R EDE SO C IAL AMAD O RA

C LAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 219
Realizou-se no dia 8 de janeiro de dois mil e dezasseis, às nove horas e trinta
minutos, na Divisão de Intervenção Social, uma reunião de Núcleo Executivo do
Conselho Local de Ação Social da Amadora.

Estiveram presentes na reunião Cristina Farinha, Presidente do CLAS, Ana
Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute Gonçalves e Ana Costa, técnicas
de apoio ao NE, Susana Nogueira do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa,
Cristiana Antunes, representante da Junta de Freguesia de Alfragide, Helena
Lourenço, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora, Miguel Alves,
representante da Santa Casa da Misericórdia da Amadora e Ana Isabel Rego do
ACES Amadora.
Esteve também presente, a Sra. Presidente da J.F. de Alfragide, Dra. Beatriz de
Noronha.
Não esteve presente, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais.

A Dra. Ana Moreno deu início à reunião com o primeiro ponto da ordem de –
calendarização das reuniões de NE e CLAS para 2016. A proposta foi vista pelos
elementos de NE e terá de ser apresentada na próxima sessão plenária do
CLAS.
Passou-se de seguida à definição da ordem de trabalhos da sessão plenária do
CLAS da Amadora, a realizar no próximo dia 18 de dezembro, na Fundação Afid
Diferença, tendo ficado definidos os seguintes pontos:
1)
2)
3)
4)
5)

Apreciação para votação da ata da sessão plenária anterior;
Intervenção da Re-Food - Alfragide;
Projeto “Beyond Silos” – Ponto de situação;
Apresentação e apreciação para votação do Plano de Ação do CLAS 2016;
Informações Diversas.

No ponto das informações diversas será incluída a participação de um
representante da Segurança Social para esclarecimento às instituições com
resposta de SAD, de dúvidas sobre as alterações legislativas e revisão dos
acordos.
Passou-se de seguida à emissão de pareceres de mais duas candidaturas ao
Programa Escolhas 6G: o projeto “É para ti” da Escola Profissional Gustave
Eiffell e o projeto “Uma escola para a diferença” da Kairos, Lda.

Estas candidaturas não cumpriram os prazos definidos pelo CLAS, tendo
chegado ao NE já depois da realização da sessão plenária onde foram validados
os pareceres das candidaturas e também não foram concertados em sede de
Comissão Social de Freguesia.
Assim foram dados os seguintes pareceres:
- Projeto “É para ti” – Parecer favorável – 58,20 pontos;
- Projeto “Uma escola para a diferença” – Parecer favorável – 67 pontos;
Na medida em que não será possível convocar uma sessão plenária de CLAS
em tempo útil para validação destes pareceres, os mesmos serão enviado por
e-mail para os parceiros que deverão manifestar a sua concordância ou
discordância até ao próximo dia 9/12.

Passou-se de seguida para a apresentação do Plano de Ação do CLAS para
2016. A Dra. Rute Gonçalves fez uma breve apresentação das atividades que
estão previstas para o próximo ano nas várias áreas de intervenção.

Seguidamente, passou-se ao ponto dos assuntos diversos. O Dr. Miguel Alves
informou que apenas recebeu duas respostas das instituições com resposta de
SAD com as questões a levantar à Segurança Social no dia 18/12. Como ainda
faltam várias instituições responder, será enviado um e-mail com um prazo
para resposta até ao dia 10/12.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H.

