REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 263
Realizou-se no dia 12 de julho 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 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, Sónia Ciríaco, do IEFP – Serviço de Emprego da
Amadora e Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
Não esteve presente, Conceição Santos do ACES Amadora.
A Dra. Rute Gonçalves deu início à reunião com a apresentação para validação do
inquérito enviado ao CLAS pela ENIPSA (documento em anexo), acerca da situação
atual das pessoas sem-abrigo no município. Este inquérito foi respondido tendo como
base os dados do último recenseamento realizado em outubro de 2018.
A Dra. Ana Costa fez uma apresentação da atualização feita pelo INE e pelo SEF dos
dados demográficos do município e apresentou também os dados do NPISA Amadora
relativos ao primeiro semestre de 2019 (documentos em anexo).
No que diz respeito aos dados demográficos:
- Houve um aumento da população total comparando 2011 com 2017 com um
aumento mais significativos nas faixas etárias acima dos 65 anos;
- Existência de mais nascimentos.
- Relativamente à população imigrante houve também um aumento em relação a
2017.
Relativamente aos dados do NPISA:
- 105 pessoas sem-abrigo identificadas;
- 91 pessoas sem teto;
- 16 pessoas sem casa (situações em acompanhamento pela Segurança Social –
Pessoas em Centros de Acolhimento).
O próximo recenseamento da população sem-abrigo vai ser realizado entre 7 e 16 de
outubro, vai incluir um questionário mais pormenorizado e já vai ter como base a
metodologia adotada pelo NPISA da Amadora.
A Dra. Ana Costa informou os parceiros a Campanha “Seja Solidário” foi agendada
para a semana de 21 a 26 de outubro, sendo o último dia reservado para a campanha
nas lojas Pingo Doce (data ainda a validar com o Grupo Jerónimo Martins). Desta vez
pretende-se envolver todas as instituições e empresas da cidade.

De seguida, a Dra. Ana Moreno deu algumas informações acerca do Programa
Amasénior Viva +, nomeadamente:
- Receção de candidaturas – Até ao dia 2/08 e as candidaturas devem ser concertadas
em sede de CSF e vir acompanhadas de parecer emitido pelo NE da CSF;
- Deliberação de Câmara – 4/09;
- Divulgação do Programa e inscrições – De 5 a 30/09;
- Inicio das atividades – 1/10.
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- A Dra. Ana Moreno, partilhou que no âmbito da reunião do SAAI, a Dra. Natália
Sá da Junta de Freguesia da Encosta do Sol sugeriu que seja elaborado um Guia de
Acolhimento para a População Imigrante que chega à cidade; este poderá fazer parte
do Guia de Recursos que será elaborado no âmbito do II PMIM;
- A Dra. Ana Moreno informou também que ainda não saíram os avisos para
submissão dos Planos de Ação dos CLDS 4G.

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 13H00.

