
 1

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE 
ALPORTEL 

 
Acta N.º 1 – Acta de Constituição 

 
Aos cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e quatro, pelas dez horas, no salão 

nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-se a Sessão de 

Constituição 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; ------------ 

- Judite Neves, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- João Costa, Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; ----- 

- José Serrano, Técnico afecto ao Programa de Apoio à Implementação da Rede Social.- 

- Ana Linhares, Directora da Unidade de Protecção Social de Cidadania, em 

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

- José Bandarra, Interlocutor Distrital do Programa Rede Social do CDSSS de Faro; ---- 

- Maria Afonso, Coordenadora Concelhia de Educação de Adultos, em representação da 

Direcção Regional de Educação do Algarve; ---------------------------------------------------- 

- Violantina Hilário, Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º 

Ciclos Poeta Bernardo Passos; --------------------------------------------------------------------- 

- Maria Narra, Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária José Belchior 

Viegas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Bárbara Valente, Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

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

- José Cabral, Director do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, em representação 

da Administração Regional de Saúde; ------------------------------------------------------------ 

- Goreti Lopes, Técnica Superior de Serviço Social do Centro de Saúde de São Brás de 

Alportel; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nuno Murcho, Chefe de Divisão, em representação da Delegação Regional do Algarve 

do Instituto da Droga e da Toxicodependência; ------------------------------------------------- 

- Lénia Fernandes, Técnica Administrativa Especialista, em representação do Centro de 

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

- Isa Gomes, Técnica de Reinserção Social, em representação da Direcção Regional do 

Sul do Instituto de Reinserção Social; ------------------------------------------------------------ 
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- Manuel Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel; ---------- 

- Teresa Oliveira, Bibliotecária, em representação da Biblioteca Municipal de São Brás 

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

- Paulo da Silva, Presidente do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás Alportel; ------------------------------- 

- Abílio Barros, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel; ------- 

- Nelson Dias, Coordenador Territorial, em representação da Associação “In Loco”; ---- 

- Augusto César, Presidente da Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Domingos Jacinto, Tesoureiro, em representação da Sociedade Recreativa 1.º de 

Janeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Maura Pestana, Oficial Responsável na Região do Algarve do Exército de Salvação; -- 

- Mário Ribeiro, Presidente da Igreja Evangélica Batista de São Brás de Alportel; -------- 

- Paula Rita, Assessora da Direcção, em representação da Associação de Industriais e 

Exportadores de Cortiça; e em representação da Comissão Instaladora da Associação 

Tempus; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Leonarda Silva, Directora Técnica, em representação da Associação de Saúde Mental 

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

- Suzel Viegas, Técnica Superior de Serviço Social, em representação do Grupo de 

Ajuda a Toxicodependentes; ----------------------------------------------------------------------- 

- Célia Duarte, Presidente da Delegação Local do Algarve da Associação dos Cegos e 

Amblíopes de Portugal; ----------------------------------------------------------------------------- 

- Maria de Lurdes, Tesoureira, em representação da Delegação Regional do Algarve da 

Associação para o Planeamento da Família; ----------------------------------------------------- 

- Ana Paixão, Técnica Superior de Sociologia, em representação da Associação 

Nacional de Jovens para a Acção Familiar; ------------------------------------------------------ 

- Vanda Santos, Técnica Superior de Sociologia da Associação Nacional de Jovens para 

a Acção Familiar; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Fernanda Ferreira, Técnica Superior de Serviço Social da Associação Nacional de 

Jovens para a Acção Familiar; --------------------------------------------------------------------- 

- Cláudio Lima, Director Regional do Algarve da Fundação da Juventude. ---------------- 

- Anabela Cruz, Vogal da Direcção, em representação da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Poeta Bernardo de 

Passos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A ordem de trabalhos da Sessão foi a seguinte: ------------------------------------------------- 

1- Informações; -------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Recolha das fichas de Adesão/Registo das Entidades do CLAS/SBA; ------------------- 

3- Discussão e Aprovação do Regulamento Interno do CLAS/SBA; ------------------------ 

4- Formalização da Constituição do CLAS/SBA; ---------------------------------------------- 

5- Eleição do Núcleo Executivo; ------------------------------------------------------------------ 

6- Preparação de Acções de Formação; ---------------------------------------------------------- 

7- Apresentação, Análise e Deliberação de Propostas. ----------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara deu início à Sessão através da seguinte nota de boas vindas 

e discurso de abertura: “Antes de mais, e em nome do Município de São Brás de 

Alportel, quero agradecer a presença de todos os representantes das muitas instituições 

que convidámos a aderir ao Conselho Local de Acção Social que hoje estamos a 

constituir. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Permitam-me um agradecimento especial ao Instituto de Solidariedade e Segurança 

Social pelo apoio que tem dado a esta iniciativa de incluir São Brás de Alportel no 

mapa dos municípios aderentes ao Programa Rede Social, criado em 1997, e que se 

começou a implementar no Algarve a partir do ano 2000.------------------------------------- 

É importante salientar que a iniciativa de criação deste Conselho Local nasceu da 

necessidade de organização da intervenção social dos vários actores locais, regionais e 

centrais que um Fórum realizado há cerca de um ano pela parceria local do Projecto 

“A Par e Passo”, no âmbito do Programa EQUAL, ajudou a sistematizar e a 

aprofundar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

São Brás de Alportel é um Município que, a partir de inícios da década de 90, tem 

registado um forte crescimento demográfico e urbanístico que, ao que tudo indica, se 

manterá nos próximos anos. ----------------------------------------------------------------------- 

Apesar de ser um concelho que não apresenta ainda graves problemas de exclusão 

social, o “seguro morreu de velho” e “mais vale prevenir do que remediar”. É nesse 

sentido que eu proponho como principais objectivos do Conselho Local de Acção 

Social que hoje estamos a criar os seguintes: Prevenção, prevenção e prevenção. ------- 

São Brás de Alportel está a mudar, está a crescer e a desenvolver-se, e tudo faremos 

para que assim continue. Mas precisamos criar uma rede de apoio social a esse 

desenvolvimento, a essa mudança. E muito está por fazer. ------------------------------------ 

Pelo nosso lado, a autarquia está a procurar soluções para apoiar a criação de 

respostas e equipamentos sociais que ainda não existem no nosso concelho ou, quando 
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existem, a sua capacidade de resposta começa a ser insuficiente. Queremos apoiar as 

instituições que connosco querem trabalhar. Queremos colaborar na melhoria 

substancial da forma como a intervenção social local tem sido realizada.------------------ 

Que a nossa Rede Social seja o primeiro passo para que a mudança seja bem sucedida, 

planeada, que esteja assente num diagnóstico social o mais próximo possível das 

necessidades dos nossos munícipes mais desfavorecidos, que consigamos envolver as 

forças vivas do nosso concelho e da região e, acima de tudo, a nossa população, na 

prevenção da exclusão social. --------------------------------------------------------------------- 

Contamos com esta grande parceria para a execução deste ambicioso projecto. 

Contamos com o Estado, com as IPSS, com as associações, com os representantes das 

associações empresariais. Da nossa parte, tudo faremos para levar a bom porto a 

missão deste Conselho que hoje criamos, para que a nossa prática possa ser 

reconhecida como uma boa prática por nós próprios, pelos outros e, acima de tudo, 

pela nossa população.” ----------------------------------------------------------------------------- 

De seguida o Sr. Presidente da Câmara passou a palavra aos representantes do Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Faro, nomeadamente a Dr.ª Ana 

Cristina Linhares e o Dr. José Bandarra. --------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ana Cristina Linhares proferiu a seguinte intervenção: "Em nome da Sr.ª 

Directora do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Faro quero 

agradecer o convite que nos foi formulado e desejar que a constituição do Conselho 

Local de Acção Social de São Brás de Alportel contribua para a diminuição das 

situações de pobreza existentes. Solicitava agora ao Dr. Bandarra, enquanto 

interlocutor distrital do Programa Rede Social que efectuasse uma pequena síntese 

sobre este programa." ------------------------------------------------------------------------------ 

O Dr. José Bandarra referiu que: " A mensagem da Rede Social é simples. Em primeiro 

lugar, pede para conhecermos o concelho através da realização de um diagnóstico 

participado. Em segundo lugar, solicita-nos que definamos as prioridades de 

intervenção e que planeemos em parceira as acções e/ou projectos que poderão 

contribuir para a atenuação das situações de exclusão social. Gostaria também de 

salientar que o processo de implementação da Rede Social é um processo lento porque 

envolve a instituição de uma nova cultura de parceria. Contudo, ao contribuir para 

uma maior racionalização dos investimentos a realizar na área social, certamente, 

produzirá uma maior eficácia e eficiência." ----------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara passou ao segundo ponto da ordem de trabalhos, 

apresentando os elementos presentes na mesa, tendo posteriormente solicitado que todos 

os representantes das diversas entidades fizessem a sua apresentação individual. --------- 

Após todos os elementos se terem identificado e indicado a instituição que estavam a 

representar, o Dr. José Serrano procedeu à recolha e verificação das fichas de adesão ao 

CLAS/SBA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Passando de imediato ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da 

Câmara concedeu a palavra ao Dr. João Costa, que começou por contextualizar o 

processo inerente à elaboração da proposta de regulamento interno, tendo referido que a 

versão final que foi colocada à discussão foi produzida na reunião do Núcleo 

Dinamizador do CLAS/SBA realizada no dia três de Junho de dois mil e quatro. --------- 

Seguidamente, procedeu a uma apresentação genérica do citado documento, 

mencionando o essencial de cada artigo que o compõe, bem como os princípios gerais e 

as premissas que lhe estão subjacentes. ----------------------------------------------------------  

Foi salientado o carácter inovador deste regulamento, tendo sido dada especial 

relevância ao artigo 16.º, particularmente no que diz respeito à forte aposta que se faz na 

integração e articulação dos diferentes fóruns, comissões, conselhos e outras parcerias 

concelhias, numa lógica de optimização de recursos e de minimização do esforço 

dispendido pelos seus elementos componentes. ------------------------------------------------- 

O Dr. João Costa fez ainda uma chamada de atenção relativamente ao facto de cada 

entidade ter direito apenas a um voto, alertando também para a necessidade de existir 

uma credencial onde é delegado o poder de representação, nos casos em que as 

entidades não se façam representar pelos seus dirigente máximos e sim por pessoas 

nomeadas para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi então aberto um espaço para esclarecimento de dúvidas e sugestões, relativas à 

proposta de regulamento interno apresentada. --------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ana Cristina Linhares, referiu que, no que concerne ao artigo 16.º, era 

importante salvaguardar a especificidade de cada um dos Núcleos existentes ou que 

possam vir a ser criados, propondo assim que, no n.º 2 do artigo 16.º do regulamento, 

fosse acrescentado no seu final a seguinte referência: “ (…) e no respeito pela 

especificidade de cada órgão”. Nenhum dos presentes demonstrou qualquer 

discordância, todos concordando com esta alteração. ------------------------------------------ 

Não tendo havido mais nenhuma intervenção, a proposta de regulamento interno do 

CLAS/SBA com a supracitada alteração foi posta a votação, tendo o regulamento sido 
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aprovado por unanimidade, e registado em acta, conforme pedido do Sr. Presidente da 

Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ REGULAMENTO INTERNO DO CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL ---------------------------------------------------------------------- 

Preâmbulo -------------------------------------------------------------------------------------------

A secular tradição portuguesa de entreajuda familiar e de solidariedade mais alargada, 

consubstanciada na existência de um vasto espectro de redes de solidariedade, 

associada à necessidade de se alterar as formas de combate à pobreza e exclusão 

social, face à rápida evolução e mutação societária, determinou o surgimento de uma 

política de desenvolvimento social que fomenta uma consciência colectiva e 

responsável dos diversos problemas sociais e que incentiva a criação de redes de apoio 

social integrado de âmbito local. É neste domínio que se enquadra a intervenção do 

Programa Rede Social. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97, de 18 de Novembro, define a rede 

social como um “fórum de articulação e congregação de esforços e baseia-se na adesão 

livre por parte das autarquias e das entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos 

que nela queiram participar”. ---------------------------------------------------------------------- 

O mesmo diploma designa por rede social “o conjunto das diferentes formas de 

entreajuda, bem como das entidades sem fins lucrativos e dos organismos públicos que 

trabalham no domínio da acção social e articulem entre si e com o Governo a respectiva 

actuação com vista à erradicação da pobreza e exclusão social e promoção do 

desenvolvimento social”. --------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o Conselho Local de Acção Social de São Brás de Alportel surge como órgão de 

articulação e integração local dos contributos das entidades que constituem a rede 

social, e que nos termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97, de 

18 de Novembro, rectificada pela Declaração de Rectificação nº 10-O/98, de 30 de 

Maio, e no Despacho Normativo nº 8/2002, de 12 de Fevereiro, rege-se pelas seguintes 

normas: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 1.º ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Objecto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O presente regulamento tem por objectivo regulamentar o processo de constituição e a 

forma de organização e de funcionamento do Conselho Local de Acção Social de São 

Brás de Alportel, adiante designado por CLAS/SBA. ------------------------------------------ 

ARTIGO 2.º ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Natureza e âmbito territorial ---------------------------------------------------------------------- 

1. O CLAS/SBA é o órgão de articulação e integração dos contributos das entidades 

que o constituem, com vista ao planeamento estratégico e coordenação da intervenção 

social no concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. O âmbito territorial do CLAS/SBA corresponde ao da área geográfica do Município 

de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 3.º ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Princípios Gerais ------------------------------------------------------------------------------------ 

As actuações desenvolvidas no âmbito da rede social orientam-se pelos seguintes 

princípios gerais: ------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Atribuição de prioridade às pessoas e grupos sociais atingidos pela pobreza ou 

exclusão social; -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Participação das pessoas e grupos abrangidos e das populações em que se inserem;  

c) Fomento e facilitação, nessas mesmas pessoas e grupos, do espírito e da prática da 

iniciativa; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Subsidiariedade activa, não transferindo para instâncias de âmbito mais amplo o 

que pode ser resolvido nas de âmbito mais reduzido e, por outro lado, não recusando a 

estas todo o apoio possível; ------------------------------------------------------------------------ 

e) Parceria, cooperação e partilha das responsabilidades entre as várias entidades, 

públicas e privadas, envolvidas nos processos de diálogo e de procura de soluções; 

f) Actuação nas manifestações e nas causas dos problemas detectados; -------------------- 

g) Conciliação e complementaridade entre o tratamento personalizado de cada 

situação efectuado sobretudo nas instituições e grupos de acção social directa, e o 

tratamento de informação, estatística ou outra, que se torne necessário para efeitos de 

conhecimento geral e de adopção de medidas; ------------------------------------------------- 

h) Integração das diferentes perspectivas dos problemas e vias de solução, articulando 

em particular as de índole social, de emprego-formação, de carácter económico e 

cultural; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Informação e transparência tão completas quanto possível; ------------------------------- 

j) Gratuitidade do serviço de participação nos órgãos do CLAS/SBA. ---------------------- 

ARTIGO 4.º ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Objectivos do CLAS/SBA -------------------------------------------------------------------------- 

São objectivos do CLAS/SBA: --------------------------------------------------------------------- 
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a) Promover um planeamento integrado e sistemático do desenvolvimento social, tendo 

em consideração o contexto económico, potenciando sinergias, competências e meios 

de acção a nível local. ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Desenvolver uma parceria efectiva e dinâmica numa lógica de articulação e 

cooperação interinstitucional e intersectorial em programas, projectos ou actividades 

de acção social de âmbito local que visem a erradicação ou atenuação da pobreza e 

exclusão social e a promoção do desenvolvimento social; ------------------------------------ 

c) Garantir uma maior eficácia do conjunto das respostas e equipamentos sociais 

locais; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Promover a integração e articulação entre os vários fóruns, conselhos ou comissões 

de parcerias locais já existentes ou que venham a existir; ------------------------------------ 

e) Testar modelos de gestão participada, de base territorial; -------------------------------- 

f) Promover a experimentação de novas metodologias de intervenção e 

investigação/acção, que privilegiem abordagens sistémicas e de articulação, 

sustentadas em parcerias formais; ---------------------------------------------------------------- 

g) Produzir o conhecimento sistemático sobre a realidade social local e incentivar o 

debate e aprofundamento dos problemas sociais; ---------------------------------------------- 

h) Formar e qualificar os agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento local. -- 

ARTIGO 5.º ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Membros do CLAS/SBA --------------------------------------------------------------------------- 

São membros do CLAS/SBA: ---------------------------------------------------------------------- 

a) O Presidente da Câmara Municipal, ou seu representante devidamente credenciado; 

b) Os representantes das entidades particulares sem fins lucrativos interessadas e que 

adiram ao CLAS/SBA; ----------------------------------------------------------------------------- 

c) Os representantes dos organismos da administração pública regional interessados e 

que adiram ao CLAS/SBA; ------------------------------------------------------------------------ 

d) Os representantes dos organismos da administração pública central desconcentrada 

implantados ou com jurisdição sectorial no concelho, particularmente os 

representantes dos Ministérios da Segurança Social e do Trabalho, da Educação, da 

Justiça e da Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 6.º ------------------------------------------------------------------------------------------

Processo de adesão ao CLAS/SBA --------------------------------------------------------------- 
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1. O processo de adesão ao CLAS/SBA é voluntário e concretizado através da entrega 

de ficha própria, devidamente assinada e selada pelo dirigente máximo de cada 

entidade aderente, junto da presidência do CLAS/SBA. --------------------------------------- 

2. No respeito pelo previsto no artigo 10º do presente regulamento, devem as entidades 

aderentes indicar o seu representante no Plenário, que deve ser o dirigente máximo da 

entidade e, no caso de não coincidência, outro representante que pode integrar o 

Núcleo Executivo ou qualquer outra estrutura mais operativa definida e aprovada pelo 

Plenário do CLAS/SBA. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 7.º ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Processo de constituição do CLAS/SBA -------------------------------------------------------- 

A constituição do CLAS/SBA é consumada na primeira sessão plenária, ficando 

registada em acta assinada por todos os representantes das entidades parceiras 

aderentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 8º ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedimentos de modificação da composição do CLAS/SBA após a sua constituição  

1. Procedimento de adesão ao CLAS/SBA após o acto de constituição: -------------------- 

a) Podem aderir outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, que 

manifestem interesse e disponibilidade para o efeito. ------------------------------------------ 

b) Para tal, devem os dirigentes máximos dessas entidades solicitar por escrito ao 

presidente do CLAS/SBA as fichas de adesão e o respectivo regulamento interno em 

vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Após a devolução das fichas devidamente preenchidas, conforme o disposto no nº 2 

do artigo 6º do presente regulamento, ao presidente do CLAS/SBA, estas são 

apresentadas pelo mesmo a votação na sessão plenária seguinte. --------------------------- 

d) O acto de adesão é consumado após aprovação por maioria de votos dos presentes e 

registo na respectiva acta, facto que é comunicado por escrito à entidade aderente pelo 

presidente do CLAS/SBA no prazo de 10 dias úteis, ficando a mesma obrigada ao 

cumprimento do regulamento interno em vigor. ------------------------------------------------ 

2. Procedimento de demissão das entidades particulares sem fins lucrativos do 

CLAS/SBA: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) As entidades particulares sem fins lucrativos que pretendam demitir-se do CLAS/SBA 

devem manifestar essa intenção por escrito e devidamente fundamentada ao presidente 

do CLAS/SBA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) A intenção é apresentada a discussão na sessão plenária seguinte pelo presidente do 

CLAS/SBA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) O acto de demissão é consumado após o registo do facto na respectiva acta, que é 

comunicado por escrito à entidade demissionária no prazo de 10 dias úteis, ficando a 

mesma desvinculada do CLAS/SBA. --------------------------------------------------------------

d) As entidades particulares sem fins lucrativos que se demitam do CLAS/SBA, só 

podem voltar a manifestar intenção de reintegração decorridos 12 meses após o acto de 

demissão, e cumprindo o previsto no n.º 1 do presente artigo. ------------------------------- 

ARTIGO 9.º ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Direitos e deveres dos representantes nos órgãos do CLAS/SBA --------------------------- 

1. São direitos dos representantes das entidades aderentes: ---------------------------------- 

a) Elaborar e apresentar propostas para integração de assuntos na ordem de trabalhos 

de cada sessão ou reunião dos órgãos do CLAS/SBA para que foram indicados; --------- 

b) Propor à presidência ou coordenação do órgão do CLAS/SBA em que participa 

assuntos para inclusão antes da ordem do dia; ------------------------------------------------- 

c) Participar nas sessões de trabalhos dos órgãos para os quais foram indicados e 

exercer o direito de voto sobre os assuntos apresentados e discutidos; --------------------- 

d) Propor alterações ao presente regulamento, que devem ser apresentadas ao 

presidente do CLAS/SBA. -------------------------------------------------------------------------- 

2. São deveres dos representantes das entidades aderentes: ---------------------------------- 

a) Respeitar e zelar pelo cumprimento do presente regulamento e demais legislação 

aplicável; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Desempenhar os cargos e funções para que sejam eleitos ou designados; -------------- 

c) Comparecer às sessões ou reuniões dos órgãos para que foram indicados; ------------ 

d) Participar nas deliberações dos órgãos para que foram indicados; --------------------- 

e) Contribuir para a eficiência e eficácia do CLAS/SBA; ------------------------------------- 

f) Actuar com justiça e imparcialidade; ---------------------------------------------------------- 

g) Não patrocinar interesses particulares, próprios ou de terceiros; ------------------------ 

h) Não usar, para fins de interesse próprio ou de terceiros, informações a que tenha 

acesso por força das funções desempenhadas nos órgãos do CLAS/SBA. ------------------ 

ARTIGO 10.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Órgãos do CLAS/SBA ------------------------------------------------------------------------------ 

São órgãos do CLAS/SBA: ------------------------------------------------------------------------- 
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a) O Plenário, que é constituído pelos dirigentes máximos dos membros do CLAS/SBA 

ou seus representantes devidamente credenciados; -------------------------------------------- 

b) O Núcleo Executivo, que é constituído em conformidade com o n.º 1 e 2 do artigo 

14.º do presente regulamento; --------------------------------------------------------------------- 

c) Outros órgãos de carácter mais operativo e temporário que facilitem e agilizem a 

eficaz prossecução de tarefas e procedimentos para o desenvolvimento de temáticas de 

carácter social mais específicas, constituídos pelos representantes dos membros do 

Plenário indicados para o efeito. ----------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 11.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Funcionamento do plenário ---------------------------------------------------------------------- 

1. O plenário do CLAS/SBA é, em princípio, presidido pelo presidente da Câmara 

Municipal ou seu representante devidamente credenciado. ----------------------------------- 

2. O plenário reúne ordinariamente semestralmente, de preferência em data 

coincidente com a realização dos plenários de outras parcerias mas em horário 

diverso, e extraordinariamente sempre que necessário. --------------------------------------- 

3. As sessões ordinárias de plenário são convocadas pelo presidente, através de carta 

enviada com 10 dias de antecedência a cada um dos membros, com a respectiva ordem 

de trabalhos e demais documentação a apreciar. ---------------------------------------------- 

4. As sessões extraordinárias podem ser convocadas por iniciativa do presidente ou por 

requerimento de mais de metade dos membros, através do meio mais rápido ao dispor.  

5. Os trabalhos iniciam-se com a presença da presidência e mais de metade dos 

membros, ou quinze minutos após a hora marcada na convocatória com qualquer 

número de elementos presentes. ------------------------------------------------------------------- 

6. Em todas as sessões do plenário existe um período antes da ordem do dia, onde os 

membros presentes podem apresentar as suas propostas e/ou informações ao plenário.  

7. Cada membro presente tem direito a um voto e o plenário delibera, sempre que 

necessário, por maioria de votos sendo que, em caso de empate, o presidente tem voto 

de qualidade. As abstenções não contam para o apuramento da maioria. ------------------ 

8. Os actos de cada plenário são obrigatoriamente inscritos em acta que, em anexo, tem 

arquivadas a respectiva folha de presenças, propostas, informações e outra 

documentação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

9. As actas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em 

minuta, no final dos plenários, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. A proposta de acta é enviada pela presidência a cada um dos membros do 

CLAS/SBA até 15 dias após cada sessão do plenário e, se nada for respondido por 

escrito nesse prazo, considera-se a acta aprovada, sendo que é assinada no plenário 

seguinte pelos membros que estiveram presentes na respectiva sessão. --------------------- 

ARTIGO 12.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Competências da presidência do CLAS/SBA --------------------------------------------------- 

São competências da presidência do CLAS/SBA: ----------------------------------------------- 

a) Representar o CLAS/SBA; ---------------------------------------------------------------------- 

b) Convocar sessões ordinárias e extraordinárias do plenário; ------------------------------ 

c) Admitir as propostas de adesão ao CLAS/SBA; --------------------------------------------- 

d) Admitir propostas e informações apresentadas pelos membros do CLAS/SBA ou de 

outras instituições ou organismos externos; ----------------------------------------------------- 

e) Dirigir os trabalhos, nomeadamente os pontos da agenda do plenário; ----------------- 

f) Presidir às sessões do plenário, declarar a sua abertura, suspensão ou 

encerramento; --------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Conceder a palavra aos membros e assegurar o bom funcionamento dos trabalhos; - 

h) Limitar o tempo de uso da palavra dos membros para assegurar o bom 

funcionamento dos trabalhos; --------------------------------------------------------------------- 

i) Dar oportuno e resumido conhecimento ao plenário das informações, explicações e 

convites que lhe foram dirigidos; ----------------------------------------------------------------- 

j) Por à discussão e votação as propostas e informações; ------------------------------------ 

k) Tornar públicas as deliberações aprovadas pelo plenário; -------------------------------- 

l) Assegurar em geral o cumprimento do presente regulamento e das deliberações do 

plenário. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 13.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Competências do plenário do CLAS/SBA ------------------------------------------------------ 

Compete ao plenário: ------------------------------------------------------------------------------- 

a) Aprovar o Regulamento Interno do CLAS/SBA; -------------------------------------------- 

b) Deliberar sobre as propostas apresentadas pelo Núcleo Executivo, por qualquer dos 

membros do plenário ou por outras entidades externas ao CLAS/SBA; --------------------- 

c) Constituir o Núcleo Executivo, indicando os elementos que o compõem, definindo os 

objectivos a atingir e supervisionando o seu funcionamento; --------------------------------- 

d) Criar grupos de trabalho, ou outras estruturas mais operativas, para o 

aprofundamento de temáticas específicas, definindo os objectivos a atingir; -------------- 
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e) Fomentar a articulação entre organismos públicos e entidades privadas sem fins 

lucrativos, visando em especial, uma actuação concertada na prevenção e resolução 

dos problemas locais de pobreza e exclusão social; ------------------------------------------- 

f) Promover a realização participada de um diagnóstico e de um Plano de 

Desenvolvimento Social, adiante designado por PDS, com vista à adopção de 

prioridades e rentabilização dos recursos locais tendo como finalidade o 

desenvolvimento social; ---------------------------------------------------------------------------- 

g) Aprovar e difundir o diagnóstico e o PDS, assim como os seus respectivos planos de 

acção anuais; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Avaliar, periodicamente, a execução do PDS, nomeadamente, o grau de cobertura e 

de execução dos programas e projectos em curso e a respectiva eficácia; ----------------- 

i) Promover a criação de um sistema de informação suportado em instrumentos e 

indicadores comuns, consensualizados entre os diversos organismos locais e nacionais;  

j) Promover a implementação participada de projectos de intervenção social, 

prioritariamente de âmbito local; ----------------------------------------------------------------- 

k) Aprovar pareceres elaborados pelo Núcleo Executivo sobre candidaturas a 

apresentar ou apresentadas a programas nacionais e/ou comunitários de qualquer dos 

seus membros ou quando solicitados pelos respectivos Gestores; --------------------------- 

l) Aprovar pareceres do Núcleo Executivo sobre a cobertura equitativa e adequada do 

concelho por serviços e equipamentos sociais por relação às realidades regional e 

nacional; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

m) Conhecer os protocolos e acordos celebrados entre o Estado, autarquias, 

instituições de solidariedade social e outras entidades que actuam no domínio social; -- 

n) Promover a realização de colóquios e iniciativas afins, que visem uma melhor 

consciência colectiva dos problemas sociais e o empenhamento na respectiva solução e 

partilha de responsabilidades. --------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 14.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Funcionamento do Núcleo Executivo do CLAS/SBA ---------------------------------------- 

1. O núcleo executivo é constituído por nove elementos, incluindo o coordenador, 

indicados de entre os membros do CLAS/SBA pelo plenário. --------------------------------- 

2. O núcleo executivo do CLAS/SBA é, em princípio, coordenado por um elemento da 

Câmara Municipal, e tem funções essencialmente técnicas. ---------------------------------- 

3. A constituição do núcleo executivo é revista de dois em dois anos pelo plenário. ------ 
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4. O núcleo executivo reúne quinzenalmente, de preferência em data coincidente com a 

realização de reuniões de outros núcleos de outras parcerias mas em horário diverso, 

ou com periodicidade inferior quando para tal exista necessidade e sob convocação do 

coordenador. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. As reuniões de núcleo executivo são convocadas pelo coordenador, através de meio 

acordado entre os seus elementos, com referência à respectiva ordem de trabalhos e 

demais documentação a apreciar. ---------------------------------------------------------------- 

6. Os trabalhos iniciam-se com a presença do coordenador e mais de metade dos seus 

elementos, ou dez minutos após a hora marcada na convocatória com qualquer número 

de elementos presentes. ----------------------------------------------------------------------------- 

7. Em todas as reuniões do núcleo executivo existe um período antes da ordem do dia, 

onde os elementos presentes podem apresentar as suas propostas e/ou informações. ---- 

8. Quando não exista consenso sobre determinado assunto em análise, cada elemento 

presente tem direito a um voto e o núcleo executivo delibera por maioria de votos sendo 

que, em caso de empate, o coordenador tem voto de qualidade. As abstenções não 

contam para o apuramento da maioria. ---------------------------------------------------------- 

9. De cada reunião é obrigatoriamente elaborado relatório que, em anexo, tem 

arquivado a respectiva folha de presenças, propostas, informações e outra 

documentação. O relatório é aprovado e assinado na reunião seguinte. ------------------- 

ARTIGO 15.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Competências do Núcleo Executivo ------------------------------------------------------------- 

Compete ao núcleo executivo: --------------------------------------------------------------------- 

a) Propor ao plenário alterações ao Regulamento Interno do CLAS/SBA no sentido de 

aumentar a sua eficiência e eficácia; ------------------------------------------------------------- 

b) Elaborar proposta do plano de acção anual do CLAS/SBA e do respectivo relatório 

de execução; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Cumprir os objectivos definidos pelo plenário e emitir relatórios semestrais das suas 

actividades; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Analisar e emitir pareceres sobre as propostas apresentadas pelo plenário ou por 

outras entidades externas ao CLAS/SBA; ------------------------------------------------------- 

e) Executar as deliberações emanadas pelo plenário do CLAS/SBA; ----------------------- 

f) Definir as regras gerais do seu funcionamento, bem como as metodologias a utilizar 

no desenvolvimento das suas actividades; ------------------------------------------------------- 
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g) Articular a sua actividade com a dos grupos de trabalho ou outras estruturas mais 

operativas criadas pelo plenário, supervisionando as respectivas actividades; ----------- 

h) Propor procedimentos de colaboração activa de outras entidades, públicas ou 

privadas, na prossecução dos fins do CLAS/SBA; --------------------------------------------- 

i) Proceder à elaboração de um Diagnóstico Social aberto e em permanente 

actualização, e de Planos de Desenvolvimento Social de base territorial. ------------------ 

j) Proceder à criação de um sistema de informação que sirva de suporte à elaboração e 

permanente actualização do diagnóstico local; ------------------------------------------------- 

k) Emitir pareceres sobre candidaturas a apresentar ou apresentadas a programas 

nacionais e/ou comunitários de qualquer dos membros do CLAS/SBA ou quando 

solicitados pelos respectivos Gestores; ---------------------------------------------------------- 

l) Emitir pareceres sobre a cobertura equitativa e adequada do concelho por serviços e 

equipamentos sociais por relação às realidades regional e nacional; ---------------------- 

m) Encaminhar para os organismos públicos, as situações e/ou problemas sociais das 

famílias e/ou dos indivíduos que se enquadrem nos respectivos quadros de 

competências e atribuições. ------------------------------------------------------------------------ 

ARTIGO 16.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Articulação dos órgãos do CLAS/SBA com outras parcerias locais ----------------------- 

1. Os membros do CLAS/SBA devem promover a integração e articulação das 

actividades dos órgãos do CLAS/SBA e os demais fóruns, conselhos ou comissões de 

parcerias locais já existentes ou que venham a existir. ---------------------------------------- 

2. Sempre que possível, devem os membros do CLAS/SBA zelar pela optimização dos 

recursos disponíveis através, por exemplo, da realização de reuniões das várias 

parcerias nas mesmas datas em horário contínuo, ou da indicação dos mesmos 

representantes para os órgãos de cada parceria, sem prejuízo que outras formas de 

organização mais eficientes sejam implementadas e no respeito pela especificidade de 

cada órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTIGO 17.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Apoio administrativo, financeiro e logístico ---------------------------------------------------- 

Os apoios administrativo, financeiro e logístico necessários ao funcionamento do 

plenário, núcleo executivo e eventuais grupos de trabalho do CLAS/SBA, são 

assegurados pela Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, sem prejuízo que se 

possam estabelecer outros mecanismos de apoio consensualizados e aprovados pelo 

plenário. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTIGO 18.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Omissões ---------------------------------------------------------------------------------------------

Compete à presidência do CLAS/SBA, com recurso ao plenário, interpretar o presente 

regulamento e integrar eventuais lacunas que não sejam supridas por Lei. ---------------- 

ARTIGO 19.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Revisão do regulamento --------------------------------------------------------------------------- 

1. O presente regulamento é um documento aberto e dinâmico, passível de, a qualquer 

momento, sofrer alterações que contribuam para aumentar a sua eficiência e eficácia; - 

2. As propostas de alteração, devidamente fundamentadas, são apreciadas e votadas 

em plenário, e só produzem efeitos desde que aprovadas pela maioria dos membros. ---- 

ARTIGO 20.º ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrada em Vigor ----------------------------------------------------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pelo 

plenário do CLAS/SBA. ----------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado na Reunião Plenária de Constituição do CLAS de São Brás de Alportel de 5 

de Julho de 2004.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo presente o quarto ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente, com base no 

artigo 7.º do regulamento interno entretanto aprovado, declarou: “ (…) estar assim 

formalizada a constituição do Conselho Local de Acção Social de São Brás de 

Alportel.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, passou-se então ao quinto ponto da ordem de trabalhos, tendo o Sr. 

Presidente dado a palavra ao Dr. João Costa. ---------------------------------------------------- 

O Dr. João Costa fez o enquadramento do Núcleo Executivo na estrutura do 

CLAS/SBA e identificou as suas funções gerais, referindo que, conforme o previsto no 

artigo 14.º de regulamento interno, este Núcleo é constituído por nove elementos 

indicados pelo Plenário. Estes elementos deverão ser, preferencialmente, técnicos, visto 

que é um órgão de carácter essencialmente operativo e que irá reunir quinzenalmente. -- 

Foi apresentada uma proposta inicial da autarquia para a composição do Núcleo 

Executivo, na qual se advogava que deveriam fazer parte do referido órgão os parceiros 

obrigatórios, nomeadamente, técnicos da Câmara Municipal, Segurança Social, 

Educação, Emprego e Saúde, e ter também como referencia a composição do futuro 

Núcleo Local de Inserção. Posta à discussão e parecer dos presentes, esta proposta não 

mereceu qualquer reparo por parte do Plenário. ------------------------------------------------- 
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A Associação “In Loco” já havia, anteriormente, demonstrado interesse em integrar o 

Núcleo Executivo, e essa posição foi confirmada pelo Dr. Nelson Dias. -------------------- 

O Sr. Abílio Barros interveio, tendo considerado muito importante a presença de um 

elemento do sector da Justiça no Núcleo Executivo. ------------------------------------------- 

A Dr.ª Isa Gomes, representante do Instituto de Reinserção Social, demonstrou a 

disponibilidade da instituição para integrar o citado órgão. ----------------------------------- 

Continuou então à discussão dos presentes a proposta de mais dois representantes para o 

Núcleo Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ana Paixão, representante da Associação Nacional de Jovens para a Acção 

Familiar também demonstrou disponibilidade para fazer parte do Núcleo. ----------------- 

O Sr. Augusto César, Presidente da Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão tomou a palavra, salientando que, apesar da Instituição que representa, 

intervir no concelho de São Brás de Alportel, esta está sedeada no concelho de Loulé, 

onde também faz parte do Conselho Local de Acção Social, razões pelas quais, apesar 

de demonstrar disponibilidade para tal, deixou à consideração do Plenário a presença da 

Instituição no Núcleo Executivo. Nenhum representante com assento no Plenário 

colocou qualquer objecção relativamente a esta situação específica. ------------------------ 

Após estar concluída a lista com o nome dos nove elementos, de acordo com o artigo 

14.º do regulamento interno, foi colocada a votação a composição do Núcleo Executivo, 

tendo sido aprovada por unanimidade. O Núcleo Executivo do CLAS/SBA ficou então 

constituído pelos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------- 

- José Serrano, em representação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que 

coordenará o Núcleo; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Rui Hilário, em representação Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de 

Faro; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lénia Fernandes, em representação do Centro de Emprego de Faro; ---------------------- 

- Maria Afonso, em representação da Coordenação Concelhia da Educação de Adultos;- 

- Goreti Lopes, em representação do Centro de Saúde de São Brás de Alportel; ----------- 

- Maria Brandão, em representação da Direcção Regional do Sul do Instituto de 

Reinserção Social; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Nelson Dias, em representação da Associação “In Loco”; ----------------------------------- 

- Ana Paixão, em representação da Associação Nacional para a Acção Familiar; --------- 

- Soraia Fraústo, em representação da Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, o Dr. José Serrano distribuiu pelos elementos que integram o Núcleo 

Executivo as respectivas fichas de registo para serem preenchidas. -------------------------- 

Iniciou-se então o ponto seis da ordem de trabalhos, tendo o Sr. Presidente concedido a 

palavra à Dr.ª Judite Neves. ------------------------------------------------------------------------ 

A Sr.ª Vereadora da Acção Social informou que está prevista a realização de duas 

acções de formação destinadas aos parceiros do CLAS/SBA, em princípio, uma de nível 

1 a 3 e outra de nível 4 a 5, conforme o previsto na candidatura aprovada ao Programa 

de Implementação da Rede Social. Explicou depois a forma como serão estruturadas e 

qual o seu objectivo, remetendo para o documento com os conteúdos programáticos que 

se encontrava nas pastas que foram disponibilizadas a todos os presentes. ----------------- 

Ainda no âmbito das acções de formação, fez referência à parceria que a Câmara 

Municipal vai estabelecer com a Associação “In Loco” de forma a ser esta última a 

ministrar as acções, uma vez que, a autarquia não é entidade formadora certificada. ----- 

Comunicou ainda aos parceiros que as fichas de inscrição deverão ser preenchidas e 

devolvidas à Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

O Dr. João Costa solicitou a palavra, para fazer uma pequena nota, informando que 

estas duas primeiras formações estão relacionadas com a realização do Diagnóstico 

Social e que, posteriormente na fase de elaboração do Plano de Desenvolvimento se irão 

realizar mais duas acções de formação relativas à gestão de projectos. Referiu também 

que cada acção é destinada a 15 formandos e que a sua realização será agendada com 

base na disponibilidade demonstrada aquando do preenchimento da ficha de inscrição. - 

O Dr. José Cabral questionou se as acções de formação irão ser remuneradas. ------------ 

Esta questão foi respondida pelo Dr. João Costa, que informou que não, apenas os 

formadores serão remunerados. ------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Bandarra pediu para intervir e reportando-se ao artigo 3.º alínea j) do 

regulamento interno, referiu que gostava que ficasse bem claro que um dos princípios 

gerais do Programa Rede Social é a gratuitidade, o trabalho desenvolvido neste âmbito é 

um trabalho para o concelho, o técnico durante as horas que disponibiliza para este 

efeito não está a trabalhar para a Câmara Municipal mas sim para o concelho. ------------ 

O Dr. José Cabral referiu novamente a questão da remuneração, tendo em conta que são 

sempre as mesmos elementos a participar nestas parcerias, e era bom que houvesse 

algum tipo de compensação, sob pena das pessoas se começarem a fartar, visto que para 

alem destas iniciativas ainda têm o trabalho nas suas instituições. --------------------------- 
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O Dr. José Bandarra realçou que estas acções de formação ao estarem previstas na 

candidatura, têm como finalidade dotar os técnicos de bases e competências, que serão 

de grande utilidade para o desenvolvimento do seu trabalho. --------------------------------- 

Reforçando esta ideia, a Dr.ª Ana Cristina Linhares salientou que alguns técnicos 

encaram a sua participação nestas formações como um investimento pessoal. ------------ 

De modo a colocar alguma ordem nos trabalhos, o Dr. João Costa sublinhou que o 

importante é que os presentes saibam que, para quem quiser participar, estão 

disponíveis duas acções de formação. E que, uma vez que iremos trabalhar em parceria, 

estas serão uma boa oportunidade para nos conhecermos melhor. --------------------------- 

A Sr.ª Célia Duarte questionou se só poderiam participar nas acções os dirigentes ou 

também os técnicos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Neste seguimento, o Dr. Nuno Murcho perguntou também, se só podiam participar os 

representantes no CLAS/SBA ou também outros técnicos das instituições. ---------------- 

O Dr. João Costa respondeu a estas questões, informando que não são só os dirigentes, 

mas também os técnicos poderão ser formandos nestas acções, contudo convém que 

sejam pessoas ligadas à Rede Social, no caso de existirem vagas poderão também ser 

outros técnicos das instituições. ------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Paulo Silva revelou disponibilidade para participar nestas acções, no entanto 

alertou para a questão de vários dirigentes de associações e instituições, que tal como 

ele, trabalham num emprego que não tem nada a ver com a Rede Social, sentirem 

alguma dificuldade no sentido de as respectivas chefias os poderem dispensar para 

participar nesta iniciativas. ------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Bandarra realçou que era muito importante os dirigentes de topo das 

diferentes entidades, perceberem o que é a Rede Social, visto que não vão acompanhar 

de perto a sua acção, disponibilizando-se por isso, para ministrar uma formação 

destinada a esses dirigentes. ----------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Cabral, referiu que o trabalho que o CLAS/SBA tem pela frente, nas suas 

diversas áreas, é muito duro e vai requerer que as situações sejam levadas a sério e que 

exista disponibilidade por parte dos intervenientes o que se torna complicado. Dando 

como exemplo a Técnica de Serviço Social do Centro de Saúde, que já tem um trabalho 

que lhe ocupa o tempo inteiro, ao que se irá acrescer o trabalho desenvolvido no âmbito 

da Rede Social. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ana Cristina Linhares, referiu que essa é uma questão interna da Administração 

Regional de Saúde, que a participação na Rede Social é um compromisso assumido por 
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essa entidade, enquanto parceiro obrigatório, a técnica terá que pôr essa questão ao seu 

superior hierárquico, pois trata-se de um problema institucional. ---------------------------- 

Neste sentido, o Dr. José Bandarra afirmou que é possível conciliar o trabalho da 

Instituição com o da Rede e que esse trabalho conjunto irá trazer vantagens a 

médio/longo prazo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

De forma a poder ser terminado este ponto da ordem de trabalhos e uma vez que a 

discussão relativa às acções de formação já se estava a tornar demasiado extensa, o Sr. 

Presidente achou por bem salientar que existe um campo próprio, na ficha de inscrição, 

destinado aos formandos, onde podem indicar a sua disponibilidade, pelo que, de acordo 

com a disponibilidade das pessoas que se inscreverem assim se agendará a realização 

das acções de formação. ---------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se de imediato ao sétimo ponto da ordem de trabalhos tendo o Sr. Presidente 

lido uma proposta do Conselho Municipal de Educação e uma recomendação da 

Associação “In Loco”, relativas à criação de grupos temáticos no âmbito do 

CLAS/SBA, que haviam sido remetidas à Câmara Municipal, respectivamente: --------- 

“INFORMAÇÃO/PROPOSTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL ------------------------------------------------------------------------ 

No passado dia 22 de Junho, o Conselho Municipal de Educação de São Brás de 

Alportel deliberou por unanimidade, sob proposta do seu Presidente e conforme 

previsto no seu Regulamento Interno, propor ao Conselho local de Acção Social de São 

Brás de Alportel o seguinte: ----------------------------------------------------------------------- 

a) Embora funcionando com base num enquadramento legal específico, o Conselho 

Municipal de Educação de São Brás de Alportel propõe ao Conselho Local de Acção 

Social de São Brás de Alportel constituir-se como um dos seus Grupos, em articulação 

com o seu Núcleo Executivo. ----------------------------------------------------------------------- 

São Brás de Alportel, 5 de Julho de 2004. ------------------------------------------------------- 

O Presidente do Conselho Municipal de Educação -------------------------------------------- 

Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio”------------------------------------------------------------ 

“RECOMENDAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

Os participantes no Fórum de Reflexão-acção sobre o contributo da Educação e da 

Formação de Adultos para a Inclusão Social, reunidos no dia 19 de Junho, na Escola 

Secundária José Belchior Viegas, decidiram recomendar aos parceiros da Conselho 

Local de Acção Social do Concelho de São Brás de Alportel a criação de um grupo 
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temático sobre Educação e formação de Crianças, Jovens e Adultos no quadro dos 

trabalhos da Rede Social. -------------------------------------------------------------------------- 

Pelos Participantes ---------------------------------------------------------------------------------- 

 A Coordenadora do Projecto A PAR E PASSO ------------------------------------------------ 

Maria Priscila Soares” ---------------------------------------------------------------------------- 

Foi aberto um espaço à discussão e intervenção dos presentes para se pronunciarem 

sobre estes dois documentos. ---------------------------------------------------------------------- 

O Dr. Nelson Dias afirmou que, no âmbito do fórum do Projecto A PAR E PASSO, a 

Associação “In Loco” dá voz a todas as Instituições que nele participaram, através desta 

recomendação, que é um assumir da disponibilidade de todos para trabalhar com a Rede 

Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Bandarra, referiu que era importante, primeiro, deixar o Núcleo Executivo 

iniciar o seu trabalho e ser esse órgão a decidir da necessidade de propor a criação de 

outros grupos temáticos. Até porque a realidade é só uma e o Núcleo Executivo tem que 

ter uma visão concentrada, porque pode-se vir a perder a visão de planeamento. ---------- 

Nesta mesma linha, a Dr.ª Vanessa, investigadora social, que entretanto se juntou à 

Assembleia, sublinhou que ao criarem-se vários grupos, poderá correr-se o perigo de 

espartilhar a observação da realidade e perder-se o olhar sistémico sobre a mesma. ------ 

Relativamente ao Conselho Municipal de Educação o Sr. Presidente referiu que o Dr. 

José Serrano passará a estar presente nas reuniões e será ele o elo de ligação com o 

Núcleo Executivo do CLAS/SBA. ---------------------------------------------------------------- 

Deste modo e não obstante o Regulamento Interno prever no seu artigo 10.º alínea c) a 

criação de órgãos temáticos mais operativos, os membros do Plenário concordaram em 

não colocar a votação, a proposta e recomendação apresentadas, esperando pelo início 

dos trabalhos do Núcleo Executivo para que possa ser este órgão a verificar da 

necessidade ou não, da constituição de novos grupos temáticos. ----------------------------- 

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

horas, da qual se lavrou a presente acta que conforme o n.º 10 do artigo 11.º do 

regulamento interno será enviada para todos os membros do CLAS/SBA, para análise e 

aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 


