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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 
Acta N.º9 

 
Aos dezassete dias do mês de Março do ano de dois mil e oito, pelas quinze 

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

se a nona 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; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- José Serrano, Técnico responsável pela Implementação do Programa Rede 

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

- Ana Viegas, Técnica Superior de Psicologia da Câmara Municipal de São Brás 

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

- David Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. -- 

- Nelson Dias, membro da Direcção, em representação da Associação “In 

Loco” e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; -------------------------------------- 

- Violantina Hilário, Presidente da Comissão Executiva do Agrupamento 

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

- Dora Barradas, Conselheira Municipal para a Igualdade de Género e 

Presidente da Direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

do Agrupamento de Vertical 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; ------------------------- 

- Cláudia Bramão, Directora do Núcleo de Infância e Juventude do Centro 

Distrital de Segurança Social de Faro; ------------------------------------------------------------- 

- Cármen Roque, Técnica Superior de Serviço Social do Centro Distrital de 

Segurança Social de Faro e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; --------- 

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

- 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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 - Maura Pestana, Major Co-Responsável pela Região do Algarve do Exército 

de Salvação; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Suzel Gonçalves, Técnica Superior de Investigação Social, em representação 

do Grupo de Ajuda a Toxicodependentes; ----------------------------------------------------- 

- Edgar Rodrigues, 2.º Sargento, em representação do Posto da Guarda 

Nacional Republicana de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------- 

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

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. Informações; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Apresentação da avaliação do 1.º Plano de Acção; ----------------------------------- 

5. Apresentação, discussão e aprovação da proposta de Plano de Acção 

para 2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A sessão foi iniciada pela Sr.ª Vereadora, que conduziu a sessão em 

substituição do Sr. Presidente do CLAS/SBA que não pôde estar presente 

devido a compromissos inadiáveis. Começou por consultar o plenário no 

sentido de averiguar se algum dos presentes pretendia acrescentar algum 

assunto ou informação à ordem de trabalhos previamente estabelecida. -------- 

O Sr. Augusto César solicitou a palavra para demonstrar a sua satisfação por 

fazer parte desta Rede Social, que na sua opinião tem vindo a desenvolver um 

trabalho bastante positivo, desejando apenas que continue a trabalhar como 

até aqui. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 11 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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De seguida passou-se ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, onde foram 

prestadas várias informações sobre algumas alterações existentes ao nível dos 

membros do Plenário e do Núcleo Executivo. ------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora comunicou aos presentes que face à constituição do 

Agrupamento Vertical de Escolas de São Brás de Alportel, estes organismo 

passará a integrar o CLAS/SBA, substituindo a Escola EB 2,3 Poeta Bernardo 

Passos, sendo representado no plenário pela Presidente da Comissão 

Executiva, Dr.ª Violantina Hilário. Foi consultado o Plenário no sentido de 

averiguar se algum dos presentes se oponha a esta alteração, tendo todos os 

presentes concordado com a supracitada alteração. ----------------------------------- 

Ainda neste âmbito e pelo mesmo motivo, o plenário aprovou a entrada no 

CLAS/SBA da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento Vertical de São Brás de Alportel, que substituirá a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento Horizontal de Escolas de 

São Brás de Alportel e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola EB 2,3 Poeta Bernardo Passos. A referida Associação será representada 

pela sua Presidente da Direcção, D. Dora Barradas. ---------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora informou também os presentes que as duas novas 

representantes da Direcção Regional de Educação do Algarve no Plenário e 

no Núcleo Executivo do CLAS/SBA, são, respectivamente, a Dr.ª Filomena 

Calão e a Dr.ª Cecília Fortes. ------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, informou que a candidatura do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás Alportel 

ao Programa PARES, foi aprovada, prevendo-se que as obras iniciem ainda 

este ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se então ao seguinte ponto da ordem de trabalho, com a Sr.ª 

Vereadora a solicitar ao Dr. José Serrano que procedesse à apresentação da 

avaliação do 1.º Plano de Acção do CLAS/SBA. --------------------------------------------- 

Foi efectuada uma apresentação em power point, que incidiu sobre os dados 

referentes às acções previstas no plano de acção e sobre a respectiva taxa 

de execução.  Foram também focados os constrangimentos e as dificuldades 

sentidas na execução deste plano de acção. ----------------------------------------------- 
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Terminada a apresentação, a Sr.ª Vereadora abriu um espaço de debate 

para ouvir as opiniões dos membros do Plenário relativamente à avaliação 

apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nenhum dos representantes das entidades presentes solicitou a palavra para 

efectuar qualquer comentário, pelo que, se passou ao quinto ponto da ordem 

de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Dr. José Serrano começou por referir que, uma vez que já estamos no final 

do primeiro trimestre e o plano se refere a todo o ano, existem algumas 

acções que vão ser apresentadas que já foram iniciadas e que estão a 

decorrer. Seguidamente apresentou em power point a proposta de Plano de 

Acção, que foi elaborada pelo Núcleo executivo e que de acordo com o 

Plano de Desenvolvimento Social do concelho contém o conjunto de 

propostas de acção para o ano de 2008. ------------------------------------------------------ 

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

proposta apresentada, de forma a que os elementos presentes se 

pronunciassem sobre a mesma. --------------------------------------------------------------------- 

A D. Dora Barradas referiu que as acções que constam neste plano, são uma 

continuidade do que já existia, não havendo nada de novo. Salientado ainda 

que era importante que o CLAS/SBA reflectisse sobre novas propostas para 

2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Dr. José Serrano respondeu à questão colocada, referindo que não existem 

novas acções porque tem que se obedecer ao que está previsto no Plano de 

Desenvolvimento Social do Concelho, o qual foi planeado e delineado pelo 

CLAS/SBA, no entanto existe sempre a possibilidade de se reformular e 

actualizar algumas acções e projectos nele contidos. ------------------------------------- 

Como mais nenhum dos representantes das entidades presentes solicitou a 

palavra para intervir, a Sr.ª Vereadora colocou a proposta de Plano de Acção 

para 2008 à votação do Plenário. ------------------------------------------------------------------ 

A Proposta elaborada pelo Núcleo Executivo foi votada favoravelmente, por 

unanimidade, tendo por isso, o Plano de Acção para 2008 sido aprovado, de 

acordo com o artigo 12.º alínea l) do regulamento interno do CLAS/SBA. --------

No final da sessão, o Sr. Augusto César chamou á atenção para alguns 
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problemas graves existentes no concelho, mais concretamente na zona da 

serra, no que se refere a situações de pessoas isoladas e carentes de 

assistência diária. Na sua opinião têm existido dificuldades na articulação 

entre a Instituição que representa, a Câmara Municipal e a Segurança Social, 

não fazendo sentido que nesta altura ainda não disponham de uma carrinha 

de nove lugares, o que lhes permitiria dar resposta às situações referidas. 

Revelou ainda que já tiveram várias solicitações do centro de saúde para 

apoiarem pessoas nessas situações, no entanto não puderam dar resposta, 

porque sem a citada carrinha não há possibilidade de prestar esse apoio. 

Ficou deste modo um apelo aos representantes da Segurança Social, no 

sentido dessa entidade ajudar a Instituição a superar esta lacuna existente. ----- 

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

eram 16h, 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. ------------------------------------------------------------ 

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

 

 

  

 

 


