
CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

 
 

Conselho Local de Ação Social 
 

Ata nº75 
 
 
Realizou-se no dia 15 de Dezembro de 2017, nas instalações da Biblioteca Municipal 
Fernando Piteira Santos, a septuagésima quinta 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 do Diagnóstico Social 2017- Apreciação e votação; 
3) Informação sobre a operacionalização do Programa Operacional de Apoio às 

Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC); 
4) Informação resultados da Campanha Seja Solidário; 
5) CLDS 3 G – apresentação dos dados da execução;  
6) Proposta de calendarização das reuniões do Núcleo Executivo e das Sessões 

Plenárias do CLAS; 
7) Assuntos diversos. 

 
A Sr.ª Presidente da CMA, Dra. Carla Tavares deu início à reunião, dando as boas 
vindas aos parceiros e fazendo a apresentação da nova presidente do CLAS, a Dra. 
Susana Santos Nogueira. Deu também algumas informações de caráter geral, 
nomeadamente: 
- Vai ser iniciada a construção de dois centros de saúde no município – freguesias da 
Venteira e Águas Livres – com 4 unidades de saúde familiar. O prazo de execução da 
obra é de 10 meses; 
- Descentralização de competências para as câmaras municipais – o processo ainda 
está longe de ser concluído, sendo que as áreas da Saúde e Ação Social são as 
prioritárias para a cidade; 
- O orçamento municipal 2018 já foi aprovado – A Câmara mantém uma boa situação 
financeira. 
 
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira, pediu para ser feita uma 
alteração à ordem de trabalhos – passar o ponto nº5 para o ponto nº3, tendo esta 
alteração sido aprovada por unanimidade. 
 
Passou-se assim à votação da ata da sessão plenária anterior. Não havendo alterações 
a assinalar, a ata foi aprovada por maioria, com uma abstenção. 
 
Seguidamente, a Dra. Rute Gonçalves fez uma apresentação do Diagnóstico Social 
2017, para apreciação e votação, tendo sido focadas as seguintes áreas (apresentação 
em anexo): 
- Demografia; 
- Contextualização económica e emprego; 
- Saúde; 



- Educação/Formação; 
-Habitação; 
- Proteção social e intervenção comunitária; 
- Segurança. 
 
A propósito deste documento, foram levantadas algumas questões pelos parceiros, 
nomeadamente: 
- Lurdes Ferreira da Associação Feixe Luminoso questiona sobre os dados do 
absentismo escolar, na medida em que se trata de uma problemática importante; 
- O Professor Rui Fontinha do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste refere que os 
números do absentismo escolar têm vindo a melhorar nos últimos anos. Referiu 
também que é uma preocupação a questão da falta de resposta de creche e de pré-
escolar - há muitas crianças que ficam de fora destas respostas; 
- A Dra. Ana Corte do ISS – I.P. refere que a partir de setembro de 2017 e por via da 
nova legislação, verificou-se um aumento do número de beneficiários de RSI; 
- A Dra. Marta Gonçalves da Equipa de Tratamento da Amadora, mostrou bastante 
preocupação com a situação dos sem-abrigo na cidade; refere que o número de 
toxicodependentes nesta situação tem aumentado e que faltam respostas para esta 
população nomeadamente ao nível do acolhimento e da higiene (balneários e que esta 
população não tem sido alvo de intervenção. A este propósito a Dra. Ana Moreno 
informou que a CMA sempre dinamizou projetos junto deste grupo da população e em 
2017 estabeleceu uma parceria com a Comunidade Vida e Paz. No próximo ano existirá 
um espaço de acolhimento destas pessoas e também um balneário. Informou ainda 
que nessa mesma noite se irá realizar o Jantar de Natal para a população sem-abrigo, 
na escola Santos Mattos, pelas 19.30H. Vai ser possível durante a iniciativa fazer a 
higiene pessoal, trocar de roupa e a Associação Olhar com Saber estará presente com 
serviços de corte de cabelo e barba. A AJPAS também estará presente para a 
realização de rastreios de saúde; 
- A Dra. Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina de Água partilhou uma 
preocupação com a redução do número de pessoas apoiadas pelas Cantinas Sociais – 
esta tem sido uma resposta muito importante para as famílias que não têm condições 
para confecionar refeições em casa. É fundamental encontrar uma resposta alternativa 
para estas situações; 
- A Dra. Elisabete Costa da Quinta de S. Miguel reforça esta preocupação e relembra 
que os protocolos das cantinas sociais formalmente vão terminar no dia 31/12/17 e 
que ainda não há qualquer orientação relativa ao ano de 2018. A propósito desta 
questão, a Dra. Ana Corte do ISS – I.P. informou que todas estas questões 
relacionadas com as cantinas sociais estão a ser refletidas e analisadas a nível superior 
para tentar encontrar as melhores soluções para estes problemas, mas que em janeiro 
de 2018 se manterá o número de utentes que estiveram a ter apoio em dezembro de 
2017. 
 
Não havendo mais questões sobre o Diagnóstico Social, passou-se à votação do 
documento, tendo este sido aprovado por unanimidade. 
 
Seguidamente passou-se ao ponto da apresentação dos dados de execução do CLDS 
3G. O Dr. Pedro Santos da SCM Amadora, apresentou os resultados da avaliação do 
projeto (apresentação em anexo) e passou também um pequeno vídeo ilustrativo de 
uma iniciativa de Responsabilidade Social na Escola Mães de Água, com parceria da 
Leroy Merlin (Grupo AKI). 
 
A propósito do trabalho desenvolvido pelo CLDS 3G, a Dra. Ana Venâncio, Presidente 
da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, referiu que o projeto tem sido uma 
enorme mais-valia para o território, nomeadamente através de uma parceria muito 



sólida com o Agrupamento de Escolas Mães de Água e uma boa articulação com os 
técnicos da Junta de Freguesia e do GAIVA. 
 
Seguidamente, a Dra. Ana Moreno fez a apresentação dos resultados da Campanha 
de recolha de bens “Seja Solidário”.  
A campanha realizou-se de 9 a 14 de outubro com recolha realizada entre parceiros do 
CLAS e no dia 14 de outubro em várias Lojas Pingo Doce da Amadora (uma por 
freguesia). 

• Envolvimento de 22 parceiros (6 empresas) e 94 voluntários/as; 
• Recolha de 3,8 toneladas de alimentos; 
• Recolha de 700 produtos de higiene de bebé, pessoal e do lar. 

 
Tendo em conta as 5 edições da campanha já realizadas, a que conseguiu mais 
quantidade de produtos foi a de Março de 2017. 
Os bens recolhidos são geridos pelas Comissões Sociais de Freguesia e constituem um 
complemento importante para as famílias que necessitam de apoio alimentar de 
emergência. 
 
De seguida a Dra. Elsa Santos da Cruz Vermelha Portuguesa passou à apresentação 
do Programa Operacional de Apoio às pessoas mais carenciadas – POAPMC 
(apresentação em anexo). 
O programa tem 24 meses de execução (vai terminar em 2019) e vai abranger 1126 
pessoas, cerca de 386 famílias (mais cerca de 10% em relação ao número inicialmente 
definido pelo ISS – I.P.). O pólo de distribuição é o Espaço Solidário no Casal da Mira, 
espaço este que teve de ser adaptado pela Câmara Municipal para poder ter as arcas 
frigoríficas necessárias para a conservação dos produtos frescos. 
 
A sinalização das famílias beneficiárias foi feita em articulação com as equipas de RSI, 
tendo existido vários constrangimentos no registo das famílias na plataforma 
informática da Segurança Social, o que fez com que todo este processo se atrasasse.  
A distribuição dos alimentos às famílias vai ter inicio hoje (15/12). 
 
Passou-se de seguida à apresentação da proposta de calendarização das reuniões de 
NE e das duas sessões plenárias obrigatórias do CLAS. Não havendo qualquer 
manifestação contra, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
Relativamente aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Diana Correia da Fundação Afid, apresentou aos parceiros o novo projeto da 
Unidade de Neuroestimulação, resposta para pessoas com demências. Trata-se de uma 
candidatura ao Prémio BPI Sénior, com capacidade para 25 pessoas, integrada na 
resposta de ERPI, que vai abrir no dia 2 de janeiro de 2018, com o horário das 7.00H 
às 22.00H de segunda a sábado (apresentação em anexo); 
- O Prof. Rui Fontinha do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste convidou os 
parceiros a estarem presentes no Sarau de Ginástica que vão realizar no dia 16/12; 
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira, relembrou que na 
véspera de Ano Novo se vai realizar mais uma vez a corrida de S. Silvestre, apelando à 
participação de todos. Para finalizar a reunião fez um agradecimento à Dra. Natália 
Sá da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, pelo contributo que deu ao NE durante o 
ano de 2017. 
 
 
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas. 


