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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata n.º62
Realizou-se no dia 10 de abril de 2015, no Centro Cívico de Alfragide, a sexagésima
segunda 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;
- Plano Municipal para a Integração de Imigrantes - Apresentação do diagnóstico e
definição das prioridades de intervenção;
- Apresentação do Relatório Final de Avaliação do CLDS Casal da Mira – Dra. Teresa
Martins (Fundação Aga Khan);
- Informações diversas.

A Sr.ª Presidente da CSF de Alfragide, Dra. Beatriz de Noronha, abriu a sessão
dabdo as boas vindas aos parceiros ao Centro Cívico de Alfragide e disponibilizando o
espaço para todos os parceiros que necessitem dele para realizar atividades ou
reuniões.

A Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha, iniciou com o primeiro ponto da
ordem de trabalhos, a aprovação da ata da sessão anterior, tendo sido o documento
colocado à votação dos parceiros. A Dra. Adélia Gomes do Hospital Fernando da
Fonseca propôs a seguinte alteração à ata: alterar o texto para “sempre que possível,
o hospital tem participado em ações junto da comunidade”. Não havendo mais
alterações a efetuar, a ata foi aprovada por unanimidade.

A Dra. Ana Costa, passou de seguida a apresentar o diagnóstico que servirá de base
para a construção do Plano Municipal para a Integração de Imigrantes, plano este que
resulta de uma candidatura da autarquia ao Alto Comissariado para as Migrações
(documento em anexo).
O diagnóstico foi elaborado em conjunto com os parceiros locais, tendo sido feito um
levantamento de dados estatísticos e realizados vários Focus Groups com instituições,
técnicos e população imigrante.
As áreas do Diagnóstico foram selecionadas pelo ACM e são as seguintes:
- Serviços de Acolhimento e Integração;
- Urbanismo e Habitação;
- Mercado de trabalho e empreendedorismo;
- Educação e Língua;
- Capacitação e Formação;
- Cultura;
- Saúde;
- Solidariedade e Resposta Social;

-

Cidadania e Participação Cívica;
Media e sensibilização da opinião pública;
Racismo e discriminação;
Relações Internacionais;
Religião;
Justiça e Reinserção Social.

Tendo em conta os dados recolhidos, o NE definiu como áreas prioritárias de
intervenção para o PMII as seguintes:
- Serviços e Acolhimento e Integração;
- Emprego, Educação e Capacitação;
- Cultura e Cidadania;
- Media e sensibilização da opinião pública.

Foi de seguida aberto espaço para debate, tendo sido abordadas as seguintes
questões:
- A Dra. Susana Nogueira do ISS – I.P. referiu que a questão da língua é
fundamental para a integração da população imigrante. Informou que o Agrupamento
de escolas D. João V vai iniciar um curso de português para estrangeiros com
certificação em setembro, sendo que as inscrições já se encontram abertas;
- A Dra. Mariana Levy da Associação de Jardins-Escola João de Deus, informou que
no âmbito do Projeto Escolhas a decorrer no bairro 6 de maio iniciaram um curso de
alfabetização para adultos há cerca de 3 semanas.

Seguidamente, a Dra. Carla Calado da Fundação Aga Khan apresentou o Relatório
Final de Avaliação do CLDS Casal da Mira – Projeto “Mira Kapaz” (documentação em
anexo).
O projeto teve início em Maio de 2011 e terminou em maio de 2014. Foram
apresentados os resultados da execução física das ações e da execução financeira do
projeto.

Relativamente ao ponto das informações diversas, foram referidas as seguintes
questões:
- A Susana Nogueira do ISS – I.P. deu informação acerca do novo número para
fazer marcações nos serviços da Segurança Social, que passa a ser o 300 502 502;
Partilhou também informação acerca do FEAC – Fundo Europeu de Auxilio a
Carenciados. O programa será realizado nos mesmos moldes do ano anterior: Existirão
21 produtos diferentes e haverá apenas um período de entrega dos alimentos (mês de
setembro) com distribuição em Outubro; Os municípios deverão assegurar o
funcionamento do seu pólo de distribuição; Na Amadora foi a CVP que em 2014
assegurou o funcionamento do pólo, tendo referido que foi uma situação pontual
apenas para solucionar o problema. Neste contexto, foi feito um contacto com a CVP
para aferir da possibilidade de dar continuidade ao funcionamento do polo mas a
instituição não vai assegurar o seu funcionamento este ano. Terá assim de se
encontrar uma solução alternativa para garantir a receção dos produtos alimentares.
Foi lançado o repto aos parceiros para poderem identificar algum espaço no Município
que possa ser utilizado como pólo de distribuição;
- A Dra. Rute Julião da J.F. Mina de Água, a Dra. Lutegarda Justo da Fundação
Afid Diferença e a Dra. Elsa Figueiredo do CESIS referiram que esta resposta não é
de todo adequada às necessidades das famílias; a distribuição dos alimentos demora
demasiado tempo, o programa implica demasiados custos e muitos recursos das
instituições.

A este propósito, a Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha, informou que foi
constituído na âmbito do NE do CLAS um grupo de trabalho para a questão do apoio
alimentar no Município que está já a trabalhar para tentar encontrar algumas
alternativas ao nível das respostas alimentares;
- A Dra. Isabel Nascimento da J.F. Águas Livres aproveitou a ocasião para convidar
todos os presentes para a I Feira Setecentista que se vai realizar na freguesia (jardim
dos Aromas);
- A Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha, deu informação acerca do Projeto
C4I, Campanha “Não Alimente o Rumor”; no âmbito do encerramento do projeto,
estão previstas várias iniciativas, nomeadamente a realização de um vídeo com
testemunhos sobre o que significa ser imigrante na Amadora – para o efeito foi feito
um apelo aos parceiros para identificarem pessoas que possam participar no vídeo – e
a realização de um concurso de papagaios de papel, aberto à participação de todas as
instituições. A ideia é colocar todos os papagaios construídos na Av. Santos Matos
(junto aos Recreios da Amadora).
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas.

