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Realizou-se no dia 14 de junho de dois mil e dezanove, às dez horas, nas instalações 
na Divisão de Intervenção Social, uma reunião ordinária de Núcleo Executivo do 
Conselho Local de Ação Social da Amadora. 
  
Estiveram presentes na reunião Susana Nogueira, Presidente do CLAS, 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, Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina 
de Água, Elisabete Costa da SFRAA – Quinta de S. Miguel. 
 
Não estiveram presentes, Conceição Santos do ACES Amadora, Sónia Ciríaco, do IEFP 
– Serviço de Emprego da Amadora e Ana Paula Correia, da Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais. 
 
A Dra. Rute Gonçalves deu início à reunião com a análise de proposta de indicadores 
de diagnóstico (proposta grupo de trabalho da plataforma supra concelhia da Grande 
Lisboa) tendo por base uma grelha de indicadores elaborada em 2010. 
Pretende-se definir uma bateria de indicadores comuns a todos os diagnósticos dos 
municípios para se possa uniformizar a informação contida nos documentos produzidos 
pelos CLAS. 
 
A grelha identifica vários indicadores, incluídos em áreas distintas, nomeadamente: 
- Rendimento;  
- Emprego e Desemprego;  
- Atividade Económica;  
- Educação e Formação; 
- Proteção Social/Ação Social; 
- Habitação; 
- Demografia;  
- Saúde; 
- Ambiente; 
- Cultura; 
- Segurança; 
- Participação. 
 
Assim, de seguida foram analisados todos os indicadores e identificados os que 
constam no Diagnóstico da Amadora e que fazem sentido manter, os que o diagnóstico 
social não tem mas faz sentido incorporar, os que já estão desatualizados e faz sentido 
retirar e os que não constando da grelha devem ser acrescentados. 
 
De seguida, a Dra. Ana Moreno, fez um ponto de situação acerca do projeto “Fast 
Track Cities” e sobre a conclusão do diagnóstico e elaboração do plano de ação. O 
diagnóstico já se encontra fechado e vão já começar a ser delineadas as ações do 



plano. O projeto vai contar com a parceria da Escola Nacional de Saúde Pública, 
entidade que fará a monitorização e avaliação do Plano. 
  
 
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Ana Corte, informou que a Dra. Gabriela Real é a nova diretora do Centro 
Distrital da Segurança Social de Lisboa; 
- A Dra. Susana Nogueira informou que a nova Unidade do Centro de Saúde “Alma 
Mater” já está em funcionamento da Reboleira. A inauguração oficial deste 
equipamento será no final do mês de Junho. Em Julho estará também já em 
funcionamento a unidade do Centro de Saúde da Buraca; 
- A Dra. Ana Costa deu informação acerca da iniciativa “Entre Escolhas” organizada 
em conjunto pelos projetos Escolhas em funcionamento na Amadora. Respondendo a 
um desafio lançado pela autarquia os projetos vão apresentar as “especialidades” de 
cada um aos restantes projetos, promovendo um maior conhecimento e partilha de 
experiências e boas práticas. Prevê-se que a iniciativa decorra no mês de setembro. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 13H00. 


