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Realizou-se no dia 15 de setembro 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 e Ana Costa, técnicas de apoio ao NE, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço 
Amadora-Lisboa, Filomena Pires, da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, 
Juvenal Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença e Filipa Carvalho do ACES 
Amadora. Esteve também presente o Dr. Pedro Santos, coordenador do CLDS 3G 
“Consigo”. 
 
Não estiveram presentes  Sónia Miranda, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora e 
Natália Sá da Junta de Freguesia da Encosta do Sol. 
 
Deu-se início à reunião com o ponto relativo ao CLDS 3G “Consigo”. O Dr. Pedro 
Santos, coordenador do projeto, apresentou ao NE um pedido de alteração solicitado 
pelo ISS – I.P 
 
A Santa Casa da Misericórdia da Amadora, entidade coordenadora do CLDS 3G Consigo 
#falagueiravendanova, de acordo com o Concurso para Apresentação de Candidaturas, 
Aviso N.º Lisboa - 32 -2015 - 01, ponto. N.º 21 - Regime de Financiamento e prazos de 
decisão e no âmbito das recomendações presentes na Notificação do projeto de 
decisão de aprovação sobre a candidatura Lisboa - 06 - 4232 - FSE - 00001, solicitou 
ao NE o seu parecer para fazer cumprir com:  
- Alteração/distribuição de verbas pelas rubricas;  
- Reprogramação das atividades com o novo quadro orçamental;  
- Autorização para transição de saldos por ano civil;  
- Aprovação da proposta do ISS, IP de alteração dos participantes/destinatários de 
1769 para 631 e consequentemente o indicador de resultado. 
 
Tendo em conta esta solicitação, o NE do CLAS emitiu parecer positivo na medida em 
que:  
- A alteração da distribuição das verbas pelas rubricas deverá ir de encontro à real 
execução física da atividades. Da mesma maneira, é adequado reprogramar as 
atividades de acordo com o orçamento aprovado. O NE concorda com a transição dos 
saldos para 2018. Das recomendações dadas pelo ISS, IP resultará a alteração dos 
participantes/destinatários do projeto de 1760 para 631, com a correspondente 
alteração do indicador de resultado.  
O Núcleo Executivo considera esta alteração adequada, propondo uma ação 
concertada ente parceiros que intervêm no território Falagueira Venda Nova com o 
objetivo de todos poderem contribuir para alcançar este resultado. Os parceiros do NE 
consideram adequado reduzir ao valor proposto (631) a categoria Outros (150), por 
serem tipologias de destinatários que não concorrem para o indicador de resultado 



excetuando os alunos de ensino secundário e alunos que abandonaram o sistema 
educativo. 
 
 Na medida em que o parecer tem de ser validado em sede de CLAS e não estando 
nenhuma sessão plenária agendada brevemente, o documento terá de ser enviado via 
e-mail para conhecimento e validação dos parceiros. 
  
A Dra. Ana Moreno passou de seguida ao ponto da ordem de trabalhos referente ao 
POAPMC – início da operação 2017. 
 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


