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Realizou-se no dia 12 de outubro 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 Nogueira, Presidente do CLAS, 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. 
  
Esteve também presente o Dr. Juvenal Baltazar da Fundação Afid. 
 
Deu-se início à reunião com a apresentação do Programa “Incorpora”. O Dr. Juvenal 
Baltazar da Fundação Afid explicou que se trata de uma parceria com a Fundação La 
Caixa, com o IEFP e com a Associação Cultural Moinho da Juventude. Trata-se de um 
programa de integração socioprofissional de pessoas com dificuldades de acesso ao 
mercado de emprego, nomeadamente pessoas com necessidades especiais e em risco 
de exclusão, envolvendo as organizações sociais e empresas. As instituições assumem 
um papel de intermediação entre os candidatos a emprego e as entidades 
empregadoras, criando a figura do técnico de inserção que é quem faz esse trabalho 
de ligação e acompanhamento. 
Este programa já tem 12 anos de implementação em Espanha e tem tido bastante 
sucesso. 
A gestão da informação do programa é feita através de uma plataforma online. 
 
O encaminhamento de possíveis candidatos ao programa deve ser feito diretamente 
para a Fundação Afid ou para o Moinho da Juventude através dos vários serviços de 
atendimento, nomeadamente os GIP. 
Mais informações no site do programa: https://pt.incorpora.org/ 
 
O Dr. Juvenal Baltazar apresentou também o Canal Diferença que está 
implementado desde o início do mês de setembro na Afid, numa parceria com a 
empresa PHD Multimédia que trabalha com a criação de canais de responsabilidade 
social. O canal não acarreta custos para a organização e pretende-se que para além de 
promover os projetos de RS de empresas, possa promover e divulgar também 
atividades dos vários parceiros (vídeos, fotos, textos, etc). Esta pode ser uma boa 
iniciativa para articular como Eixo IV do PEES, que está a trabalhar diretamente com as 
empresas. 
 
 
 



 
De seguida, a Dra. Rute Gonçalves apresentou as propostas de alteração ao 
Regulamento Interno do CLAS da Amadora, cuja última revisão tinha sido feita em 
2013 (documento em anexo). 
Uma vez que a próxima sessão plenária já tem uma ordem de trabalhos bastante 
extensa, estas alterações serão validadas na sessão plenária a realizar em dezembro. 
 
Seguidamente, a Dra. Ana Costa apresentou os dados da monitorização do SAAI e 
apresentou o perfil do utente no âmbito dos contratos inter-administrativos.  
 
Foi solicitada informação ao ISS sobre os dados dos atendimentos efetuados, tendo a 
Dra. Ana Corte referido que os dados têm que ser solicitados à direção do ISS. 
Referiu que se tem acentuado o número de atendimentos de situações de emergência. 
 
No que diz respeito à Campanha de Recolha “Seja Solidário”, a Dra. Ana Costa 
informou que houve alteração às datas previamente definidas. Assim, por indicação 
das Lojas Pingo Doce a recolha terá de ser realizada no dia 10 de novembro. Neste 
contexto, a campanha será realizada na semana de 5 a 10 de novembro. 
 
Por último, no ponto dos assuntos diversos foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Elisabete Costa da SFRAA – Quinta de S. Miguel, informou que no âmbito 
das candidaturas ao Selo Protetor, da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens, 5 instituições do município foram galardoadas com o 
Selo, a saber: a SFRAA, a SUBUD, a Afid, a Escola Secundária Mães de Água e a Escola 
Gustave Eiffell; 
- A Dra. Ana Corte do ISS – I.P informou que já foi agendado o encontro da EMAT 
para dia 30 de novembro, a realizar no período da manhã, no IEFP. Trata-se de um 
encontro informal para debater respostas na área das crianças e dos jovens em risco; 
- A Dra. Susana Nogueira, Presidente do CLAS, deu informação acerca da assinatura 
pela autarquia da Declaração de Paris para participação no programa “Fast Track 
Cities”; Deu também nota da realização da sessão de assinatura do Pacto no âmbito do 
PEES que se vai realizar no dia 14 de novembro na Galeria Municipal, onde se espera a 
presença do Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade; 
- A Dra. Ana Paula Correia, da DGRSP informou que se vai iniciar mais um PAVD na 
próxima semana, agora já nas instalações do DEDS na Amadora; 
- A Dra. Sónia Miranda do IEFP informou que foram submetidas 5 candidaturas aos 
GIPS no município e que apenas serão aprovadas 3 delas, sendo que 2 são novas. A 
metodologia de funcionamento dos gabinetes também sofrerá algumas alterações. As 
novas candidaturas terão início em Janeiro de 2019. 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


