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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Acção Social
Ata nº 52
Realizou-se no dia 8 de Março de dois mil e treze, pelas dez horas, nas instalações da
DIS, a quinquagésima segunda Sessão Plenária do Conselho Local de Acção Social da
Amadora.
Participaram na sessão os membros do Núcleo Executivo e vários parceiros do CLAS.
(listagem de participantes em anexo).
A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apresentação e apreciação para votação do Relatório de Execução do Plano de
Ação do CLAS 2012 – Dra. Sónia Pires (CMA/DIS);
2. Apresentação da metodologia SPIRAL – Dra. Susana Branco (Diretora do Centro
Distrital de Segurança Social de Lisboa);
3. Apresentação “Regime de Renda Apoiada – atualização anual” – Dra. Manuela
Esteves (CMA/DHRU);
4. Breve caracterização das situações de perigo no ano de 2012 e súmula do
Diagnóstico de Risco na Infância e Juventude – Dra. Joana Garcia Fonseca, Dr.
Manuel Galego e Dra. Cátia Couto - CPCJ da Amadora;
5. Informações diversas.

A Presidente do CLAS, Dra. Carla Tavares, deu as boas-vindas aos parceiros, com
um cumprimento especial às mulheres presentes, uma vez que se assinalava o dia
Internacional da Mulher.
A Dra. Sónia Pires, passou ao ponto um da ordem de trabalhos, apresentando o
Relatório de Execução do Plano de Ação do CLAS de 2012. De uma maneira geral a
grande maioria das ações do plano foram cumpridas, sendo a taxa de execução global
de 79%.
Passou-se de seguida á votação, tendo o documento sido aprovado por unanimidade.
De seguida, a Dra. Susana Branco deu algumas informações gerais aos parceiros,
nomeadamente de legislação recente que saiu sobre o funcionamento do serviço de
apoio domiciliário, a Portaria 96/14 de Março sobre os Centros de Noite e as novas
regras para o Fundo de Socorro Social.

Informou também que estão a ser agendadas as ações de formação para a aplicação
informática de gestão das candidaturas ao PCAAC para todas as instituições que se
candidataram ao Programa.
A Dra. Lucinda Pereira passou de seguida á apresentação da Metodologia SPIRAL.
Trata-se de uma metodologia do Conselho da Europa no âmbito do seu plano para a
Coesão Social. O ISS-I.P encontra-se a disseminar esta metodologia por todos os CLAS
da Plataforma Supraconcelhia da Grande Lisboa, tendo esta já sido posta em prática
no Município de Sintra.
A metodologia consiste na realização de reuniões de grupos homogéneos (entre 10 a
12 pessoas) onde são colocadas 3 questões:
- O que é para si o bem-estar?
- O que é para si o mal-estar?
- O que pode fazer para assegurar o seu bem-estar e o dos outros?
As respostas obtidas são recolhidas e categorizadas em 8 dimensões e 64 indicadores
previamente definidos e depois introduzidas numa plataforma informática para
tratamento dos dados denominada “ESPOIR”, que permite uma sistematização
imediata dos dados qualitativos apresentados pelos grupos.
O principal objetivo da aplicação desta metodologia é a participação efetiva das
comunidades no processo de desenvolvimento social. Cada CLAS decidirá se quer ou
não aplicar esta metodologia e em que contextos o fará, sendo que será realizada uma
formação com os técnicos do Conselho da Europa para facilitadores do SPIRAL, que
posteriormente poderão formar outros técnicos para a aplicação da metodologia nos
territórios.
De seguida a Dra. Manuela Esteves fez uma apresentação sobre o regime de renda
apoiada, com uma síntese da situação atual do parque habitacional municipal e
explicando também como são calculadas as rendas apoiadas.
Foi referido que as taxas de incumprimento do pagamento das rendas é neste
momento de 19% e tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. A maior parte dos
processos de dívida são dos agregados que pagam os valores mais baixos de renda. Os
agregados incumpridores são inicialmente alvo de uma negociação do valor da dívida
para tentar chegar a um acordo com as famílias. Caso isso não seja possível, a
autarquia dá inicio a um processo de despejo. Já na próxima semana irão ser
realizados despejos em vários bairros do município.
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Carla Tavares sugeriu que seja marcada uma
reunião de trabalho com a Divisão de Habitação e as Juntas de Freguesia que têm o
SAAI para informar e esclarecer melhor todas estas questões relacionadas com a
gestão do parque habitacional municipal.

Seguidamente a Dra. Joana Garcia Fonseca o Dr. Manuel Galego e a Dra. Cátia
Couto em representação da CPCJ da Amadora fizeram uma breve caracterização das
situações de perigo no ano de 2012 e uma súmula do Diagnóstico de Risco na Infância
e Juventude. Deram também informação sobre o Mês da Prevenção dos Maus Tratos
que se assinala em Abril e também sobre a construção do Plano Local de Promoção e
Proteção dos Direitos das Crianças.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou às 12.30H.

