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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Ata N.º16 

Aos quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e doze, pelas dez horas e 

trinta minutos, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

realizou-se, extraordinariamente, a décima sexta Sessão Plenária do Conselho 

Local de Ação 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; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Vitor Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Brás de 

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

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

- Íris Guerreiro, Técnica Superior da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Delegação Local do Algarve da Associação dos Cegos e Amblíopes de 

Portugal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Custódia Reis, 2.º Vice-Presidente da Direção da Associação Humanitária dos 

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

- Filipa Biel, Coordenadora do Projeto @ventura, em representação da 

Associação IN LOCO; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Olga Gago, Técnica Superior, 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; -------------------------  

- Márcia Lúcio, Assistente Social da Equipa de Acompanhamento de 

Beneficiários do Rendimento Social de Inserção, do CCD de São Brás de 

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

- Ofélia Ramos, Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Faro; --------- 

- João Costa, Interlocutor Distrital do Programa Rede Social 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; --------- 

- Maria João Anjos, Técnica Superior de Serviço Social do Centro Distrital de 

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

- Teresa Bernardino, Técnica responsável pelo Gabinete de Inserção Profissional 

de São Brás de Alportel, em representação do Centro de Emprego de Faro ----- 

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

- Luís Viriato, Responsável na 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; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Nuno Murcho, Diretor do Centro de Respostas Integradas da Delegação 

Regional de Faro 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; ------------------- 

- Cidália Carvalho, Diretora 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Assinatura da Ata da Sessão anterior; --------------------------------------------------------- 

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

3. Apresentação do Protocolo de Cooperação entre o Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social e as Mutualidades, Misericórdias e IPSS; 

4. Grupo de Trabalho dirigido à população idosa; ------------------------------------------ 

5. Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente deu início à sessão cumprimentando todos os presentes, 

referindo também que se estava a realizar este plenário extraordinário a 

pedido da Segurança Social, agradeceu ainda presença de todos e em 

especial a da Sr.ª Diretora Distrital de Segurança Social. ---------------------------------- 

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



                                                                             

 
                                                                                                                                         4 

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

Uma vez que nenhum dos presentes solicitou o uso da palavra, passou-se de 

imediato ao ponto três da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------- 

A Dr.ª Ofélia Ramos fez uso da palavra, tendo começado por cumprimentar 

todos os presentes. Efetuou depois uma introdução relativa às principais 

medidas inscritas no Plano de Emergência Social (PES), o qual tem como 

finalidade tentar dar resposta à grave crise económica que o país atravessa e 

que tem agravado as situações de exclusão social. Referiu ainda que para a 

implementação do citado plano é essencial a participação ativa de todos: 

autarquia, utentes e instituições. Demonstrou total disponibilidade para um 

diálogo franco e próximo, que permita uma efetiva parceria, de forma a ser 

prestada ajuda aos mais necessitados, contribuindo assim para uma região 

mais justa e coesa. Aproveitou ainda para apresentar o Dr. João Costa como 

o novo interlocutor do Centro Distrital para o Programa Rede Social ---------------- 

De seguida a Dr.ª Ofélia Ramos efetuou uma apresentação em power point 

(em anexo) referente ao Protocolo de Cooperação 2011/2012, celebrado 

entre o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e as Mutualidades, 

Misericórdias e IPSS. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O referido protocolo tem uma vigência plurianual e tem subjacentes três 

princípios, nomeadamente, confiança, flexibilidade na gestão e rigor 

orçamental. Integra medidas do PES designadamente, flexibilização e 

maximização das capacidades instaladas nas Respostas Sociais: Creches, 

Lares de Idosos, e no âmbito da Deficiência; Inovação e alargamento dos 

Serviços de Apoio Domiciliário; Incentivo aos Centros de Noite; Criação de 

uma Rede Solidária de Cantinas Sociais. -------------------------------------------------------- 

Terminada a apresentação e visto que não foram colocadas quaisquer 

questões, passou-se de imediato ao quarto ponto da ordem de trabalho, com 

a Dr.ª Ofélia Ramos a dar a palavra à Dr.ª Maria João, a qual efetuou uma 

apresentação em power point (em anexo) relativa à temática do 
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Envelhecimento Ativo nas Redes Sociais. A discussão desta temática nos CLAS 

surge no âmbito do ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade  

Entre Gerações 2012 e gerou uma proposta de criação de um grupo de 

trabalho dirigido à população idosa, no seio da Rede Social. ------------------------- 

Concluída a apresentação, a Dr.ª Maria João colocou-se à disposição dos 

presentes para responder a eventuais questões que pretendessem colocar. ----

A Sr.ª Vereadora aproveitou a oportunidade para salientar que nesta área da 

população idosa já muito se vai fazendo ao nível do município. Tendo 

elencado de forma sintética algumas dessas medidas que têm vindo a ser 

colocadas em prática, nomeadamente: Centro de Convívio de Parises; 

Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso; Projeto “Mais viver, mais 

aprender”; Cartão Sénior Municipal; Universidade Sénior em parceria com a 

Junta de Freguesia e Programa “Mão amiga”. ---------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, apresentou também sucintamente as 

atividades que desenvolve nesta área: a Universidade Sénior em parceira com 

a Câmara; a Rede de Voluntariado; Séniores em Movimentos, Séniores em 

Segurança, Chás Dançantes e desfolhada à moda antiga, entre outras 

atividades de animação sociocultural e educativa. ---------------------------------------- 

A Dr.ª Ofélia Ramos, referindo-se a todas estas atividades que são realizadas, 

afirmou que o concelho vai no bom caminho no que concerne ao trabalho 

desenvolvido com a população idosa. ---------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora quis saber mais informações sobre a constituição do referido 

grupo de trabalho para a população idosa, mais concretamente, como será 

operacionalizado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ofélia Ramos que esse grupo de trabalho terá de ser criado pela 

autarquia em parceria com a ARS, forças da autoridade, Segurança Social e 

Centro de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Maria João acrescentou que inicialmente deverá ser criado um grupo 

com as entidades citadas, e que depois poderão ser convidadas outras 
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entidades para colaborar com o grupo. -------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Dora Barradas solicitou a palavra com o intuito de prestar algumas 

informações aos presentes, ainda nesta temática do envelhecimento ativo. 

Referiu que no dia 9 de Maio, dia da Europa, o município de São Brás de 

Alportel irá acolher a celebração desse dia a nível regional, tendo destacado 

do respetivo programa, a realização de um debate intergeracional 

denominado “Crescer e envelhecer no espaço europeu”. Destacou também 

o projeto “novos e seminovos” integrado no âmbito de uma candidatura 

apresentada pelo Agrupamento de Escolas à Fundação Calouste Gulbenkian. 

Informou ainda que brevemente estará elaborado o Plano Municipal para a 

Igualdade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Paulo Silva solicitou a palavra e interpelou a Sr.ª Diretora Distrital de 

Segurança Social, relativamente ao pedido de alargamento de capacidade 

da valência Creche, que o CCD, instituição por ele presidida, fez chegar ao 

Centro Distrital, o qual já obteve parecer positivo do Gabinete Técnico, mas a 

Instituição continua a aguardar uma autorização formal por parte da 

Segurança Social. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Ofélia referiu que ia registar a situação e verificar o porquê da demora 

na resposta. No entanto, disse que em princípio bastaria celebrar uma adenda 

ao acordo de cooperação. E essa adenda poderá ser feita muito em breve, 

mas como não conhece a situação em concreto vai verificar o que se passa e 

dar o devido andamento. --------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, a Dr.ª Ofélia referiu que está muito contente com o trabalho que se 

encontra a ser desenvolvido pelo concelho, está ao dispor para colaborar em 

tudo o que estiver ao seu alcance. Afirmou ainda que o município pode 

contar com todo o seu apoio e acima de tudo agradeceu a disponibilidade 

demonstrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

eram 12:40h, da qual se lavrou a presente ata que conforme o n.º 11 do artigo 

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



                                                                             

 
                                                                                                                                         7 

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

 

 

 


