R EDE SO C IAL AMAD O RA

C LAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 221
Realizou-se no dia 19 de fevereiro 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 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, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais, Lutegarda Justo, representante da Fundação Afid Diferença
e Ana Isabel Rego do ACES Amadora.
Não esteve presente, Helena Lourenço, do IEFP – Centro de Emprego da
Amadora.
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião com a proposta de alteração da
ordem de trabalhos. Assim iniciou-se com o ponto 3 – Apresentação da base de
dados das respostas sociais. A Dra. Ana Costa explicou de forma sucinta as
principais funcionalidades da base de dados, que tem como principal objetivo
possibilitar uma pesquisa sobre todas as respostas sociais existentes no
município. A informação contida na base de dados é a constante na Carta
Social.
Relativamente à operacionalização da campanha “Seja Solidário”, 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 durante a próxima
semana (cartazes, folhetos).
Seguidamente, passou-se à análise dos dados referentes à execução do SAAI
2015 (Relatório de Execução em anexo).
No ponto dos assuntos diversos. A Dra. Rute Gonçalves informou sobre uma
proposta da Cooperativa Social Shop para realização de um seminário gratuito
direcionado às IPSS do município, sobre o tema das aquisições e compras. Esta
iniciativa foi considerada de interesse para os parceiros, pelo que será
agendada uma formação no município.

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 que terão 15 dias para se pronunciarem.
Relativamente às alterações aos Regulamentos Internos das CSF, a questão
que se tem levantado nas várias CSF, prende-se com o facto de a Saúde não
estar representada nos NE e, como consequência disso, os regulamentos
internos terão de ser alterados. Algumas CSF acham fundamental que o ACES
envie uma informação por escrito para os Presidentes das CSF dando conta da
impossibilidade de representação nos NE, apesar de esta informação ter sido
enviada por escrito ao NE do CLAS.
A Dra. Susana Nogueira, informou que relativamente ao FEAC, o azeite
(produto que não foi entregue) já não vai ser distribuído às famílias. Informou
também que no âmbito do protocolo de RSI existente com o Centro Social e
Paroquial de S. Romão em Carnaxide, que estava a abranger 15 agregados do
município da Amadora, este apoio vai ser cessado a partir de 1 de fevereiro.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H.

