
Notícias com SOLidariedade 

Mensalmente trazemos até si informações relativas projetos e 

iniciativas solidárias. 

Para mais informações, contacte os Serviços Sociais do Município: 289 

840 020/ solidariedade@cm-sbras.pt 

 

CENTRO DE APOIO À COMUNIDADE, HÁ MAIS DE UMA DÉCADA AO SERVIÇO DE TODOS 

O Centro de Apoio à Comunidade de São Brás de Alportel, localizado na Rua Serpa Pinto n.º 

29, foi inaugurado no dia 15 de Setembro de 2005 e desde então, durante estes quase 11 

anos, tornou-se um equipamento de referência no município e tem vindo cada vez mais a 

consolidar a sua dinâmica assim como os serviços que disponibiliza à Comunidade. 

O centro foi instalado numa casa doada à Câmara Municipal pela munícipe são-brasense Maria 

do Nascimento, a quem o município está muito grato pois na sua herança legou este edifício à 

autarquia para ser destinado para fins públicos. Assim, aquando das obras de reabilitação do 

edifício, o mesmo foi desde logo projetado para albergar um serviço de proximidade ao 

munícipe, numa filosofia aproximada à da “loja do cidadão”. 

Com a criação deste Centro, a Câmara Municipal pretendeu melhorar o apoio social prestado 

aos munícipes e aos agentes económicos locais, em áreas que até então exigiam a 

deslocação para fora do município, principalmente para Faro. Num espaço multifunções 

inovador, a autarquia, em parceria com diversos organismos e associações, disponibiliza 

desde então à comunidade são-brasense um conjunto de serviços e repostas sociais. Um 

serviço de proximidade integrado e inovador, que pretende satisfazer necessidades de 

jovens e menos jovens e promover a coesão social. 

Neste momento o Centro de Apoio à Comunidade tem sediados nas suas instalações os 

seguintes serviços e valências: 

> Serviço de Ação Social e Habitação Social Municipal; 

> Conselho Local de Ação Social – Rede Social de São Brás de Alportel; 

> Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM); 

> Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência - SIM-PD; 

> Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso; 

> Cartão Sénior Municipal; 

> SOS Sénior / Grupo de Intervenção Sénior; 



> Gabinete Municipal de Psicologia do Desempregado; 

> SOS Vítima; 

> Bolsa de Estudo de Mérito Social; 

> Gabinete de Inserção Profissional – GIP – parceria com Instituto de Emprego; 

> Atendimento da Loja Social de São Brás de Alportel; 

> Equipa de Protocolo do Rendimento Social de Inserção – RSI; 

> Horta Comunitária “Nascimento” com 30 talhões. 

Ao longo destes anos, e de acordo com as necessidades e oportunidades, o Centro 

desenvolveu outras parcerias e disponibilizou outros serviços e valências, como: o Centro de 

Arbitragem e Mediação de Conflitos de Consumo; a Coordenação Concelhia de Ensino 

Recorrente e Educação Extraescolar; Associação de Comerciantes da Região do Algarve; 

Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve- AIHSA; Centro de inclusão digital. 

Para além do elevado número, qualidade e variedade dos serviços, colocados aos dispor da 

comunidade são-brasense, é também muito relevante o elevado número de utentes que ao 

longo destes anos se deslocaram ao Centro: nas principais valências, e de forma aproximada 

segundo os registos, foram realizados 3.000 atendimentos nos Serviços de Ação Social e 

habitação; 1.700 no Apoio à Integração de Imigrantes; 24.000 no Gabinete de Inserção 

Profissional (parceria com o Centro de Emprego); 430 no Gabinete de Psicologia do idoso e 

250 para obtenção do Cartão sénior; 205 no apoio de Psicologia do Desempregado: e 2200 

no âmbito do acompanhamento às famílias com Rendimento Social de Inserção. 

Na totalidade, contabilizando todos os serviços e segundo os dados estatísticos de que 

dispomos, terão sido efetuados cerca de 45 000 atendimentos/consultas/utilizações, numa 

média anual de 4 091 e mensal de 341 atendimentos. 

Os números são importantes, mas muito mais importantes são as pessoas, que ao longo de 

mais de uma década encontraram no Centro de Apoio à Comunidade um serviço de 

proximidade, que tem atendido, ajudado e contribuído para melhorar a vida de todos!  

E este é o grande desígnio do Centro, o grande propósito que esteve na base da sua criação: 

trabalhar para as pessoas e com as pessoas e o princípio que continuará a guiar a sua ação, 

sempre como o objetivo de contribuir para uma sociedade mais justa, solidária e coesa. 

Contacte- nos: Centro de Apoio à Comunidade : tel. 289 840 020 / solidariedade@cm-sbras.pt 
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