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CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Acta N.º14 

Aos dezoito dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, pelas dez horas, 

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

décima quarta 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 e membro do Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Diana Carvalho, Técnica Superior, em representação da Delegação Local do 

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

- Andreia Costa, Técnica Superior 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; -------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                                                             

 
                                                                                                                                         2 

- Anabela Correia, Presidente da Direcção da Associação de Pais 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de São Brás de 

Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Fátima Santos, Técnica Superior, em representação do Centro Distrital de 

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

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

- Isabel Augusto, Técnica responsável pelo Gabinete de Inserção Profissional 

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

- João Cunha, Delegado Regional da Direcção Geral de Reinserção Social; ---- 

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

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

- Margarida Pinto, Coordenadora da Equipa de Prevenção, 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 Cunha, representante da Direcção da Sociedade Recreativa 1.º de 

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

- Eduardo Carvalhinho, em representação da empresa PROASOLUTIONS; -------- 

- Márcia Lúcio, Assistente Social da Equipa de Acompanhamento de 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção de São Brás de Alportel. ---------- 

- Cátia Pina, Psicóloga da Equipa de Acompanhamento de Beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção de São Brás de Alportel. ---------------------------------- 



                                                                             

 
                                                                                                                                         3 

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

1 - Assinatura da Acta da Sessão anterior; ------------------------------------------------------ 

2 - Assuntos antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------------- 

3. Carta Social (actualização dos documentos de planeamento); ------------------- 

4. Apresentação do Projecto “São Brás Acessível para Todos”; ------------------------- 

5. Apresentação da Equipa de Acompanhamento do RSI; ------------------------------ 

6. Apresentação do Projecto “Horta Comunitária – Horta do Nascimento”; ------- 

7. Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Neste ponto da ordem de trabalhos, a Sr. Vereadora usou da palavra para 

efectuar uma breve apresentação relativa aos principais projectos que se 

encontram a ser desenvolvidos pelo município na área social, tendo sido 

distribuído aos presentes uma grelha síntese, a qual será anexada a esta acta, 

com o ponto de situação dos mesmos. ---------------------------------------------------------- 

Uma vez que mais nenhum dos presentes pretendeu intervir, passou-se de 

imediato ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. A Sr.ª Vereador começou 

por fazer o enquadramento da elaboração da Carta Social, referindo-se aos 

detalhes concretos que estiveram na base do estabelecimento da parceria 
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com a Associação IN LOCO, para disponibilização de consultoria na 

elaboração do documento em questão. ------------------------------------------------------- 

De seguida, o Dr. Nelson Dias fez uma apresentação em que focou vários 

aspectos relacionados com o trabalho que está a ser produzido ao nível da 

Carta Social, nomeadamente as áreas abrangidas, os indicadores que estão a 

ser trabalhados, os dados que foram recolhidos e a metodologia que está a 

ser utilizada. Expôs também alguns dados que já foram recolhidos e 

trabalhados pela sua equipa e deu especial relevância aos dados 

relacionados com a população residente, principalmente no que concerne à 

enorme discrepância existente entre as últimas estimativas da população 

residente, que atribuíam ao concelho 13223 habitantes, e os dados 

preliminares dos Censos 2011, nos quais o concelho regista 10693 habitantes. 

De referir que ambos são dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística e 

que os dados revelados pelos Censos são extremamente negativos para o 

concelho. Para além de que, colocam um grave problema a nível 

metodológico na elaboração da Carta Social, no que diz respeito à dúvida 

que existe relativamente a qual dos dados utilizar. ------------------------------------------ 

O Sr. Presidente abordou esta questão, referindo que na sua opinião é 

originada por duas situações: erros cometidos na contagem e na aplicação 

dos questionários e erros cometidos no passado (Censos 1991e 2001). Disse 

ainda que trata-se de um problema para o concelho de São Brás dada a 

expectativa criada em termos de crescimento populacional. ------------------------- 

O Dr. João Cunha referiu que uma das explicações para esta situação poderá 

ser o facto do crescimento habitacional ter sido superior ao crescimento 

demográfico. Confidenciou ainda, que também tinha a expectativa que a 

população em São Brás de Alportel tivesse crescido mais do que os números 

que os Censos 2011 apresentam. ------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente disse que talvez a razão não fosse essa, uma vez que até há 

pouco tempo, antes desta conjuntura de crise se instalar, os fogos iam-se 

vendendo e não havia muitos que ficassem por adquirir. -------------------------------- 
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O Dr. Nelson Dias fez referência a alguns indicadores que, de alguma forma, 

podem comprovar que os dados dos Censo 2011 não estão totalmente 

correctos, designadamente os indicadores referentes aos imigrantes e às 

novas habitações. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. António Palma salientou que outra das questões que poderá estar na 

base desta situação é o facto de algumas pessoas residirem em São Brás mas 

terem a residência oficial noutro concelho. ---------------------------------------------------- 

Terminado este período de debate, passou-se então ao seguinte ponto da 

ordem de trabalhos. A Sr.ª Vereadora efectuou uma breve introdução 

referente ao Projecto “São Brás Acessível para Todos”, tendo referido que o 

mesmo é enquadrado pelo Programa Rampa, é financiado pelo Programa 

Operacional Potencial Humano (POPH) e resulta de uma parceria que a 

autarquia estabeleceu com a empresa PROASOLUTIONS e com várias outras 

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

Seguidamente, o Professor Eduardo Carvalhinho, fez uma apresentação em 

Power Point sobre o projecto supracitado, tendo começado por fazer uma 

introdução à temática das acessibilidades, posteriormente apresentou a 

empresa que representa e por fim expôs o projecto propriamente dito, 

mencionando os objectivos, as acções previstas e o ponto de situação. ---------- 

O Sr. Presidente agradeceu ao Professor Ernesto Carvalhinho pela exposição 

efectuada e referiu que este projecto permitiu sinalizar os erros cometidos no 

passado e irá permitir a renovação do espaço público. Deu como exemplo o 

projecto da “Praça da República” que após ser analisado pela equipa do 

projecto foram diagnosticadas outras necessidades e apresentadas outras 

soluções mais inclusivas e promotoras de acessibilidade. --------------------------------- 

Referiu ainda o caso de Centro Histórico, onde se tentou preservar alguns 

elementos do património histórico, mas que acabou-se por cometer certos 

erros que promoverem algumas barreiras arquitectónicas. ------------------------------ 
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O Professor Eduardo Carvalhinho afirmou que encontrou na autarquia uma 

grande vontade de fazer e de emendar alguns erros que foram cometidos, o 

que eles vêm trazer é o conhecimento mais vasto que possuem nesta área e a 

questão dos pormenores, que também é muito importante. ---------------------------- 

A Sr.ª Vereadora referiu que é importante vincar que o projecto em causa não 

se limita à questão física dos edifícios, tem também uma dimensão de estudo 

e de participação, de pessoas e de entidades. Aborda a questão da 

acessibilidade no seu todo, enquanto uma nova forma de olhar o espaço à 

nossa volta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. João Cunha questionou o Professor Eduardo Carvalhinho sobre a 

duração do projecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

Foi informado que o projecto tem a duração de três anos. ------------------------------ 

Passou-se então ao quinto ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------- 

A Dr.ª Márcia Lúcio efectuou uma apresentação em Power Point relativa à 

Equipa de Acompanhamento de Beneficiários de Rendimento Social de 

Inserção, que resultou de uma parceria estabelecida entre o Centro Distrital de 

Segurança Social de Faro e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores 

da Câmara e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. Fez referência 

aos objectivos da equipa, à sua constituição e ao trabalho que tem vindo a 

desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Dr.ª Teresa Oliveira preguntou à Dr.ª Márcia Lúcio qual o número de famílias 

acompanhadas pela equipa. ----------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Márcia salientou que está protocolado com Segurança Social o 

acompanhamento de 83 processos, mas a equipa acompanha a totalidade 

dos processos existentes no concelho, que neste momento são 93 e que 

correspondem a um total de 223 beneficiários. ----------------------------------------------- 

A Dr.º Teresa Oliveira colocou mais uma questão no sentido de saber como é 

que conseguem aceder aos jovens. Que é uma dificuldade que sentem na 
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Biblioteca e não é por falta de disponibilização de livros. -------------------------------- 

A Dr.ª Márcia informou que são realizadas várias actividades, nomeadamente, 

dinâmicas de grupo, apoio ao estudo, passeios, etc. Uma vez que estão a 

receber uma prestação social, são convocados para comparecer nas 

referidas actividades. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Dr.ª Teresa Oliveira referiu que o que se passa hoje em dia, o facto de se ter 

uma criança tanto tempo fechada numa escola é muito mau, está-se a 

cometer um erro tremendo nesse sentido. ------------------------------------------------------ 

A Dr.ª Márcia Lúcio referiu uma outra actividade que realizam, que é o “ABC 

dos Pais”, com o objectivo de motivar e sensibilizar para as competências 

parentais, nomeadamente no que se refere ao acompanhamento ao estudo.-  

A Dr.ª Teresa Oliveira disse que o apoio ao estudo nas escolas, é um apoio 

formal, que na prática não tem funcionado. Referiu também que vão 

aparecendo alguns pais na Biblioteca, a solicitar ajuda para os filhos na 

realização dos trabalhos de casa. -----------------------------------------------------------------

Afirmou ainda que deveria surgir um projecto que articulasse todos estes 

serviços e que respondesse às necessidades sentidas pelas crianças e jovens 

nos dias de hoje. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Dr.ª Anabela Correia referiu que este ano o Estudo Acompanhado nas 

escolas vai terminar. Disse ainda que os prolongamentos nas escolas 

resultaram de pedidos dos pais, e que se chega cada vez mais à conclusão 

que os pais colocam os filhos tipo ”saco de batatas” nas escolas. Em primeiro 

lugar tem que estar sempre a saúde dos miúdos, eles precisam de mais 

espaço e de brincar mais entre eles. --------------------------------------------------------------  

Seguidamente passou-se ao último ponto da ordem de trabalhos. O Sr. 

Presidente falou sobre o Projecto “Horta Comunitária – Horta do Nascimento”, 

tendo referido que estes projectos predem-se muito com a questão social mas 

têm também um interesse acrescido, visto que permitem às pessoas cultivar a 

sua horta, dedicarem-se um pouco à agricultura e adquirirem novos 
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conhecimentos que poderão passar de pais para filhos. --------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora disse que houve a necessidade de limitar as inscrições face 

ao elevado número de candidaturas, o que se explica pelo surgimento de 

uma nova vaga na nossa sociedade, que se materializa no renovado interesse 

em cultivar e voltar à terra. ----------------------------------------------------------------------------

Afirmou também que se pretende que este projecto tenha o envolvimento das 

escolas, funcionado em parte, como horta pedagógica. --------------------------------

Explicou ainda o porquê do nome “Horta do Nascimento”, numa homenagem 

à proprietária que doou o espaço onde vai ser criada a referida horta. ----------- 

O Dr. Nelson Dias procedeu a uma exposição sobre a Horta Comunitária. 

Informou que foram recebidas 33 inscrições em duas semanas e que, de 

seguida se irá efectuar a respectiva selecção e distribuição dos talhões. ---------

Anunciou ainda que será ministrada uma formação em agricultura biológica 

para todos os candidatos seleccionados e que será criada uma assembleia de 

hortelões, uma espécie de condomínio agrícola. --------------------------------------------

Salientou ainda que este projecto se enquadra no âmbito de uma dinâmica 

comunitária e intergeracional e insere-se na iniciativa Ahorta, numa óptica de 

criação de um banco de terras, disponibilizando talões a pessoas que queiram 

produzir e que não têm acesso à terra. ----------------------------------------------------------  

Concluída a apresentação, passou-se então a um espaço de debate. ----------- 

A D. Rute Cunha aproveitou para colocar uma questão, que não tinha a ver 

directamente com a apresentação mas sim com o próprio CLAS/SBA. 

Demonstrou interesse em integrar o Núcleo Executivo do CLAS/SBA e 

perguntou quando é que tal seria possível. ----------------------------------------------------- 

O Dr. José Serrano agradeceu o interesse manifestado e respondeu que os 

elementos do Núcleo Executivo são eleitos em plenário, de dois em dois anos e 

que que só no próximo ano é que haverá nova eleição. --------------------------------- 

A Dr.ª Margarida Pinto proferiu um comentário enquanto cidadã, tendo 

felicitado o município de São Brás de Alportel por ter abraçado o Projecto 
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Rampa (Projecto São Brás Acessível para todos), visto que as pessoas com 

deficiência são confrontadas no dia-a-dia com muitas dificuldades, e também 

a Horta Comunitária, uma vez que nos últimos anos se tem perdido muito na 

área da agricultura. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Não tendo havido mais intervenções, o Sr. Presidente “desafiou” o Sr. Paulo 

Silva a falar sobre a Creche “Sítio do Bebé”. --------------------------------------------------- 

O Sr. Paulo Silva historiou um pouco o processo de instalação e o início de 

funcionamento do equipamento. Fez referência aos normais problemas de 

gestão numa Instituição deste género. Realçou o bom trabalho que tem 

estado a ser desenvolvido a nível técnico e pedagógico, e também o 

excelente feedback que têm recebido dos pais das crianças. ------------------------

Abordou ainda a necessidade que existe de alargar os horários de forma a 

responder às necessidades apresentadas pelos pais. Por fim assegurou que 

estão a fazer todos os esforços para desenvolver o melhor trabalho possível e 

disponibilizar às crianças um serviço de qualidade. -----------------------------------------  

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

eram 12:30h, 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. ------------------------------------------------------------ 

 


