MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 21/2013
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 17 de Junho de 2013

SAUDAÇÃO
Lançamento da 1ª Pedra da Creche “O Início”- SDUB «Os Franceses»
A carência de respostas sociais na área da infância, pessoas idosas, pessoas com deficiência é
reconhecida por todos.
O PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – já permitiu, a nível
nacional, financiar 614 projetos, com um total de 34 221 novos lugares, num investimento
total superior a 420 milhões de euros, 212 dos quais correspondentes a financiamento público.
O total de projetos representa a criação de quase 10 mil novos postos de trabalho.
O programa PARES representou uma estratégia de investimento em equipamentos sociais, de
acordo com as necessidades das diferentes regiões do país, preconizando o alargamento da
rede de equipamentos sociais, contemplando o financiamento de projetos dirigidos,
nomeadamente, às crianças, através da criação de creches.
A criação destas infraestruturas sociais possibilitará a concretização de uma melhor conciliação
entre a vida profissional e familiar.
No âmbito do PARES, só na área da infância foram aprovadas 349 novas creches, que se
traduzem em mais de 15 926 novos lugares em creche.
No distrito de Setúbal, o PARES, nas suas três fases, permitiu a aprovação de 53 candidaturas,
criando 984 novos postos de trabalho. Estas novas respostas sociais representaram para o
Distrito quase 38 milhões de euros de investimento global, 18 milhões dos quais referentes a
investimento público.
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Na área da infância, no nosso Distrito foram aprovadas 42 novas creches, representando mais
de 2 mil lugares.
No concelho do Barreiro foram aprovadas seis candidaturas à 3ª fase do PARES. Tendo sido o
concelho do distrito de Setúbal com mais candidaturas aprovadas.
As candidaturas da Santa Casa da Misericórdia, Centro de Acção Social de Palhais, SDUB "Os
Franceses", Cantinho Alegre da Infância, Grupo Desportivo Operário "os Vermelhos", CATICA,
Centro Comunitário de Coina, representaram um montante global de investimento público de
cerca 2 milhões de euros. A criação desta resposta social significou um aumento de 386 vagas
de creche e 225 do pré-escolar, aumentando em mais do dobro a oferta em creche na rede
solidária na nossa cidade.
Atualmente, encontra-se em funcionamento 4 dos projetos contemplados pelo programa
Pares.
No passado dia 14 do corrente mês decorreu o lançamento de mais um dos projetos
contemplados pelo programa Pares, tendo sido lançada a 1ª pedra da Creche “ O Início”- SDUB
«Os Franceses».
A nova Creche «O Início» vai contribuir para criar 21 novos postos de trabalho e prevê a
criação de 66 lugares, para crianças entre os 4 meses e 36 meses.

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária, a 17 de Junho de
2013, saúda:
 A SDUB-“Os Franceses” pelo lançamento da 1ª pedra da Creche “ O Início”, cujo
projeto foi aprovado pelo programa Pares;
 Todas as instituições do concelho, bem como todos aqueles que direta ou
indiretamente, com muito esforço e espírito abnegado à causa social, permitiram que
a construção destes projetos de resposta social fosse uma realidade
Aprovada por unanimidade
O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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