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Ata n.º63   Realizou-se no dia 25 de junho de 2015, no Auditório da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, a sexagésima terceira 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: 1. Apreciação para votação da Ata da sessão plenária anterior; 2. Adesão de instituições ao CLAS: Aproximar, Re-Food (Núcleo de Alfragide); Associação Academia do Johnson Semedo;  3. Apresentação dos Planos de Ação das CSF; 4. Apresentação do Plano Municipal para a Integração de Imigrantes; 5. Apresentação do Relatório Final de Avaliação do CLDS+ Venda Nova – Dr. Miguel Alves (SCMA); 

6. Informações diversas.  A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha deu as boas vindas aos parceiros e passou seguidamente para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação para votação da ata da sessão plenária anterior, tendo sido o documento colocado à votação dos parceiros. A ata foi aprovada por unanimidade.  Seguidamente, passou-se aos pedidos de adesão de instituições ao CLAS, tendo a Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha feito uma breve apresentação das 3 instituições que estiveram presentes na sessão: Re-Foof 4 Good (Núcleo de Alfragide), Associação Academia do Johnson Semedo e Cooperativa “Aproximar”. A adesão ao CLAS destas instituições foi colocado à apreciação dos parceiros, tendo sido aprovada por unanimidade.  Passou-se de seguida, para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, apresentação dos planos de ação das CSF. Fizeram a apresentação, o Sr. Presidente da CSF das Águas Livres, Sr. Jaime Garcia, a Sra. Presidente da CSF da Falagueira/Venda Nova, Dra. Ana Venâncio e a Técnica Natália Sá, em representação do Sr. Presidente da CSF da Encosta do Sol, Dr. Armando Paulino. Na medida em que os Presidentes das restantes três CSF não puderam estar presentes na sessão, farão a sua apresentação numa próxima reunião. Respondendo ao desafio que lhes foi lançado pela Sra. Presidente do CLAS, as CSF fizeram uma breve apresentação do trabalho desenvolvido, tendo dado destaque a algumas boas práticas dos territórios, nomeadamente: - CSF Águas Livres - Descentralização das reuniões da CSF; Realização da atividade Dia da Criança na freguesia; Realização da iniciativa Amasénior Porta-a-Porta; 



- CSF Falagueira/Venda Nova – Criação de um grupo para discussão de casos da freguesia onde participam técnicos de várias instituições; Realização de reuniões mensais de articulação com a PSP; Promoção de um almoço convívio entre os parceiros da CSF; - CSF Encosta do Sol – Desenvolvimento do DLBC na freguesia; criação de grupos de trabalho temáticos com recurso à utilização de metodologias participativas; realização da iniciativa Amasénior Porta-a-Porta.  A Dra. Ana Costa, passou de seguida a apresentar o Plano de Ação do Plano Municipal para a Integração de Imigrantes, plano este que resulta de uma candidatura da autarquia ao Alto Comissariado para as Migrações e que reúne toda a informação e contributos dos parceiros desde março de 2015.  Foram apresentadas todas as medidas definidas para cada área prioritária, bem como as entidades responsáveis pela sua execução. Foi também apresentada e validada a Plataforma de Acompanhamento do PMII da Amadora, tendo sido apresentada os seus objetivos, a sua composição, modo de funcionamento e competências. O Dr. Carlos Relha, em representação da Associação Cultural Moinho da Juventude informou os parceiros que a direção do Moinho da Juventude não iria ser responsável pelas medidas propostas no PMII.  Seguidamente, o Dr. Miguel Alves passou à apresentação do Relatório final de Execução do CLDS+ Venda Nova “Via GPS”, tendo apresentado os dados relativos à caracterização dos destinatários, à execução física e financeira das ações e aos impactes da intervenção (documento em anexo). O relatório foi colocado à apreciação dos parceiros, tendo sido aprovado por unanimidade.  Passou-se de seguida para o ponto das informações diversas, tendo sido partilhadas as seguintes informações: - A Dra. Susana Nogueira, do ISS – I.P informou sobre a nova legislação dos CLDS 3G, referindo que vem reforçar ainda mais a estreita articulação destes projetos com a Rede Social e o CLAS; - A Dra. Natália Sá da J.F. da Encosta Sol informou sobre a realização da Feira Social, nos dias 27 e 28 de junho, onde vão ser distribuídos cabazes a famílias carenciadas; - A Dra. Rute Julião da J.F. da Mina de Água, deu informação acerca da realização da atividade “Manhã do Desporto, Saúde e Bem-estar”, a realizar no dia 4 de julho, no Parque Central da Amadora; - A Dra. Isabel Nascimento da J.F. Águas Livres deu informação acerca da realização da Festa dos Santos Populares, a realizar no dia 27 de junho, na freguesia.  Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas. 


