REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 256
Realizou-se no dia 23 de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na Divisão de
Intervenção Social, uma reunião ordinária de Núcleo Executivo do Conselho Local de
Ação Social da Amadora.
Estiveram presentes na reunião Susana Santos Nogueira, Presidente do CLAS, Ana
Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute Gonçalves e Ana Costa, técnicas de
apoio ao NE, Cátia Reis do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, Maria de Jesus Santos,
da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, Conceição Santos do ACES Amadora
e Elisabete Costa da SFRAA – Quinta de S. Miguel.
Não estiveram presentes, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais e Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de Emprego da Amadora.
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião, com a apresentação da versão final do
regulamento Interno do CLAS, já com todas as alterações propostas pelo NE
incorporadas. Esta proposta será apresentada aos parceiros para validação na próxima
sessão plenária do CLAS (dia 14 de dezembro).
De seguida, a Dra. Ana Costa apresentou a versão final do fluxograma de
procedimentos de intervenção com a população sem-abrigo. Este documento foi
revisto em reunião com os parceiros envolvidos e também terá de ser validado pelos
parceiros do CLAS. No que diz respeito à caraterização deste grupo, o recenseamento
realizado em 2018 refere cerca de 40 pessoas identificadas e cerca de 90% têm
consumos (são toxicodependentes).
Passou-se seguidamente à definição da ordem de trabalhos da sessão plenária de
CLAS, a realizar no próximo dia 14 de dezembro:
1) Aprovação das atas das sessões plenárias anteriores;
2) Proposta de alteração ao Regulamento Interno do CLAS;
3) Apresentação do Fluxograma de procedimentos para a intervenção com a
população sem-abrigo no âmbito da ENIPSA;
4) Apresentação da execução dos Projetos Escolhas 6G a decorrer no território:
2BRAVE; Loja Mira jovem; Do outro Lado do bairro; Percursos Acompanhados e
a Rodar no bairro;
5) Calendário das reuniões do CLAS e NE para 2019;
6) Assuntos diversos.
Existem pedidos de adesão ao CLAS por parte de 4 instituições, no entanto como é
necessário esclarecer previamente algumas questões, foi decidido que este ponto
passará para a primeira sessão plenária do CLAS de 2019.

Foi solicitado aos parceiros que caso queiram acrescentar algum ponto à ordem
trabalhos, devem fazê-lo até ao próximo dia 5 de dezembro.
A Dra. Ana Costa passou a apresentar os resultados (ainda provisórios) da Campanha
de Recolha de Bens “Seja Solidário”. Até agora apenas 4 Juntas de Freguesia
forneceram dados, com um total de cerca de duas toneladas de alimentos recolhidos.
Tem havido um envolvimento cada vez menor dos parceiros do CLAS nos últimos anos,
assim como de empresas (este ano apenas participaram 3).
Neste sentido, foi proposto que se mantenham as recolhas nas Lojas Pingo Doce duas
vezes por ano mas que se envolvam os parceiros do CLAS apenas numa.
No que diz respeito à articulação com as Lojas Pingo Doce, esta não sido muito ágil,
nomeadamente no que diz respeito à marcação das datas da recolha. Foi sugerido que
se agende uma reunião com os responsáveis do Grupo Jerónimo Martins para poder
agilizar esta questão.
A Dra. Ana Moreno, referiu de seguida, as Comemorações do 10º Aniversário do
Banco Local de Voluntariado da Amadora. No dia 5 de dezembro, Dia Internacional dos
Voluntários, vai ser realizada nos Recreios da Amadora, uma homenagem aos
voluntários da cidade e uma conferência sobre a importância do voluntariado nas suas
várias vertentes. Haverá também um momento musical pela Orquestra Geração.
Seguidamente, a Dra. Ana Costa falou sobre as candidaturas ao Programa “Escolhas
7G” que o ACM já anunciou que irão sair brevemente (ainda não foram definidas as
datas).
Ao nível local e na medida em que o NE do CLAS terá de emitir pareceres, têm que ser
definidos os procedimentos ao nível do CLAS e das CSF, nomeadamente:
1) Concertação de candidaturas em sede de CSF – Devem ser discutidas em sede
de CSF as propostas de candidaturas, bem como deve ser decidido em
conjunto quais são as entidades que apresentam mais condições para serem
promotoras dos projetos; Cada território deverá apresentar apenas uma
candidatura;
2) Os pareceres do NE às candidaturas serão dados com base na grelha de
avaliação de projetos de ISS. Esta grelha e os respetivos critérios de avaliação
deverão ser dados a conhecer com antecedência às organizações.
Por último, no ponto dos assuntos diversos foram abordadas as seguintes questões:
- A Dra. Ana Moreno deu informação sobre o Desemprego na Amadora (dados
relativos a 2018 enviados pela Dra. Sónia Miranda do Centro de Emprego da
Amadora). Assim existem 4418 desempregados inscritos no Centro de Emprego, sendo
que as freguesias com maior número de desempregados são a Mina de Água e as
Águas Livres. Regista-se um decréscimo no número de desempregados em relação a
2017.
Dado que as CSF estão neste momento a elaborar os seus diagnósticos locais e a
construir os seus planos de ação, estes dados deverão ser partilhados com todos os
parceiros;
- A Dra. Ana Moreno informou também que a autarquia aderiu ao Ano Internacional
da Colaboração (2019) com a realização de 5 iniciativas em várias áreas de intervenção
da Rede Social. A abertura oficial do ano vai ser realizada numa sessão de
apresentação a realizar no dia 4 de janeiro em Lisboa.

Para assinalar a abertura oficial do ANC e também para comemorar os 16 anos da
implementação da Rede Social mo município, irá ser realizada uma iniciativa no dia 21
de fevereiro;
- No que diz respeito ao PEES, foi assinado por mais 15 novas entidades o Pacto de
compromisso. Nesta fase irá ser feita uma atualização dos contactos dos parceiros
envolvidos e um apelo para que os que têm estado menos presentes possam participar
mais ativamente (como é o caso das Juntas de Freguesia);
- Dia 14 de dezembro vai-se realizar o jantar dos Sem-abrigo com a parceria da
Comunidade Vida e Paz;
- Dia 15 de dezembro via-se realizar a Festa de Natal para a população sénior do
município, no Cine-Teatro D. João V, com a apresentação de espetáculo do Quórum
Ballet.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30.

