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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
 

Acta N.º 2 
 

Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, pelas catorze horas, no salão 

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

Conselho Local de Acção Social de São Brás de Alportel, adiante designado CLAS/SBA, com a 

presença dos seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------ 

- António Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel / Presidente do 

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

- 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 e 

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

- José Bandarra, Interlocutor Distrital do Programa Rede Social, em representação do Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Faro; ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

- Anabela Cruz, Presidente da Direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Poeta Bernardo de Passos. ----------------------------------------------- 

- 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 e 

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

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

- Manuel Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia 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; ------------------------------------------------------- 

- Nelson Dias, Coordenador Territorial, em representação da Associação “In Loco”; ------------------ 
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- Augusto César, Presidente da Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão; ------------ 

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

- Mário Ribeiro, Presidente da Igreja Evangélica Baptista 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 Investigação 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; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Tânia Patranito, coordenadora, em representação da Associação Nacional de Jovens para a Acção 

Familiar e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. --------------------------------------------------- 

- Sandra Góis, Coordenadora da Área Social, em representação da Direcção Regional do Algarve da 

Fundação da Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Carlos Rodrigues, Presidente do Núcleo Regional de Faro da Associação de Paralisia Cerebral. ---- 

- Gonçalo Mesquita, Presidente da Associação Jovem Sambrasense. -------------------------------------- 

- José Pires, Presidente do Movimento de Apoio à Problemática da Sida. --------------------------------

- Rute Augusto, Técnica Superior de Serviço Social do Movimento de Apoio à Problemática da 

Sida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gilberto Rodrigues, Comandante do Posto de São Brás de Alportel da Guarda Nacional 

Republicana. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Henrique Nicolau, Vogal, em representação da Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

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

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

2. Assinatura da Acta da Sessão Plenária anterior; ----------------------------------------------------------

3. Admissão de novos membros ao CLAS/SBA; -------------------------------------------------------------

4. Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Trabalho. --------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente deu início à sessão, tendo no âmbito do primeiro ponto da ordem de trabalhos 

começado por informar que foi solicitada pela Direcção Regional do Sul do Instituto de Reinserção 

Social, a alteração do seu representante no Plenário e no Núcleo Executivo, por razões que se 

prendem com a organização interna da Instituição. Assim a Dr.ª Manuela Chora substitui a Dr.ª 

Maria do Carmo Brandão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou também que a Associação Nacional de Jovens para a Acção Familiar solicitou a alteração 

do seu representante no Plenário e no Núcleo Executivo, por motivos que se prendem com a 

substituição da coordenadora da Delegação Sul da ANJAF. Deste modo, a Dr.ª Tânia Patranito 

substitui a Dr.ª Ana Paixão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda neste contexto, os presentes foram informados relativamente à alteração do representante da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2,3 Poeta Bernardo Passos no CLAS/SBA, 

em virtude de se terem realizado eleições para os corpos sociais, e de ter existido uma alteração na 

presidência. Assim, a Sr.ª Anabela Cruz substitui o Sr. Armando Ventura. ------------------------------- 

De seguida, o Sr. Presidente transmitiu ao plenário diversas informações relativas à Rede Social e à 

Acção Social da Câmara Municipal, nomeadamente: -------------------------------------------------------- 

- As duas acções de formação em “Métodos e Técnicas de Planeamento”, com duração de 15 horas, 

destinadas a membros deste CLAS, foram ministradas pela Associação “IN LOCO” no passado mês 

de Outubro e decorreram com sucesso; ------------------------------------------------------------------------- 

- O Instituto da Segurança Social, I. P. organizou também uma formação sobre “Desenvolvimento 

Social e Planeamento Estratégico Territorial – nível 1”, em São Brás de Alportel, no passado mês 

de Outubro, onde participaram 2 elementos do Núcleo Executivo do CLAS de São Brás, mas 

também elementos dos Núcleos Executivos de outras redes sociais do Algarve (Faro, Albufeira, 

Lagos, Lagoa, Alcoutim e Castro Marim); --------------------------------------------------------------------- 

- Realizou-se, ainda, o Encontro Regional do Alentejo e Algarve da Rede Social, em Beja, no dia 18 

de Novembro, onde o CLAS/SBA esteve representado pelo Dr. José Serrano; ---------------------- 

- O inquérito realizado pela Associação “IN LOCO” e a Câmara Municipal aos beneficiários de 

Habitação Social deste concelho, já está terminado e em breve estarão acessíveis os seus resultados; 

em simultâneo, a Câmara aguarda a todo o momento o envio da tese de licenciatura da aluna Filipa 

Biel, de Faro, do curso de Sociologia da Universidade do Minho sobre a população do Bairro Social 

João Rosa Beatriz. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. presidente aproveitou também para referir que a realização deste inquérito possibilitou, para 

já, a sinalização e identificação de habitações que necessitam de melhoramentos e de pequenas 

obras de manutenção, sobretudo ao nível das portas e janelas exteriores e de humidades e 

infiltrações no interior das habitações, e que neste sentido a autarquia encontra-se a realizar um 

levantamento mais pormenorizado dessas necessidades, findo o qual irão ser executadas obras de 

reabilitação em habitações das famílias mais carenciadas. Ainda neste âmbito, foi salientado que a 

Câmara vai também proceder a obras de adaptação de uma casa de banho de um morador do Bairro 

Social, o qual apresenta uma grave deficiência motora, que o impossibilita de realizar a sua higiene 

diária e necessidades fisiológicas em condições dignas; -----------------------------------------------------

- A situação relativamente ao trabalho de parceria no âmbito do Rendimento Social de Inserção 

parece estar finalmente estabilizada e têm-se realizado reuniões regulares; ------------------------------ 

- Está previsto no Orçamento para 2005 da autarquia, nomeadamente na área da Acção Social, a 

atribuição de subsídios financeiros às instituições membros do CLAS/SBA que necessitem e que 

prestem apoio social a munícipes são-brasenses desfavorecidos ou com necessidades especiais, com 

base em parâmetros objectivos a estabelecer e que serão contratualizados através de protocolos a 

celebrar entre a Câmara e essas entidades, para que esses apoios não ganhem a forma de meras 

prestações pecuniárias, mas que contribuam efectivamente para a melhoria dos cuidados prestados à 

população do concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. Carlos Rodrigues solicitou a palavra, afirmando que se congratulava com esta medida da 

autarquia, visto que a Instituição que representa, apoia alguns residentes em São Brás de Alportel, o 

que implica custos muito elevados, principalmente no transporte dos utentes, visto que o mesmo é 

efectuado por veículos adaptados, os quais são muito dispendiosos. Neste sentido, a Instituição 

necessita ser apoiada, de forma a puder continuar a desenvolver o seu trabalho. ------------------------ 

No seguimento desta intervenção, o Sr. Presidente solicitou às Instituições que estejam interessadas 

e que necessitem, que formalizem os seus pedidos de apoio à autarquia, que fundamentem esse 

pedido do ponto de vista económico e que identifiquem os apoios sociais que prestam a pessoas 

residentes no concelho de São Brás de Alportel. Uma vez que, apesar do orçamento da Câmara não 

ser muito elevado, existe a vontade de apoiar essas instituições. ------------------------------------------- 

O Plenário foi informado também que em relação aos apoios sociais às vítimas dos Incêndios do 

último verão, a Câmara Municipal forneceu à Segurança Social a sua base de dados dos 

atendimentos que efectuou no período pós-incêndio (Agosto), e colaborou na divulgação pública 
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local do Despacho Normativo nº 41/2004, que estabelece os apoios excepcionais a conceder para 

minimizar os prejuízos sofridos pelas populações afectadas; sendo que os atendimentos da 

Segurança Social iniciaram-se no passado dia 16 de Novembro e terminarão no dia 31 de Dezembro 

de 2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Sr. Presidente anunciou que a Autarquia vai iniciar no próximo mês de Janeiro as obras 

de adaptação de um edifício, situado na Rua Serpa Pinto, destinado ao funcionamento de um Centro 

de Apoio à Comunidade; a Rede Social passará a funcionar neste local assim como um novo 

conjunto de respostas que serão clarificadas na próxima reunião plenária do CLAS/SBA. ------------- 

Seguidamente o Sr. Presidente fez um ponto de situação, no que concerne ao trabalho desenvolvido 

pela Rede Social de São Brás de Alportel. Começou por referir que devido aos Incêndios Florestais 

do último Verão, apenas a partir do dia 24 de Setembro de 2004 foi possível reunir o Núcleo 

Executivo deste CLAS, órgão que tem vindo a reunir de forma regular com uma periodicidade 

quinzenal. Depois da elaboração do Plano de Trabalho, que hoje será sujeito a discussão e 

aprovação, o Núcleo Executivo iniciou os trabalhos conducentes à produção do Pré-diagnóstico 

Social do Concelho, etapa onde se encontra actualmente. Salientou ainda que, nesse processo, a 

partir do próximo mês de Janeiro, será solicitada a participação activa de todos os parceiros deste 

CLAS, uma vez que irão receber alguns instrumentos de recolha de informação que terão que 

preencher e devolver ao Núcleo Executivo. Numa fase inicial os dados que irão ser solicitados terão 

como objectivo identificar e caracterizar as diferentes entidades, nomeadamente no que concerne ao 

âmbito geográfico da sua actuação, à forma e natureza jurídica em que se enquadram, aos seus 

domínios de intervenção, as acções que desenvolvem, a população alvo a que se dirigem, etc. Numa 

segunda fase, serão solicitados dados descritivos e de âmbito sectorial, que permitirão identificar 

por áreas temáticas, grupos da população e/ou territórios: os principais problemas, necessidades, 

recursos e potencialidades do concelho ao nível da intervenção social. Nesta fase, será também 

solicitada a participação de um representante da área da estatística e planeamento do Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social e, provavelmente, a contratação de assessoria externa. 

Efectuado o ponto de situação relativamente à Rede Social, foi então aberto a todos os membros do 

CLAS/SBA um espaço para perguntas e resposta e/ou informações. -------------------------------------- 

O Sr. Paulo Silva aproveitou esta oportunidade para informar os presentes que o Centro de Cultura 

e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, 

entidade à qual preside, apresentou junto da Segurança Social o pedido de registo como Instituição 



 

    

6

GOVERNO DA REPUBLICA PORTUGUESA UNIÃO EUROPEIA 
Fundo Social Europeu 

Co-financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português 
Ministério da Segurança Social e do Trabalho 

 Câmara Municipal de S. Brás de Alportel  

Particular de Solidariedade Social, já foi efectuada uma Assembleia Geral para se proceder à 

alteração dos estatutos e que aguardam a sua publicação em Diário da República. ---------------------- 

O Sr. Presidente questionou o Dr. José Bandarra relativamente à fase em que se encontra o processo 

referente aos apoios sociais a atribuir às vítimas dos incêndios no Município de São Brás de 

Alportel, visto que a Autarquia teve conhecimento que até ao momento apenas estavam a ser 

instruídos cerca de vinte e cinco processos e que pareciam existir alguns problemas de articulação 

entre serviços públicos centrais. Principalmente, no que diz respeito às situações em que os lesados 

possuem rendimentos mensais per capita superiores ao salário mínimo nacional e que para 

requererem os apoios necessitam de uma declaração a comprovar a natureza dos danos florestais, 

declaração essa que não está a ser emitidas pelas entidades competentes para o efeito. ----------------- 

O Dr. José Bandarra respondeu, referindo que não tinha conhecimento dessa situação, uma vez que 

não era ele que estava a acompanhar este processo de atribuição de apoios, no entanto iria informar-

se e posteriormente comunicaria à Câmara Municipal o que concretamente está a suceder em 

relação a esta matéria respeitante aos apoios a conceder às vítimas dos incêndios. ----------------------

Passou-se então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo o Dr. José Serrano distribuído a 

Acta da Sessão Plenária anterior para ser assinada por todos os membros presentes e que haviam 

participado na última sessão, que conforme o n.º 10 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, enquanto a referida acta continuava a ser assinada, o Sr. Presidente passou de 

imediato ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. Agradeceu a disponibilidade revelada pelas sete 

entidades que demonstraram o seu interesse em aderir ao CLAS/SBA e enuncio-as: Associação de 

Empresas de Construção e Obras Públicas (AECOPS), Delegação do Distrito de Faro; Associação 

do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL); Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral, Núcleo Regional de Faro (APPC); Associação Jovem Sambrasense (AJS); Movimento de 

Apoio à Problemática da Sida (MAPS); Guarda Nacional Republicana de São Brás de Alportel 

(GNR) e Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel. ---------------- 

Salientou também que todas estas sete entidades foram convidadas para a Sessão de Constituição do 

CLAS/SBA, mas não cumpriram em tempo útil os procedimentos necessários (entrega da ficha de 

adesão, presença na sessão) à consumação do processo de adesão. ---------------------------------------- 
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A Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Associação do Comércio e Serviços 

da Região do Algarve enviaram a respectiva ficha de adesão ao CLAS/SBA em data anterior à 

realização da Sessão Plenária de Constituição, no entanto não se fizeram representar nessa citada 

sessão, pelo que, não foi concretizada a sua adesão ao CLAS/SBA nessa ocasião. ---------------------- 

De acordo com o artigo 8.º alínea c) do regulamento interno o Sr. Presidente colocou a votação dos 

presentes a adesão da citadas entidades ao CLAS/SBA. Com base no referido artigo 8.º alínea d) a 

adesão foi consumada após aprovação por unanimidade de votos dos presentes e registada em acta. 

Iniciou-se então o ponto quatro da ordem de trabalhos, tendo o Sr. Presidente dado a palavra ao Dr. 

José Serrano, de forma a ser apresentada a proposta de Plano de Trabalho 2004/2005 do CLAS 

/SBA. Foi efectuada uma apresentação oral do Documento, sendo identificadas todas as acções que 

se pretendem realizar, explicadas as actividades que lhe estão subjacentes e o seu fundamento, a sua 

calendarização, os recursos envolvidos e os responsáveis pela sua execução. ---------------------------- 

Quando chegou à acção n.º 5, relativa ao Sistema de Informação, o Dr. José Serrano solicitou ao Dr. 

João Costa que apresentasse essa acção, uma vez que foi com base nos seus contributos e na sua 

experiência nesta área que foi concebida esta proposta de modelo de Sistema de Informação. -------- 

O Dr. João Costa explicou aos presentes que se pretende que o sistema de informação seja 

sustentado numa base de dados que será manipulada através de formulários Web que vocacionam a 

automatização do sistema por referência a parâmetros pré-definidos pela parceria. Em princípio, a 

informação será estruturada e ficará disponível em 3 grandes áreas: identificação e caracterização 

dos membros envolvidos; produtos e serviços do CLAS; e dados estatísticos sectoriais actualizados 

periodicamente. Implicará a criação de uma base de dados e de uma página na Internet, para além 

de algumas publicações periódicas. Prevê-se que o sistema de informação avance em paralelo com 

as restantes actividades do CLAS. Este modelo permite também que o Diagnóstico Social do 

concelho esteja permanentemente actualizado e disponível para consulta. -------------------------------- 

O Dr. José Bandarra afirmou estar de acordo com este modelo apresentado, até porque após 

concluída a elaboração do Diagnóstico, passados cinco anos terá que ser realizado novamente, 

assim está periodicamente a ser actualizado de três em três ou de seis em seis meses. ------------------ 

Aproveitou também para colocar outra questão, lançando um desafio: que se definam formas de 

articulação, novas formas de actuação, designadamente no que diz respeito à questão das 

competências. Se continuarmos agarrados a estes hábitos, irá continuar tudo como está, temos que 
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pensar como é que podemos articular, de modo a utilizarmos melhor os fundos, planear de forma 

correcta e optimizar os recursos, em suma, trabalhar a questão da Rede. --------------------------------- 

Neste sentido, o Dr. João Costa salientou que a metodologia por ele referida, testa uma nova forma 

de articulação entre as diversas entidades, para que exista um trabalho continuado e se evite a 

intervenção em duplicado, devendo para isso existir um único diagnóstico e um único plano --------- 

Reportando-se ainda a este tema, o Dr. Carlos Rodrigues referiu que esta questão do trabalho em 

articulação é um problema cultural das pessoas. E mencionou como exemplo o caso específico da 

intervenção precoce, que tem três ministérios a financiar, a instituição que representa chegou a 

acordo com a Segurança Social, mas ainda não recebeu apoio de nenhum dos ministérios. ------------ 

O Dr. Ramos Pires afirmou que os parceiros da Rede Social se devem mover por objectivos 

idênticos e que, por este ser um CLAS pequeno e novo deverá fazer com excelência. Deverá 

funcionar bem e de forma racional, em rede e com articulação, independentemente dos recursos 

serem poucos. Realçou também o facto de existir uma falta de delegação de competências em 

acções de rotina, levando a que as coisas emperrem na burocracia, defendendo neste sentido que 

deveria haver maior delegação de competências no que concerne às tomadas de decisão. ------------- 

O Sargento Rodrigues destacou o facto de se criarem comissões para tudo e no fim “sobrar” sempre 

para ele, e ele não tem respostas para tudo, é necessário, na sua opinião, que resultem efeitos 

práticos da criação destas parcerias. ---------------------------------------------------------------------------- 

A terminar esta discussão, o Sr. Presidente salientou que são sempre as mesmas instituições a 

trabalhar nestas áreas, todos os dias surgem casos novos e muitas vezes não há respostas. 

Demonstrou estar muito satisfeito por se estar a discutir estas questões e por as pessoas estarem 

sensibilizadas para estas matérias. Concluindo que se deverá tentar articular da melhor forma visto 

que o dinheiro é pouco e os problemas muitos, e é este o grande desafio com que nos deparamos. --- 

Após todas estas intervenções, o Dr. José Serrano retomou a apresentação do Plano de Trabalho a 

partir da acção n.º 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finda a qual, o Sr. Presidente abriu um espaço para a discussão do documento apresentado. Como 

não surgiu qualquer dúvida ou sugestão para alteração, o referido Plano foi colocado à votação do 

Plenário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Plano de Trabalho do CLAS/SBA (em anexo) foi votado por unanimidade, tendo por isso sido 

aprovado, de acordo com o artigo 13.º alínea b) do regulamento interno. --------------------------------- 
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Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a Sessão, eram 16:30h, 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. -----------------------------------------  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


