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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 
Acta N.º12 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Outubro 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 segunda 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; -------------------------------------------------------------------------------  

- Marlene Guerreiro, 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. ------------------------------- 

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

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

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

- Ircília Pereira, Técnica Superior de Intervenção Comunitária da Junta de 

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

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

Delegação Local do Algarve da Associação dos Cegos e Amblíopes de 

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

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

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

- Nelson Dias, Presidente da Associação IN LOCO e membro do Núcleo 

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

- Fátima Fernandes, Técnica Administrativa, 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; ------------------ 
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- Anabela Correia, Presidente da Direcção da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Vertical de Escolas de São 

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

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

- Cláudia Bramão, Directora do Núcleo de Infância e Juventude, em 

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

 - Cármen Roque, Técnica Superior de Serviço Social do Centro Distrital de 

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

- Isabel Augusto, Técnica do Gabinete de Inserção Profissional, em 

representação do Centro de Emprego de Faro; ---------------------------------------------

- Marta Sousa, Técnica Superior de Serviço Social, em representação do 

Centro de Saúde de São Brás de Alportel e membro do Núcleo Executivo do 

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

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

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

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

- Maura Pestana, Major Co-Administradora da Região do Algarve do Exército 

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

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

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

- Gilberto Rodrigues, Adjunto do Comandante do Destacamento Territorial de 

Faro da Guarda Nacional Republicana; --------------------------------------------------------- 

- Nuno Murcho, Director do Centro de Respostas Integradas da Delegação 

Regional de Faro do Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP; --------------- 

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

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

- Rute Cunha, representante da Direcção da Sociedade Recreativa 1.º de 

Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Informações; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Apresentação da candidatura concelhia ao Programa Escolhas – 4.ª 

Geração; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Apresentação e aprovação do parecer emitido pelo Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA, referente à candidatura concelhia ao Programa Escolhas – 4.ª 

Geração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

agradecendo a sua presença em mais uma sessão plenária do CLAS/SBA. ------

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. ------ 

Passou-se então ao terceiro ponto da ordem de trabalho, com o Sr. Presidente 

a apresentar os elementos integrantes do novo executivo camarário, eleito no 

passado dia 11 de Outubro. -------------------------------------------------------------------------- 

De seguida efectuou uma breve referência às medidas de combate à crise 

implementadas pela Câmara Municipal, as quais pretendem atenuar os 

problemas sociais resultantes do contexto de crise económica pelo qual 

estamos a passar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi distribuído por todos os presentes o programa de acção 2009/2013 da área 

social, onde constam todas as medidas, acções e projectos que a autarquia 

pretende desenvolver nesta área. ----------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente passou a palavra à Dr.ª Marlene Guerreiro, a nova Vereadora 

do Pelouro da Acção Social. ------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora referiu que pretende agendar reuniões com todas as 

instituições, de forma a conhecer melhor a realidade e o trabalho que 

desenvolvem. Demonstrou também total abertura para trabalhar em conjunto 

com essas entidades, mostrando-se disponível para analisar as diferentes 

possibilidades de estabelecimento de parcerias. -------------------------------------------- 

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

Presidente a conceder a palavra ao Dr. Nelson Dias, quem em representação 

da parceria, efectuou uma breve apresentação oral relativa à candidatura 

concelhia ao Programa “Escolhas – 4.º geração”, enunciando as principais 

acções que prevê realizar caso seja aprovada. A candidatura projecto 

“@ventura” é promovida por um consórcio que integra quatro instituições 

parceiras, nomeadamente: a Associação In Loco (enquanto entidade 

promotora), a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, o Agrupamento 

Vertical de Escolas de São Brás de Alportel e a Escola Secundária José Belchior 

Viegas, e estrutura-se em três grandes eixos de intervenção: 1) Promoção do 

Sucesso Educativo e da inclusão digital; 2) Empreendedores Social e 

Cidadania; 3) Promoção do Diálogo intercultural. ------------------------------------------- 

Não foi pedido 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 de forma sucinta o parecer emitido pelo Núcleo Executivo, 

referente à candidatura em apreço. ------------------------------------------------------------- 

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

Escolhas prevê que as candidaturas sejam acompanhadas por um parecer 

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

Deste modo, com base no regulamento interno do CLAS/SBA, o Núcleo 

Executivo emitiu parecer favorável à referida candidatura, considerando que 
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este projecto constitui uma mais valia para o concelho, uma vez que responde 

à necessidade de intervenção em áreas de especial relevo e importância, 

como sejam as da Infância e Juventude, da Educação e Formação, da 

Cidadania, da Participação, da Inclusão Digital e do Diálogo Intercultural. ------ 

O Sr. Presidente abriu um espaço para discussão do parecer, de forma a que 

os elementos presentes se pronunciassem relativamente ao parecer 

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

 Visto que ninguém sugeriu qualquer alteração ao parecer, o Sr. Presidente 

colocou a proposta de parecer a votação do Plenário. ---------------------------------- 

O parecer emitido pelo Núcleo Executivo, relativo à candidatura “projecto 

@ventura” foi aprovado por unanimidade, de acordo com o artigo 12.º alínea l) 

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

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

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

 

 

  

 

 


