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GOVERNO DA REPUBLICA PORTUGUESA UNIÃO EUROPEIA 
Fundo Social Europeu 

Co-financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português 
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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
 

Acta N.º 3 
 

Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano de dois mil e cinco, pelas catorze horas e trinta 

minutos, no salão nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-se a terceira Sessão 

Plenária do Conselho Local de Acção Social de São Brás de Alportel, adiante designado 

CLAS/SBA, com a presença dos seguintes elementos: ------------------------------------------------------ 

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

representação do Presidente do CLAS/SBA. ------------------------------------------------------------------ 

- Vítor Guerreiro, Vereador da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 

- 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. ---------------------------------------------------------- 

- Isabel Lacerda, Técnica da Câmara Municipal de São Brás de Alportel no Projecto “S. Brás 

Solidário”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Regional de Educação do Algarve e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. -------------------- 

- 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; ------- 

- 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. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

- Lénia Fernandes, Técnica Administrativa Especialista e membro do Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA, em representação do Centro de Emprego de Faro. --------------------------------------------  

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

- Priscila Soares, Presidente da Direcção da Associação “In Loco” ---------------------------------------- 

- Nelson Dias, Coordenador Territorial, membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; em 

representação da Associação “In Loco”; ----------------------------------------------------------------------- 

- Sandra Rosário, Técnica da Associação “In Loco”. --------------------------------------------------------- 

- Dafne Teodoro, Técnica da Associação “In Loco” no Projecto “S. Brás Solidário”. ------------------  

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

- Célia Romão, Socióloga da Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão e membro do 

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

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

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

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

- Carla Ferreira, Animadora do Clube de Emprego, da Associação de Industriais e Exportadores de 

Cortiça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Suzel Viegas, Técnica Superior de Investigação Social, em representação do Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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. ---- 

- Pedro Machado, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Dionisía Pedro, Técnica, em representação do Núcleo de Faro da Rede Europeia Anti-Pobreza. ----  
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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. Apresentação, discussão e aprovação do Pré-Diagnóstico Social do Concelho. ----------------------- 

A Sra. Vereadora deu início à sessão, começando por agradecer a presença de todos os 

representantes das diversas entidades, tendo posteriormente apresentado um pedido de desculpa, 

face a ausência do Sr. Presidente da Câmara, que não pôde comparecer na Sessão Plenária em 

virtude de se encontrar em serviço em Lisboa. ---------------------------------------------------------------- 

De seguida, informou que foi solicitada pela Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão a alteração do seu representante no Núcleo Executivo, por razões que se prendem com a 

saída da Directora Técnica da Instituição. Assim, a Dr.ª Célia Romão substitui a Dr.ª Soraia Fraústo. 

Ainda no primeiro ponto da ordem de trabalhos, a Sra. Vereadora informou que A Rede Europeia 

Anti-Pobreza (REAPN) – Núcleo de Faro, manifestou interesse e disponibilidade para aderir ao 

CLAS/SBA. No entanto, pretende assumir a qualidade de entidade parceira sem direito a voto, dado 

que algumas das instituições que integram o CLAS/SBA já poderão estar representadas no Núcleo 

de Faro da REAPN, e tal situação poderia constituir uma duplicação de votos ou provocar alguma 

ambiguidade do ponto de vista interinstitucional. ------------------------------------------------------------- 

Visto que, esta situação concreta não está prevista no regulamento interno do CLAS/SBA, foi 

colocada à discussão do Plenário, ao abrigo do artigo 18.º. ------------------------------------------------- 

Consultado o Plenário, verificou-se que nenhuma entidade parceira colocou qualquer objecção 

relativamente a esta situação, pelo que, com base no artigo 8.º alínea d) a adesão foi consumada 

após aprovação por unanimidade de votos dos presentes e registada em acta. ---------------------------- 

Seguidamente, o Dr. José Serrano distribuiu pelos membros do CLAS/SBA, um questionário para 

recolha de informação institucional para o Sistema de Informação da Rede Social de São Brás de 

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

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Iniciou-se então o ponto três da ordem de trabalhos, com a distribuição por todos os presentes de 

uma cópia da proposta de Pré-Diagnóstico Social do concelho. -------------------------------------------- 

A Sra. Vereadora concedeu a palavra ao Dr. José Serrano, que começou por pedir desculpa por não 

ter sido possível disponibilizar mais cedo, pelos membros do CLAS/SBA, a posposta de Pré 

Diagnóstico Social. Seguidamente, agradeceu toda a ajuda e colaboração prestadas pela Dr.ª 

Vanessa Sousa na elaboração do citado documento. Referiu também que este é um documento 

inicial, de recolha de dados já existentes, que poderá ter lacunas nalguns dos capítulos apresentados, 

mas que essas matérias irão ser ainda mais trabalhadas e desenvolvidas e que se irá tentar colmatar 

essas lacunas aquando da elaboração do Diagnóstico Social. ----------------------------------------------- 

Passou-se então à apresentação, em PowerPoint, de uma síntese da proposta de Pré-Diagnóstico 

Social do concelho de São Brás de Alportel, elaborado pelos membros do Núcleo Executivo do 

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

O Dr. Nelson Dias iniciou a apresentação do documento, com os capítulos referentes à “Sócio-

Demografia do Concelho” e ao “Parque Habitacional e Mobilidades”. ------------------------------------ 

De seguida a Dr.ª Lénia Fernandes, apresentou os capítulos relativos ao “Sistema de Emprego e 

Dinâmicas Económicas” e “Condições de Vida e Remunerações”. ---------------------------------------- 

A Dr.ª Maria Afonso expôs o capítulo respeitante à “Educação”. ------------------------------------------ 

Seguidamente a Dr.ª Goreti apresentou o capítulo relativo à “Saúde”. ------------------------------------ 

A Dr.ª Célia Romão apresentou o capítulo referente à “Justiça e Segurança”. ---------------------------- 

O Dr. José Serrano expôs o capítulo respeitante à “Acção Social”. ---------------------------------------- 

Por fim, a Dr.ª Tânia Patranito apresentou os capítulos referentes à “Cultura, Associativismo e 

Actividades Desportivas” e à “Participação Eleitoral”. ----------------------------------------------- ------- 

Finalizada a apresentação a Sr.ª Vereadora abriu um espaço para a discussão do documento 

apresentado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Augusto César solicitou a palavra, para salientar a assistência prestada pela instituição que 

representa à população serrana do concelho, o que implica percorrer grandes distâncias e 

consequentemente elevados custos, Realçou também o facto desta população estar submetida a um 

elevado grau de isolamento. Para dar resposta a estas duas situações, propôs a utilização da escola 

desactivada dos Parises como Centro de Dia para idosos. ------------------------------------------------ 
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A Sr.ª Vereadora referiu que essa questão está a ser equacionada, estando a ser pensada qual a 

melhor forma de utilização do referido espaço, que poderá passar pela celebração de um protocolo 

com a Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão. ------------------------------------------ 

O Dr. Henrique Nicolau, demonstrou a sua preocupação pelo elevado número de alunos do primeiro 

ciclo que estão a ter apoio psicológico, referindo que era importante também saber qual o número 

de alunos que está a ter esse apoio na E.B 2,3 e na Secundária. -------------------------------------------- 

A Dr.ª Teresa questionou se os problemas apresentados por esses alunos serão ao nível psicológico 

ou se não serão mais ao nível social e comportamental. ----------------------------------------------------- 

O Dr. Ramos Pires pediu para intervir, tendo proposto que, uma vez que a fase seguinte é a 

elaboração do Diagnóstico Social, se fizesse uma análise mais qualitativa. Sugeriu também que as 

associações locais passassem a desempenhar um papel mais activo na área social, e que ao nível das 

diferentes áreas, se fizesse um aposta forte na prevenção. --------------------------------------------------- 

O Dr. João Costa solicitou a palavra para, enquanto sociólogo, fazer algumas observações por 

relação ao documento apresentado. Começou por elogiar o documento e os membros do Núcleo 

Executivo que o elaboraram. De seguida salientou o acentuado crescimento populacional que se tem 

registado no concelho, e os problemas que daí poderão advir no futuro, no que diz respeito à 

sobrelotação das escolas e à necessidade de surgirem mais equipamentos e resposta sociais. Referiu 

também que a autarquia e o seu presidente têm estado atentos a este fenómeno, tomando diligências 

no sentido de prevenir estas possíveis situações de ruptura, tendo dado como exemplo disso mesmo 

a obra de construção da nova escola, que se encontra em execução. Apelou ao esforço e colaboração 

de todos para que no imediato se possa dar resposta às situações mais preocupantes, sinalizadas com 

a elaboração do Pré-Diagnóstico. Por último, apelou também às instituições, para que apresentem 

candidaturas aos vários programas e projectos a que podem recorrer. ------------------------------------- 

O Dr. Nelson Dias afirmou que não sabe se as diligencias que estão a ser efectuadas serão 

suficientes para dar resposta às necessidades que poderão surgir no futuro, uma vez que, as 

instituições do concelho começam a ficar sobrelotados e a sua capacidade de resposta começa a ser 

mais diminuta. Revelou também a sua preocupação com o problema da desertificação, uma vez que 

se está a registar uma concentração populacional cada vez maior na vila e um esvaziamento nas 

zonas mais rurais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Violantina Hilário informou que, relativamente à ampliação da E.B 2,3 Poeta Bernardo 

Passos, a mesma já foi autorizada e a candidatura já se encontra em curso. ------------------------------ 
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A Dr.ª Teresa elogiou o Pré-Diagnóstico apresentado e realçou que, finalmente já tinha um 

documento para disponibilizar aos frequentadores da Biblioteca Municipal que lhe solicitam dados 

sobre o concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada a fase de discussão e debate, foi entregue a cada membro do CLAS/SBA um cd-rom 

com o Pré Diagnóstico Social, tendo de seguida a Sra. Vereadora colocado o documento à votação 

do Plenário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Pré-Diagnóstico Social do concelho de São Brás de Alportel foi votado por unanimidade, tendo 

por isso sido aprovado, de acordo com o artigo 13.º alínea b) do regulamento interno do 

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

Nada mais havendo a tratar a Sra. Vereadora deu por encerrada a Sessão, eram 17:15h, 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. -----------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


