REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 235
Realizou-se no dia 10 de Março de dois mil e dezassete, às dez horas, na
Divisão de Intervenção Social, uma reunião de Núcleo Executivo do Conselho
Local de Ação Social da Amadora.
Estiveram presentes na reunião Ana Moreno, Coordenadora do NE, Rute
Gonçalves e Ana Costa, técnicas de apoio ao NE, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço
Amadora-Lisboa, Natália Sá, representante das Comissões Sociais de Freguesia,
Filipa Carvalho do ACES Amadora, Ana Paula Correia, da Direção Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais, Juvenal Baltazar representante da Fundação
Afid Diferença, Sónia Miranda, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora.
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião, com a apresentação da nova Chefe
de Setor do Serviço Amadora-Lisboa do ISS- I.P, Dra. Ana Corte.
Foi feita também uma breve apresentação de todos os elementos do NE.
De seguida, foi feito um resumo da reunião das Plataformas Supraconcelhias da
Grande Lisboa e Oeste, realizada no passado dia 6 de março em Mafra.
A reunião teve como principais objetivos dar a conhecer aos CLAS, os vários
programas que estão a decorrer ou que vão iniciar em breve, nomeadamente:
- PROCOOP (Programa de celebração ou alargamento de acordos de
cooperação para o desenvolvimento de respostas sociais) – Este
programa define que os acordos para as respostas sociais terão de ser feitos
através de candidatura própria. O aviso de abertura das candidaturas está
previsto sair em meados de março e o período de formalização de candidaturas
será em abril;
- Mapeamento dos investimentos em infraestruturas sociais – No que
diz respeito à construção, reconversão, adaptação, modernização de
infraestruturas sociais, vão também ser lançadas candidaturas para o
financiamento a estes investimentos. O território da Amadora é prioridade 1
para todas as respostas para idosos (ERPI, Centro de Dia e SAD) e prioridade 2
para a resposta de Creche. As respostas da área da deficiência são prioridade 1
em todo o território nacional;
- POAPMC – No que diz respeito a este programa (antigo FEAC), está-se a
tentar encontrar uma solução para o território. A Cruz Vermelha foi contactada
para avaliar a possibilidade de esta entidade coordenadora, gerindo o pólo de
receção dos produtos, uma vez que já gere o Espaço Solidário, sendo que o
ideal seria ter uma entidade mediadora em cada freguesia. No que diz respeito
aos critérios de seleção dos destinatários, propõe-se dar prioridade a famílias
monoparentais e/ou nucleares com filhos menores. Uma outra forma de definir
quais os destinatários a abranger no programa, seria ter como base a
distribuição do número de famílias que beneficiem RSI nas freguesias (Águas

Livres: 450; Alfragide: 170; Encosta do Sol: 310; Falagueira/venda Nova: 374;
Mina de Água: 327; Venteira: 180).
No entanto, toda esta operação implica custos muito elevados e uma logística
complexa, pelo que foi decisão da autarquia aferir junto dos outros municípios
da área metropolitana de Lisboa quais os procedimentos que vão adotar, no
sentido de ser concertada uma estratégia comum para a operacionalização do
programa.
Seguidamente passou-se ao ponto 2 da ordem de trabalhos – Campanha “Seja
Solidário”. Esta vai decorrer de 27 de março a 1 de abril junto dos parceiros do
CLAS e das CSF e também das empresas do município.
A recolha nas lojas Pingo Doce não poderá ser realizada nos dias 31 de março e
1 de abril como inicialmente previsto, porque estará a decorrer outra campanha
de recolha nas lojas de todos o país nesse fim-de-semana. Tendo em conta
este constrangimento foi proposto que a recolha no Pingo Doce se realizasse no
dia 22 de abril. As CSF ficarão responsáveis por divulgar a campanha junto dos
seus parceiros e recolher os produtos das entidades dos seus territórios, com
exceção das empresas que será a CMA a responsável pela articulação.
Passou-se de seguida para o ponto de situação do Plano Estratégico para o
Envelhecimento Sustentável. Têm vindo a ser realizadas as reuniões com os
parceiros por eixo de intervenção para designação dos parceiros dinamizadores
e também para ser feita a revisão das metas intermédias e dos indicadores.
Assim, os parceiros dinamizadores são os seguintes:
- Eixo 1 - Cuidados básicos, subsistência e suporte à vida – Associação
de Socorros Médicos “O Vigilante”;
- Eixo 2 – Inclusão na Comunidade – Fundação Afid;
- Eixo 3 - Participação socio económica e cívica, aprendizagem ao
longo da vida e fruição cultural – Cooperativa;
- Eixo 4 - Qualificação das Organizações e responsabilidade social –
Ainda se vai realizar a reunião.
Depois deste trabalho conjunto, o documento será revisto, para poder ser
fechado. A seguir, será realizada uma reunião com os vários parceiros
dinamizadores, com a autarquia e com o ISCSP para se definir o modelo de
monitorização e avaliação do plano.
Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as
seguintes questões:
- A Dra. Sónia Miranda do IEFP informou que se vai realizar em Maio a
“Semana do Empregador”, uma iniciativa dirigida a empresas. Irá fazer chegar
um convite aos parceiros do CLAS;
- A Dra. Rute Gonçalves deu informações acerca do Prémio “Empresa
Solidária”. As candidaturas ao prémio encontram-se abertas desde dia 6 de
março e até ao dia 9 de abril. Serão distinguidas 3 empresas que se tenham
destacado pelos projetos de responsabilidade que desenvolveram no município.
O júri do prémio será constituído por representantes da CMA, IAPMEI, APEE,
RSO.PT e por um empresário local.
- O Dr. Juvenal Baltazar da Fundação Afid informou que está patente
durante o mês de março, no Centro Comercial Dolce Vita Tejo a exposição

“Resiliência Artística”, com a participação da Proteção Civil e de utentes da
Fundação Afid. Deu também informação acerca de uma Caminhada Solidária
que se vai realizar no dia 2/04 para comemorar o Dia Internacional do Autismo.
Esta iniciativa surge no âmbito de um projeto de voluntariado apresentado pela
Fundação ao Jumbo de Alfragide;
- A Dra. Ana Moreno informou também que se vai realizar a Caminhada
Solidária no dia 20 de Maio; Mais informação será divulgada oportunamente;
Deu também informações acerca da comemoração do Dia Mundial da Saúde – 7
de abril – vão ser realizadas várias iniciativas, nomeadamente um debate sobre
a depressão na adolescência, dinamizado pelo ACES, o Festival de
Hidroginástica Sénior e um show cooking
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12.30H.

