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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata n.º61
Realizou-se no dia 27 de fevereiro de 2015, na Associação de Solidariedade Social do
Alto da Cova da Moura, a sexagésima primeira Sessão Plenária do Conselho Local de
Ação Social da Amadora.
Participaram na sessão os membros do Núcleo Executivo e parceiros do CLAS (listagem
de participantes em anexo).
Esta sessão teve como agenda de trabalhos:
- Aprovação da Ata da sessão plenária anterior;
- Ponto de situação referente aos instrumentos de planeamento das CSF;
- Apresentação e apreciação para votação do Plano de Ação do CLAS 2015;
- Apresentação da Associação “Olhar Com Saber” - SAD;
- Apresentação da CPCJ Amadora - Dados de 2014;
- Informações diversas.

A Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha, deu início à sessão, com o ponto
da aprovação da ata da sessão anterior, tendo sido o documento colocado à votação
dos parceiros. A ata foi aprovada por unanimidade.

A Dra. Rute Gonçalves passou de seguida a apresentar o Plano de Ação do CLAS
para 2015.
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha refere que é um constrangimento
que não se encontrem refletidos de forma mais clara no PA os contributos dos
parceiros da Rede Social.
Foi de seguida aberto espaço para debate, tendo sido abordadas as seguintes
questões:
- A Dra. Isabel Nascimento da J. F. das Águas Livres, referiu estranheza pelo facto
do ACES Amadora e o Hospital Fernando da Fonseca não apareçam no PA como
entidades responsáveis pelas atividades na área da Saúde, o que reflete uma fraca
participação das entidades da Saúde nos processos da Rede Social;
- A Dra. Rute Julião da J.F. da Mina de Água, ainda acerca desta questão, refere que
ao nível das CSF a ausência das entidades da Saúde é muito notória, na medida em
que estas entidades são membros efetivos do NE das CSF. Se a Saúde não tem
condições para assegurar a sua presença nas reuniões, terá de ser repensada esta
questão e substituir esta área por outros parceiros com mais disponibilidade para este
trabalho;
- A Dra. Adélia Gomes do Hospital Fernando da Fonseca, refere que, ao nível do
Hospital, de facto existem neste momento poucos recursos disponíveis. Refere também
que sempre que possível, o Hospital tem participado em ações junto da comunidade.
Seguidamente, o Plano de Ação 2015 foi colocado à votação dos parceiros, tendo sido
aprovado por unanimidade.

De seguida, a Dra. Isabel Nascimento da J. F. das Águas Livres apresentou o ponto
de situação do trabalho desenvolvido pelas CSF, nomeadamente ao nível da elaboração
dos seus instrumentos de planeamento.
Assim, foram dadas as seguintes informações:
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De seguida a Dra. Joana Fonseca da CPCJ Amadora apresentou os dados relativos a
2014, tendo referido que as duas situações mais sinalizadas foram a exposição de
crianças a situação de violência doméstica (apesar de ter havido um decréscimo em
relação a 2013) e abandono e absentismo escolar. As freguesias com mais sinalizações
são as freguesias das Águas Livres, Mina de Água e Encosta do Sol. Em dezembro de
2014 estavam ativos 1192 processos.
Foi também feita referência às atividades que se vão desenvolver no Mês de abril
dedicado ao combate aos maus tratos. No dia 14 de abril a CPCJ realizará um Laço
Humano, cujo objetivo é sensibilizar a comunidade para prevenção dos maus tratos.
Seguidamente passou-se à apresentação do Serviço de Apoio Domiciliário da
Associação Olhar com Saber. A Dra. Alexandra Esteves fez a apresentação do
serviço de reabilitação e bem-estar (área de massagens e reflexologia) que estão a
desenvolver junto dos utentes de SAD.

Relativamente ao ponto das informações diversas, foram referidas as seguintes
questões:
- A Dra. Cristina Mora da AJPAS informou que foi elaborada candidatura à DGS para
desenvolvimento de projeto de rastreio VIH/SIDA.
- A Dra. Lucinda Pereira do ISS – I.P. interveio para esclarecer a questão levantada
anteriormente relativa à legislação da Rede Social – não é obrigatório que participem
no NE do CLAS representantes da Saúde. Ao nível das CSF esta questão terá de ser
vista consoante o que está definido em cada regulamento interno;
- Finalmente, a Dra. Vanda Carmo da ASSACM deu as boas vindas à associação e
agradeceu a presença de todos.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.30 horas.

