REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 248
Realizou-se no dia 6 de Abril 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, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, Ana Paula Correia, da
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Elisabete Costa, representante da
SFRAA – Quinta de S. Miguel, Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de Emprego da
Amadora, Conceição Santos, representante do ACES Amadora e Maria de Jesus Santos,
da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova.
Deu-se início à reunião, apresentando o Plano de Ação de CLAS para o período 20182020 por eixos e áreas de intervenção.
Relativamente ao Plano Municipal contra a Violência foi sugerido pela Dra. Ana
Corte, que na ação “Dinamização de sessões de apresentação dos procedimentos de
atendimento e acompanhamento a vítimas de violência a parceiros chave do território”,
se altere a meta para o ano de 2018, de uma ação para duas, na medida em que ainda
se desconhecem os procedimentos a adotar nesta área de intervenção e é importante
reforçar esta informação junto dos parceiros.
Na área do Desenvolvimento Social e Comunitário, foram também refletidas as
metas definidas para a ação “Realização do atendimento e acompanhamento social
geral de ação social”. As metas foram definidas tendo como base o número de
atendimentos realizados no ano de 2017.
A Dra. Ana Corte chamou também a atenção para o facto de se estar a construir o
perfil do utente pelas várias organizações envolvidas no atendimento e de esta
informação não se encontrar vertida no plano de ação. Na medida em que este é um
trabalho interno das instituições e que estará subjacente ao atendimento, considerouse não fazer sentido incluir uma ação específica no plano.
Relativamente à ação “Criação e dinamização da parceria do NPISA da Amadora;
Definição dos procedimentos de intervenção e divulgação e comunicação das
medidas”, foi sugerido que se incluísse o seguinte indicador de avaliação: “N.º de
situações acompanhadas pelo grupo”, apesar de o atendimento destas situações estar
já previsto na ação do atendimento especializado.
No que diz respeito ao Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável,
foram levantadas várias questões, nomeadamente ao nível das CSF, nomeadamente:

- Relativamente à meta “Funcionamento em 6 freguesias de um serviço transporte
porta a porta para cidadãos com mobilidade condicionada para deslocação a serviços
públicos, centros de saúde e hospital”, as CSF consideraram que não faz sentido
manter no PA, na medida em que se trata de uma ação inscrita num contrato inter
administrativo celebrado entre a CMA e as Juntas de freguesia;
- Em relação à meta “Elaborar diagnóstico de fluxos de circulação nos transportes
públicos na Amadora”, esta não está suficientemente clara e foi mal interpretada; o
que se pretende é apenas que se faça um levantamento das necessidades dos
munícipes ao nível dos transportes públicos. Este levantamento deverá posteriormente
ser discutido com as transportadoras. Foi sugerido que se acrescentasse a Câmara
Municipal aos parceiros responsáveis pela execução da ação;
- No que diz respeito à meta: “Criação de um projeto-piloto com pessoas idosas no
âmbito da segurança (Vizinhança Amiga)”, trata-se de um projeto apenas para a
freguesia da Falagueira/Venda Nova; Acrescentou-se a Câmara Municipal aos parceiros
responsáveis pela execução da ação;
- Relativamente à meta: “Criação nas Comissões Sociais de Freguesia de uma bolsa de
agentes de divulgação de informação institucional de proximidade, que inclua pessoas
com mais de 65”, o que se pretende com esta ação, a ideia é aproveitar os recursos
que cada CSF já tem, nomeadamente os Agentes Seniores da Proteção Civil. A CMA
também é um dos parceiros responsáveis.
Passou-se de seguida para o ponto dos assuntos diversos, onde foram abordadas as
seguintes questões:
- A Dra. Ana Costa deu informações acerca da campanha de recolha de bens “Seja
Solidário”, que se vai realizar de 2 a 7 de abril. A recolha nas lojas Pingo Doce sofreu
uma alteração ao inicialmente previsto, tendo sido aprovadas apenas a recolha no dia
7 em 4 lojas. As restantes duas (Falagueira/Venda Nova e Alfragide) serão realizadas
no dia 14 de abril. Apenas duas empresas do município aderiram à campanha – SKF e
ABBVIE;
- A Dra. Ana Costa informou também da realização da iniciativa “Escolhas Portas
Abertas”, a realizar nessa tarde, pelas 15H, no Parque Delfim Guimarães;
- A Dra. Ana Moreno propôs que se realize a segunda reunião do Fórum Sénior, no
próximo dia 19 de abril, na Biblioteca Fernando Piteira Santos;
- A Dra. Sónia Miranda, informou que o site do IEFP foi alterado, denominando-se
agora de IEFP online; este vai permitir uma maior interação do público com os
serviços/respostas do IEFP;
- Foi agendada a próxima reunião do CLAS, para dia 4 de maio, com sugestão de
realização nas instalações da Associação Feixe Luminoso. Foi proposta a seguinte
Ordem de trabalhos: apresentação do PA 18-20, apresentação do Plano Local para a
promoção dos direitos das crianças e jovens da CPCJ; apresentação dos relatórios do
SAAI e NLI; assuntos diversos.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30.

