
CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

 
 

Conselho Local de Ação Social 
 

Ata n.º69   Realizou-se no dia 12 de fevereiro de 2016, nas instalações da Divisão de Intervenção Social, a sexagésima nona 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) Apresentação e apreciação para votação do Relatório de Execução do Plano de Ação do CLAS 2015; 3) Eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no NE 4) Campanha “Seja Solidário”; 5) Ponto de situação do Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável; 6) Apresentação do Projeto “Gerações Solidárias” 7) Apresentação do Grupo Atitud’Emprego;  8) Informações Diversas.   A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha deu inicio à reunião com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação para votação da ata da sessão plenária anterior. Por indicação do Instituto da segurança Social, que identificou algumas alterações a fazer à mesma, esta será apenas votada na próxima sessão plenária.   De seguida, a Dra. Rute Gonçalves passou a apresentar o Relatório de Execução do Plano de Ação do CLAS 2015. Foram apresentados os seguintes resultados: - Taxa de Execução do Eixo I – Promoção da Igualdade de Oportunidades e Cidadania: 54,3%; - Taxa de execução do Eixo II – Envelhecimento: 83%; - Taxa de execução do Eixo III – Promoção da Qualidade de Vida: 71,4%; - Taxa efetiva de execução do Plano: 68%.  Passou-se à votação do Relatório, tendo o documento sido aprovado por unanimidade.  Passou-se de seguida à eleição do representante das entidades sem fins lucrativos no NE do CLAS. A Dra. Elisabete Costa da SFRAA - Quinta de S. Miguel, informou os presentes que apesar de terem apresentado candidatura não vão avançar e por isso não irão a votação. As entidades candidatas – Fundação Afid Diferença, AJPAS e Associação Cultural Moinho da Juventude – fizeram uma breve apresentação do seu trabalho. Procedeu-se de seguida à votação, através de voto secreto, tendo votado apenas as entidades sem fins lucrativos. Votaram 19 entidades.  Os resultados apurados foram os seguintes: - Fundação Afid Diferença – 10 votos; 



- Associação Cultural Moinho da Juventude – 5 votos; - AJPAS – 4 votos  Assim, foi eleita para representar as entidades sem fins lucrativos no NE do CLAS, a Fundação Afid Diferença, por um período de 2 anos.  Relativamente à realização da campanha “Seja Solidário”, a Dra. Ana Moreno informou que esta será realizada de 7 a 12 de março, à semelhança da anterior, junto dos parceiros do CLAS e CSF; Será feita uma recolha nos supermercados Pingo Doce no dia 12/03 – 1 loja por freguesia; A responsabilidade das recolhas nas freguesias será de cada CSF; - A divulgação da campanha junto dos parceiros será feita no final do mês (cartazes, folhetos).  No que diz respeito ao Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável, a Dra. 
Ana Moreno informou que o Pacto já está pronto e que vai ser enviado para os parceiros uma primeira versão do documento de compromisso. 
 Passou-se de seguida à apresentação do projeto “Gerações Solidárias”. A Dra. Sandra 
Neves explicou de forma sucinta quais os objetivos e modo de funcionamento do projeto (resumo em anexo). 
 Seguidamente a Dra. Carla Calado da Fundação Aga Khan fez uma apresentação sobre o trabalho desenvolvido pelo Grupo Atitude Emprego. 
 A este propósito, a Dra. Isabel Nascimento, da J.F. Águas Livres, sugeriu que, dada a importância do tema da empregabilidade no município, se possa criar um grupo de trabalho dentro do CLAS para trabalhar especificamente esta área, envolvendo outros parceiros que também poderão ser pertinentes. 
 Passou-se de seguida ao ponto das informações diversas, tendo a Dra. Cristina 
Farinha dado informações acerca das candidaturas ao Programa Escolhas. Apenas 3 projetos foram aprovados para o município: Loja Mira Jovem (Casal da Mira); BRAVE (Estrada Militar da Damaia) e A Rodar (Casal do Silva). Está prevista uma nova fase de candidaturas ao Programa em Setembro/16.  A Dra. Joana Fonseca da CPCJ Amadora, partilhou também várias informações, nomeadamente: - No que diz respeito ao relatório de atividades da CPCJ 2015: 1010 processos transitaram do ano anterior, 807 processos foram instruídos (situações de 1ª vez), 1049 crianças e jovens atendidos e em acompanhamento em janeiro de 2016; - Comemorações do Mês da Prevenção dos Maus Tratos – Abril – Apelo à participação de todos os parceiros; As escolas vão participar; será realizado a iniciativa do Laço Humano; As CSF foram convidadas também a realizar o laço humano nos seus territórios; - No dia 8 de Abril vai ter lugar uma conferência no auditório da Academia Militar.  A Dra. Vanda Simões da ASSACM convidou todos os parceiros para a comemoração do aniversário da Associação.  A próxima sessão plenária do CLAS será em Abril, tendo a Dra. Vanda Simões da ASSACM disponibilizado as instalações da associação para a sua realização.  Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas. 


