REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 243
Realizou-se no dia 7 de Dezembro 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 Susana Santos Nogueira, Presidente do CLAS, Ana
Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute Gonçalves, técnica de apoio ao NE, Rita
Silva do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, Filomena Pires, da Direção Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais e Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de Emprego da
Amadora.
Não estiveram presentes Juvenal Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença,
Filipa Carvalho do ACES Amadora e Natália Sá da Junta de Freguesia da Encosta do
Sol.
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira deu início à reunião,
dando as boas vindas aos parceiros, nesta que é a sua primeira reunião enquanto
Presidente do CLAS.
A Dra. Ana Moreno apresentou a proposta de calendarização das reuniões de CLAS e
NE para 2018
As duas reuniões de CLAS obrigatórias serão nos dias 16 de fevereiro e 14 de
dezembro/18.
As reuniões de NE continuarão a realizar-se com periodicidade quinzenal.
Passou-se de seguida à conclusão do Diagnóstico Social, tendo sido feita uma revisão
do texto com alterações/sugestões feitas pelos parceiros.
Definiu-se também as questões a incluir no capítulo 8 “Considerações Finais”:
- Envelhecimento populacional - PEES;
- População Migrante – II PMII;
- Violência Doméstica – PMCV;
- Qualificação para a empregabilidade – Promoção de formações de longa duração e
qualificação profissional dos jovens;
- Territórios e Grupos Vulneráveis – Inclusão de ações no âmbito da ENICC e da
ENIPSA; Projetos comunitários – CLDS 3G e Programa “Escolhas”;
- Melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população ao longo do ciclo de vida.
A primeira reunião de NE de 2018 será dedicada à construção do PDSS 2018/2025.

No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- A Dra. Sónia Miranda do IEFP informou que vão iniciar em dezembro 2 cursos de
português para estrangeiros, com a duração de 4 meses. O horário é das 8.00H às
14.00H ou das 14.00H às 20.00H;
- A Dra. Rute Gonçalves informou que vai enviar para os elementos do NE a grelha
de monitorização do PA 2017 do CLAS, para que se possa fazer o relatório de
execução.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30.

