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1 O PLANEAMENTO  

> CARTA SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

A Carta Social de São Brás de Alportel 2015-2020 foi aprovada a 15 de janeiro de 2015 em sede de Conselho Local de Ação Social. A sua elaboração resultou 

de um trabalho de parceria entre o município e a associação In Loco, com a colaboração de todas as entidades que integram a Rede Social e a participação 

da comunidade são-brasense, em diferentes fóruns realizados sobre diversas temáticas. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/801/carta-social.aspx 

(ficheiro síntese em anexo) 

 

A INTERVENÇÃO SOCIAL  

> O ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ 

Início com um diagnóstico social e saúde 

- Parceria com projeto “Linka-te” – Programa Escolhas  

- Início das atividades regulares | Plano “Bem Me Quer”  

- A decorrer um diagnóstico / Processo participativo 

> Em preparação Horta Comunitária  

(Cronograma em anexo) 

> ENVOLVE – PPRJETO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/801/carta-social.aspx
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Projeto de intervenção comunitária direcionado para as comunidades rurais do concelho que tem por objetivo informar e sensibilizar a população para 

diferentes temáticas relacionadas com saúde e bem-estar. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/3036/envolve---intervencao-comunitaria-no-territorio.aspx 

> MAIS VIVER MAIS APRENDER 

Projeto em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de São Brás de Alportel 

http://www.cm-sbras.pt/pt/3034/mais-viver-mais-aprender.aspx 

 

O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO INTERCULTURAL 

> CENTRO LOCAL DE APOIO *A INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES 

A pensar neste sector da população, com o objetivo de lhe proporcionar mais respostas, apoios e promover da melhor forma a sua integração na 

comunidade, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel estabeleceu um protocolo de colaboração com o Alto Comissariado para a Imigração e as Minorias 

Étnicas (ACIME) e a Associação IN LOCO, que estabelece a criação e o funcionamento do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes de São Brás . 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/791/centro-local-de-apoio-a-integracao-de-imigrantes.aspx  

> ATENDIMENTO AO RESIDENTE ESTRANGEIRO / PROVEDOR 

O novo serviço de atendimento, inicialmente em língua inglesa e alemã (prevendo-se estender a outras línguas), pretende informar e ajudar a resolver os 

problemas destes residentes, com mais eficácia e de forma mais acessível. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/805/atendimento-residente-estrangeiro.aspx 

 

http://www.cm-sbras.pt/pt/3036/envolve---intervencao-comunitaria-no-territorio.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/3034/mais-viver-mais-aprender.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/791/centro-local-de-apoio-a-integracao-de-imigrantes.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/805/atendimento-residente-estrangeiro.aspx
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> PLANO MUNICIPAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES 

O Município de São Brás de Alportel deu início ao trabalho de elaboração participada do Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes, que será 

concluído até finais do mês de Junho. Este Plano visa a atualização do diagnóstico anteriormente realizado sobre a situação dos imigrantes a residirem no 

concelho e prevê a construção de um conjunto de medidas de promoção da inclusão dos imigrantes, para o período de 2015 a 2017. Resulta de uma ação 

estratégica municipal realizada em parceria com a Associação In Loco, Casa da Cultura António Bentes, Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, 

Agrupamento de Centros de Saúde Algarve I Central e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/792/plano-municipal-para-a-integracao-de-imigrantes.aspx  

> Em preparação “Kit novo residente” 

 

O COMBATE À EXCLUSÃO E À POBREZA 

> PROGRAMA MÃO AMIGA 

Este programa, com um investimento municipal de 50.000€ anuais permite melhorar as condições habitacionais dos agregados familiares com maiores 

dificuldades, num trabalho que muda a vida das pessoas! 

Regulamento em: http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/636/regulamentos-e-normas-municipais.aspx#programa-mao-amiga  

> LOJA SOCIAL/ BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS / PLATAFORMA LOCAL DE AJUDA ALIMENTAR [núcleo centralizador] 

A Loja Social é o núcleo centralizador da PLATAFORMA LOCAL DE AJUDA ALIMENTAR e do BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS 

Esta não é uma loja de comprar, nem de vender. 

É uma loja de solidariedade, onde damos do nosso tempo e do que podemos dar, para ajudar quem mais precisa! 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/792/plano-municipal-para-a-integracao-de-imigrantes.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/636/regulamentos-e-normas-municipais.aspx#programa-mao-amiga
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Numa parceira desenvolvida pela Câmara Municipal e pela Rede de Voluntariado “São Brás Solidário”, a Loja Social pretende melhorar a ajuda prestada à 

população mais carenciada do concelho, mediante a distribuição de alimentos, vestuário, livros, mobiliário e todo um conjunto de bens e serviços, e 

simultaneamente, potenciar o envolvimento da comunidade e a prática do voluntariado. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/280/loja-social.aspx 

 

> FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA 

Nova resposta social, em parceria com IPSS local 

Sempre atenta à dura realidade vivida por muitas famílias, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel entendeu melhorar as respostas a dar às situações 

mais emergentes de carência social e económica que afetam algumas famílias do município com a criação do Fundo Social de Emergência. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/noticias/2738/municipio-cria-fundo-social-de-emergencia.aspx  

> BALNEÁRIO SOCIAL  

Obra concluída / aberto ao público desde 20 de abril 2014 

> BOLSAS DE ESTUDO MÉRITO SOCIAL 

A Câmara Municipal procura apoiar os jovens na sua formação e aquisição de novos conhecimentos e competências, enquanto fator de desenvolvimento 

social, fundamental na promoção do emprego e na melhoria das condições de vida da comunidade. 

A atribuição das bolsas de estudo para acesso ao ensino superior obedece aos termos do regulamento municipal próprio para o efeito, estando sujeita à 

avaliação à situação social de cada jovem candidato e aos resultados escolares apresentados. 

> SOS VÍTIMA 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/280/loja-social.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/noticias/2738/municipio-cria-fundo-social-de-emergencia.aspx
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Para dar continuidade ao projeto desenvolvido, com a colaboração da Associação Humanitária de Mulheres Empreendedoras (AHME), no seio do qual 

esteve em funções o Gabinete de Assistência a Vítimas, o Município de São Brás de Alportel, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV) e com a Rede Social local criou o novo serviço de apoio a vítimas “SOS Vitima”. 

Este novo serviço, sediado no Centro de Apoio à Comunidade tem por missão o atendimento personalizado e confidencial a vítimas, o seu aconselhamento 

e encaminhamento para as entidades competentes. As vítimas encontram neste serviço apoio psicológico e jurídico, com recurso a técnicos especializados. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/751/sos-vitima.aspx 

> REDE DE HORTAS COMUNITÁRIAS 

2.ª Horta comunitária (Av. Liberdade) deverá arrancar em Julho 

Em preparação nova Horta no Bairro Social 

> SERVIÇO MUNICIPAL DE PSICOLOGIA 

Continuação dos 3 gabinetes anteriormente existentes: Criança e do Adolescente /  doso / Apoio ao Desempregado 

Realização do Ciclo de Tertúlias “Aqui entre nós” – o Serviço vai ao encontro da comunidade com diversos temas 

 

A GUERRA AO DESEMPREGO 

> GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL  

O GIP- Gabinete de Inserção Profissional já atua em São Brás de Alportel desde maio de 2012, data em que foi assinado o contrato de objetivos entre a 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/751/sos-vitima.aspx
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http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/341/gabinete-insercao-profissional.aspx 

Parceria com o Gabinete do Empreendedor 

> GABINETE MUNICIPAL DE PISCOLOGIA DE APOIO AO DESEMPREGADO 

Atendendo à atual conjuntura económica e inevitáveis repercussões económicas, sociais e psicológicas, o Serviço Municipal de Psicologia amplia as suas 

valências e cria este novo Gabinete, de modo a prestar apoio à população mais afetada e fragilizada pelo atual contexto de crise, que presta apoio 

psicológico, de forma totalmente gratuita, à população com baixos recursos económicos e que se encontra numa situação de desemprego e consequente 

vulnerabilidade. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/338/gabinete-municipal-de-psicologia-do-desempregado.aspx 

 

O DESAFIO DA PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS IDOSOS 

> COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

Um trabalho prioritário e constante na defesa dos direitos das crianças e dos jovens 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/804/comissao-protecao-de-criancas.aspx  

 

> GIS – GRUPO DE INTERVENÇÃO SÉNIOR / > SOS SÉNIOR - Apoio e Encaminhamento para respostas de Apoio Domiciliário 

São cada vez as situações de risco e perigo que ameaçam os idosos e por isso o município lançou mãos de medidas em parceria com as entidades locais! 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/832/sos-senior.aspx 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/341/gabinete-insercao-profissional.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/338/gabinete-municipal-de-psicologia-do-desempregado.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/804/comissao-protecao-de-criancas.aspx
http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/832/sos-senior.aspx
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OUTROS APOIOS PARA SENIORES: 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/281/seniores.aspx  

> Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso  

> Cartão Sénior Municipal  

> Grupo de Trabalho para a população sénior 

> UNIVERSIDADE SÉNIOR – projeto em parceria com a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel 

´Mais de 200 seniores regressaram à escola num espaço de convívio e partilha de conhecimento  

> CENTRO DE CONVÍVIO DE PARISES 

Um espaço de convívio e apoio à comunidade Sénior, sediado em Parises, mediante a reconversão de uma antiga Escola Primária 

 

O DESAFIO MAIOR DA INCLUSÃO 

> PROJETO “SÃO BRÁS ACESSÍVEL PARA TODOS 

Um ambicioso projeto que pretende eliminar todos os tipos de barreiras e promover as Acessibilidades nas mais diversas áreas! 

Um diagnóstico rigoroso abriu caminho a um trabalho que passa pela acessibillização do espaço público e dos edifícios, mas abarca outras áreas como os 

transportes e a comunicação. 

http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/281/seniores.aspx

