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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata n.º71
Realizou-se no dia 30 de Junho de 2016, nas instalações da Fundação Afid, a
septuagésima primeira Sessão Plenária do Conselho Local de Ação Social da Amadora.
Participaram na sessão os membros do Núcleo Executivo e parceiros do CLAS (listagem
de participantes em anexo).

Esta sessão teve como agenda de trabalhos:
1)
Apreciação para votação das atas das sessões plenárias anteriores;
2)
Adesão de novas instituições ao CLAS: ARQA - Associação de Arqueologia e
Proteção do Património da Amadora; Universidade da Amadora para a Terceira Idade e
Agrupamento 1268 Reboleira – Corpo Nacional de Escutas;
3)
Apreciação para votação do Regulamento do “Fórum Sénior da Amadora”;
4)
Apresentação do Projeto “Amasénior Bem-Estar – Complementos de SAD” –
Associação Olhar com Saber;
5)
Informações Diversas.
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha deu inicio à reunião, fazendo uma
alteração à ordem de trabalhos, nomeadamente no ponto 3, solicitando que se
alterasse o texto para “apreciação da proposta de regulamento”.

Passou-se de seguida à votação da ata da sessão plenária anterior, tendo sido
rectificado o nome do Dr. Paulo Alves do ISS. I.P, que se encontrava errado. Não
havendo mais alterações a ata foi aprovada por unanimidade.
De seguida, passou-se ao ponto da adesão de novas instituições ao CLAS: na medida
em que o Agrupamento 1268 Reboleira – Corpo Nacional de Escutas não pôde estar
presente na sessão, fizeram apenas a sua apresentação aos parceiros a UNIATI –
Universidade da 3ª Idade e a ARQA. Passou-se à votação pelos parceiros, tendo a
adesão das duas instituições sido aprovada por unanimidade.

Seguidamente, a Dra. Ana Moreno fez uma apresentação acerca do “Fórum Senior
da Amadora”, explicando quais os seus principais objetivos e metas a atingir, tendo
sido também apresentada a respetiva proposta de regulamento. Vários parceiros
levantaram questões, nomeadamente:
- Dra. Rute Julião da J.F. Mina de Água questionou se não faria sentido que as CSF
estejam representadas no Fórum;
- Lurdes Ferreira da Feixe Luminoso questionou se não se poderia integrar no fórum
o trabalho já desenvolvido pela Academia Sénior e sugeriu que a duração do mandato
dos seniores deveria ser de dois anos e não apenas de um;
- Isabel Pimentel da APRE! referiu que é fundamental assegurar o equilíbrio entre os
representantes (seniores e organizações) e garantir que a informa circula entre todos.

A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha, referiu que, na medida em que se
trata de um órgão consultivo e de auscultação não implicará muitas reuniões, daí terse proposto que o mandato durasse apenas um ano, para poder dar oportunidade a
vários seniores de participarem.
De seguida, a Dra. Adelaide Duarte da Associação Olhar com Saber apresentou o
“Projeto “Amasénior Bem-Estar – Complementos de SAD”. Trata-se de um projeto que
pretende possibilitar, aos munícipes com mais de 65 anos e baixos rendimentos, o
acesso a serviços na área do bem-estar, nomeadamente serviços de cabeleireiro,
manicure, pédicure, reflexologia e estimulação corporal, com possibilidade de serem
prestados no domicílio, sempre que necessário.

No que diz respeito ao ponto dos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes
questões:
-O Dr. Paulo Alves, do ISS – I.P deu algumas informações relativas aos apoios da
Segurança Social na Amadora, nomeadamente: existência de 41 instituições com
acordos de cooperação, abrangendo 6139 utentes; 144 novos acordos de cooperação,
abrangendo 20 respostas sociais; Informou também que vai ser renovado o protocolo
para a resposta Cantina Social. (526 refeições) referindo ainda a existência de 3
protocolos de RSI (1000 famílias);
- A Dra. Cristina Mora da AJPAS, informou que foi elaborada uma candidatura da
instituição para SAD (Março/Abril de 2017); A instituição continua a aguardar resposta
por parte do ISS – I.P.;
- A Dra. Lutegarda Justo da AFID informou que se irá realizar no dia 14 de Julho, no
Auditório Montepio em Lisboa, um evento sobre o tema sucesso das equipas das
organizações, com a participação dos oradores Jorge Sequeira e Helena Marujo;
- A Dra. Isabel Nascimento, da J.F. das Águas Livres informou da realização da II
Feira do Fumeiro a realizar de 22 a 25 de Setembro;
- A Dra. Elsa Figueiredo da Cooperativa informou os parceiros das tentativas que o
projeto Percursos Acompanhados tem feito para obter financiamento, após não ter
sido aprovado pelo Programa Escolhas 6G, fazendo também um apelo a todos os
parceiros para que possam dar um contributo para a manutenção do projeto;
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha, informou que vai ser realizada,
no próximo dia 11/07, na DIS uma ação de formação do ACM para técnicos das
instituições, sobre acolhimento de refugiados; Informou ainda que no âmbito do PEES,
foi realizada uma reunião com várias empresas da cidade para apresentação do plano
que foi um enorme sucesso, tendo as empresas muito interessadas em participar. A
adesão dos munícipes no envio dos postais foi muito grande, demonstrando um
enorme interesse da comunidade nestas questões do envelhecimento. O Plano
Estratégico para o Envelhecimento Sustentável será apresentado publicamente em
Outubro.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.30 horas.

