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CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Ata N.º17 

Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas, 

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

extraordinariamente, a décima sétima 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; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

- José Coelho, Presidente da Delegação de Faro da Associação de Empresas 

e Obras Públicas; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Amável Sousa, Tesoureiro da Direção da Associação Humanitária dos 

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

- Nelson Dias, Presidente da Associação In Loco e membro do Núcleo 
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Executivo do CLAS/SBA; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Filipa Biel, Coordenadora da candidatura ao Programa Escolhas; ------------------ 

- Vanessa Sousa, Coordenadora Técnica do CLDS, em representação do 

Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta 

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

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

Rendimento Social de Inserção, do CCD de São Brás de Alportel. -------------------- 

- Celina Dias, Técnica Superior de Serviço Social, em representação 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; --------- 

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

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

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

- 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 
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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 e aprovação do Plano de Ação do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS); --------------------------------------------------------------------- 

4. Candidatura concelhia ao Programa Escolhas 5.ª geração; ------------------------- 

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

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

referindo que seriam tratados no plenário assuntos muito importantes para o 

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

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

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

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

O Sr. Presidente efetuou um enquadramento geral acerca do Contrato Local 

de Desenvolvimento Social (CLDS) que irá ser desenvolvido no concelho. -------- 

Referiu também que a preparação de toda a documentação necessária tem 

exigido um enorme trabalho, praticamente desde o pós-incêndio. ------------------ 

Aproveitou ainda para endereçar um agradecimento especial a todas as 

instituições que prestaram apoio à população durante e no pós- incêndio, 
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particularmente, a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, a 

Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, os Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel, a Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel e também os técnicos da área social que efetuaram de imediato o 

levantamento das necessidades. Todos foram um exemplo nas respostas que 

deram e na forma como trabalharam. ----------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente explicou depois o facto de existir este lapso de tempo, de 

cerca de dois meses e meio, desde que o incêndio deflagrou até ao atual 

momento, no qual ainda não foi possível recuperar as habitações das pessoas. 

Logo após o evento, foi necessário serem delineadas medidas específicas que 

não existiam. Foram realizadas também reuniões com os vários ministérios 

envolvidos. Embora perceba que as pessoas possam não compreender muito 

bem toda esta demora, o objetivo foi sempre responder o mais rápido possível 

às suas necessidades. Os serviços da Câmara estão a fazer o melhor que 

podem, assim como a Segurança Social. ------------------------------------------------------- 

Salientou ainda que a conceção do Plano de Ação dos CLDS implica muito 

trabalho, não é algo simples. Requer que sejam diagnosticadas as 

necessidades, que sejam planeadas e definidas as prioridades de intervenção, 

que seja formada a equipa de trabalho, etc. ------------------------------------------------- 

A finalizar disse que assim que o Contrato seja aprovado, serão despoletadas 

uma série de ações que irão de encontro às necessidades que as pessoas 

atualmente têm. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente concedeu então a palavra à Sr.ª Vereadora, a qual 

cumprimentou o plenário e agradeceu também a todas as entidades que têm 

participado no apoio às populações vítimas do incêndio, assim como aos 

técnicos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. -------------------------------- 

Referiu que a prioridade tem sido sempre as pessoas, as quais nunca foram 

abandonadas, visto que assim que o incêndio foi dado como dominado, as 

equipas socias foram logo para o terreno. Agradeceu nesse sentido à 

Segurança Social e em particular à Dr.ª Celina Dias ali presente. ---------------------- 

Realçou que, na segunda-feira, primeiro dia útil a seguir ao término do 
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incêndio, foi imediatamente efetuado o pré-diagnóstico com todas as 

habitações atingidas e com a identificação de todas as populações a apoiar. 

Este trabalho possibilitou que fosse logo apresentado um pedido de apoio ao 

governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Dr. Marco António, Secretário de Estado da Segurança Social, entendeu 

que o CLDS seria a resposta a dar nesta situação, visto que havia 

financiamento disponível nessa rubrica. --------------------------------------------------------- 

O primeiro e principal objetivo do CLDS é recuperar as habitações, mas este 

projeto permite para além dessa vertente fundamental, desenvolver um 

importante projeto de intervenção social e de dinamização do território.--------- 

Explicou ainda que, para que fosse possível levar a cabo o referido Contrato, a 

autarquia teve que escolher uma entidade promotora do meso, a Entidade 

Coordenadora Local. A escolha recaiu no Centro de Cultura e Desporto dos 

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

Alportel, por motivos que se prendem com a proximidade existente entre as 

duas entidades de forma a facilitar a celeridade de todo o processo. ------------- 

De seguida apresentou a Dr.ª Vanessa Sousa, que é a Coordenadora Técnica 

do CLDS, que caraterizou como uma pessoa com uma vasta experiência e 

uma criatividade infinda. ------------------------------------------------------------------------------ 

 De seguida a Dr.ª Vanessa efetuou uma apresentação em power point (em 

anexo) sobre o Plano de Ação do CLDS. -------------------------------------------------------- 

Começou por explicar o nome do projeto - “LARA”, seguidamente fez 

referência ao período de abrangência do projeto (20/09/2012 a 19/08/2014); 

explicou as duas componentes do contrato; apresentou ainda: os eixos 

estratégicos, os objetivos, as ações e atividades, a sede e o polo do projeto, a 

constituição da equipa técnica e a vertente relativa à recuperação das 18 

habitações. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalizada a exposição, a Dr. Vanessa colocou-se á disposição dos presentes 

para esclarecer eventuais dúvidas e para responder às questões que 

entendessem colocar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 A Dr.ª Marlene relativamente à componente de obras, acrescentou que 
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existindo a possibilidade de ter um orçamento para efetuar obras e para 

adquirir equipamento, e numa perspetiva de aproveitar de forma equilibrada 

o financiamento e otimizar recursos, vai ser intervencionada a parte exterior do 

Centro de Convívio de Parises, com a criação de um parque geriátrico e será 

reabilitado um edifício existente na Avenida da Liberdade, que será a sede do 

CLDS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente perguntou à Dr.ª Celina Dias se o Plano de Ação do CLDS 

levaria muito tempo a ser aprovado pela Segurança Social. --------------------------- 

A Dr.ª Celina respondeu que o processo será rápido uma vez que estes CLDS 

são uma prioridade do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e do 

próprio Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente referiu que tem esta preocupação porque já passou muito 

tempo e convinha acelerar o mais rápido possível, para evitar os efeitos do 

Inverno que se aproxima. ------------------------------------------------------------------------------ 

Ainda no que concerne às obras de reabilitação, informou que os técnicos da 

câmara elaboraram projetos muito simples, que pretendem repor estas casas 

como estavam originalmente. ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Delegação de Faro da AECOPS, Sr. José Coelho, colocou à 

disposição do Gabinete de Empregabilidade do CLDS, os serviços da 

Associação a que preside, disponibilizando todo o tipo de informação e ajuda 

possíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os membros da parceria do CLDS agradeceram o gesto do Sr. Presidente da 

AECOPS de Faro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uma vez que mais ninguém solicitou a palavra, o Sr. Presidente colocou o 

Plano de Ação do CLDS a votação. -------------------------------------------------------------- 

O Plano de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social de São Brás de 

Alportel, denominado “LARA”, foi aprovado por unanimidade, de acordo com 

o artigo 12.º, alínea c) do regulamento interno do CLAS/SBA. -------------------------- 

Passou-se de imediato ao seguinte ponto da ordem de trabalhos. O Sr. 
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Presidente referiu que esta candidatura esta candidatura ao Programa 

Escolhas vem no seguimento de várias outras que tem sido promovidas pela 

Associação In loco e das quais a autarquia tem sido Parceria. ------------------------- 

A Dr.º Filipa Biel efetuou uma apresentação em power point (em anexo), 

referente à candidatura concelhia ao programa Escolhas - 5.ª geração, 

denominada “LinKa-te”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Começou por explicar o significado do nome do projeto e informou que o 

mesmo foi escolhido por votação dos jovens do anterior projeto. 

Posteriormente apresentou os eixos de intervenção, os objetivos, as ações, o 

período de financiamento, as entidades parceiras e a equipa técnica da 

candidatura em apreço. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Dr.ª Filipa Biel, colocou-se à disposição do plenário para responder a 

qualquer pergunta que pudesse surgir. ---------------------------------------------------------- 

Visto que não foi colocada qualquer questão, o Sr. Presidente pediu ao Dr. 

José Serrano que apresentasse o parecer emitido pelo Núcleo Executivo do 

CLAS/SBA (em anexo). ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Dr. José Serrano leu o parecer em questão. O Núcleo Executivo emitiu 

parecer favorável à Candidatura Concelhia ao Programa Escolhas – 5.ª 

geração. 

O Sr. Presidente colocou o parecer à Votação do CLAS/SBA. O parecer 

emitido pelo Núcleo Executivo do CLAS/SBA sobre a candidatura Concelhia ao 

Programa Escolhas – 5.ª geração, foi aprovado por unanimidade, conforme o 

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

No quinto e último ponto da ordem de trabalho, a Dr.ª Marlene tomou a 

palavra e congratulou-se com a apresentação destes dois projetos, que a 

serem aprovados, tendo em conta uma realidade tão complicada pela qual 

estamos a passar, serão uma mais-valia para o concelho, visto tratar-se de dois 

projetos que vão intervir no território, abrangendo populações alvo tão 

relevantes, como a população sénior na serra e os jovens no bairro social. ------- 

Referiu ainda que que nesta conjuntura tão difícil, o cenário começa a ser de 
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tal ordem, que a loja social tem roupa a mais e comida a menos e o Gabinete 

de Inserção Profissional (GIP) tem cada vez mais trabalho, uma vez que o 

número de desempregados é cada vez maior. ---------------------------------------------- 

A finalizar convidou a D. Cidália Carvalho a falar um pouco sobre o projeto da 

Cantina Social, que resultou de um desafio endereçado pela Diretora Regional 

de Segurança Social no último plenário. -------------------------------------------------------- 

A D. Cidália Carvalho informou que servem uma média de 50 refeições diárias, 

que correspondem a cerca de 30 famílias. ----------------------------------------------------- 

Referiu que o programa tem sido um sucesso, principalmente no que diz 

respeito ao apoio alimentar que é prestado às crianças. --------------------------------- 

Disse também que a implementação da Cantina Social requereu por parte da 

Instituição uma adaptação e uma reorganização dos serviços. Neste 

momento ainda estão abertos a apoiarem novas situações. --------------------------- 

As famílias a quem não conseguiram dar resposta, estão a ser apoiadas 

através de outro programas e serviços, como o PCAC e o Refeitório Social. ------ 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, aproveitou este espaço, para dar 

conta do seu receio relativamente à avaliação que a Segurança Social 

poderá fazer em relação às habitações a reabilitar. Referiu ainda que ficaria 

muito desiludido se as 18 habitações identificadas no Plano de Ação não 

fossem todas abrangidas pelas obras de reabilitação no âmbito do CLDS. ------- 

Disse mesmo que a vertente de intervenção social ficaria comprometida se a 

vertente da reabilitação das casas não fosse efetuada na totalidade. ------------ 

A Sr.ª Vereadora reforçou esta questão, dizendo que é um assunto que muito 

preocupa, porque parece-lhe que os serviços da Segurança Social não estão 

a entender a configuração muito própria que as casas da zona serrana têm. – 

O Dr. Nelson Dias afirmou que as pessoas não têm culpa do que lhes 

aconteceu, houve uma série de erros ao nível da proteção civil, as pessoas 

perderam as suas casas e merecem ser apoiadas. ----------------------------------------- 

A Dr.ª Ircília Pereira realçou a importância que os anexos/despensas têm na 
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vida diária desta pessoa da serra, são as divisões onde acondicionam o seu 

azeite, as batatas, o vinho, etc. --------------------------------------------------------------------- 

A Dr.ª Celina Dias referiu que todos poderiam ficar descansados sobre esta 

situação em concreto. Numa conversa que manteve com a Sr.ª Diretora 

Distrital, ficou consensualizado que não vai existir qualquer problema 

relativamente a esta matéria. Vai-se ter em consideração a configuração 

característica da cassas desta zona serrana. Está portanto ultrapassada está 

questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Dr.ª Celina Dias aproveitou ainda para endereçar os parabéns à Dr.ª 

Vanessa Sousa, pelo Plano de Ação apresentado, repleto de criatividade e 

consistência. 

Mesmo a finalizar a sessão, a Sr.ª Vereadora deu conta do valor atual da 

conta de solidária de apoio às vítimas do incêndio, que neste momento se 

cifra no montante de €46.400, a que irá acrescer, segundo o Sr. Presidente da 

Junta uma verba na ordem dos €700, resultante da realização do “super chá 

dançante solidário” realizado no passado dia 30 de setembro. ------------------------ 

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

eram 17h, 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 

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

 

 

 


