REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 238
Realizou-se no dia 26 de maio 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, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço AmadoraLisboa, Sónia Miranda, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora, Juvenal
Baltazar, representante da Fundação afid Diferença, Ana Paula Correia, da
Direção Geral de Reinserção, Natália Sá da Junta de Freguesia da Encosta do
Sol 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 reunião de CLAS não se poderá realizar no
dia 2 de junho, por indisponibilidade da Sra. Presidente Carla Tavares. Os
presentes agendaram a mesma reunião para dia 23 de junho, nas instalações
do Centro de Formação do IEFP, na Venda Nova, pelas 9h, com a seguinte OT:
1) Aprovação da ata da sessão plenária anterior;
2) Apresentação de resultados da Campanha de Recolha “Seja Solidário;
3) Informações sobre o POAPMC – Programa Operacional de Apoio a
pessoas mais carenciadas;
4) Ponto de situação do PEES – Plano Estratégico para o Envelhecimento
Sustentável;
5) Apresentação do trabalho desenvolvido pelos Conselhos Locais de Apoio
ao Migrante do Município no âmbito da candidatura ao Fundo Asilo,
Migrações e Integração: Associação de Solidariedade Social Alto da Cova
da Moura e AJPAS;
6) Projeto “Beyond Silos” – Apresentação de dados de execução:
7) Rastreio de Retinopatia Diabética – Apresentação da iniciativa;
8) Assuntos diversos.
A Dra. Ana Costa apresentou os resultados definitivos da Campanha Seja
Solidário (em anexo), informando que os mesmos foram devolvidos aos
parceiros das CDF e às empresas participantes. Referiu ainda que algumas CSF
manifestaram descontentamento com o envolvimento da generalidade dos
parceiros, uma vez que muito poucos aderem à campanha. Os presentes
decidiram que a estratégia a adotar se deverá manter igual, pelo impacto que a
Campanha tem na cidade.

A Dra. Ana Moreno informou que a Caminhada Solidária, realizada no dia 20 de
maio, contou com a participação de 550 pessoas, um resultado positivo ainda
que inferior ao de 2016. Indicou que com o valor das inscrições se conseguiu
cerca de 2500€, a serem distribuídos pelas CSF para aquisição de alimentos. Os
presentes discutiram o facto de haver um grande número de caminhadas a
serem organizadas, o que poderá contribuir para uma diminuição dos
participantes.
A Dra. Ana Moreno apresentou uma proposta para a elaboração dos
documentos de planeamento da Rede Social da Amadora, nomeadamente, do
Diagnóstico Social 2017 e do Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde (em
anexo). Os presentes debateram as estratégias propostas, assim como a
dificuldade de planear as Estratégias de Intervenção Territorial, considerando a
ausência de enquadramento legal para a descentralização das competências da
ação social para as autarquias. A proposta foi validada pelos presentes.
O Dr. Juvenal Baltazar fez um ponto de situação sobre o desenvolvimento do
Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável. Informou que os vários
grupos tinham reunido em maio, tendo estas reuniões sido seguidas de uma
outra entre os dinamizadores com o ISCSP. Fez um balanço bastante positivo
dos trabalhos, indicando o envolvimento e motivação dos vários parceiros.
reforçou a necessidade de envolver as juntas de freguesia neste trabalho, pelo
papel determinante que têm nos vários eixos.
No ponto da OT assuntos diversos foi abordado o seguinte:
A Dra. Natália Sá informou que todas as comissões sociais de freguesia
participaram no Laço Humano, atividade organizada pela CPCJ. Colocou
à consideração a possibilidade de no futuro planear a ação com a
comissão de forma antecipada, para aumentar o impacto da mesma
junto da comunidade.
A Dra. Filipa Carvalho apresentou a atividade do ACES Amadora para
rastreio da retinopatia diabética (brochura em anexo), que decorrerá na
Amadora entre junho e novembro de 2017. Apelou aos parceiros da
Rede social para sensibilizarem os respetivos utentes para esta ação.
A Dra. Ana Moreno apresentou os primeiros resultados do Amasenior
Porta a Porta, que decorreu no dia 25 de maio (em anexo).
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H45.

