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Co-financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português 
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 Câmara Municipal de S. Brás de Alportel  

 

CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
 

Acta N.º5 
 

Aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e seis, pelas catorze horas e trinta minutos, no 

salão nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-se a quinta 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; ----------- 

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

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

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

do Centro Distrital de Segurança Social de Faro; ------------------------------------------------------------- 

- Maria Afonso, Coordenadora Concelhia de Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar, 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 de Fátima Completo, Vice-Presidente do Conselho Executivo, em representação da Escola 

Secundária José Belchior Viegas; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Anabela Pereira, Presidente da Direcção 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; ------------------------------------------------------------------------------ 

- Marta Sousa, Técnica Superior de Serviço Social do Centro de Saúde de São Brás de Alportel e 

membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. ---------------------------------------------------------------- 
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- Nuno Murcho, Chefe de Divisão, em representação da Delegação Regional do Algarve do 

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

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

- Manuela Chora, Chefe de Divisão, em representação da Direcção Regional do Sul do Instituto de 

Reinserção Social e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA. --------------------------------------- 

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

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

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

- Nelson Dias, membro da Direcção, em representação da Associação “In Loco” e membro do 

Núcleo Executivo do CLAS/SBA; ------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Célia Romão, Directora Técnica 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; ---------------- 

- Eduardo Palma, Assessor Técnico, em representação da Associação de Industriais e Exportadores 

de Cortiça; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

- Vanda Vilas Boas, Técnica Superior de Serviço Social, em representação da Delegação Local do 

Algarve da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal; ----------------------------------------------- 

- Andreia Galego, Coordenadora, em representação da Delegação Sul 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rute Augusto, Técnica Superior de Serviço Social, em representação do Movimento de Apoio à 

Problemática da Sida. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Nídia Amaro, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de 

Alportel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Ircília Pereira, Técnica Superior, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São 

Brás de Alportel, no Projecto São Brás Solidário ------------------------------------------------------------- 

- Dionisía Pedro, Técnica Superior, em representação do Núcleo de Faro da Rede Europeia Anti-

Pobreza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Plano de Desenvolvimento Social do Concelho (PDS) e 

do Plano de Acção (2006/2007); -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente iniciou a sessão agradecendo a presença dos representantes das diversas entidades, 

referindo também que nesta sessão seria colocado à aprovação do plenário um documento – PDS – 

muito relevante para o concelho, visto que define as principais prioridades e linhas de acção que 

irão guiar a intervenção social em São Brás de Alportel nos próximos cinco anos (2006/2010), com 

o objectivo de promover o desenvolvimento social do município. -----------------------------------------  

De seguida passou-se 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deu-se então início ao ponto três da ordem de trabalhos tendo o Sr. Presidente concedido a palavra 

ao Dr. José Serrano, que efectuou uma breve introdução referente às propostas de Plano de 

Desenvolvimento Social e Plano de Acção (2006/2007). ---------------------------------------------------- 

Começou por agradecer o trabalho desenvolvido pela equipa de consultoria e toda a colaboração por 

eles prestada. Referiu que a proposta de PDS que seria apresentada tem uma duração prevista de 

cerca de 5 anos, de Junho de 2006 a Dezembro de 2007. O Núcleo Executivo optou por este período 

de tempo, de forma a aproveitar ao máximo e da melhor maneira possível os financiamentos 

constantes no próximo Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN). Disse também que, no 

que diz respeito às parcerias, este documento ainda não se encontra fechado, qualquer entidade que 

assim o deseje pode participar como parceiro nas actividades/projectos previstas no PDS. ------------ 
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Informou que ao nível do modelo de implementação está prevista a criação de grupos de trabalho, 

que não irão executar as actividades mas sim acompanhar o seu processo de implementação. -------- 

Por fim salientou que na construção do citado documento, existiram duas fases distintas, 

nomeadamente, uma formação-acção para membros do CLAS e um fórum de dirigentes de algumas 

entidades do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Desenvolvimento Social do concelho de São Brás de Alportel, elaborada pelos membros do Núcleo 

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

O Dr. Nelson Dias iniciou a apresentação do documento explicando de modo sintético a forma 

como este se encontra estruturado. De seguida apresentou a parte relativa ao Eixo 1 “Promover a 

construção de uma sociedade local participativa, integradora e solidária” do PDS. ------------------- 

Seguidamente o Dr. José Serrano expôs os Eixos 2 “Promover a coesão sócio-territorial” e 3 

“Apoiar a dinamização da economia local” do documento. ------------------------------------------------ 

Apresentou também o primeiro Plano de Acção do PDS, que contem o conjunto de propostas de 

acção para o período de tempo compreendido entre Junho de 2006 e Dezembro de 2007. ------------- 

Após a apresentação efectuada pelos elementos do Núcleo Executivo o Sr. Presidente expôs de 

forma mais pormenorizada algumas das actividades/projecto previstas no PDS, designadamente: a 

implementação do orçamento participativo; implementação de um circuito acessível; criação de um 

espaço de apoio para idosos na serra; implementação do parque de desporto e lazer; ludoteca 

itinerante; ampliação do serviço de transporte municipal e implementação do Projecto “Rota da 

Cortiça”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Finalizada a exposição, o Sr. Presidente abriu um espaço para a discussão dos documentos 

apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nenhum dos presentes pediu para intervir nem solicitou o esclarecimento de qualquer dúvida, pelo 

que, o Sr. Presidente colocou o Plano de Desenvolvimento Social de São Brás de Alportel à votação 

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

O Plano de Desenvolvimento Social do concelho de São Brás de Alportel foi votado 

favoravelmente, por unanimidade, tendo por isso sido aprovado, de acordo com o artigo 13.º alínea 

b) do regulamento interno do CLAS/SBA. --------------------------------------------------------------------

De seguida o Sr. Presidente colocou à votação dos presentes o Plano de Acção (2006/2007), o qual 
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foi também votado favoravelmente, por unanimidade, sendo deste modo aprovado, de acordo com o 

artigo 13.º alínea b) do regulamento interno do CLAS/SBA. ----------------------------------------------- 

No último ponto da ordem de trabalhos o Sr. Presidente informou os parceiros que com a aprovação 

destes dois documentos ficaram executadas na totalidade as acções previstas no Programa de Apoio 

à Implementação da Rede Social, programa que tem financiado a Rede Social de São Brás de 

Alportel nos últimos dois anos e que termina no dia 31 do presente mês de Julho. ---------------------- 

Referiu também que existe a intenção de realizar uma Sessão Plenária do CLAS, no próximo mês 

de Setembro, onde irão ser propostas algumas alterações ao actual Regulamento Interno do 

CLAS/SBA, de modo a adaptá-lo ao Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, que veio 

regulamentar o Programa Rede Social (a cópia do referido diploma foi disponibilizada aos presentes 

no início da sessão). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A finalizar a sessão foram entregues pela Sr.ª Vereadora da Acção Social os certificados de 

participação aos formandos das acções de formação-acção em “Desenho do Plano de 

Desenvolvimento Social”, promovidas pelo CLAS/SBA, no âmbito do Programa de Apoio à 

Implementação da Rede Social de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar a Sr. Presidente deu por encerrada a Sessão, eram 15:50h, 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. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


