para salientar que a apresentação destas 

duas candidaturas por parte da instituição da qual é provedor, decorrem de 

uma grande necessidade que o concelho sente em relação a estes dois tipos 

de equipamentos sociais. ------------------------------------------------------------------------------ 

Afirmou também que o Centro de Dia, o Lar de Idosos já existente e o que se 

pretende construir, encaixam numa estratégia indivisível e global que visa o 

desenvolvimento futuro de São Brás de Alportel, não sendo projectos que 

possam ser analisados separadamente. Referiu como exemplo, que não se 

consegue efectuar a reformulação do Lar de Idosos actual, sem ter o novo Lar 

a funcionar. E no seu entender, a Segurança Social não está a ter essa visão 

global, sem a qual, de certa forma, poderá estar comprometido o 

funcionamento futuro da instituição. -------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente aproveitou a ocasião para reafirmar a forte vontade que a 

Câmara Municipal tem, dentro das limitações orçamentais existentes, em 

apoiar estes projectos, caso sejam aprovados, como é o desejo de todos. ------- 

Não tendo havido mais questões, o Sr. Presidente colocou a proposta de 

parecer à votação do Plenário. --------------------------------------------------------------------- 

O parecer emitido pelo Núcleo Executivo, relativo à candidatura da Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, à tipologia 6.12 do POPH, para a 

construção de um Lar de idosos, foi votado favoravelmente, por unanimidade, 

tendo por isso sido aprovado. ------------------------------------------------------------------------ 

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

eram 16h, 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. ------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 

 


