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Realizou-se no dia 8 de junho 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 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. 
  
Não esteve presente Ana Corte do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa. 
 
Deu-se início à reunião, com informação acerca do funcionamento dos grupos de 
trabalho temáticos da Plataforma Supraconcelhia da Grande Lisboa. A Dra. Rute 
Gonçalves e a Dra. Ana Costa, representantes do CLAS no Grupo Operacional e no 
Grupo do Envelhecimento respetivamente, fizeram um breve ponto de situação dos 
trabalhos. O trabalho não tem avançado como inicialmente previsto porque o ISS – I.P 
tem tido alguma dificuldade em definir uma estratégia clara e objetiva para estes 
grupos, não sendo completamente claro o que se pretende com este trabalho. Esta 
situação tem provocado algum desagrado nos parceiros que têm comparecido menos 
às reuniões. 
 
De seguida a Dra. Ana Moreno deu informação acerca da segunda reunião do Fórum 
Municipal Sénior realizada no dia 10 maio. Foi efetuado um ponto de situação das 
tarefas que tinham sido definidas na reunião anterior com os seniores presentes e foi 
feita uma apresentação do PEES e também dos projetos existente para a população 
idosa do município. Foi também elaborado um regimento interno do Fórum. 
Ao nível da metodologia de funcionamento, foram definidas comissões eventuais 
(grupos de trabalho) para a construção de propostas concretas em duas áreas de 
intervenção: segurança na via pública e mobilidade na cidade. Será realizada uma 
reunião com os dois grupos em simultâneo n odia 27 de junho, tendo como base uma 
análise swot sobre as duas áreas identificadas. 
 
Seguidamente, foi dada uma nota acerca da publicação do Decreto-Lei 73 de 2018 de 
4 de junho – 1º Direito – Programa de apoio ao acesso à habitação (em anexo). 
Esta legislação define as condições de acesso ao programa que pretende promover 
soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas. 
No entanto, o DL carece ainda de regulamentação mais específica pelo que termos de 
aguardar para poder perceber qual o impacto que vai ter no município.  
 
A Dra. Maria de Jesus Santos, informou que ao nível da construção dos Planos de 
ação das CSF, os documentos foram uniformizados, tendo todos os mesmos eixos de 



intervenção e todos com a duração ode 3 anos. Também as grelhas de monitorização 
foram uniformizadas para que seja possível recolher dados de avaliação idênticos em 
todas as CSF. 
 
Por último, no ponto dos assuntos diversos foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Ana Moreno deu informação acerca de reunião realizada no âmbito do 
NPISA Amadora, onde estiveram presentes várias instituições nomeadamente a ETA, o 
Desafio Jovem, a AJPAS, a Comunidade Vida e Paz e a Vitae. Foram constituídos dois 
grupos de trabalho com foco em dois tipos de intervenção diferentes: população com 
comportamentos aditivos e população com problemas de saúde mental. Pretende-se 
construir um modelo dos procedimentos para o atendimento e sinalização de situações 
de pessoas sem-abrigo no município; 
- Foi dada informação sobre a realização da ação de formação dinamizada pelo 
Conselho Português para os Refugiados: “O programa de reinstalação de Refugiados 
2018-2019: problemas duradouros, soluções inovadoras? Onde participaram 8 técnicos 
da Rede Social; 
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira deu nota da entrega de material 
feito pelos idosos de várias instituições, ao serviço de neonatologia do HFF no âmbito 
do Projeto “Do maior para o mais pequeno”, que vai ser feita no próximo dia 14 de 
junho.  
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


