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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata n.º65
Realizou-se no dia 4 de setembro de 2015, nas instalações da Divisão de Intervenção
Social da Câmara Municipal da Amadora, a sexagésima quinta 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. Apresentação e apreciação para votação do Plano de Ação do CLDS 3G a
implementar no Município;
2. Apresentação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades
Ciganas;
3. 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, apresentação e
apreciação para votação do Plano de Ação do CLDS 3G a implementar no Município.

Neste contexto, o Dr. Pedro Santos, Coordenador do CLDS fez uma apresentação do
Plano de Ação do projeto, identificando os principais objetivos a atingir e as principais
ações a desenvolver dentro dos três eixos de intervenção: Emprego, Formação e
Qualificação, Intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil e
capacitação da comunidade e das instituições.
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha, chamou a atenção para algumas
questões, nomeadamente:
- Um dos pontos fortes do projeto é ter uma intervenção bastante abrangente, tocando
várias áreas importantes para o desenvolvimento social local;
- Existe uma aposta muito forte ao nível da intervenção na empregabilidade (Eixo I).

De seguida, foi colocada à votação dos parceiros a proposta de Plano de Ação do CLDS
3G. A proposta foi aprovada por unanimidade.
O Dr. Paulo Alves do Centro Distrital da Segurança Social reforçou junto dos
parceiros que a decisão final relativa à presente candidatura cabe à entidade gestora
do Programa – neste caso o Instituto da Segurança Social.

Passou-se de seguida à apresentação da Estratégia Nacional para a Integração das
Comunidades Ciganas. A Dra. Berill Baranyai, em representação do ACM fez uma
breve apresentação da estratégia, com destaque para as seguintes questões:
- O Gabinete de Apoio à Comunidades Ciganas – GACI, existe desde 2007 tendo a
ENIIC sido em criada em 2013, após um desafio lançado aos países da CE em 2011;
- As ações implementadas e os recursos criados no período 2013-2014 foram os
seguintes: Grupo Consultivo das Comunidades Ciganas, Observatório das Comunidades

Ciganas, ações de formação/sensibilização de combate à descriminação, ações de
formação sobre associativismo e gestão de projetos, formação Bootcamp, atribuição de
apoios financeiros associações ciganas, ações de formação/sensibilização sobre história
e cultura ciganas, Formação de mediadores ciganos, Criação de Programa para a
Integração sócio-profissional das comunidades ciganas (ainda está em fase de
desenvolvimento; terá uma dotação total de cerca de 3 milhões de euros).
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha questionou o ACM sobre a
possibilidade de proporcionarem formação nestas áreas aos parceiros da Amadora,
tendo o ACM mostrado disponibilidade para o fazer.

A Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, Dra. Ana
Venâncio, relembrou que a freguesia tem uma vasta comunidade cigana,
nomeadamente residente no Bairro do Casal do Silva e que já existe um trabalho
consolidado com esta comunidade, muito por via do Projeto “Escolhas” que está no
território.

O Dr. Jaime Santos, representante da OMEP, referiu a este propósito que o Projeto
“Escolhas” presente no bairro do Casal do Silva tem vindo a ter um papel muito
importante na comunidade, nomeadamente através da boa articulação e trabalho em
parceira com a escola.
Seguidamente, passou-se para o ponto das informações diversas, tendo a Sr.ª
Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, Dra. Ana Venâncio
mostrado o interesse da Junta de Freguesia em participar ativamente na Plataforma de
Acolhimento de Refugiados acolhendo algumas pessoas na freguesia. Lançou também
um desafio ao CLAS e à Câmara Municipal da Amadora para poderem participar
ativamente neste contexto.

A Dra. Isabel Nascimento da Junta de Freguesia das Águas Livres informou os
parceiros da realização da II Feira do Fumeiro, que vai acontecer na freguesia de 11 a
13 de setembro, apelando à participação de todos.

A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha, informou que no âmbito do FEAC
continua a fazer-se um enorme esforço para resolução do problema do polo de
distribuição no município e referiu que em breve será encontrada a solução mais
adequada que será oportunamente partilhada com todos os parceiros.
Foi também feita referência ao Programa das Festas da Cidade para o corrente mês de
setembro, com um forte apelo à participação de todos os parceiros.
A Dra. Isabel Temudo do Centro de Emprego da Amadora propôs que a próxima
reunião do CLAS, a realizar em outubro em data a definir, pudesse ser realizada no
Centro de Formação da Venda Nova, proposta que foi aceite pelos parceiros.

O Dr. Carlos Relha da Associação Cultural Moinho da Juventude chamou a atenção
para um lapso na ata da sessão plenária anterior, tendo sugerido a sua alteração. A
Sra. Presidente do CLAS sugeriu que fosse enviada pela associação uma proposta de
alteração do texto para se proceder à sua correção.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas.

