REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 245
Realizou-se no dia 26 de Janeiro de dois mil e dezoito, 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 Susana Santos Nogueira, Presidente do CLAS, Ana
Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute Gonçalves e Ana Costa, técnicas de
apoio ao NE, Rita Silva do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, Sónia Miranda, do IEFP –
Serviço de Emprego da Amadora e Maria de Jesus Santos, da Junta de Freguesia da
Falagueira/Venda Nova. Esteve também presente o Dr. Pedro Santos, Coordenador do
CLDS 3G “Consigo”.
Não estiveram presentes, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais, Juvenal Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença e o
representante do ACES Amadora.
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 autorização para
transição de saldos para o ano civil e apresentação dos resultados da operação 2017.
Tendo em conta esta solicitação, o NE do CLAS emitiu parecer positivo na medida em
que:
- Houve uma boa execução das atividades inscritas em plano de ação, com o
envolvimento dos parceiros locais e inovação nas metodologias de intervenção que
contribuiu para a missão do programa. O NE concorda com a transição de saldos para
2018 dado que em 2016 o projeto teve uma reduzida execução financeira (3 meses) e
em 2017,a estratégia utilizada foi a rentabilização dos RH afetos ao projeto, dado que
se investiu na relação de proximidade da equipa técnica com os parceiros que teve
como consequência uma menor aquisição de serviços externos para execução das
atividades. Em 2018 prevê-se um aumento da execução na rubrica dos encargos gerais
através da subcontratação de serviços para o desenvolvimento das atividades.
Seguidamente a Dra. Ana Moreno fez um breve ponto de situação relativamente ao
POAPMC. A CVP, responsável pela dinamização da operação na Amadora tem
encontrado vários constrangimentos, nomeadamente ao nível dos procedimentos a
adotar; o procedimento de registo na plataforma informática é demasiado moroso e
burocrático, o que fez com que só tenha sido feita uma distribuição de alimentos às
famílias (em dezembro). Face a estas dificuldades, foi proposto que o CLAS tome uma
posição e que faça um ofício à Segurança Social, reforçando os constrangimentos da
operacionalização e gestão da operação.
Apesar de todas as dificuldades, a CVP tem feito um excelente trabalho na gestão de
todo este processo.

Passou-se de seguida à apresentação e apreciação do III PMCV e do II PMIM, planos
que fazem parte do PDSS 2018-25.
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- Marcação da próxima sessão plenária do CLAS: Dia 2 de março, pelas 9.30H, na
Fundação Afid Diferença;
- Foi entendimento de todos os presentes que as CSF só deverão elaborar e aprovar os
seus planos de ação após a aprovação em CLAS do novo PDSS, devendo esta
informação ser transmitidas às mesmas.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30.

