R EDE SO C IAL AMAD O RA

C LAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 220
Realizou-se no dia 22 de janeiro de dois mil e dezasseis, às dez horas, 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 informando que, devido às atividades
de Carnaval que vão acontecer no dia 5 de fevereiro, em quase todas as
instituições, a sessão plenária do CLAS será marcada para o dia 12 de fevereiro.
Será enviado um e-mail a informar os parceiros desta alteração.
Seguidamente, passou-se à apresentação de proposta de modelo de
monitorização do PDSS 2015-17.
No âmbito do acompanhamento e monitorização do PDSS e respetivo Plano de
Ação anual, foi proposta a seguinte metodologia de trabalho:
- Que o NE do CLAS possa fazer um acompanhamento mais sistemático do
PDSS e do respetivo Plano de Ação anual, através da monitorização das
atividades previstas em dois momentos no decorrer do ano: em junho e em
dezembro;
- Para o efeito, as atividades a monitorizar serão distribuídas pelos elementos
NE, que ficarão com a responsabilidade de fazer o ponto de situação da
execução dos planos (ação executada, não executada ou parcialmente
executada) através do preenchimento de uma Ficha de Monitorização. Para
além do ponto de situação da execução, deverão ser registadas todas as
observações consideradas pertinentes, no sentido de introduzir alterações ou
corrigir desvios, caso seja necessário.
Foi sugerido pela Sra. Presidente do CLAS que as grelhas a utilizar para a
monitorização fossem mais simples e que apenas se focassem nas taxas de

execução das ações. Os indicadores e metas devem já estar previamente
preenchidos e apenas indicar a taxa de execução no momento do
preenchimento.
De seguida, a Dra. Rute Gonçalves apresentou o relatório de atividades do
PA do CLAS 2015. Este documento será apresentado na próxima sessão
plenária a realizar no dia 12/02.
Relativamente à operacionalização da campanha “Seja Solidário”, a Dra. Ana
Moreno deu as seguintes informações:
- A campanha 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 divulgação da campanha junto dos parceiros será feita no final de fevereiro
(cartazes, folhetos);
- Ao nível das CSF, apenas a Venteira e Águas Livres necessitam do apoio da
CVP para o armazenamento dos produtos da recolha; todas as outras irão fazer
esta gestão com os seus próprios recursos.
Passou-se de seguida à definição da ordem de trabalhos da sessão plenária do
CLAS da Amadora, a realizar no próximo dia 12 de fevereiro, na DIS, tendo
ficado definidos os seguintes pontos:

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.

Seguidamente, passou-se ao ponto dos assuntos diversos. A Dra. Ana Costa
informou que, relativamente ao Observatório da Violência, é necessário alterar
o representante das Juntas de Freguesia no grupo, na medida em que também
houve alteração ao nível do NE do CLAS.

No que diz respeito à eleição do representante das entidades sem fins
lucrativos no NE, até ao momento houve apenas uma candidatura da SFRAA –
Quinta de S. Miguel.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H.

