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Ata nº76 
 
 
Realizou-se no dia 2 de Março de 2018, nas instalações da Fundação Afid Diferença, a 
septuagésima sexta 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 Relatório de Execução do Plano de Ação 2017 e Plano de 

Desenvolvimento Social e Saúde 2015/17 - Apreciação e votação; 

3) Apresentação do Plano de Desenvolvimento Social e Saúde 2018/25 - 

Apreciação e votação; 

4) Eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no Núcleo Executivo 

do CLAS;  

5) Adesão de Instituições ao CLAS – Comunidade Vida e Paz e Associação FEH; 

6) Apresentação do Projeto “Conhece-me antes de me odiares” no âmbito do 

Fundo de Apoio à Estratégia para a Integração das Comunidades Ciganas - 

Cooperactiva;  

7) Assuntos diversos. 

 
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira deu início à reunião, 
dando as boas vindas aos parceiros e solicitando que fosse feita uma alteração à 
ordem de trabalhos – passar o ponto nº5 para o ponto nº4, tendo esta alteração sido 
aprovada. 
 
Passou-se seguidamente à votação da ata da sessão plenária anterior. Não havendo 
alterações a assinalar, a ata foi aprovada por maioria. 
 
Seguidamente, a Dra. Ana Moreno fez a apresentação do Relatório de Execução do 
Plano de Ação 2017 e do PDSS 2015-17, tendo sido focadas as seguintes áreas 
(apresentação em anexo): 
- Metodologia; 
- Taxa de execução por eixo de intervenção; 
- Taxa global de execução; 
- Avaliação do CLAS e do NE; 
- Execução do PDSS 2015-17. 
 
Não havendo questões sobre o documento, passou-se à votação, tendo este sido 
aprovado por unanimidade. 
 
Seguidamente a Dra. Ana Moreno apresentou as principais linhas estratégicas do 
Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde para o período 2018-2025 (apresentação 
em anexo). Foram apresentadas as seguintes áreas: 



- Metodologia; 
- Enquadramento da intervenção; 
- Apresentação dos eixos e áreas de intervenção; 
- Monitorização e avaliação. 
 
Não havendo questões sobre o documento, passou-se à votação, tendo este sido 
aprovado por unanimidade. 
 
Seguidamente e em conformidade com o pedido de alteração da ordem de trabalhos, 
passou-se à adesão de instituições ao CLAS da Amadora. 
A Comunidade Vida e Paz e a Associação Feh – Espaço Horus fizeram uma breve 
apresentação do trabalho que desenvolvem no município. 
Passou-se de seguida à votação tendo a adesão das duas instituições sido aprovada 
por unanimidade. 
 
De seguida, passou-se à eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no 
NE do CLAS. O Dr. Miguel Alves da SCMA, informou os presentes que apesar de a 
instituição ter apresentado candidatura não vai avançar e por isso não irá a votação, 
na medida em que a SCMA já foi representante das instituições no NE e a direção 
considera que deve haver rotatividade. Contudo manifestou disponibilidade para 
colaborarem no que for necessário. 
 
As entidades candidatas – SFRAA – Quinta de S. Miguel e Cruz Vermelha Portuguesa – 
fizeram uma breve apresentação do seu trabalho. Procedeu-se de seguida à votação, 
através de voto secreto, tendo votado apenas as entidades sem fins lucrativos. 
Votaram 20 entidades. 
 
Os resultados apurados foram os seguintes: 
- SFRAA – Quinta de S. Miguel - 13 votos; 
- Cruz Vermelha Portuguesa – 7 votos. 
 
Assim, foi eleita para representar as entidades sem fins lucrativos no NE do CLAS, a 
SFRAA – Quinta de S. Miguel, por um período de 2 anos. 
 
De seguida a Dra. Elsa Figueiredo da Cooperativa apresentou o projeto “Conhece-
me antes de me odiares” para intervenção com a população cigana do bairro do 
Zambujal. Trata-se de uma candidatura aprovada com vários parceiros da freguesia de 
Alfragide, ao FAPE – Fundo Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das 
Comunidades Ciganas, com um financiamento de €5000, cujo principal objetivo é a 
promoção de uma maior conhecimento entre as comunidades cigana e não cigana. Irá 
ser promovido um programa de formação específico sobre história e cultura ciganas, 
apostando no envolvimento direto de pessoas ciganas na implementação das ações. 
 
Relativamente aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- CLDS 3G. “Consigo” - A Dra. Odete Mota Feliz, em representação do coordenador 
do CLDS deu conhecimento ao plenário do pedido de parecer efetuado ao NE do CLAS 
para autorização de transição de saldos do projeto para 2018 e apresentação dos 
dados de execução de 2017 do projeto; 
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, informou que a Campanha de 
recolha de bens “Seja Solidário” vai-se realizar de 2 a 7 de abril, sendo a recolha 
efetuada nas lojas Pingo Doce no dia 7/04; 
- O Dr. Jaime Santos da OMEP demonstrou grande preocupação com a situação dos 
jovens que não estão a estudar nem estão integrados no mercado de trabalho do 
município; há uma necessidade de encontrar formas de financiamento para estes 



jovens que querem ingressar no ensino superior e que não têm capacidade financeira 
para o fazer; 
- A Sra. Presidente da CPCJ Amadora, Dra. Filipa Domingos, relembrou que se 
aproxima o mês de Abril, Mês da prevenção dos maus tratos da infância e Juventude, e 
que à semelhança de anos anteriores estão já agendadas algumas atividades para 
assinalar o mês: “Laço Humano” vai ser realizado no dia 12 de Abril, nas várias 
Comissões Sociais de Freguesia; Realização do VI Seminário sobre Proteção à Infância 
e Juventude:  A Criança e direito a ser Amada, no dia 18 de abril e exposição de 
trabalhos produzidos no âmbito do Concurso de Pintura pelos alunos das escolas do 
concelho durante todo o mês; 
- Lurdes Ferreira, da Associação Feixe Luminoso, informou que se vai realizar no 
próximo dia 10 de março, pelas 14.30H, nas instalações da associação, um 
encontro/debate sobre a temática da eutanásia. 
 
 
 
Sem mais assunto, a sessão terminou às 11.30 horas. 


