REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 254
Realizou-se no dia 21 de setembro 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, Ana Moreno, Coordenadora do NE, Rute Gonçalves e
Ana Costa, técnicas de apoio ao NE, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa,
Elisabete Costa, representante da SFRAA – Quinta de S. Miguel, Ana Paula Correia da
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Maria de Jesus Santos da Junta de
Freguesia da Falagueira/Venda Nova, Conceição Santos, representante do ACES
Amadora e Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de Emprego da Amadora.
Estiveram também presentes o Dr. Pedro Santos e a Dra. Ana Ferreira do CLDS 3G
Consigo e a Dra. Cristina Mora da AJPAS.
Deu-se início à reunião com a apresentação dos resultados da execução do 1º
semestre de 2018 do CLDS. O Dr. Pedro Santos deu conta da execução das metas
do projeto. Chamou a atenção para o facto de o projeto não receber verba do ISS
desde Março de 2018, estando neste momento já com um deficit orçamental de cerca
de €78000. Os salários dos técnicos estão assegurados, no entanto esta situação tem
dificultado a dinamização de atividades e a concretização das ações definidas em PA.
De seguida a Dra. Cristina Mora da AJPAS falou sobre a iniciativa “Fast Track Cities”
- Cidades na via rápida para acabar com a epidemia VIH, da qual o município da
Amadora faz parte. Esta iniciativa tem como principal objetivo reduzir até 2020 a
incidência da doença. Este projeto pressupõe a assinatura da Declaração de Paris e
tem como base uma parceria com a AJPAS e uma concertação com todos os parceiros
do município que já trabalham nesta área de intervenção.
As metas a atingir até 2020 são: 90% das pessoas tenham conhecimento da sua
infeção; 90% destas estejam em tratamento e 90% destas tenham a carga viral
suprimida.
Em Portugal já foram ultrapassadas a primeira e terceira metas. Ao nível da AML as
cidades com maior número de infeções são Lisboa, Amadora e Sintra.
Na Amadora existe já muito trabalho feito nesta área de intervenção e existe uma boa
articulação entre os parceiros estratégicos, por isso o trabalho de construção do
consórcio local já está feito. Como dados mais significativos no município temos que
existe um número mais elevado de mulheres do que de homens infetados e um
número elevado de imigrantes com a doença.
O município da Amadora já assinou a Declaração de Paris e encontra-se neste
momento a elaborar o diagnóstico, recorrendo a dados do ACES, DGS, INSA e Equipa
de Tratamento da Amadora.

De seguida será criado um consórcio local liderado pela CMA em colaboração com a
AJPAS, para elaboração, até final de 2018, de um plano estratégico com duração até
2030 (com definição de metas intermédias em 2020).
A Dra. Rute Gonçalves deu informação acerca do trabalho que está a ser
desenvolvido no âmbito da Plataforma Supraconcelhia da Grande Lisboa,
nomeadamente a criação e um Selo de Boas Práticas de intervenção social
desenvolvidas pelos CLAS da Plataforma. Este trabalho está a ser dinamizado por dois
grupos de trabalho das Plataformas da Grande Lisboa e do Oeste para construção de
um regulamento comum.
O ISS enviou também para os CLAS uma ficha de recolha de práticas inovadoras que
deverá ser enviada aos parceiros do CLAS. O NE ficará responsável por recolher essa
informação. Esta ficha será apresentada aos parceiros na próximo sessão plenária do
CLAS, a realizar em outubro.
Seguidamente, A Dra. Ana Moreno deu informação atualizada sobre o PEES. Vão ser
retomadas as reuniões de trabalho com os vários eixos de intervenção e com a equipa
do ISCSP, conforme a seguinte distribuição:
Eixo
Eixo 1
Eixo 2
Eixo 3
Eixo 4

Data e hora
15/10 às 9.30H
10/10 às 10H
9/10 às 9.30h
17/10 às 10H

Local
Biblioteca Municipal
Fundação Afid
Quinta de S. Miguel
SCMA

Será também realizada uma reunião dos investigadores do ISCSP e CMA com a
Diretora do ACES Amadora no dia 8 de outubro.
No dia 14 de novembro à tarde será realizada uma reunião da Comissão Alargada do
PEES onde será apresentado o trabalho realizado e uma nova ronda de assinaturas do
Pacto por novas 15 organizações. Espera-se a presença na sessão do Sr. Ministro do
Trabalho e da Solidariedade.
Passou-se de seguida à definição da ordem de trabalhos da próxima sessão plenária do
CLAS, a realizar no dia 19 de outubro na Escola Secundária Seomara da Costa Primo.
Assim a O.T. será a seguinte:
- Adesão de novas instituições ao CLAS: Lions Club Amadora, Centro Desportivo,
Cultural e Recreativo dos Moinhos da Funcheira e a Associação de Pais da Escola
EB1/JI Alto do Moinho;
- Apresentação da iniciativa “Fast track Cities” – AJPAS;
- CLDS 3G – Apresentação dos resultados de execução do 1º semestre de 2018;
- Apresentação do Projeto “Incorpora” – Fundação Afid;
- PEES – Ponto de situação;
- Assuntos diversos (Campanha Seja Solidário, Realização da Feira do Aleitamento
Materno (ACES), Apresentação da Ficha de recolha de práticas inovadoras).
Por último, no ponto dos assuntos diversos, a Dra. Ana Moreno deu informação
acerca da realização da Caminhada pela Diabetes, que se vai realizar amanhã, dia 22
de setembro, pelas 9.30H, no Parque Central. Trata-se de uma caminhada aberta à
população em geral, dinamizada pelo ACES Amadora em parceria com a CMA.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30.

