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Núcleo Executivo 
 

Ata nº 222 
  
Realizou-se no dia 4 de março 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, Rita Silva 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, Ana Isabel Rego do ACES Amadora 
e Helena Lourenço, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora. 
 
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião com o primeiro ponto da ordem de 
trabalhos – apoio alimentar no Município. Relativamente à campanha “Seja 
Solidário”, foi enviada divulgação para todos os parceiros do CLAS e também 
para todas as entidades que participaram na campanha anterior (outubro 2015) 
Até ao dia de ontem tinham apenas aderido 8 instituições. A Segurança Social e 
o Centro de Emprego deram informação que também vão participar. A 
divulgação para as escolas vai ser feita através da DIE. 
Foi estabelecida uma parceria com o Grupo Jerónimo Martins para realizar uma 
recolha numa loja Pingo Doce em cada freguesia, no dia 12/03. A recolha no 
Pingo Doce na Venda Nova será realizada no dia 19/03, por indisponibilidade da 
loja acolher a recolha no dia 12. 
 
Foi também dada informação sobre o alargamento do projeto Re-Food para a 
freguesia da Falagueira/Venda Nova. Foi já realizada uma reunião de trabalho 
para preparar a operacionalização do projeto na freguesia. Para o efeito, a J.F. 
cedeu 2 lojas no mercado da Falagueira. 
 
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha, deu informação acerca da 
resposta de apoio alimentar de emergência, até agora assegurada pela CVP, e 
que se encontra em risco de cessar. A CVP informou que estão com muita 
dificuldade em manter a gestão do polo de distribuição, nomeadamente ao 
nível dos custos envolvidos. O polo é neste momento, assegurado apenas por 
voluntários que, dado o volume de trabalho, têm já muita dificuldade em 
conseguir gerir tudo o que é necessário para assegurar a resposta. 
 
Por norma, os cabazes de emergência são maioritariamente pedidos pelas 
técnicas das Juntas de Freguesia e pelas Equipas de RSI, mas importa perceber 
mais concretamente quem é que pede os cabazes de emergência e quem está 
a beneficiar deles. Nesse sentido, foi sugerido que se pedissem à CVP os dados 



dos pedidos efetuados. Nomeadamente ao nível das Juntas de Freguesia, é 
necessário fazer uma reflexão sobre se poderão com os seus próprios recursos, 
assegurar a gestão do apoio de emergência sem ter de recorrer à CVP. 
 
No que diz respeito ao Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável, a 
Dra. Ana Moreno informou que já foi remetido aos parceiros para solicitar a 
sua adesão, com prazo para resposta até ao dia 9 de março. A assinatura do 
documento está agendada para dia 15 de abril. Foi enviado também um convite 
à AERLIS e ACECOA para que se possa fazer uma ponte com as empresas do 
município. 
 
A Dra. Ana Moreno deu também informação acerca das Comemorações do 
Mês da Prevenção dos Maus Tratos, que decorrerá em Abril com a organização 
da CPCJ Amadora. Será realizado um Laço Humano, no dia 14 de abril às 14H 
em todas as CSF. 
 
Seguidamente, a Dra. Rute Gonçalves, fez uma breve apresentação das 
grelhas que serão utilizadas para a monitorização do PDSS e planos de ação 
anuais. Como já tinha sido anteriormente definido, a monitorização e 
acompanhamento da execução do PA deve ser feita duas vezes por ano (em 
junho e em dezembro) pelos elementos do NE. 
Nesse sentido, foi construído uma grelha de monitorização das atividades que 
permite facilitar esse acompanhamento. 
 
Passou-se de seguida para os assuntos diversos, tendo sido abordadas as 
seguintes questões: 
- A Dra. Ana Moreno informou que se vai realizar a apresentação do Plano 
Municipal para a Igualdade, bem como dos Conselheiros para a Igualdade no 
próximo dia 8 de Abril. Os Conselheiros escolhidos pela Autarquia foram o 
Joaquim Franco (jornalista) e Lurdes Ferreira (dirigente associativa); 
- A Dra. Helena Lourenço deu conta das alterações ao nível da direção do 
Centro de Emprego da Amadora, nomeadamente: Nova Diretora do Centro de 
Emprego: Dra. Ana Ferreira; Diretora Adjunta: Dra. Sónia Miranda; 
Coordenadora do Emprego: Dra. Odete Albuquerque; Coordenador da 
Formação: Dr. Fernando Barata; 
- A Dra. Ana Paula Correia da DGRSP informou que o novo diretor da entidade 
é o Dr. Celso Manata e que a Sub-Diretora para a área da Reinserção é a Dra. 
Isabel Antunes; 
- A Dra. Lutegarda Justo, da Fundação Afid Diferença, informou que a 
instituição apresentou uma reclamação por escrito à Segurança Social, no 
âmbito do SAD, devido aos problemas que têm surgido com a Plataforma 
informática onde são feitos os registos dos utentes da resposta social. A 
plataforma apresenta muitas lacunas no seu funcionamento, o que dificulta 
muito o trabalho dos coordenadores de SAD. Por outro lado, foi também 
constatado que os técnicos do Serviço Local da Segurança Social, que fazem a 
acompanhamento da resposta nas instituições não têm acesso à plataforma 
nem aos dados dos utentes. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12.30H. 


