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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Ata N.º15 

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, pelas quinze 

horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-

se a décima quinta 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Íris Guerreiro, Técnica Superior da Câmara Municipal de São Brás de Alportel;  

- David Gonçalves; Presidente 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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Violantina Hilário, Diretora do Agrupamento Vertical de Escolas de São Brás 

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

- Idalina Dias, Secretária da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

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



                                                                             

 
                                                                                                                                         2 

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

- Telma Leonardo, Socióloga, em representação da Associação de Portadores 

de Trissomia 21- Apátris 21; ----------------------------------------------------------------------------- 

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

- Márcia Lúcio, Assistente Social da Equipa de Acompanhamento de 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção, do CCD de São Brás de 

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

- Cláudia Bramão, Diretora 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; --------- 

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

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

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

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

- António Melão, Comandante do Posto em substituição, da Guarda Nocional 

Republicana, de São Brás de Alportel; ----------------------------------------------------------- 

- Nuno Murcho, Diretor 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, Diretora 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. Assinatura da Ata da Sessão anterior; --------------------------------------------------------- 

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

3. Ponto de situação da elaboração da Carta Social (atualização dos 

instrumentos de planeamento); --------------------------------------------------------------------- 

4. Apresentação do Diagnóstico do NLI – Núcleo Local de Inserção; ---------------- 

5. Exercício de participação no processo de Orçamento Participativo de São 

Brás de Alportel 2012; ------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Visionamento de um filme produzido no âmbito do projeto “Falas na 1.ª 

pessoa!”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

De seguida o Dr. José Serrano distribuiu 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 o Sr. Presidente consultou o plenário no sentido de averiguar se 

algum dos presentes pretendia acrescentar algum assunto ou informação à 

ordem de trabalhos previamente estabelecida. --------------------------------------------- 

Como nenhum dos presentes solicitou o uso da palavra, a Sr.ª Vereadora 

aproveitou para apresentar alguns dos principais projetos que estão a ser 

desenvolvidos na área social, tendo falado, nomeadamente sobre: o 
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Programa de apoio social – habitacional “mão amiga”; a Loja Social, cuja 

obra se encontra concluída; as Bolsas de Estudo para Acesso ao Ensino 

Superior; a Horta Comunitário do “Nascimento”, a qual se encontra numa fase 

já bastante adiantada; a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, prestes 

a ser instalada; o Plano de Promoção da Igualdade, que se encontra a ser 

desenvolvido, o segundo ano do Cartão Sénior Municipal e o Centro de 

Convívio dos Parises, cuja obra já foi adjudicada. ------------------------------------------- 

De seguida passou-se ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. A Sr.ª 

Vereadora salientou que na sessão plenária anterior foram apresentados os 

primeiros dados disponíveis, relativos à Carta Social do Concelho e que nesta 

sessão serão disponibilizados mais alguns dados referentes a outras áreas. -------  

Na sequência da introdução efetuada pela Sr.ª Vereadora, o Dr. Nelson Dias 

fez um ponto de situação relativamente à elaboração do supracitado 

documento. Disse que continuam a trabalhar os dados refentes às diferentes 

áreas e que neste plenário irão ser apresentadas mais duas dimensões de 

análise, nomeadamente a Habitação e o Emprego. --------------------------------------- 

Referiu ainda que aguardam pela publicação dos dados definitivos dos 

Censos 2011, e que no início do próximo ano irão avançar com os fóruns 

temáticos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou então palavra à Dr.ª Vanessa Dias, que integra a equipa da 

consultadoria da Associação In Loco que se encontra a participar na 

produção da Carta Social. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Vanessa Dias começou por apresentar alguns dados demográficos, 

tendo de seguida apresentado alguns indicadores, que já foram trabalhados, 

relativos à área da Habitação Social (disponibilizados pela Câmara Municipal) 

e à área do Emprego (disponibilizados pelo INE). Fez ainda referência a alguns 

dados referentes ao poder de compra per capita. ----------------------------------------- 

Terminada esta apresentação, e uma vez que não foi colocada qualquer 

questão, o Sr. Presidente, solicitou a troca entre o ponto 4 e 5 da ordem de 

trabalhos. Todos os presentes concordaram, pelo que, se passou de imediato 
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ao ponto respeitante ao Orçamento Participativo. ----------------------------------------- 

O Sr. Presidente apresentou o modelo segundo a qual está ser implementado 

o processo de Orçamento participativo em São Brás de Alportel. Explicou o 

método que está ser utilizado, o qual se baseia, de um modo geral, na 

identificação de 25 projetos estruturantes para o concelho, divididos pelas 

diferentes áreas de intervenção, os quais serão colocados à votação da 

população, com vista à priorização da sua implementação. Referiu ainda, 

que com este novo modelo tentou-se que o processo fosse ainda mais 

participado e disse também que este orçamento relativo a 2012, é marcado 

por uma quebra acentuada da receita. -------------------------------------------------------- 

De seguida, apresentou, um a um, os vinte e cinco projetos selecionados para 

constar no processo de orçamento participativo. ------------------------------------------- 

No ponto seguinte, a Dr.ª Cármen Roque efetuou uma apresentação referente 

ao Diagnóstico do Núcleo Local de Inserção de São Brás de Alportel. -------------- 

Começou por explicar o que é O Rendimento Social de Inserção (RSI), 

enquanto medida de política social. De seguida falou sobre o Núcleo Local de 

Inserção (NLI) e sobre a Equipa de protocolo de acompanhamento de 

Beneficiários de RSI. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu ainda a uma caracterização do NLI, tendo apresentado as suas 

diferentes dimensões e vários dados referentes ao trabalho desenvolvido por 

este Núcleo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, abordou a questão relativa à captação de recursos na comunidade, 

tendo solicitado às entidades presentes que, de acordo com as possibilidades 

de cada uma, colaborem com o NLI na prossecução dos seus objetivos. 

Referindo que o NLI se encontra disponível para a constituição de novas 

parcerias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalizada esta apresentação, passou-se aos último ponto da ordem de 

trabalhos, com a Sr.ª Vereadora a fazer um enquadramento geral do filme que 

iria ser visionado, tendo explicado que o referido filme foi produzido no âmbito 

de um projeto denominado “Falas na Primeira Pessoa”, que consiste na 
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produção de seis filmes centrados na história de vida de pessoas imigrantes 

provenientes de quatro origens geográficas distintas. Este projeto resultou de 

uma candidatura apresentada à segunda edição da linha de financiamento 

do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países terceiros, por 

uma parceria constituída, pela Associação In Loco, pela Câmara Municipal e 

por diversas Associações de Imigrantes. --------------------------------------------------------- 

De seguida procedeu-se ao visionamento de um filme que retratava a história 

de vida de uma imigrante ucraniana em Portugal. ----------------------------------------- 

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

eram 16:45h, da qual se lavrou a presente ata 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. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


