REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 258
Realizou-se no dia 25 de janeiro de dois mil e dezanove, às dez horas, na Divisão de
Intervenção Social, uma reunião extraordinária 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, técnica de apoio ao NE, Ana
Corte do ISS, I.P. - Serviço Amadora, Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina de
Água, Elisabete Costa da SFRAA – Quinta de S. Miguel, Filomena Pires, da Direção
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de
Emprego da Amadora Conceição Santos do ACES Amadora.
A Dra. Susana Nogueira deu início à reunião com o ponto da revisão da emissão de
pareceres às candidaturas ao Escolhas 7G.
Foram revistos os pareceres emitidos no passado dia 18 de janeiro, agora com base
nas candidaturas completas enviadas para o NE, tal como se pode verificar no quadro
abaixo:
Entidade
Cooptécnica –
Gustave Eiffell
OMEP

Projeto
É para Ti
A Rodar no bairro

Associação
Futuro Na nós Mó
Moinho Juventude
CESIS
Percursos
Acompanhados
Pressley Ridge
(Cool) B.R.A.V.E.
Associação Raízes
Associação de
Jardim Escola
João de Deus

Mira Jovem – Eco
Embaixadores
Boba Studio

Parecer
inicial
(18/01)
32,85
Desfavorável
69,65
Favorável
63,05
Favorável
69,05
Favorável
73,05
Favorável
63,05
Favorável
90,40
Favorável

Critérios
revistos

Parecer final

Parcerias

38,85 Desfavorável

Empregabilidade

76,80 Favorável

Parcerias
Sustentabilidade
Parcerias
Divulgação
Parcerias

76,20 Favorável

Parcerias

79,00 – Favorável
80,20 – Parecer
Favorável
80,20 – Favorável

Não
houve 90,40 -Favorável
alterações

Será enviado para as entidades candidatas um e-mail dando conta dos pareceres
emitidos, bem como um modelo de apresentação em Powerpoint que deverão fazer na
sessão plenária do CLAS de dia 8 de fevereiro. Esta apresentação terá uma duração de
10 minutos no máximo.
A apresentação deverá conter os seguintes tópicos:
1) Identificação
- Entidade promotora;
- Nome do Projeto;
- Território de intervenção;
- Destinatários:
2) Projeto
- Breve descrição;
- Objetivos a atingir;
- Identificação do consórcio;
- Medidas a que se candidatam;
- Ações/atividades a desenvolver.
Passou-se de seguida aos assuntos diversos, tendo sido abordadas as seguintes
questões:
- A Dra. Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina de Água fez um ponto de
situação do trabalho das CSF informando que ao nível da elaboração dos PA, apenas
duas CSF já aprovaram os documentos em plenário – Alfragide e Falagueira/Venda
Nova. Os restantes serão aprovados até março. Todos os PA têm ações que são
transversais e que têm metas e indicadores semelhantes.
Serão também realizadas eleições para os novos NE das CSF até ao mês de março.
No que diz respeito aos diagnósticos, apesar de não haver dados atuais desagregados
por freguesia, algumas CSF fizeram uma atualização dos seus diagnósticos,
nomeadamente Alfragide, Venteira, Falagueira/Venda Nova e Encosta do Sol;
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira deu informação acerca do
projeto piloto “Oficina de Limpeza” que vai ter início em fevereiro. Trata-se de uma
parceria com a Fundação Afid e que tem como principal objetivo proporcionar aos
beneficiários do Cartão 65 + um serviço de limpezas profundas a um preço acessível.
Os pedidos serão centralizados na DIS e a Afid irá fazer uma visita prévia para avaliar
as necessidades da pessoa e agendar a intervenção.
Não havendo mais assuntos a tratar a reunião terminou pelas 12.00H.

