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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Ata N.º18 

Aos quatro dias do mês de Abril de 2013, pelas quinze horas, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-se a décima oitava 

Sessão Plenária do Conselho Local de Ação 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 Ação 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Filipe Sobral, Engenheiro Civil da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; --  

- Carmen Macedo, Técnica Superior da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens 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 e membro do Núcleo Executivo do 

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

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

Delegação Local do Algarve da Associação dos Cegos e Amblíopes de 

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

- Amável Sousa, Tesoureiro da Direção da Associação Humanitária dos 
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Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel; ----------------------------------------------- 

- Sandra Rosária, Tesoureira da Direção da Associação In Loco; ---------------------- 

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

- Vanessa Sousa, Coordenadora Técnica do CLDS – Plano LARA; -------------------- 

- Nora Cavaco, Psicóloga do CLDS – Plano LARA; ------------------------------------------- 

- Márcia Lúcio, Assistente Social da Equipa de Acompanhamento de 

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

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

- Cátia Pina, Psicóloga da Equipa de Acompanhamento de Beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção, do CCD de São Brás de Alportel. -------------------- 

- Lina Sequeira, Diretora da Unidade de Desenvolvimento Social e Programas, 

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

- Cidália Tomé, Técnica Superior de Serviço Social do Centro Distrital de 

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

- José Tocha, Diretor-Adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional 

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

- Teresa Bernardino, Técnica responsável pelo Gabinete de Inserção Profissional 

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

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

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

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

- Luís Viriato, Responsável na Região do Algarve do Exército de Salvação; ------- 
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- Suzel Gonçalves, Técnica Superior de Investigação Social, em representação 

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

- Nuno Murcho, Diretor do Centro de Respostas Integradas da Coordenação 

para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos da ARS Algarve, 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; ------------------- 

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

2. Plano LARA - Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS); ------------------ 

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

4. Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------------- 

 

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

agradecendo a sua presença no plenário. 

De seguida o Dr. José Serrano distribuiu a Ata 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. --------------------------------------------- 
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Uma vez que nenhum dos presentes quis intervir, o Sr. Presidente passou a 

palavra à Sr.ª Vereadora, que efetuou um ponto de situação relativamente 

aos projetos que estão a ser desenvolvidos na área social. ------------------------------ 

Começou por fazer referência ao projeto do Espaço Multiusos que será 

construído no Bairro Social, uma zona de cariz fortemente residencial, que 

apesar de não ter problemas de grande gravidade, apresenta vários 

indicadores socioeconómicos e de saúde que são de alguma forma 

preocupantes. Com este projeto o bairro será dotado de uma espaço que 

permitirá a realização de uma série de ações e atividades, e a 

disponibilização de uma panóplia de serviços e de apoios, que contribuirão 

para a inclusão social dos moradores do bairro. A obra já foi adjudicada, terá 

um custo de cerca de cinquenta mil euros, e foi alvo de uma candidatura ao 

PRODER. Este espaço irá servir também como sede do Projeto “Linka-te”. -------- 

De seguida informou os presentes que a portaria referente à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens foi publicada no passado dia 2 de Novembro 

de 2012 e que a Comissão se encontra a funcionar em pleno. Informou que 

tem uma nova colaboradora – Dr.ª Carmen Macedo, que está substituir a Dr.º 

Iris Guerreiro que se encontra de licença de maternidade. ------------------------ 

Referiu ainda que o Projeto “LinKa-te” irá promover uma série de iniciativas, no 

dia 13 de Abril, no Mercado Municipal. ---------------------------------------------------------- 

Revelou também que a autarquia tem a funcionar um Gabinete de Apoio 

psicológico ao desempregado, numa parceria entre o Serviço Municipal de 

Psicologia e a Ordem dos Psicólogos. Sendo o desemprego, o suicídio e a 

depressão, problemáticas que nos preocupam, a Câmara Municipal decidiu 

criar estas consultas de psicologia para desempregados. -------------------------------- 

Continuando ainda neste âmbito do emprego, a Sr.ª Vereadora convidou o 

representante do Centro de Emprego a falar sobre algumas das atuais 

medidas de apoio ao emprego. -------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Tocha referiu que nesta área tem havido muitas novidades e que, 

de uma forma geral as medidas base são essencialmente três: - Contratos 

Emprego Inserção (CEI); que se destinam à ocupação de pessoas com 

subsídio de desemprego ou que se encontram a receber Rendimento Social 
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de Inserção (RSI). Referiu ainda que as entidades devem apresentar as suas 

candidaturas e efetuou um pedido, que sejam feitas mais candidaturas para 

CEI+, destinados a beneficiários de RSI. Deveria ser realizado um esforço para 

que em cinco, pelo menos duas candidaturas fossem para CEI+. Nesta 

medida os apoios podem variar entre 80 e 100 por cento. ------------------------------ 

- Estágios profissionais; A última alteração a esta medida veio permitir que as 

autarquias voltem a poder candidatar-se. Existem os estágios emprego e o 

Impulso jovem/passaporte emprego (o 1.º estágio é financiado a 100%). Surgiu 

também uma nova medida – Património Ativo, que financia a 100% os CEI’s e 

os estágios profissionais. Tem de ser desenvolvido no âmbito do património, 

cultural, edificado, natural, etc.; de forma a ser elegível. --------------------------------- 

- Apoios à contratação direta; que são destinados exclusivamente para 

entidades privadas. A medida estímulo 2013 e reembolso da TSU, possibilitam 

às entidades que contratarem desempregados por um período entre os 6 e os 

18 meses, serem comparticipadas em 50% do salário e acumularem com o 

reembolso da Taxa Social Única (TSU). ------------------------------------------------------------ 

A finalizar o Dr. José Tocha referiu que apresentou as medidas de forma 

genérica e que se alguém necessitar de informações mais pormenorizadas se 

deverá dirigir a ele próprio ou à Dr.ª Teresa Bernardino, responsável pelo GIP. --- 

 A Sr.ª Vereadora agradeceu ao Dr. José Tocha a sua participação, e 

prosseguiu com a sua explanação relativa aos projetos sociais em curso no 

município. Destacou o Programa “Mão Amiga”, que é destinado a reparações 

em casas com más condições de habitabilidade, e através do qual têm sido 

realizadas obras que têm feito a diferença na vidas das pessoas. De seguida 

falou da Loja Social, que está a funcionar muito bem e que o balanço de 

funcionamento deste primeiro ano é extremamente positivo. Referiu ainda a 

atribuição de Bolsas de estudo a mais dois jovens do concelho. Neste 

momento estão a ser apoiados quatro estudantes no total, com 100€ mensais 

cada. Por último falou sobre a Carta Social, que se encontra a ser elaborada. 

 Pretende-se que seja um documento participado, ativo para o futuro e 

efetuado em colaboração com todas as entidades. Serão realizados fóruns 
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comunitários subordinados a diversos temas dos quais irão resultar contributos 

para a produção da Carta Social. ---------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora aproveitou para desafiar os presentes a participarem num 

primeiro momento de reflexão, sem tema fechado, para que surjam ideias e 

contributos, que permitam definir os vetores de intervenção que irão constatar 

no futuro documento. Posteriormente serão agendados mais um ou dois 

momentos dirigidos especificamente a determinados temas/áreas de 

intervenção. O fórum de reflexão para a elaboração da carta social ficou 

então marcado para dia 23 de Maio às 15 horas. ------------------------------------------- 

Passou-se de imediato ao segundo ponto da ordem de trabalhos, com o Sr. 

Presidente a referir que de acordo com as normas que regem os Contratos 

Locais de Desenvolvimento Social, cabe ao CLAS acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelos mesmos. Conforme o n.º13.1.1 do Manual de 

Procedimentos de Execução dos CLDS, a Entidade Coordenadora Local 

deverá elaborar e apresentar relatórios de monitorização ao CLAS, com uma 

periodicidade semestral. Pelo que, o Sr. Presidente passou a palavra à Dr.ª 

Vanessa Sousa de forma a apresentar o referido documento. ------------------------- 

A Dr.ª Vanessa Sousa procedeu à apresentação do Relatório Semestral do 

Plano LARA (a qual será anexada a esta ata). Começou por apresentar 

individualmente os membros da equipa que constituem o projeto e o 

engenheiro da autarquia que acompanha as obras; de seguida efetuou uma 

breve resenha histórica sobre todo o processo; prestou informações sobre os 

apoios concedidos e o número de pessoas apoiadas; e a concluir fez 

referência às parcerias desenvolvidas no âmbito do Plano LARA. -------------------- 

Finalizada a exposição, passou-se de imediato ao seguinte ponto da ordem 

de trabalhos, com o Sr. Presidente a passar a palavra à Dr.ª Cidália Tomé. ------- 

A Dr.ª Cidália efetuou uma apresentação sobre o diagnóstico do Núcleo Local 

de Inserção (NLI) (a qual será anexada a esta ata) de São Brás de Alportel. ----- 

Iniciou a sua explanação apresentando os elementos que constituem a 

Equipa de Protocolo de Acompanhamento de Beneficiários do Rendimento 
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Social de Inserção (RSI). Seguidamente, explicou o que é o RSI e qual a 

constituição do NLI. Informou os presentes sobre o valor da prestação 

recebida por cada elemento do agregado familiar e sobre o número de 

famílias com processamento, com e sem rendimentos, Efetuou uma 

caracterização dos beneficiários de RSI, através da disponibilização de vários 

indicadores. Por fim, fez referência aos principais constrangimentos sentidos no 

acompanhamento das famílias beneficiárias de RSI. Neste âmbito e tendo em 

conta as dificuldades sentidas no encaminhamento de beneficiários com 

problemas de alcoolismo, sugeriu a vinda quinzenal ou mensal de um médico 

ao Centro de Saúde de São Brás de Alportel para efetuar consultas de 

alcoologia aos beneficiários de RSI. --------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente considerou pertinente a questão em apreço e solicitou que lhe 

fizessem chegar esse pedido de forma a apresentá-lo numa reunião em que 

irá participar, este mês, no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Central.  

De seguida questionou a plenário no sentido de saber se haveria mais algum 

assunto que os presentes gostassem de ver discutido. Não surgiu mais nenhum 

assunto de interesse, pelo que, nada mais havendo a tratar o Sr.º Presidente 

deu por encerrada a Sessão, eram 17h, 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. --------------------------- 

 

 

 

 


