REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 237
Realizou-se no dia 28 de abril de dois mil e dezassete, 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 Ana Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS,
Ana Costa, técnica de apoio ao NE, Sónia Miranda, do IEFP – Centro de
Emprego da Amadora, Juvenal Baltazar, representante da Fundação afid
Diferença, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais e Filipa Carvalho do ACES Amadora.
Deu-se início à reunião com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo a
Dra. Ana Moreno informado que a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da
Amadora tinha submetido uma candidatura ao Programa Operacional de Apoio
a Pessoas Mais Carenciadas, constituindo-se nesta como única entidade
beneficiária. Informou que a decisão de não envolver outros parceiros se
prendeu com a sustentabilidade da operação; deverá assim assegurar a receção
dos alimentos, assim como a sua distribuição pelo Concelho da Amadora.
O polo de receção dos alimentos será no Espaço Solidário da CVP – Del.
Amadora, que deverá sofrer obras de adaptação. A Dra. Ana Moreno colocou à
consideração dos presentes a possibilidade dos destinatários do programa
serem selecionados pelo ISS, IP – serviço da Amadora, devendo esta seleção
ser articulada com os parceiros que prestam apoio em cantina social.
Esta ideia foi defendida pelo Dr. Juvenal Baltazar, que referiu poder ser esta
uma possibilidade de libertar vagas em cantina social.
A Dra. Ana Costa apresentou, no ^âmbito do segundo ponto da OT, os
primeiros resultados da Campanha Seja Solidário, que decorreu em Março e no
dia 22 de abril (lojas Pingo Doce). Informou não ter ainda os dados definitivos,
sendo que assim que sejam compilados deverão ser devolvidos à comunidade e
parceiros que participaram.
A Dra. Ana Moreno informou que no dia 20 de maio irá decorrer a Caminha
Solidária, cujas verbas irão reverter para o apoio alimentar das Comissões
Sociais de Freguesia.
A Dra. Ana Moreno apresentou um balanço da 1ª reunião do Fórum Municipal
Sénior, decorrida no dia 27 de abril. Referiu que, apesar da participação ter sido

adequada, os objetivos propostos não tinham sido totalmente alcançados, uma
vez que os seniores apresentaram problemáticas muito individualista. Informou
que os seniores referenciados pelas instituições e pelas Juntas de Freguesia
tinham sido maioritariamente do sexo masculino, facto que não representa a
realidade deste grupo populacional. Referiu ainda que a Sra. Presidente da CMA
deu indicações para ser agendada nova reunião brevemente, devendo numa
próxima ser adotada nova estratégia para o envolvimento das pessoas.
Os presentes debateram o quarto ponto da OT, a criação da Comissão de Apoio
ao Sénior. Foram discutidas as limitações impostas pela legislação nas situações
de incapacidade para a tomada de decisões dos seniores, assim como os
constrangimentos encontrados nos procedimentos das várias entidades
envolvidas no acompanhamento dos casos sociais. A Dra. Ana Moreno
apresentou algumas experiências destas Comissões criadas em Portugal, que
têm em comum o facto de serem fóruns de apresentação e discussão de casos
e estratégias de intervenção. Foi igualmente proposto que a Comissão de Apoio
ao Sénior a criar na Amadora seja integrado no eixo 1 do PEES, devendo ter
por missão a discussão de constrangimentos e elaboração de estratégias
conjuntas para a intervenção em situações de perigo dos seniores. Os
presentes concordaram com a prospota apresentada.
Nos assuntos diversos os presentes debateram o seguinte:
Agendamento de reunião de CLAS no dia 2 de junho, nas instalações do
Centro de Formação do IEFP – Venda Nova, com a OT:
1. Candidatura do FAMI – apresentação dos CLAIM Norte e Sul;
2. Candidatura ao PO APMC;
3. Campanha Seja Solidário;
4. Resultados do projeto Beyond Silos;
5. Ponto de situação do PEES e Fórum Sénior
Ponto de situação do Plano Estratégico para o Envelhecimento
Sustentável – foi devolvido aos parceiros dinamizadores o PEES já
trabalhado pelos grupos, assim como o Modelo de Acompanhamento do
mesmo. Estes parceiros ficaram com a responsabilidade de agendar
novas reuniões para distribuição de tarefas pelos grupos;
Os presentes decidiram cancelar a reunião de NE agendada para dia 12
de maio, considerando a tolerância de ponto dada pela administração
central.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H.

