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MEMORANDO DE APOIO À EMISSÃO DE PARECER 
Reunião NE de 05/12/2013 

Alargamento de resposta social de creche a valência de Jardim de Infância no Centro de Bem Estar 
Infantil da Falfosa - CASCD – Centro de Ação Social e Desporto dos Trabalhadores da Saúde e 
Segurança Social do Distrito de Faro 
 

Para a emissão do parecer que se expõe no presente memorando, o núcleo executivo do CLASF baseou-se na 

informação cedida pela direção do CASCD e na informação que consta nas orientações de apoio/trabalho à 

emissão de pareceres disponibilizado on-line pela Rede Social, bem como nos Documentos Estratégicos 

concelhios, a saber, Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social do concelho de Faro 2008-2013 

(Documento Carta Social aprovado a 14/05/09) e Plano de Ação 2013, aprovado a 3 de Dezembro de 2012. 

 

A fundamentação favorável atribuída (63,45) foi igualmente enquadrada na Carta Educativa (2012-2017) do 

concelho de Faro e consequente 4.º relatório de atualização e monitorização (ano 2012/13), por se ter 

considerado importante complementar com outros documentos estratégicos concelhios em vigor dado que os 

mesmos complementam a Carta Social do Concelho que se encontra atualmente em processo de atualização. 

 

Assim no que concerne às problemáticas e aos eixos estratégicos dos instrumentos de Planeamento concelhio 

em vigor, a saber na Carta Social do Concelho de Faro (Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social 2008-

2013, aprovados a 14 de maio de 2009) e no Plano de Ação 2013 (aprovado a 3 de dezembro de 2012): 

 

No âmbito da rede de equipamentos e serviços no que concerne a equipamentos e respostas sociais de apoio à 

1ª infância evidenciam-se que os equipamentos de ensino, nomeadamente, os de apoio à 1ª infância e de 

atividades de tempos livres, são manifestamente insuficientes, tendo sido a carência deste tipo de 

equipamentos que foi por diversas vezes identificada, particularmente, nas freguesias semi-urbanas e rurais, o 

que faz com que estes equipamentos sejam ao nível das políticas sociais e de educação, considerados uma 

prioridade concelhia. 

 

Considerando a definição atribuída à resposta social em causa: “JARDIM-DE-INFÂNCIA / ESTABELECIMENTO DE 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR é uma resposta, desenvolvida em equipamento, vocacionada para o desenvolvimento 

da criança, proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família”. 

 

Considerando ainda, que de acordo com a Carta Social do Concelho de Faro (Diagnóstico e Plano de 

Desenvolvimento Social 2008-2013, aprovados a 14 de maio de 2009) a taxa de cobertura em equipamento de 

Jardim-de-infância situar-se-á em 68,3%, registando-se um contributo da rede privada em 23,3% do total de 

lugares existentes. Quando se procura dar cobertura a toda a população em idade de pré-escolar, conclui-se que 

o concelho está muito aquém do desejável. 

 

Relativamente à dispersão geográfica deste equipamento pela área administrativa do concelho, tendo por 

referência a freguesia de localização do mesmo, verifica-se a mesma assimetria de distribuição espacial, com um 

maior défice nas zonas rurais e na freguesia de Montenegro. 

 

Estima-se que a disparidade da cobertura face à necessidade se acentue à semelhança da resposta creche dado 

o aumento populacional não considerado nas freguesias periféricas, Montenegro, Conceição de Faro, Estoi e 

Santa Bárbara de Nexe. 
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A resposta social em apreço vai também de encontro às problemáticas e aos eixos estratégicos do documento 

estratégico concelhio Plano de Ação 2013 (aprovado em Plenário a 3 de dezembro de 2012), mais 

concretamente no Eixo 2 “Aumentar a oferta de equipamentos e serviços sociais”, ação estratégica “aumento da 

capacidade da rede de equipamentos de apoio à 1ª infância”. 

 

No que concerne à Carta Educativa (2012-2017) podemos salientar que "A Rede de Educação Pré-Escolar do 

Concelho apresenta uma oferta muito deficitária, com principal incidência na rede pública, face à crescente 

procura que se tem vindo a registar. Apesar de a Rede Social, constituída por IPSS's e Associações, disponibilizar o 

maior número de vagas, comparativamente às Redes Pública e Privada, a crescente procura reforça a 

necessidade de se disponibilizarem mais vagas, principalmente na Rede Pública, pois o agravamento da situação 

económica também compromete  a disponibilidade financeira das famílias para procurarem outras opções."  

  

Tendo ainda em conta que a Carta Educativa e o consequente 4.º relatório de atualização e monitorização (ano 

2012/13) fundamentam a necessidade de ampliar a Escola EB1 de St.ª Bárbara de Nexe com mais uma sala de 

pré-escolar, de modo a colmatar as necessidades decorrentes da crescente dificuldade dos pais  para integrar os 

filhos, em idade pré-escolar, nas ofertas existentes. 

  

Importa ainda notar que a disponibilização de equipamentos e condições que viabilizem a integração das 

crianças em idade pré-escolar também se enquadra na promoção da melhoria das condições de vida dos 

munícipes, nomeadamente os que habitam nesta área rural, criando assim condições para a fixação da 

população no território e contribuir para o desenvolvimento salutar das crianças que fazem parte das gerações 

vindouras de cidadãos. 

  

De igual modo deve ser tido em linha de conta que a educação pré-escolar abarca um período fulcral do 

desenvolvimento humano, no âmbito do qual se devem processar aprendizagens com efeito irreversível e 

estimular a dimensão cognitiva, de modo a preparar as crianças para a sua formação enquanto pessoas, para o 

seu processo de socialização e para ingressar no ensino primário. A defesa da igualdade e o acesso equitativo às 

estruturas educacionais está, por isso, patente na importância de dotar o concelho de equipamentos específicos 

e adequados à educação pré-escolar. 

 

Alargamento de resposta social de creche a valência de Jardim de Infância no Centro de Bem Estar Infantil da 

Falfosa – CASCD 

 

Parecer Qualitativo: Favorável 

Parecer Quantitativo: 63,45 

 

Pertinência – Pontuação 100  

O NE considerou por unanimidade que a candidatura responde a uma necessidade de prioridade elevada (entre 

as mais urgentes e as mais importantes) diagnosticada e identificada instrumentos de Planeamento concelhio 

em vigor, a saber na Carta Social do Concelho de Faro (Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social 2008-

2013, aprovados a 14 de maio de 2009) e no Plano de Ação 2013 (aprovado a 3 de dezembro de 2012).  

 

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 na 

candidatura/projeto.  
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Concertação – Pontuação 0 

O NE considerou por unanimidade que a candidatura surgiu por iniciativa da entidade que a apresentou sem 

concertação com o CLAS. 

 

Parcerias – Pontuação 35 

O NE considerou por unanimidade que estão identificados na candidatura/projeto, os parceiros, mas não as 

responsabilidades ou os recursos a disponibilizar por cada um na concretização do projeto. 

 

Inovação – Pontuação 60 

O NE considerou por unanimidade que a candidatura integra elementos de inovação ou boas práticas já 

validadas e inexistentes no território (área geográfica de incidência do projeto). 

 

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/ou nacional). 

 

Empregabilidade – Pontuação 40 

O NE considerou por unanimidade que a candidatura/projeto mantém postos de trabalho existentes e prevê 

ações de qualificação dos recursos humanos. 

 

Sustentabilidade – Pontuação 70 

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

equilibrada maioritariamente por recursos privados da própria instituição ou de outras entidades privadas. 

 

Faro, 09 de Dezembro de 2013 

 

Pela Coordenadora do Núcleo Executivo do CLASF 

 

Mónica Aleixo 

Técnica Superior, Sociologia 

Divisão de Ação Social e Educação 


