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Realizou-se no dia 19 de fevereiro de 2021, Via TEAMS, a octogésima sexta 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). Participou também a Presidente da Câmara Municipal da 
Amadora, Dra. Carla Tavares. 
 
Esta sessão teve como agenda de trabalhos: 

1) Apreciação para votação de ata da sessão plenária anterior; 
2) Intervenção na resposta à COVID-19; 
3) Apresentação para votação do Relatório de Execução 2020 do PDSS; 
4) Apresentação para votação de proposta de Plano de Ação do PDSS para 2021 e 

2022; 
5) Apresentação do relatório de execução do Sistema de Atendimento e 

Acompanhamento Integrado 2020; 
6) Intervenção do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo da Amadora; 
7) Apresentação da intervenção do CLDS 4 G “Moradas Coletivas”; 
8) Assuntos diversos. 

 
A Presidente da Câmara Municipal, Dra. Carla Tavares iniciou a reunião dando as 
boas vindas aos parceiros. Fez um balanço do trabalho realizado na cidade no último 
ano no combate à pandemia da COVID-19, referindo as importantes repercussões do 
estado de pandemia na cidade, nas pessoas e nas organizações. Foi realizado um 
enorme investimento financeiro por parte da autarquia no combate à pandemia, bem 
como um grande envolvimento dos trabalhadores municipais. Reforçou também o 
importante papel que a grande mobilização das instituições teve durante este período 
difícil fazendo um agradecimento a todos pelos importantes contributos que deram 
para a resolução das situações das pessoas mais vulneráveis da cidade. 
 
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira deu as boas vindas aos 
parceiros agradecendo a presença de todos, na primeira sessão plenária realizada via 
TEAMS. Solicitou aos parceiros para ser retirado da ordem de trabalhos o 1º ponto – 
“votação da ata da sessão plenária anterior” na medida em que foi detetado um erro 
no documento, ficando assim para ser aprovada na próxima reunião. 
 
Passou-se assim para o 2º ponto da ordem de trabalhos sobre a intervenção no âmbito 
do COVID-19, com as seguintes intervenções: 
- A Dra. Paula Morgado do ACES Amadora (em substituição da Diretora Executiva do 
ACES, Dra. Ana Isabel Silva), referiu que foi feita uma reestruturação das atividades 
nas unidades funcionais e houve uma constante mobilização dos Recursos Humanos. 
Foram realizados 18814 inquéritos epidemiológicos e 321961 consultas. No que diz 
respeito ao processo de vacinação, foram administradas 800 vacinas aos profissionais 
de saúde; 



- A Dra. Susana Perpétua do ISS – I.P informou que foram realizadas 28 visitas 
preventivas a ERPIS e Lares residenciais do município (equipa constituída pelo ISS, 
ACES e CMA) e 7 visitas de emergência (24H após surtos de COVID-19); Foram 
realizados 236 testes em ERPIS e Lares Residenciais (tendo 5 tido resultado positivo); 
Criação de 4 Brigadas de Intervenção rápida no município. No que diz respeito à 
intervenção das equipas multidisciplinares, foram efetuadas 736 sinalizações, apoiados 
869 agregados familiares e envolvidos 23 técnicos. Relativamente às medidas de apoio 
implementadas pelo ISS, foram referidas as seguintes: plataforma integrada de 
monitorização COVID-19; resposta de acolhimento para os filhos dos profissionais dos 
serviços essenciais; Apoio aos trabalhadores independentes; Apoio social proactivo 
(realização de 13 atendimentos a trabalhadores independentes que não receberam 
qualquer apoio do Estado); 
- A Dra. Sónia Ciríaco do IEFP referiu que em 2020 estavam inscritos 6167 pessoas 
(mais 63% do que em 2019). Relativamente às medidas deu-se continuidade aos 
Contratos de Emprego e Inserção e Inserção +. Foi criada a MAREES – Medida de 
Apoio de Reforço de Emergência e Equipamentos Sociais e de Saúde; 
- O Dr. Bruno Gonçalves da Junta de Freguesia das Águas Livres fez uma 
apresentação dos apoios e respostas prestados pelas várias Juntas de Freguesia em 
2020 para fazer face à pandemia, ressalvando a capacidade de reorganização e 
adaptação que estas entidades têm sido sujeitas ao longo da intervenção na 
pandemia. Foram salientadas as seguintes ações e projetos (ver apresentação em 
anexo): 
- J.F. Águas Livres – Campanha “Não saia de sua casa” e transporte social COVID-19; 
- J. F. Alfragide – Implementação de Linha de Apoio Social para apoio a pessoas com 
65 e mais anos; 
- J. F. Encosta do Sol – “Cesta do Bairro” e implementação de Linha de Apoio 
psicológico; 
- J. F. da Falagueira/Venda Nova – Apoio na aquisição de bens de 1ª necessidade e 
“Geração Ativa” online, programa de ocupação de tempos livre para a população 
senior; 
- J.F. Mina de Água – Projeto #euficoemcasa de apoio à população sénior, doentes 
crónicos e pessoas em situação de isolamento ou com COVID-19 positivo; 
- J.F. Venteira – Projeto “Compras em casa” e oferta de máscaras de proteção à 
população carenciada. 
- A Dra. Ana Moreno da Câmara Municipal da Amadora informou os parceiros sobre a 
intervenção da autarquia no âmbito da pandemia, nomeadamente: A Linha Municipal 
de Apoio Social (Nª gratuito) recebeu até ao dia 12 de fevereiro 4347 chamadas 
(pedido de apoio em prescrições de medicamentos, pedidos de apoio para aquisição de 
bens de 1ª necessidade, pedidos de apoio alimentar em situações de carência). Foram 
também realizadas várias ações comunitárias de informação e sensibilização para o 
combate à COVID-19 em vários bairros, com distribuição de EPIS. 
 
Passou-se de seguida à apresentação do relatório de execução do CLAS e do Plano de 
Ação para 2021-2022. A Dra. Rute Gonçalves informou os parceiros sobre a 
execução de 2020 dos vários planos de ação do PDSS e apresentou as principais ações 
a desenvolver nos próximos dois anos no âmbito do CLAS. Seguidamente abriu-se a 
votação, tendo sido o Relatório de Execução 2020 e o Plano de Ação 2021-2022 sido 
aprovados por unanimidade. 
 
Seguidamente a Dra. Catarina Jesus apresentou o Relatório de Execução do SAAI, 
com os dados do atendimento social de 2020 (apresentação em anexo). 
 
O Dr. Alfredo Martins da Comunidade Vida e Paz passou de seguida a apresentar a 
intervenção realizada em 2020 pelo NPISA e também pelo Espaço Aberto ao Diálogo 



em funcionamento no Bairro do Casal do Silva, tendo referido as seguintes atividades: 
assinatura de protocolo do NPISA, realização do recenseamento da população sem-
abrigo no mês de outubro e submissão de candidatura para um projeto de 
apartamentos partilhados a implementar na cidade. O Espaço Aberto ao Diálogo irá em 
breve mudar para umas instalações maiores e com mais condições para dar uma 
resposta mais eficaz à população sem-abrigo. 
 
De seguida passou-se à apresentação da intervenção do CLDS4G – “Moradas 
Coletivas”. A Dra. Ana Paula Silva, Coordenadora do CLDS fez um ponto de situação 
do trabalho desenvolvido pelo projeto. O projeto teve o seu início formalmente no dia 
1 de setembro de 2020, tendo em novembro começado a funcionar nas novas 
instalações no bairro do Casal do Silva. Foram realizadas algumas reuniões com 
instituições e parceiros do bairro para dar a conhecer o projeto e para definir possíveis 
parcerias e articulações. Devido ao atraso no pagamento do adiantamento da verba 
por parte do ISS, o projeto ainda não pôde contratar a equipa na totalidade. Como 
principais constrangimentos a coordenadora do CLDS 4G apontou o facto de ainda 
estarem sem comunicações no novo espaço (telefones e internet) e também o facto de 
nos encontrarmos em confinamento, o que tem estado a dificultar o contacto com a 
população do bairro. Foram apresentados também alguns dados de execução, 
nomeadamente: Gabinete de Emprego: realização de 6 sessões envolvendo 9 pessoas 
no Casal do Silva; realização de 4 sessões de competências para a empregabilidade, 
envolvendo 4 pessoas no bairro do Zambujal e 2 sessões com 16 pessoas no Casal do 
Silva. 
Foi também referido que a intervenção do CLDS 4G no bairro do Casal do Silva está a 
ser complementada com a reabilitação do edificado. 
 
O Dr. Jaime Santos da OMEP aproveitou o momento para agradecer o empenho do 
CLDS 4G na parceria estabelecida com o Projeto Escolhas “A Rodar” e na 
implementação de intervenção conjunta no bairro. 
 
Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as 
seguintes questões: 
- A Dra. Inês Prazeres da Junta de Freguesia da Venteira, questionou sobre o 
processo de vacinação da COVID-19, na medida em que tem recebido vários 
telefonemas de idosos que não têm informação sobre quando vão ser vacinados. A 
Sra. Presidente do CLAS informou que é o ACES que informa diretamente as pessoas 
sobre o agendamento da vacinação; 
- O Dr. Jaime Santos informou que a Associação de Jardins-Escola João de Deus vai 
realizar uma ação de formação de língua portuguesa para estrangeiros, formato online, 
com a duração ode 25 horas, a realizar duas vezes por semana. As inscrições 
encontram-se abertas pelo que os parceiros podem encaminhar todos os interessados; 
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, informou que o NE do CLAS 
emitiu vários pareceres a projetos e candidaturas, nomeadamente: Candidaturas 
Escolhas 8G (6 candidaturas submetidas), emissão de informações técnicas a projetos 
da SCMA ao Programa PARES 3.0 e emissão de informação técnica a projeto da 
Comunidade Vida e Paz (criação de 2 apartamentos partilhados). 
 
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.30 horas. 


