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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 
Acta N.º13 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, pelas quinze 

horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, realizou-

se a décima 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; -------------------------------------------------------------------------------  

- Marlene Guerreiro, 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. ------------------------------- 

- Rita 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. -- 

- Ircília Pereira, Técnica Superior de Intervenção Comunitária da Junta de 

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

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

Delegação Local do Algarve da Associação dos Cegos e Amblíopes de 

Portugal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Nelson Dias, Presidente da Associação IN LOCO e membro do Núcleo 

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

- Cecília Rodrigues, Professora, em representação do Agrupamento Vertical de 

São Brás de Alportel e membro do Núcleo Executivo do CLAS/SBA; ------------------ 

- Ana Lopes, Coordenadora Técnica do Fórum Sócio-ocupacional de Faro, em 

representação da Associação de Saúde Mental do Algarve; ------------------------- 

- Olga Gago, Técnica Superior, em representação da Biblioteca Municipal de 

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

- Conceição Morais, Directora do Núcleo de Respostas Sociais, em 

representação do Centro Distrital de Segurança Social de Faro; ---------------------- 
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 - Cármen Roque, Técnica Superior de Serviço Social do Centro Distrital de 

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

- Fátima Santos, Técnica Superior, do Centro Distrital de Segurança Social de 

Faro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

- Maura Pestana, Oficial Co-Responsável da Região do Algarve do Exército de 

Salvação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

- Luís Guerreiro, Comandante do Posto, da Guarda Nocional Republicana, de 

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

- Dulce Cardoso, Técnica Superior de Reinserção, em representação do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP; ---------------------------------------------- 

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

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

Movimento de Apoio à Problemática da Sida; ----------------------------------------------- 

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

Rede Europeia Anti-Pobreza; ------------------------------------------------------------------------- 

- Cidália Carvalho, Directora Técnica, em representação da Santa Casa da 

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

- Rute Cunha, representante da Direcção da Sociedade Recreativa 1.º de 

Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ana Faria, Psicóloga, em representação da Associação de Portadores de 

Trissomia 21 do Algarve; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Sónia Borges, Psicóloga da Associação de Portadores de Trissomia 21 do 

Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Assinatura da Acta da Sessão Anterior; ------------------------------------------------------- 
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2. Assuntos antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------------- 

3. Proposta de alteração dos membros do CLAS/SBA; ------------------------------------- 

4. Proposta de alteração do Núcleo Executivo; ----------------------------------------------- 

5. Avaliação do Plano de Acção 2009; ---------------------------------------------------------- 

6. Actualização do Diagnóstico Social e do PDS. --------------------------------------------- 

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

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

De seguida o Dr. José Serrano distribuiu 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. -------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Sr. Presidente consultou o plenário no sentido de averiguar se 

algum dos presentes pretendia acrescentar algum assunto ou informação à 

ordem de trabalhos previamente estabelecida. --------------------------------------------- 

Nenhum dos representantes das entidades presentes solicitou a palavra, pelo 

que, se passou de imediato ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, na qual 

o Sr. Presidente colocou à votação dos presentes a proposta de adesão da 

Associação “APATRIS 21”, ao CLAS/SBA. --------------------------------------------------------- 

A proposta foi votada favoravelmente, por unanimidade, tendo sido 

consumada a adesão da Associação “APATRIS 21”, de acordo com a alínea 

b) do n.º2 do artigo 7.º do regulamento interno. ---------------------------------------------- 

O Sr. Presidente informou ainda os presentes que a Associação de Industriais e 

Exportadores de Cortiça, Delegação Regional do Baixo Alentejo e Algarve 

(AEIC-DRBAA), deixou de integrar o CLAS/SBA em virtude de ter sido extinta. ---- 

O Sr. Presidente comunicou aos presentes que tinha que se ausentar, devido a 

compromisso inadiáveis, deixando em sua substituição, na condução dos 

trabalhos, a Sr.ª Vereadora, Dr.ª Marlene Guerreiro. ---------------------------------------- 

Passou-se então ao seguinte ponto da ordem de trabalhos, com a Câmara 

Municipal a propor ao Plenário a substituição no Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA, da Direcção Geral de Reinserção Social, a qual apresenta 

dificuldades ao nível dos recursos humanos para assegurar a presença na 
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reuniões do núcleo, pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel e a 

manutenção por mais dois anos dos restantes membros (Câmara Municipal, 

Segurança Social, Associação In Loco, Centro de Saúde, Agrupamento de 

Escolas de São Brás de Alportel, Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta apresentada pela Câmara Municipal foi colocada a votação, 

pela Sr.ª Vereadora, tendo sido aprovada por unanimidade, conforme o n.º 3 

do artigo 13.º do Regulamento Interno. ---------------------------------------------------------- 

O Dr. José Serrano informou que a representante da Junta de Freguesia de São 

Brás de Alportel no Núcleo Executivo será a Dr.ª Lia Pereira. ----------------------------- 

De seguida, passou-se ao quinto ponto da ordem de trabalhos, com o Dr. José 

Serrano a proceder à apresentação em “power point” da avaliação do Plano 

de Acção referente ao ano de 2009, a qual incidiu sobre os dados referentes 

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

execução. Foram também mencionados os constrangimentos e as 

dificuldades sentidas na execução do referido plano. ------------------------------------- 

Terminada a apresentação, a Sr.ª Vereadora abriu um espaço de debate 

para ouvir a opinião dos membros do Plenário relativamente à avaliação 

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

Uma vez que não surgiu nenhuma questão relativa à apresentação, a Dr.ª Lia 

Pereira, enquanto coordenadora da Rede de Voluntariado de São Brás de 

Alportel, aproveitou a ocasião para referir que existe a intenção da rede se 

constituir como associação e de, num futuro próximo, poder passar a integrar 

a Rede Social do Concelho. -------------------------------------------------------------------------- 

O último ponto da ordem de trabalhos foi iniciado com a apresentação, por 

parte de do Dr. José Serrano, de uma breve avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Social do concelho. ------------------------------------------------------------ 

Terminada a apresentação, o Núcleo Executivo apresentou ao Plenário a 

seguinte proposta: “ Apesar de estar previsto que o Plano de Desenvolvimento 

Social (PDS) do concelho vigor até ao final de 2010, uma vez que o mesmo 

apresenta uma taxa de execução bastante elevada e tendo em conta que 

as acções que faltam concretizar dificilmente serão executadas até final do 
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presente ano, o Núcleo Executivo propõe o término da vigência do citado 

documento, e o início dos trabalho conducentes à actualização do 

Diagnóstico Social, do PDS e elaboração da Carta Social.” ----------------------------- 

A Sr.ª Vereadora consultou o Plenário relativamente à proposta em apreço, de 

acordo com a alínea c) do artigo 12.º do regulamento Interno. ----------------------- 

A Dr.ª Dora Barradas questionou se o no PDS teria a duração de 3 ou 5 anos. --- 

O Dr. José Serrano referiu que essa questão será decidida pelo Plenário do 

CLAS/SBA através de proposta do Núcleo Executivo. -------------------------------------- 

A Dr.ª Conceição Morais disse que não fazia sentido não elaborar o Plano de 

Acção, uma vez que tal, representaria um corte nos trabalhos do CLAS/SBA. --- 

A Dr.ª Fátima Santos, interveio na discussão, corroborando a opinião anterior, 

acrescentando que será necessário avaliar as acções desenvolvidas em 2010.  

O Dr. José Serrano respondeu, afirmando que o Plano de Acção é referente 

apenas ao PDS e às acções que nele estão previstas, não é um plano de 

acção da Rede Social, não estando por isso em causa a continuação dos 

trabalhos do CLAS/SBA. Referiu também que as acções concretizadas em 2010 

já tinham sido avaliadas na apresentação que tinha efectuado. --------------------- 

A Dr.ª Dora Barradas sugeriu que fosse elaborado um Plano de Acção com as 

acções residuais e que incluísse a elaboração dos documentos em 

actualização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Conceição Morais referiu continuar a achar ser necessário efectuar uma 

avaliação das acções desenvolvidas até ao final de 2010. ------------------------------ 

O Dr. José Serrano afirmou não fazer muito sentido estar a planear acções que 

à partida se sabe que não serão concretizadas. --------------------------------------------- 

O Dr. Nelson Dias referiu que ao fechar o PDS neste momento, terá de haver 

na mesma um Plano de Acção referente aos primeiros quatro meses (Janeiro, 

Fevereiro, Março e Abril). Destacou também a necessidade de se alterar o 

regulamento interno no sentido de permitir a aprovação dos documentos 

produzidos pelo CLAS/SBA através de e-mail. ------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora afirmou que essa proposta de alteração do regulamento será 

discutida no próximo plenário. Colocou a votação duas propostas 

“alternativas” à apresentada pelo Núcleo Executivo: -------------------------------------- 
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1. O PDS terminará a sua vigência a partir desta data e será elaborado um 

Plano de Acção referente aos primeiros quatros meses do ano. ----------------------- 

2. O PDS terminará a sua vigência em 31 de Dezembro de 2010 e será 

elaborado o Plano de Acção referente a todo o ano. ------------------------------------  

A proposta n.º 1 foi aprovada com 15 (quinze) votos a favor, 0 (zero) contra e 4 

(quatro) abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A proposta n.º 1 foi assim aprovada, por maioria dos votos, de acordo com a 

alínea c) do artigo 12.º do regulamento interno. --------------------------------------------- 

O Plenário determinou então que: o PDS terminasse a sua vigência a partir 

desta data; fosse elaborado um Plano de Acção relativo aos primeiros quatro 

meses do ano, que será enviado por e-mail para os membros do CLAS e 

ratificado pelos mesmos; fossem iniciados os trabalhos conducentes à 

actualização do Diagnóstico Social, PDS e à elaboração da Carta Social. ------- 

Por fim, o Dr. José Serrano solicitou a colaboração de todas as entidades no 

processo de actualização dos supracitados documentos. ------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar a Sr.ª Vereadora 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. ------------------------------------------------------------ 

 

 

  


