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Ata nº74 
 
 
Realizou-se no dia 23 de Junho de 2017, nas instalações do Centro de Formação 
Profissional da Venda Nova, a septuagésima quarta 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) Aprovação da ata da sessão plenária anterior; 
2) Apresentação de resultados da Campanha de Recolha “Seja Solidário; 
3) Informações sobre o POAPMC – Programa Operacional de Apoio a pessoas mais 

carenciadas; 
4) Ponto de situação do PEES – Plano Estratégico para o Envelhecimento 

Sustentável; 
5) Apresentação do trabalho desenvolvido pelos Centros Locais de Apoio ao 

Migrante do Município no âmbito da candidatura ao Fundo Asilo, Migrações e 
Integração: Associação de Solidariedade Social Alto da Cova da Moura e AJPAS;  

6) Projeto “Beyond Silos” – Apresentação de dados de execução; 
7) Rastreio de Retinopatia Diabética – Apresentação da iniciativa pelo ACES 

Amadora; 
8) Assuntos diversos. 

 
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Carla Tavares deu início à reunião, dando as boas 
vindas aos parceiros e agradecendo ao IEFP pelo acolhimento da reunião. Tendo em 
conta a tragédia dos incêndios que no fim-de-semana passado assolaram a zona 
centro de Portugal, fez-se um minuto de silêncio pelas vítimas, algumas das quais 
viviam e trabalhavam no município. 
Dando continuidade à reunião, foi solicitado que se fizesse uma alteração à ordem de 
trabalhos, passando o ponto 7 para 2º lugar.  
 
Passou-se assim à votação da ata da sessão plenária anterior. Não havendo alterações 
a assinalar, a ata foi aprovada por unanimidade. 
 
De seguida, passou-se ao ponto da apresentação da iniciativa “Rastreio da Retinopatia 
Diabética”, pela Dra. Vanessa Gouveia, Diretora do ACES Amadora. O objetivo deste 
programa é fazer o rastreio desta doença a doentes diabéticos inscritos no Centro de 
Saúde. O rastreio iniciou a 5 de junho de 2017, e vai ocorrer em dois períodos 
temporais: 

• 1º período: 05.06.2017 a 28.07.2017 (39 dias) 
• 2º período: 18.09.2017 a 30.11.2017 (52 dias). 

 
O local de realização do Programa é na Sede do ACES Amadora, Piso 1. 
 
 



 
Seguidamente, a Dra. Ana Costa fez a apresentação dos resultados da Campanha de 
recolha de bens “Seja Solidário”.  
A campanha realizou-se de 27 de março a 1 de abril com recolha realizada entre 
parceiros do CLAS e no dia 22 de abril em várias Lojas Pingo Doce da Amadora (uma 
por freguesia). 

• Envolvimento de 38 parceiros (6 empresas) e 88 voluntários/as; 
• Recolha de 4,5 toneladas de alimentos; 
• Recolha de 900 produtos de higiene de bebé, pessoal e do lar. 

 
A campanha de outubro vai ser realizada de dia 9 a 14, estando a recolha nas Lojas 
Pingo Doce agendada para 14 de outubro. 
 
A Dra. Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina de Água sugeriu que a recolha no 
Pingo Doce pudesse ser feita mais no final do mês, mas a Dra. Ana Costa explicou 
que esta data foi escolhida para evitar sobreposição com a campanha de recolha de 
alimentos que vai ser realizada pela Cruz Vermelha Portuguesa, no último fim-se-
semana de outubro. 
 
De seguida, tomou a palavra a Dra. Ana Corte, Chefe de Setor do Serviço de 
Segurança Social da Amadora, que informou que relativamente ao POAPMC – 
Programa Operacional de Apoio às pessoas mais carenciadas (antigo FEAC), a 
candidatura apresentada pela CVP (em que esta entidade se candidatou como 
mediadora e distribuidora) foi aprovada, no entanto ainda não se sabe ainda quando 
será feita a distribuição dos alimentos aos polos. 
 
Seguidamente, o Dr. Juvenal Baltazar da Fundação Afid fez um ponto de situação 
do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do PEES – Plano Estratégico 
para o Envelhecimento Sustentável. Neste momento o documento está fechado e 
todos os eixos têm vindo a ser trabalhados nos vários grupos de trabalho existentes. 
Foram definidos indicadores e as metas temporais de avaliação e monitorização (2020, 
2022 e 2025). 
 
Passou-se de seguida, à apresentação do trabalho desenvolvido pelos Centros Locais 
de Apoio ao Migrante do Município no âmbito da candidatura ao Fundo Asilo, 
Migrações e Integração: Associação de Solidariedade Social Alto da Cova da Moura e 
AJPAS. A Dra. Rute Gonçalves fez um breve enquadramento da candidatura ao FAMI 
e o Dr. António Carlos da AJPAS e a Dra. Sara Miranda da ASSACM apresentaram 
o trabalho dos CLAIMS no Município. 
A propósito deste assunto, surgiram várias questões acerca da dificuldade de 
articulação das instituições com o SEF que continua a demorar muito tempo a fazer 
marcações de atendimentos e não consegue dar resposta às situações mais 
problemáticas e urgentes. 
 
A Dra. Vanda Simões da ASSACM informou que neste momento, o SEF faz parte do 
Grupo Local de acompanhamento do PMII e que tem participado nas reuniões, com o 
objetivo de se criar um canal mais direto para agilizar os casos mais urgentes 
sinalizados pelos parceiros. 
 
Passou-se de seguida à apresentação dos dados de execução do Projeto “Beyond 
Silos”. O Dr. Adriano Fernandes da SCMA apresentou aos parceiros os principais 
dados da avaliação do projeto piloto implementado na Amadora. 
 
 



 
 
 
Seguidamente passou-se ao ponto das informações diversas, tendo sido referidas as 
seguintes questões: 
- Dra. Ana Corte da Segurança Social informou que no âmbito do PROCOOP foram 
recebidas 1170 candidaturas, 117 das quais da área da grande Lisboa;  
- O Sr. José dos Reis da AMORAMA convidou todos os parceiros a participar na 5ª 
Caminhada da instituição que se vai realizar no dia 24 de junho; Fez também um 
agradecimento à CMA pela oferta do Kit do Boccia à instituição; 
- A Dra. Ana Esgaio do ISCSP veio apresentar ao CLAS e pedir a colaboração dos 
parceiros para a tese de Doutoramento em Serviço Social, sob o tema: “Perceções e 
práticas no âmbito da Responsabilidade Social”. Pretende envolver os técnicos de 
Serviço Social e de Politica Social das instituições. Durante o mês de julho, será 
aplicado um questionário e em setembro os resultados recebidos serão analisados e 
aprofundados. Os resultados finais do estudo, serão posteriormente apresentados em 
CLAS; 
- O Dr. Pedro Santos, Coordenador do CLDS 3G, apresentou a iniciativa “Mini Master 
para organizações sociais” que vão realizar em conjunto com várias organizações 
locais, com o objetivo de dotar as instituições de competências na área da gestão da 
economia social. 
 
  
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas. 


