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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata nº72
Realizou-se no dia 20 de Dezembro de 2016, nas instalações da Divisão de Intervenção
Social, a septuagésima segunda 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).
Esta sessão teve como agenda de trabalhos:
1) Apreciação para votação da ata da sessão plenária anterior;
2) Apresentação e apreciação para votação do Plano de Ação do CLAS 2017;
3) Apresentação do CLDS 3G – “Consigo” – Território da Falagueira/Venda Nova;
4) Candidaturas ao Programa “Escolhas” – 2ª fase – Informação sobre pareceres;
5) Informações Diversas.

A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Carla Tavares deu início à reunião, dando as boas
vindas aos parceiros e fazendo uma homenagem à Dra. Lutegarda Justo, da
Fundação Afid Diferença, recentemente falecida, relembrando o seu contributo
fundamental ao longo dos anos para o trabalho da Rede Social.
Passou-se de seguida à votação da ata da sessão plenária anterior. Não havendo
alterações a assinalar, a ata foi aprovada por unanimidade.

De seguida, passou-se ao ponto da apresentação e apreciação para votação do Plano
de Ação do CLAS 2017. A Dra. Rute Gonçalves fez uma breve apresentação do Plano
de Ação, salientando as várias áreas de intervenção e as principais ações previstas.
Passou-se então à votação do Plano que, não havendo alterações a assinalar, foi
aprovado por unanimidade.

Seguidamente, tomou a palavra a Sra. Diretora do Centro Distrital do ISS – I.P, Dra.
Isabel Saldida, que estando a ocupar a presente função há relativamente pouco
tempo, veio pela primeira vez ao CLAS da Amadora. Saudou por isso todos os
parceiros e referiu estar bastante satisfeita por poder ter a oportunidade de
acompanhar mais de perto o trabalho da Amadora, na medida em que foi munícipe
muitos anos.
Relativamente à Adenda aos acordos de cooperação para 2017, estes passaram a ser
solicitados pelas Instituições através de candidatura. Informou ainda que ao nível dos
serviços e respostas, as áreas que mais continuam a descoberto são a da deficiência e
a dos idosos.
A Sra. Presidente do CLAS, informou que no que diz respeito ao Pacto da área
Metropolitana de Lisboa, a CM Amadora encontra-se a elaborar candidaturas nas
seguintes áreas:
-Deficiência;
- Cuidados Continuados;

- Idosos;
-Requalificação das respostas de SAD.

A Diretora do ACES Amadora, Dra. Vanessa Gouveia, partilhou algumas informações
úteis, nomeadamente sobre o alargamento do horário de funcionamento das várias
unidades do Centro de Saúde. Assim a USP Amadora está a fazer atendimento
complementar nos dias úteis das 20H às 22H. Aos sábados as unidades da Brandoa e
Buraca funcionam até às 13H e a USP Amadora das 14H às 20H. Este alargamento de
horário pretende evitar a ida às urgências do Hospital Fernando da Fonseca,
nomeadamente em situações de gripe. É também importante que as pessoas utilizem a
Linha Saúde 24 antes de se deslocarem ao hospital ou centro de saúde.

O Dr. Juvenal Baltazar da Fundação Afid informou que a instituição ganhou o
Prémio “BPI Capacitar”, tendo conseguido o financiamento para 11 novas vagas de
emergência para descanso do cuidador na área da deficiência. O financiamento tem a
duração de um ano, mas pretende-se tornar o projeto sustentável para poder alargar
por mais tempo.

A Dra. Isabel Pimentel da APRE! mostrou bastante preocupação com as situações
de abandono de idosos no hospital pelas famílias. Muitas vezes estas situações
acontecem porque não existem respostas adequadas para os cuidadores. Neste
sentido, mostrou disponibilidade para trabalhar em conjunto com outras instituições
para encontrar soluções alternativas para este problema.
A Dra. Adélia Gomes do Hospital Fernando da Fonseca refere que existem vários
casos de abandono de pessoas idosas no hospital e que tem sido sempre feito um
esforço para tentar resolver estas situações, sempre que possível envolvendo as
famílias. Concordou que as respostas e serviços de apoio aos idosos e às suas famílias
é fundamental, pelo que é necessário rever a resposta de ERPI e ajustar a resposta de
SAD.
A Dra. Cristina Mora da AJPAS informou que a candidatura que fizeram à segurança
Social ao SAD para VIH/Sida ainda não teve resposta. Informou também que
continuam a fazer os rastreios gratuitos de VIH, Hepatite B e Sífilis e que estão
totalmente disponíveis para realizar formação, sensibilização e rastreios com os
parceiros do CLAS que tenham interesse.

Respondendo à questão levantada pela Dra. Elsa Figueiredo do CESIS, acerca do
Projeto “Gerações Solidárias”, a Dra. Ana Moreno informou que tem havido muita
procura por parte dos estudantes, mas que tem sido difícil encontrar idosos com
disponibilidade para os acolher. Neste momento, existem 3 estudantes a viver em casa
de 3 séniores.

Seguidamente, o Dr. Pedro Santos da SCMA apresentou aos parceiros o CLDS 3G
“Consigo”.
O projeto teve início em 1 de outubro/16 (um ano após a candidatura inicial), vai ter
36 meses de duração e intervém na freguesia da Falagueira/Venda Nova, tendo sido
identificados como bairros prioritários: 6 de Maio, Casal do Silva e Quinta da Lage.
O orçamento total é de €434,700.
Foi também apresentada aos parceiros a equipa do projeto:
- Pedro Santos – Sociólogo e Coordenador;
- Ana Ferreira – Psicóloga Clínica;
- Soraia Pereira – Assistente Social;

- Helena Domingos – Educadora Social;
- Odete Mota Feliz – Psicóloga.

No que diz respeito à parceria são princípios fundamentais do projeto a lógica de
intervenção integrada, a rentabilização dos recursos existentes, a sustentabilidade das
ações e o trabalho colaborativo.

Relativamente aos resultados alcançados entre outubro e dezembro, o Dr. Pedro
Santos salientou os seguintes:
- Constituição da equipa do projeto;
- Organização do espaço sede;
- Realização de Roadshow do plano de ação: reuniões individualizadas com parceiros
locais;
- Dinamização de ações de formação/informação e participação em eventos diversos.

A Dra. Ana Moreno deu informação acerca das candidaturas ao Programa Escolhas
6G – 2ª fase. Neste âmbito, o NE do CLAS reuniu no passado dia 4 de novembro e
emitiu os seguintes pareceres:
Entidade
CESIS

Assoc. Jardins
Escola João de
Deus
Inova

Projeto
“Percursos
Acompanhados”

Bairro do Zambujal

“On Spot”

Município

“Do outro lado do
Bairro”

Território

Falagueira/Venda
Nova

Avaliação

Parecer favorável
Parecer favorável

Parecer favorável

Passou-se de seguida ao ponto das informações diversas, tendo a Dra. Ana Moreno
referido as seguintes questões:
- Foi já definida e enviada para todos parceiros, a calendarização das reuniões de NE e
as duas reuniões obrigatórias de CLAS para 2017. As duas sessões plenárias já
agendadas são a 10/02 e a 15/12.
A SCMA ofereceu as suas instalações para realizar a primeira sessão plenária de 2017;
- De acordo com o que está definido no Regulamento Interno do CLAS, a
representante das Juntas de freguesia no NE, será substituída no próximo ano,
respeitando a ordem alfabética das freguesias. Assim, a Dra. Cristiana Antunes
(Alfragide) será substituída a partir do dia 2 de janeiro de 2017, pela Dra. Natália Sá
(Encosta do Sol).

Foi feito um agradecimento à Dra. Cristiana Antunes pelo contributo que deu ao
trabalho do NE do CLAS durante este ano.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas.

