
Identificação da Candidatura:
Código da candidatura:

Identificação da entidade candidata: 

Tipo(s) de resposta(s) a criar:

Nº de lugares: 80

Processo e Instrumentos de Planeamento do CLAS  (a):
Diagnóstico Social Data de aprovação pelo plenário: 14.05.2009

Plano de Desenvolvimento Social 2009-2013

Data de aprovação pelo plenário: 14.05.2009

Plano de Acção 2014

Data de aprovação pelo plenário: 18.12.2013

Pré-Diagnóstico Social do CLAS Data de aprovação pelo plenário: 

Outros documentos - indique quais:

Processo de Emissão do Parecer:
Parecer do Núcleo Executivo 29.11.2016

Pontuação:

Parecer (menção qualitativa): 

Parecer do CLAS

Pontuação Final:

Parecer Final (menção qualitativa):

Data da deliberação pelo plenário do CLAS:

Acta da reunião plenária (anexar)

Assinatura do Presidente do CLAS:

Data:

Notas:

Menção qualitativa: 

Entre 0 e 49 pontos - parecer desfavorável

Entre 50 e 100 pontos - parecer favorável

SM 189.2016 

UDSP/NR 1274/2016

Grelha de Emissão de Pareceres: ficha de identificação do CLAS

72

Favorável

Ano do Plano de Acção:

Período de vigência do PDS:

CLAS de Faro

Fundação Algarvia de Deenvolvimento Social

ULDM de Milreu - Prestação de Serviço de Apoio 

Domiciliário

Processo de Atualização do Dianóstico Social

Draft Plano de Desenvolvimento Social de Faro 2014-2020

(a) Preencher com indicação das datas só nos casos em que os instrumentos já tenham sido 

elaborados e aprovados em reunião plenária pelo CLAS.

Outros instrumentos utilizados na avaliação do critério "pertinência"

07-12-2016

07-12-2016

Rogério Bacalhau

 Pré-aprovado em sessão de Plenário a 04.12.2014



Pontuação Ponderação
Assinalar o 

nível aplicável 
com X

Pontuação 
Parcial

+

A candidatura/projecto responde a necessidade(s) de prioridade 

elevada (entre as mais urgentes e as mais importantes) 

diagnosticada(s) e identificada(s) nos instrumentos de 

planeamento do CLAS.

100 x

A candidatura/projecto responde a necessidade(s) de prioridade 

elevada (entre as mais urgentes e as mais importantes), 

diagnosticada(s) mas não identificada(s) nos instrumentos de 

planeamento do CLAS.

75

A candidatura/projecto responde a necessidade(s) de prioridade 

média (entre as mais urgentes e as menos importantes ou mais 

importantes e menos urgentes) diagnosticada(s) e 

identificada(s) nos instrumentos de planeamento do CLAS. 

65

A candidatura/projecto responde a necessidade(s) de prioridade 

média (entre as mais urgentes e as menos importantes ou mais 

importantes e menos urgentes) diagnosticada(s) mas não 

identificada(s) nos instrumentos de planeamento do CLAS.

25

A candidatura/projecto responde a necessidade(s) de prioridade 

baixa (menos urgentes e menos importantes), 

independentemente de diagnosticada(s)/ identificada(s) nos 

instrumentos de planeamento do CLAS.

10

-
A candidatura/projecto responde a necessidade(s) não 

prioritária(s), não diagnosticada(s) nem identificada(s) nos 

instrumentos de planeamento do CLAS.

0

+

Não existem outros recursos e/ou potencialidades disponíveis 

no território (concelho) susceptíveis de ser rentabilizados para 

responder à(s) necessidade(s) diagnosticada(s) na 

candidatura/projecto.

100 x

Existem outros recursos e/ou potencialidades disponíveis no 

território (concelho) susceptíveis de ser rentabilizados para 

responder à(s) necessidade(s) diagnosticada(s) na 

candidatura/projecto que ainda não estão esgotados.

45

-
Existem outros recursos e/ou potencialidades disponíveis no 

território (concelho) que respondem à(s) mesma(s) 

necessidade(s) diagnosticada(s) na candidatura/projecto.

0

Validado

Validado
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Pontuação Ponderação
Assinalar o 

nível aplicável 
com X

Pontuação 
Parcial

Critério

+
A candidatura/projecto foi concertada em sede de CLAS tendo 

sido acordado que a entidade que a apresenta detém as 

melhores condições para a sua execução.

100

-
A candidatura/projecto surge por iniciativa da entidade que a 

apresenta sem concertação com o CLAS.
0 x

+
Estão identificados na candidatura/projecto, os parceiros, as 

respectivas responsabilidades e os recursos a disponibilizar por 

cada um na concretização do projecto.

100

Estão identificados na candidatura/projecto, os parceiros, mas 

não as responsabilidades ou os recursos a disponibilizar por 

cada um na concretização do projecto.

35

-
Não existe nenhum trabalho de parceria na concretização do 

projecto.
0 x

+
A candidatura/projecto integra elementos de inovação e de 

boas práticas validadas e inexistentes no território (área 

geográfica de incidência do projecto).

100 x

A candidatura/projecto integra elementos de inovação ou boas 

práticas já validadas e inexistentes no território (área geográfica 

de incidência do projecto).

60

-
Não existem elementos de inovação nem de boas práticas na 

candidatura/projecto.
0

Validado

Validado

Validado

0,00

0,00

10,00

17%

11%

10%
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Pontuação Ponderação
Assinalar o 

nível aplicável 
com X

Pontuação 
Parcial

Critério

+
A candidatura/projecto apresenta/define estratégias/formas de 

divulgação que incluem o sistema de informação da Rede 

Social (dimensão local e/ou nacional).

100 x

A candidatura/projecto apresenta/define estratégias de 

divulgação, embora estas não incluam o sistema de informação 

da Rede Social (dimensão local e/ou nacional).

40

-
A candidatura/projecto não apresenta/define estratégias de 

divulgação.
0

+
A candidatura/projecto cria novos postos de trabalho e prevê 

acções de qualificação dos recursos humanos.
100 x

A candidatura/projecto cria novos postos de trabalho mas não 

prevê acções de qualificação dos recursos humanos.
60

A candidatura/projecto mantém postos de trabalho existentes e 

prevê acções de qualificação dos recursos humanos.
40

-
A candidatura/projecto mantém postos de trabalho existentes 

mas não prevê acções de qualificação dos recursos humanos.
0

+
A sustentabilidade futura da resposta/serviço é garantida 

maioritariamente por recursos privados da própria Instituição ou 

de outras entidades privadas.

100 x

A sustentabilidade futura da resposta/serviço é garantida de 

forma equilibrada por recursos privados da própria Instituição 

ou de outras entidades privadas e por recursos de entidades 

públicas.

70

A sustentabilidade futura da resposta/serviço é garantida 

maioritariamente por recursos de entidades públicas.
20

8,00

12,00
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Validado
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Pontuação Ponderação
Assinalar o 

nível aplicável 
com X

Pontuação 
Parcial

Critério

-
A candidatura/projecto não indica forma/meio de garantir a 

sustentabilidade futura da resposta/serviço.
0
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Pontuação Ponderação
Assinalar o 

nível aplicável 
com X

Pontuação 
Parcial

Critério

100 19%

100 16%

0 17%

0 11%

100 10%

100 7%

100 8%

100 12%

TOTAL 100%

MENÇÃO QUALITATIVA

8,00

12,00

19,00

16,00

0,00

0,00

10,00

7,00

72,00

Favorável

Pertinência

Subsidiariedade

Concertação

Parcerias

Inovação

Divulgação

Empregabilidade

Sustentabilidade
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MEMORANDO À EMISSÃO DE PARECER (NE 29/11/2016) 
 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social  

 

Serviço de Apoio Domiciliário (ULDM de Milreu) 

 

Para a emissão do parecer que se apresenta no presente memorando, o núcleo executivo 

do CLASF baseou-se na informação para o efeito cedida pela Fundação Algarvia de 

Desenvolvimento Social a 25.11.2016 (e-mail) e a 16.11.2016 (oficio), assim como nas 

orientações de apoio/trabalho à emissão de pareceres disponibilizadas on-line pelo 

Programa Rede Social.  

 

A fundamentação favorável atribuída (72,00 de pontuação) foi enquadrada no Diagnóstico 

Social do Concelho de Faro (aprovado a 14/05/2009) e igualmente nos indicadores 

qualitativos e quantitativos fruto do trabalho de atualização dos instrumentos de 

planeamento estratégico Diagnóstico Social em redação e Plano de Desenvolvimento 

Social do concelho de Faro 2015-2020 (Draft pré-aprovado a 04.12.2014). 

 

Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social | Serviço de Apoio domiciliário 
SAD (ULDM de Milreu) 
 

Parecer Qualitativo: Favorável 

Parecer Quantitativo: 72,00 

 

Pertinência – Pontuação 100  

 

O NE considerou por unanimidade que esta resposta “prestação de Serviço de Apoio 

Domiciliário pela ULDM de Milreu - Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social, 

responde a uma necessidade de prioridade elevada (entre as mais urgentes e as mais 

importantes) diagnosticada e identificada nos instrumentos aprovados a 14.05.2009 e nos 

em redação para aprovação final. 

 

Atendendo a que “desde 2013 que a ULDM de Milreu se encontra em funcionamento, 

prestando os seus melhores serviços de saúde no âmbito da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados”, e ainda face à “boa recetividade por parte de quem serve e dos 

múltiplos apelos das famílias que recebem para que o trabalho de acompanhamento/dos 

cuidados, possam ter continuidade no domicilio (igualmente acessível à população em 

geral)”, foi considerada a e premência da mesma face sobretudo no que respeita à 

necessidade de reforço concelhio na prestação de serviços de saúde de proximidade que 

no domicilio. 

 

Com base na proposta, em anexo apresentada, pela FADS esta mesma resposta 

distinguindo-se pelo intuito de realizar o devido “acompanhamento, formação e 

sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados 

específicos aos utentes” (entre outros: apoio psicossocial, cuidados de imagem, pequenas 

modificações ou reparações); o apoio que preconizam poder vir a dar na eventualidade da 

necessidade de “adaptação da casa para receber o utente”, o providenciar “do 

equipamento(s) e/ou produtos de apoio necessário(os), o assegurar das consultas, 
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terapias e demais cuidados de enfermagem, bem como, a  referida “substituição do 

cuidador nos períodos de ausência e em que se mostre necessário alocar recursos 

humanos para prover ao cuidado do utente.” 

 

Considerando o devido enquadramento nos instrumentos de diagnóstico e planeamento 

concelhio saliente-se que, na “Carta Social de Faro” (Diagnóstico e Plano de 

Desenvolvimento Social 2008-2013), aprovada a 14.05.2009 se identificou no capitulo da 

análise sectorial realizada em termos de potencialidades e debilidades dos serviços de 

saúde locais (p.75-76), a “necessidade de se gerarem novas respostas no âmbito da 

saúde e da ação social”, constatado que continua a ser o progressivo aumento da 

longevidade e da esperança de vida da sociedade, pela diminuição da mortalidade nas 

várias faixas etárias, pelo progresso das ciências da saúde, da tecnologia e pela melhoria 

da qualidade de vida e das respostas de apoio às populações.  

 

Ainda neste domínio foi consensual que se mantêm a “orientação estratégica para uma 

intervenção concelhia integradora e facilitadora na colaboração e inter-colaboração dos 

múltiplos sectores que contribuem para a saúde”, e a demanda por “fomentar os 

mecanismos necessários adequados para uma adequada cativação de recursos, 

promovendo sempre que possível um dialogo intersectorial concertado, entre as várias 

entidades competentes na area da saúde e da ação social” (p.77). 

 

No decorrer do trabalho de investigação ação, entretanto realizado no âmbito do trabalho 

de atualização dos instrumentos de planeamento estratégico Diagnóstico, que se encontra 

em redação, e respetivo Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Faro (2014-

2020), cujo draft foi a 4 de dezembro de 2014 aprovado como a estratégia de 

desenvolvimento social concelhia para os anos 2014 a 2020,  sendo inclusive salientada 

no Eixo 1 a necessidade em “Intervir Estruturadamente sobre os Grupos Sociais 

Vulneráveis (Comunidades e Grupos Económica e Socialmente Fragilizados e/ou 

vulneráveis)”, mais concretamente no objetivo estratégico “Integrar com Saúde” e na 

Ação Estruturante “Incentivo e apoio a medidas e iniciativas que visem auxiliar ou 

informar a população do concelho com Doenças Especificas Incapacitantes (Ex: Esclerose 

Múltipla, Parkinson, Alzheimer, Diabetes, entre outras)”. 

 

A referida resposta social integrará ainda assim o supracitado instrumento como ação 

estruturante o PDS 2014-2020 E igualmente no Eixo 2 “Promover o aumento da 

capacidade de equipamentos, respostas sociais e serviços e/ou garantir a melhoria 

continua das suas condições” no Objetivo Estratégico “Ampliar e/ou melhorar a rede de 

serviços e repostas de apoio à família e à comunidade”, contribuindo para o 

desenvolvimento social concelhio preconizado nos Eixos e  Objetivos estratégicos. 

 

No que refere à caracterização sociodemográfica destaque para a esperança média de vida 

segundo o ultimo momento censitário (2011) apresentando a região do Algarve 77,49 

uma idade abaixo da média nacional de 80,13 (dados não disponíveis ao nível do 

concelho). Quando se propõe abranger todas as faixas etárias sublinhando-se a alteração 

do índice de dependência total que nos traz especial atenção para as varias dificuldades 

que se vão fazendo sentir no campo da conciliação entre a vida familiar e a vida 
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profissional, no que concerne a indicadores quantitativos destacando-se a relação entre a 

população jovem e idosa (“dependentes”) e a população em idade ativa/adulta (indicador 

dependência total), que de 2001 a 2011 (Dados Anuários) aumentou de 44,3 para 49,9.  

 

Dos vários fóruns realizados surge neste seguimento a reiterada necessidade de criação 

de “projetos, equipamentos e respostas sociais inovadoras e integradas de apoio à 

conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, benefícios e ações de sensibilização 

e informação” (Mini-Fórum "Deficiência, Saúde Mental e outras Doenças e ou 

Dependências Incapacitantes" 19.04.2013). 

Subsidiariedade – Pontuação 100 

O NE considerou por unanimidade que não existem outros recursos e/ou potencialidades 

disponíveis no território (concelho) susceptíveis de ser rentabilizados para responder às 

necessidades diagnosticadas, dado considerar que. 

 

Concertação – Pontuação 0 

O NE considerou por unanimidade que a candidatura/projeto/resposta surge por iniciativa 

da entidade que a apresenta sem concertação do CLASF e a pedido do CDSS de Faro. 

 

Parcerias – Pontuação 0 

O NE considerou por unanimidade que não ficaram identificados na 

candidatura/projeto/resposta em apreciação, os parceiros e as responsabilidades ou os 

recursos a disponibilizar por cada um na concretização do projeto. 

 

 

Inovação – Pontuação 100 

O NE considerou por unanimidade que a candidatura integra elementos de inovação e de 

boas práticas já validadas e inexistentes no território nomeadamente e conforme 

mencionado no critério pertinência com base no exposto na proposta, em anexo 

apresentada, pela FADS esta mesma resposta distinguindo-se pelo intuito de realizar o 

devido “acompanhamento, formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais 

para a prestação de cuidados específicos aos utentes” (entre outros: apoio psicossocial, 

cuidados de imagem, pequenas modificações ou reparações); o apoio que preconizam 

poder vir a dar na eventualidade da necessidade de “adaptação da casa para receber o 

utente”, o providenciar “do equipamento(s) e/ou produtos de apoio necessário(os), o 

assegurar das consultas, terapias e demais cuidados de enfermagem, bem como, a  

referida “substituição do cuidador nos períodos de ausência e em que se mostre 

necessário alocar recursos humanos para prover ao cuidado do utente.” 

 

Divulgação – Pontuação 100 

O NE considerou por unanimidade que a candidatura apresenta/define estratégias/formas 

de divulgação que incluem o sistema de informação da rede social (dimensão local e 

nacional). 

 

Empregabilidade – Pontuação 100 

O NE considerou por unanimidade que conforme apresentação na pedido de parecer e 

esclarecimentos adicionais prestados a resposta em apreço compromete-se a criar postos 

de trabalho e prevê acções de qualificação dos recursos humanos. 
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Sustentabilidade – Pontuação 100 

O NE considerou por unanimidade que a sustentabilidade futura da resposta/serviço é 

garantida maioritariamente por recursos privados da própria instituição, a FADS refere que 

“numa fase inicial não haverá lugar à celebração de acordo de cooperação com a 

segurança social pelo que a sustentabilidade do projeto será com base nas 

comparticipações dos utentes”. 

 

A Coordenadora do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de Faro  

 

Andreia Tavares Correia de Oliveira  

 

Técnica Superior Sociologia 

 

29.11.2016 



Convocatória Reunião de NE a 29.11.2016 

Serviço de Ação Social 

Estimados/as

Venho pelo presente, convidar v. exas para realização de uma reunião de Núcleo 
Executivo do CLAS de Faro, a decorrer no próximo dia 29 de novembro, com início às 
9h30, nas instalações do Gabinete de Bairro (Rua José Rosário Silva, n.º 56, 8000536 
Faro).

Ordem de trabalhos:

1. Emissão de parecer | SAD |Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social | MGD 
31258

2. Mercadinho Social Envelhecimento Ativo 

3. Ordem Trabalhos Plenário do Conselho Local de Ação Social

4. Outros assuntos

Agradeço confirmação da v. Presença até ao dia útil anterior.

Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos.

Enviado: sexta-feira, 25 de Novembro de 2016 9:58 

Para: Carla Farias AAPACDM [carlafarias.aapacdm@gmail.com]; arpi_faro@iol.pt; arpi_faro@sapo.pt; bertinamarques@appc-
faro.org.pt; bertinamarques@gmail.com; ccha@fasl.pt; gato.gflat@gmail.com; info@appc-faro.org.pt; 
luisagomesdavid@hotmail.com; noelia.m.oliveira@seg-social.pt; Ana.C.Porto@seg-social.pt; 
cidalia.rodrigues@mapsalgarve.org; maps@mapsalgarve.org 

Anexos: FADS pedido de parecer SAD.pdf (553 KB)

Andreia Tavares Correia

Coordenadora NE Conselho Local de Ação Social de Faro
Técnico Superior - Sociologia

Câmara Municipal de Faro

Praça José Afonso nº 1 dase@cm-faro.pt / accorreia@cm-faro.pt

8000-173 Faro, Portugal Tel.: 289 870869 http://www.cm-faro.pt

Página 1 de 1Convocatória Reunião de NE a 29.11.2016

25-11-2016http://cmfmail.cmfaro.pt/owa/acaosocial@cm-faro.pt/?ae=Item&t=IPM.Note&id=Rg...
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REGISTO 
 

04/ 16  REUNIÃO DO NÚCLEO EXECUTIVO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE FARO 

 

Data Hora de início Hora do fim Local 

29/11/2016 09h30 12h30 GAB. BAIRRO 

 
ELEMENTOS PRESENTES 
 

Entidade Representante 
Município de Faro Andreia Correia 

CDSS Noélia Oliveira 

AAPACDM Carla Farias 

ARPI Luisa David 

FASL FJ 

GATO Suzel Gonçalves 

APPC  Bertina Marques 

MAPS (ent. convidada) Cidália Rodrigues 

 
ORDEM DE TRABALHOS  

1. Análise e Emissão de Parecer FADS SAD ULDM de Milreu MGD 31258  

2. Mercadinho Social 13 e 14 dezembro 2016 (Tema Envelhecimento Ativo e alusivo ao 
Natal) 

3. Ordem de Trabalhos da Sessão de Plenário de dia 7 de dezembro de 2016; 

4. Outros Assuntos (Seminário Refugiados Reconstruindo Vidas;) 

 
DESENVOLVIMENTO / CONCLUSÕES  

 
 
 

Em sede de Núcleo Executivo com a presença dos membros que confirmam presença e 
compareceram, foi iniciada a sessão de trabalho, enunciada a ordem de trabalhos prevista. 
 
A sessão foi iniciada com o ponto numero 4 da ordem de trabalhos tendo sido recordado às entidades 
parceiras que no próximo dia 6 de dezembro seria promovida a iniciativa Natal Sénior com uma Peça 
de Teatro “Uma Empregada dos Diabos”, gratuita e destinada à população sénior do concelho, 
recordando ainda a abertura de inscrições no Seminário Refugiados Reconstruindo Vidas previsto 
realizar no próximo dia 12 de dezembro na UALG (Gambelas), ambas as iniciativas já divulgadas por e-
mail junto de todos parceiros CLASF. 
 
Às entidades parceiras do NE foi ainda salientada a oportunidade de participarem no XXIV Mercadinho 
Social (ponto numero 2 da ordem de trabalhos), a decorrer a 13 e 14 dezembro 2016 (Tema 
Envelhecimento Ativo e alusivo ao Natal), tendo sido recordado que a abertura a todas as entidades 
se devia aos vários constrangimentos sentidos pelas entidades da area da terceira idade em 
assegurarem nesta época a sua presença. 
 
No que respeita ao ponto número 3, referente à ordem de trabalhos prevista para a Sessão de 
Plenário de dia 7 de dezembro de 2016 foi aos elementos do NE dado conhecimento do pedido de 
adesão ao CLASF das entidades sem fins lucrativos Associação Real Sensations (MGD 19246 e 18558) e 
Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social_FADS (MGD 32545) que seriam convidadas a participar 
no referido plenário apresentando a entidade e a intervenção que desenvolviam ou pretendiam 
desenvolver a nível concelhio. 
  
Foi ainda dado conhecimento que face à proximidade do pedido de parecer da FADS e a realização da 
sessão de plenário seria a aprovação do parecer a emitir submetida a votação em sede de sessão de 
plenário (ULDM de Milreu – Pedido de parecer Prestação de Serviço de Apoio Domiciliário). 
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Data Elaboração do relatório 30/11/2016 

Assinatura do Responsável ANDREIA TAVARES CORREIA 

…/… 
 
Como quarto ponto da ordem de trabalhos do plenário sido comunicado aos membros do NE e face 
ao pedido efetuado pelo Presidente da AAPACDM Dr. Carlos Figueira  a este CLASF que seria efetuada 
pela entidade e junto dos parceiros a apresentação do Projeto “Lar Residencial e CAO da Associação 
Algarvia de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais”. 
  
A Apresentação da EME - Equipa Multidisciplinar para a Assistência a Vitimas de Tráfico do Algarve, 
encerraria os trabalhos, antes do espaço destinado às entidades para troca de informações rápidas, 
com uma apresentação sucinta da mesma e com uma simbólica sessão de Assinatura do Protocolo 
Rede Regional do Algarve de Apoio e Proteção às Vitimas de Tráfico; 
  
 
Relativamente ao ponto numero 1 da ordem de trabalhos e no que respeita ao pedido de emissão de 
parecer a este CLASF dirigido pela Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social tendo sido o mesmo 
emitido de seguida com base na analise da documentação/pedido de parecer rececionado. Foi ainda e  
antes do inicio da emissão de parecer dado conhecimento a todos os elementos presentes da troca de 
e-mails / informação prévia com a entidade requerente para complementaridade da informação 
necessária à emissão de parecer. 
 
Para a emissão do parecer Serviço de Apoio Domiciliário (ULDM de Milreu), conforme referido no 
memorando de apoio ao preenchimento da grelha tendo o núcleo executivo do CLASF baseado o 
parecer emitido na informação para o efeito cedida pela Fundação Algarvia de Desenvolvimento 
Social por oficio a 16.11.2016 e por e-mail a 25.11.2016 a assim como nas orientações de 
apoio/trabalho à emissão de pareceres disponibilizadas on-line pelo Programa Rede Social.  
 
A fundamentação favorável atribuída (72,00 de pontuação) foi enquadrada no Diagnóstico Social do 
Concelho de Faro (aprovado a 14/05/2009) e igualmente nos indicadores qualitativos e quantitativos 
fruto do trabalho de atualização dos instrumentos de planeamento estratégico Diagnóstico Social em 
redação e Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Faro 2015-2020 (Draft pré-aprovado a 
04.12.2014), Memorando de Apoio ao preenchimento da grelha, em anexo. 
 
A sessão foi encerrada com a comunicação de que em futura sessão de plenário seria novamente 
(re)eleito o nucleo executivo pelo que as entidades que no momento a integram poderiam ate ao 
momento analisar a possibilidade de manterem ou não a sua disponibilidade.  
 

Conforme procedimento regular as informações emitidas ficaram de posteriormente ser submetidas a 
aprovação e conhecimento dos restantes parceiros do CLAS. 
 
Não havendo lugar a mais nada a tratar foi encerrada a sessão e comunicado aos presentes que o 
referido registo junto com a folha de presenças e as informações emitidas seguiriam para a 
presidência do CLASF (Art.º 40 do Regulamento interno CLASF) e seriam colocadas a votação na 
próxima sessão de plenário prevista para o dia 7 de dezembro pelas 10h00 no salão nobre da Câmara 
Municipal de Faro. 
 



                                                                                                    

                                                                                           3/2

 
ANEXO I: LISTA DE PRESENÇAS ASSINADA E DIGITALIZADA 

 





1

Andreia Correia

De: Serviço de Ação Social
Enviado: sexta-feira, 25 de novembro de 2016 10:43
Para: sandra.marques@fundacao_algarvia.pt
Cc: Ana Sofia Cavaco Samorano Pina; Andreia Correia
Assunto: Emissão de parecer | SAD |Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social | MGD 31258.
Anexos: FADS Parecer Equipamentos_Respostas CLAS - DL 64-2007_Maio 2008.xls

Boa tarde Dr.ª Sandra Marques  

  

Conforme contato telefónico e no seguimento do solicitado Parecer ao Conselho Local de Ação Social de Faro ULDM 

de Milreu, em Estoi “Prestação de Serviço de Apoio Domiciliário”, vimos pelo presente solicitar a V. melhor 

colaboração no preenchimento e devolução da Ficha em anexo (devidamente assinada), bem como, a cedência de 

um sucinto texto descritivo, com cedência de  informação adicional sobre: 

  

•         O número de utentes a beneficiar do serviço/resposta SAD; 

•         a intenção de celebrar/alargar acordo de cooperação com a segurança social;  

•         a criação ou não de novos postos de trabalho ou manutenção de postos de trabalho já existentes, incluindo 

a intenção ou não, de realização de ações de qualificação a ministrar aos referidos recursos humanos;  

•         quais os meios de divulgação da resposta previstos (com indicação ou não da inclusão do sistema de 

informação da rede social); 

•         a identificação das parcerias estabelecidas/a estabelecer e das respetivas responsabilidades; 

•         a identificação da(s) fonte(s) da sustentabilidade futura. 

  

Entre outras informações que considerem pertinentes e que nos permita preencher a grelha de emissão de 

pareceres do programa rede social.  

  

Gostaríamos ainda de, pese embora esclareçam que o “SAD funcionará integrado na ULDM de Milreu, com uma 

utilização comum de áreas funcionais, não necessitando por esse motivo de area adicional”, que nos referissem se a 

implementação da presente resposta  implicará obras de construção ou alteração. 

  

Mais informamos que no próximo dia 30 de novembro reunirá o Núcleo Executivo reunirá para a Emissão do 

referido parecer pelo que seria desejável rececionar até ao final da manhã de dia 29 os esclarecimentos adicionais e 

a ficha em anexo. 

  

Sem outro assunto de momento e atempadamente grata pelos esclarecimentos prestados.  

  

Pela Rede Social de Faro. 

  

Andreia Tavares Correia 
 

  
Coordenadora NE Conselho Local de Ação Social de Faro 
Técnico Superior - Sociologia 

  

  

  

Câmara Municipal de Faro 
   

Praça José Afonso nº 1 
  

dase@cm-faro.pt / accorreia@cm-faro.pt  

8000-173 Faro, Portugal Tel.: 289 870869 http://www.cm-faro.pt 
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