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Realizou-se no dia 9 de Fevereiro 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, Ana Paula Correia, da 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de 
Emprego da Amadora e Maria de Jesus Santos, da Junta de Freguesia da 
Falagueira/Venda Nova. 
  
Não estiveram presentes, Juvenal Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença 
e o representante do ACES Amadora (ainda não foi designado). 
 
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião, com o preenchimento do questionário 
enviado aos CLAS pelo ISS – I.P sobre a ENIPSA. Assim as questões foram respondidas 
em conjunto, tendo surgido, no entanto, algumas dúvidas que terão de ser 
esclarecidas com os autores do questionário, tendo também o Serviço Local do ISS 
ficado de responder a algumas das questões. 
 
Foi dada também informação sobre o projeto da Cooperactiva ”Conhece-me antes de 
me odiares”, fruto de uma candidatura ao FAPE – Fundo de Apoio à Estratégia para a 
Integração das Comunidades Ciganas, em parceria com várias instituições do bairro do 
Zambujal. O projeto foi aprovado para o período 2018-19 com um financiamento de 
€5000 e tem como principal objetivo dar a conhecer aos técnicos a comunidade 
cigana, através da realização de ações de formação dinamizada por formadores 
ciganos. Será também realizado um vídeo feito por pessoas ciganas sobre a 
importância da escola para ser utilizado nas escolas por docentes. A Cooperactiva 
pediu para este projeto ser apresentado na próxima sessão plenária de CLAS. 
 
Relativamente à realização da Campanha de Recolha de bens “Seja Solidário”, as datas 
de março tiveram de ser alteradas porque o Pongo Doce já tem uma campanha 
nacional a decorrer nas lojas até ao dia 13/03. 
Assim foi sugerido que a campanha decorra de 2 a 7 de abril, sendo este último o dia 
da recolha nas lojas. 
 
No que diz respeito às orientações do NE para a elaboração de planos de ação das 
CSF, tendo em conta a reflexão feita por algumas comissões, foi definido que os planos 
de ação deverão construir os seus planos para três anos, definindo metas intermédias. 
A monitorização dos planos deverá continuar a ser feita anualmente. 
 



Passou-se de seguida à apresentação e apreciação das propostas de intervenção 
“Desenvolvimento social e comunitário” e “promoção da qualidade de vida” que fazem 
parte do PDSS 2018-25. 
No que diz respeito ao Desenvolvimento Social e Comunitário foram apontadas as 
seguintes alterações: 
- Retirar o projeto POAPMC do atendimento integrado e coloca-lo no ponto do 
acompanhamento aos projetos de desenvolvimento comunitário 
 
Relativamente à Promoção da Qualidade de Vida foram apontadas as seguintes 
alterações: 
- Retirar o título “Caminhadas” – colocar um termo mais genérico para a atividade 
física; retirar o indicador “nº de participantes” e colocar “nº de atividades”. 
 
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
 
- Plataforma Supraconcelhia da Grande Lisboa – Foram criados vários grupos temáticos 
constituídos pelos parceiros da plataforma. Os Grupos são os seguintes: Grupo 
operacional de apoio à plataforma; Grupo temático do Envelhecimento; Grupo temático 
Infância e Juventude e Grupo Temático da Saúde Mental (demências). 
A Câmara Municipal da Amadora estará a representar o CLAS nos grupos operacional e 
do envelhecimento. Foi sugerido que se convidasse outras entidades do CLAS a 
participar nos restantes dois grupos temáticos. 
- Definição da ordem de trabalhos da sessão plenária do CLAS de 2 de março – Os 
pontos a tratar na próxima sessão são os seguintes: 

1) Aprovação da ata da sessão plenária anterior; 

2) Apresentação do Relatório de Execução do Plano de Ação 2017 e Plano de 

Desenvolvimento Social e Saúde 2015/17 - Apreciação e votação; 

3) Apresentação do Plano de Desenvolvimento Social e Saúde 2018/25 - 

Apreciação e votação; 

4) Eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no Núcleo Executivo 

do CLAS;  

5) Adesão de Instituições ao CLAS – Comunidade Vida e Paz e Associação FEH; 

6) Apresentação do Projeto “Conhece-me antes de me odiares” no âmbito do 

Fundo de Apoio à Estratégia para a Integração das Comunidades Ciganas - 

Cooperactiva;  

7) Assuntos diversos. 

- A Dra. Rita Silva do ISS – I.P. informou que vai-se realizar no próximo dia 22/02 a 
ação de formação da Segurança Social para técnicos sobre SAPA. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


