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Realizou-se no dia 28 de julho 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, Rute 
Gonçalves, técnica de apoio ao NE, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, 
Sónia Miranda, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora, Filomena Pires, da Direção 
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e Filipa Carvalho do ACES Amadora.  
 
Não estiveram presentes Juvenal Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença e 
Natália Sá da Junta de Freguesia da Encosta do Sol. 
 
Deu-se início à reunião com a continuação da análise dos dados para a atualização do 
diagnóstico social, desta vez com especial enfoque nos dados do ISS 2016. 
  
A Dra. Ana Moreno apresentou os dados, fazendo uma comparação com os dados 
recolhidos em 2015, nomeadamente:   
 
- No que diz respeito ao Rendimento Social de Inserção, em 2016 houve menos 
196 famílias que beneficiaram do subsídio, ainda que os seus rendimentos tenham 
aumentado ligeiramente; A maioria dos beneficiários são pessoas isoladas tendo-se 
registado um menor número de famílias monoparentais. Verifica-se também que a 
maior parte das famílias tem algum tipo de rendimento. A maioria são portugueses ou 
com origem nos PALOP. 
As freguesias com maior número de processos de RSI são a Falagueira/Venda Nova 
(Casal do Silva e Quinta da Lage), Encosta do Sol (Casal da Mira) e Águas Livres (Cova 
da Moura e Estrada Militar da Damaia). 
 
- Foram também analisados os dados relativos às prestações familiares, prestações de 
desemprego, pensões e complemento solidário para idosos (documento em anexo). 
 
Passou-se de seguida à continuação definição de indicadores para recolha de dados 
para a elaboração do perfil do utente do atendimento integrado, trabalho que já tinha 
sido iniciado na reunião anterior e onde já tinham sido identificados os seguintes 
indicadores: 
- Sexo;  
- Grupos etários; 
- Habilitações literárias; 
- Situação profissional; 
- Escalão de rendimentos; 
- Nacionalidade; 
- Situação regularizada no país (se for estrangeiro); 
- Tempo de residência na Amadora; 



- Problemática dominante identificada; 
- Se é a primeira vez que recorre ao atendimento ou se já se encontra no sistema; 
- Que tipo de apoio já recebeu; 
- Situação de Saúde. 
 
Foram acrescentados a esta lista: 
- Tipo de habitação (própria, arrendada, outra); 
- Se possui rede social de apoio; 
- Se já beneficiou de respostas sociais no município (cantina social, banco alimentar, 
etc). 
 
Seguidamente, a Dra. Ana Moreno fez referência à Estratégia Nacional para a 
Integração de Pessoas Sem-abrigo 2017-2023 publicada no passado dia 25 de julho. 
Dando continuidade à anterior estratégia de intervenção (2009-2015) o presente 
documento consubstancia a estratégia a desenvolver a nível nacional para este grupo 
da população, dando enfoque ao envolvimento dos municípios e das Redes Sociais. 
 
Na Amadora vai ser dada continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
nos últimos anos, sendo o NPISA o próprio NE do CLAS. Ao nível do diagnóstico de 
necessidades foi efetuado o recenseamento da população sem-abrigo do município em 
2016 e foram também estabelecidos novos protocolos de colaboração nesta área, 
nomeadamente com a Comunidade Vida e Paz. Os dados do recenseamento serão 
incluídos no diagnóstico social 2017 assim como a estratégia será incluída no novo 
PDSS 2018-2025. 
 
No que diz respeito à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 
e tendo em conta que esta é uma questão com alguma relevância no município, será 
importante definir e implementar ações a serem desenvolvidas pelos parceiros que na 
cidade intervém junto deste grupo da população. 
Neste contexto, foi proposto que se agendasse uma reunião para se dar inicio a este 
trabalho, tendo sido sugerido que se envolvessem os seguintes parceiros: 
- CMA;  
- Segurança Social; 
- DGRSP; 
- IEFP; 
- Educação;  
- Saúde; 
- Cooperativa; 
- Pastoral dos Ciganos; 
- Represente das IPSS no NE do CLAS. 
 
Esta temática deverá também ser incluída no novo PDSS. 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


