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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 
Acta N.º6 

 
Aos onze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis, pelas quinze horas, 

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

sexta 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 responsável pela Implementação do Programa 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; ----------------------------------- 

- Aida Cardoso, Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária José 

Belchior Viegas; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Marta Sousa, 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; ---------------------------- 

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

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

- Carlos Jacinto, Presidente da Associação de Industriais e exportadores e 

Cortiça; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Eduardo Palma, Assessor Técnico na Associação de Industriais e Exportadores 

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

- 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; -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Paralisia Cerebral; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Gilberto Rodrigues, Comandante do Posto da Guarda Nacional Republicana 

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

- Ircília Pereira, Técnica Superior no Projecto “São Brás Solidário”, 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. Breve apresentação da candidatura concelhia ao Programa “Escolhas – 3.º 

geração”; --------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Apresentação, discussão e aprovação do parecer emitido pelo Núcleo 

Executivo do CLAS/SBA, referente à candidatura concelhia ao Programa 

“Escolhas – 3.º geração”; ------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Apresentação, discussão e aprovação da proposta de alteração ao 

regulamento interno do CLAS/SBA; ---------------------------------------------------------------- 

6. Eleição dos membros do Núcleo Executivo. ------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente iniciou a sessão cumprimentado todos os presentes e 

agradecendo a sua presença em mais uma sessão plenária do CLAS/SBA. 

Colocou à consideração do plenário a discussão de algum assunto que não 

constasse na ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------- 

Uma vez que nenhum representante das entidades presentes solicitou a 

palavra, passou-se de imediato 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. -------------------------------------------------------------------- 

De seguida iniciou-se o terceiro ponto da ordem de trabalhos, com o Sr. 

Presidente a conceder a palavra ao Dr. Nelson Dias, quem em representação 

da parceria, efectuou uma breve apresentação oral relativa à candidatura 

concelhia ao Programa “Escolhas – 3.º geração”, enunciando as principais 

acções que prevê realizar caso seja aprovada. A candidatura “Projecto 

@ventura” é promovida pela Associação In Loco em Parceria com a Câmara 

Municipal, Agrupamento de Escolas de São Brás de Alportel, Escola Básica 2,3 

Poeta Bernardo Passos e Escola Secundária José Belchior Viegas e tem os 

seguintes objectivos gerais: “promover o sucesso educativo das crianças e 

jovens em risco e com maiores dificuldades de inserção ao nível do concelho; 

promover a participação cívica e solidária das crianças e jovens em risco na 

comunidade; promover a interculturalidade entre as crianças e jovens do 

concelho”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nenhum membro do CLAS/SBA solicitou o esclarecimento de qualquer dúvida 

respeitante à supracitada candidatura, pelo que se avançou para o seguinte 

ponto da ordem de trabalhos. O Sr. Presidente solicitou ao Dr. José Serrano 

que contextualizasse e descrevesse de forma sucinta o parecer emitido pelo 

Núcleo Executivo, referente à candidatura “Projecto @ventura”. --------------------- 
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O Dr. José Serrano começou por referir que o regulamento do Programa 

Escolhas prevê que as candidaturas sejam acompanhadas por um parecer 

dos Conselhos Locais de Acção Social. ---------------------------------------------------------- 

Deste modo, após solicitação dos responsáveis pela referida candidatura, o 

Núcleo Executivo do CLAS/SBA, de acordo com o regulamento interno, emitiu 

um parecer sobre o “Projecto @ventura”, o qual foi disponibilizado por e-mail e 

por fotocópia aos membros do Plenário. -------------------------------------------------------- 

O Núcleo Executivo emitiu parecer favorável à citada candidatura, visto que, 

a mesma vem de acordo à necessidade de intervenção no concelho em 

áreas de particular sensibilidade e relevância, nomeadamente, a intervenção 

junto de crianças e jovens com dificuldades de inserção, ao nível social e ao 

nível escolar, constituindo-se por isso uma mais valia em termos de intervenção 

comunitária e de cidadania. ------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente abriu um espaço para discussão do parecer, de forma a que 

os elementos presentes se pronunciassem e propusessem eventuais alterações 

relativamente à proposta de parecer. ----------------------------------------------------------- 

Nenhum dos membros do CLAS/SBA sugeriu qualquer alteração ao parecer, 

pelo que, o Sr. Presidente colocou a proposta de parecer a votação do 

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

A proposta de parecer emitida pelo Núcleo Executivo, relativa à Candidatura 

“Projecto @ventura” foi votada favoravelmente, por unanimidade, tendo por 

isso sido aprovada, de acordo com o artigo 13.º alínea b) do regulamento 

interno do CLAS/SBA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente passou-se ao quinto ponto da ordem de trabalhos, 

começando o Sr. Presidente por referir que o Núcleo Executivo apresentou ao 

Plenário uma proposta de alteração ao Regulamento interno do CLAS/SBA de 

forma a enquadrá-lo com o Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Julho, que veio 

regulamentar o programa Rede Social, tendo posteriormente concedido a 

palavra ao Dr. José Serrano. -------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Serrano salientou que houve a necessidade de adaptar o 

Regulamento interno ao novo enquadramento legal. Assim sendo, a proposta 

de alteração ao regulamento apresentada, na prática, é quase um novo 
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regulamento, com várias alterações ao nível do conteúdo e na forma de 

redacção de alguns dos artigos. -------------------------------------------------------------------- 

Uma vez que a proposta de alteração havia sido disponibilizada via e-mail e 

entregue em fotocópia no início da sessão aos membros do CLAS/SBA, o Dr. 

José Serrano optou por destacar de forma sintética as principais e mais 

importantes alterações efectuadas ao regulamento, introduzidas pelo 

Decreto-lei, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta de alteração apresentada. ------------------------------------------------------------- 

O Eng.º Carlos Jacinto apresentou uma proposta de alteração, relativamente 

à alínea b) do artigo 4.º do regulamento interno, na qual sugeria que, deveria 

ser também um objectivo do CLAS/SBA, não só promover o desenvolvimento 

social mas também o económico, visto que, na sua opinião não há 

desenvolvimento social sem existir desenvolvimento económico, estão 

interligados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. Nelson Dias referiu que se trata apenas de uma questão de 

entendimento, do sentido das palavras, ao falarmos de desenvolvimento 

social integrado subentendesse que se está a falar também de 

desenvolvimento económico. O Plano de Desenvolvimento Social (PDS) do 

concelho, já incorpora em sim diversas acções direccionadas para as 

actividades económicas. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Dr.ª Ana Cristina Linhares, afirmou que ao introduzir-se a palavra 

“económico” poderemos estar a desvirtuar o objectivo da própria Rede Social.  

Disse também que mesmo as actividades previstas no PDS e no plano de 

acção têm subjacente o desenvolvimento económico, que acaba por 

sustentar o desenvolvimento social. --------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente complementou esta ideia, referindo que o desenvolvimento 

social em sentido lato consubstancia a existência de desenvolvimento 

económico. Acrescentou também que tinha algumas dúvidas que o CLAS/SBA 

tivesse legitimidade para alterar a redacção de um objectivo que vem 

consagrado no Decreto-lei e que foi transposto para o Regulamento interno. -- 

Foi então decidido de forma consensual, não se proceder à alteração 

proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não foi sugerida mais nenhuma alteração nem solicitado qualquer 

esclarecimento, pelo que, o Sr. Presidente colocou a proposta de alteração 

do Regulamento interno, à votação do Plenário. --------------------------------------------  

 A proposta de alteração ao Regulamento interno, elaborada pelo Núcleo 

Executivo, foi votada favoravelmente, por unanimidade, tendo por isso sido 

aprovada, com base no n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento interno do 

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

Seguidamente deu-se início ao sexto e último ponto da ordem de trabalhos. O 

Sr. Presidente da Câmara revelou estar disponível para continuar a assumir o 

cargo de Presidente do CLAS/SBA, conforme o estipulado no n.º 1 do artigo 

10.º do Regulamento interno. ------------------------------------------------------------------------ 

Passou-se então à alteração da composição do Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA de acordo com o consagrado no artigo 13.º do Regulamento 

Interno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O supracitado regulamento estipula no n.º 2 do artigo 13.º, que integram 

obrigatoriamente o Núcleo Executivo representantes da Câmara Municipal, 

da Segurança Social e uma entidade sem fins lucrativos eleita de entre os 

membros do CLAS/SBA. -------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao acima referido, o Sr. Presidente consultou o Plenário de forma a 

averiguar quais as entidades que estariam disponíveis para integrar o Núcleo 

Executivo, na qualidade de entidade sem fins lucrativos de carácter 

obrigatório. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. António Palma solicitou a palavra, para referir que o Centro de Emprego, 

que fazia parte do anterior Núcleo Executivo, não pretende continuar a 

integrar o referido órgão, uma vez que, devido a constrangimentos a nível dos 

recursos humanos, apresentam algumas dificuldades para estarem presentes 

nas reuniões do Núcleo. Manifestou no entanto, toda a disponibilidade para 

continuar a colaborar com O CLAS/SBA. -------------------------------------------------------- 

O Dr. Carlos Jacinto informou os presentes que a entidade que representa, a 

Associação de Industriais e Exportadores de Cortiça, está disponível para 

integrar o Núcleo Executivo, enquanto associação representativa do maior 

empregador privado do concelho. ---------------------------------------------------------------- 
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Foram quatro as entidades privadas sem fins lucrativos que demonstraram 

interesse em ocupar o lugar em questão, nomeadamente: a Associação dos 

Industrias e Exportadores de Cortiça (AEIC), a Associação In Loco, a 

Associação Nacional de Jovens para a Acção Familiar (ANJAF) – Delegação 

Sul e a Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão (ISSSC). --------- 

Deste modo, o Plenário decidiu colocar a votação secreta, as quatro 

entidades, sendo eleita a que reunisse o maior número de votos. -------------------- 

O resultado da votação foi o seguinte: AIEC, um voto; Associação In Loco, oito 

votos; ANJAF, dois votos; ISSSC, seis votos; dois votos em branco. --------------------- 

A Associação In Loco foi assim eleita, por maioria dos votos para integrar o 

Núcleo Executivo, na qualidade de entidade sem fins lucrativos com presença 

obrigatória, tal como o previsto no n.º 2 do artigo 13.º de Regulamento Interno.  

A Dr.ª Ana Cristina Linhares solicitou a palavra para referir que, na sua opinião, 

era muito importante que as entidades que representam os sectores da saúde 

e da educação continuassem a integrar o Núcleo Executivo, não só por serem 

áreas de abrangência da maioria dos projectos de intervenção social como 

também pela disponibilidade dos seus técnicos. --------------------------------------------- 

O Sr. Presidente demonstrou a sua concordância com a sugestão 

apresentada, considerando que os representantes destas duas áreas têm 

desenvolvido um bom trabalho de parceria com a autarquia, 

designadamente ao nível da realização de diagnósticos conjuntos. ---------------- 

O Eng.º Carlos Jacinto também concordou com a permanência dos 

representantes da Saúde e da Educação no Núcleo Executivo, referindo que 

lhe parecia uma decisão correcta. ---------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente consultou o Plenário relativamente a esta matéria e todos os 

presentes concordaram, unanimemente, com a presença dos representantes 

das entidades da área da Saúde e da Educação no Núcleo Executivo. Deste 

modo e de acordo com o n.º 3 do artigo 13.º do regulamento interno estas 

duas entidades integram o referido órgão pelo período de dois anos. -------------, 

Uma vez que ainda era necessário eleger mais duas entidades, o Dr. Nuno 

Murcho, sugeriu que os interessados em ocupar esses dois lugares deveriam 

assumir a sua disponibilidade, de forma a facilitar o processo de eleição. -------- 



                                                                             
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                         8 
 

Demonstraram interesse em ocupar as duas vagas ainda em aberto as 

seguintes entidades: AIEC; ANJAF; Instituto de Reinserção Social, Direcção 

Regional do Sul (IRS - DRS) e ISSSC. ----------------------------------------------------------------- 

O Plenário optou novamente por efectuar votação secreta, tendo também 

sido decidido que cada membro presente, com direito a voto, iria colocar no 

respectivo boletim de voto o nome de duas das supracitadas entidades, 

sendo eleitas as duas mais votadas. --------------------------------------------------------------- 

Foi realizada a votação, tendo-se registado os seguintes resultados: AIEC, 3 

votos; ANJAF, 6 votos, IRS – DRS, onze votos; ISSSC, dezasseis votos; dois votos 

em branco. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta forma e conforme o n.º 3 do artigo 13.º do regulamento interno foram 

eleitas para integrarem o Núcleo Executivo, pelo período de dois anos, a ISSSC 

e o IRS – DRS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim sendo e com base nos n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 13.º do Regulamento 

interno, o Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de São Brás 

de Alportel, passa a ser constituído pelos seguintes elementos: ------------------------ 

- Um representante da Câmara Municipal (coordenador); ------------------------------

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

- Um representante da Associação In Loco; ---------------------------------------------------- 

- Um representante do Centro de Saúde de São Brás de Alportel (pelo período 

de dois anos); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Um representante da Direcção Regional de Educação do Algarve (pelo 

período de dois anos); ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Um representante da Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão (pelo período de dois anos); ---------------------------------------------------------- 

- Um representante do Instituto de Reinserção Social – Direcção Regional do 

Sul (pelo período de dois anos). ---------------------------------------------------------------------  

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

eram 16:30h, da qual se lavrou a presente acta que conforme o n.º 11 do 

artigo 11.º do regulamento interno será enviada para todos os membros do 

CLAS/SBA, para análise e aprovação. ------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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