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CLAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata nº78
Realizou-se no dia 19 de outubro de 2018, no Auditório da Escola Secundária Seomara
da Costa Primo, a septuagésima oitava 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) Aprovação da ata da sessão plenária anterior;
2) CLDS 3G “Consigo”– Apresentação dos resultados de execução do 1º semestre
de 2018 – Dr. Pedro Santos (SCMA);
3) Apresentação do Programa “Incorpora” – Fundação Afid – Dr. Juvenal Baltazar
e ACMJ;
4) Apresentação da iniciativa “Fast Track Cities” – CMA e AJPAS;
5) Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável – Ponto de situação;
6) Assuntos diversos
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira deu início à reunião,
dando as boas vindas aos parceiros juntamente com o Professor Rui Fontinha,
Diretor do Agrupamento de Escolas Amadora Oeste. Foi proposta uma alteração à
ordem de trabalhos, retirando o primeiro ponto, na medida em que foram sugeridas
alterações à ata da sessão plenária anterior que ainda não foram incorporadas no
texto, ficando a sua aprovação agendada para a próxima sessão plenária.
Passou se de seguida à apresentação dos resultados de execução do 1º semestre de
2018 do CLDS 3G “Consigo”. O Coordenador do Projeto, Dr. Pedro Santos deu conta
da execução das metas do projeto. Chamou a atenção para o facto de o projeto não
receber verba do ISS desde Março de 2018, estando neste momento já com um deficit
orçamental de cerca de €78000. Os salários dos técnicos estão assegurados, no
entanto esta situação tem dificultado a dinamização de atividades e a concretização
das ações definidas em Plano de Ação.
Passou-se então à votação, tendo os dados de execução sido aprovados por
unanimidade.
Seguidamente, o Dr. Juvenal Baltazar da Fundação Afid e a Dra. Rita Marques da
ACMJ fizeram a apresentação do Programa “Incorpora”. Trata-se de uma parceria com
a Fundação La Caixa, com o IEFP e com a Associação Cultural Moinho da Juventude
para implementação de um programa de integração socioprofissional de pessoas com
dificuldades de acesso ao mercado de emprego, nomeadamente pessoas com
necessidades especiais e em risco de exclusão, envolvendo as organizações sociais e
empresas. As instituições assumem um papel de intermediação entre os candidatos a
emprego e as entidades empregadoras, criando a figura do técnico de inserção que é
quem faz esse trabalho de ligação e acompanhamento.

Este programa já tem 12 anos de implementação em Espanha e tem tido bastante
sucesso.
A gestão da informação do programa é feita através de uma plataforma online.
O encaminhamento de possíveis candidatos ao programa deve ser feito diretamente
para a Fundação Afid ou para o Moinho da Juventude através dos vários serviços de
atendimento, nomeadamente os GIP.
Mais informações no site do programa: https://pt.incorpora.org/.
De seguida, a Sra. Presidente do CLAS referiu que a CMA aderiu em 20 de junho à
iniciativa Fast Track Cities e assinou a Declaração de Paris referindo o longo trabalho
de parceria realizado pela CMA co ma AJPAS.
A Dra. Cristina Mora da AJPAS, passou de seguida à apresentação da iniciativa “Fast
Track Cities” - Cidades na via rápida para acabar com a epidemia VIH da qual o
município da Amadora faz parte. Esta iniciativa tem como principal objetivo reduzir até
2020 a incidência da doença. Este projeto pressupõe a assinatura da Declaração de
Paris e tem como base uma parceria com a AJPAS e uma concertação com todos os
parceiros do município que já trabalham nesta área de intervenção.
As metas a atingir até 2020 são: 90% das pessoas tenham conhecimento da sua
infeção; 90% destas estejam em tratamento e 90% destas tenham a carga viral
suprimida.
Em Portugal já foram ultrapassadas a primeira e terceira metas. Ao nível da AML as
cidades com maior número de infeções são Lisboa, Amadora e Sintra.
Na Amadora existe já muito trabalho feito nesta área de intervenção e existe uma boa
articulação entre os parceiros estratégicos. Como dados mais significativos no
município temos que existe um número mais elevado de mulheres do que de homens
infetados e um número elevado de imigrantes com a doença.
O município da Amadora assinou a Declaração de Paris no passado dia 10 de outubro
juntamente com Loures, Lisboa, Almada, Sintra, Odivelas e Portimão numa cerimónia
realizada na Assembleia da República.
Neste momento está a ser construído o diagnóstico recorrendo a dados do ACES, DGS,
INSA e Equipa de Tratamento da Amadora.
De seguida será criado um consórcio local liderado pela CMA em colaboração com a
AJPAS, para elaboração, até final de 2018, de um plano estratégico com duração até
2030 (com definição de metas intermédias em 2020).
A este propósito, a Dra. Vanda Carmo da ASSACM deu os parabéns à AJPAS e à
Câmara Municipal por terem aceitado mais este desafio para a cidade.
Seguidamente, a Dra. Ana Moreno fez um ponto de situação da execução do Plano
Estratégico para o Envelhecimento Sustentável. Têm estado a ser realizadas reuniões
dos vários eixos de intervenção com o ISCSP, no sentido de fazer o balanço da
execução até agora, bem como identificar as boas práticas desenvolvidas e os
constrangimentos encontrados neste processo.
Neste âmbito, vai ser realizada no dia 14 de novembro a sessão pública para a 3ª
ronda de assinaturas do Pacto de compromisso de entidades e empresas que
mostraram interesse em aderir ao PEES. Nesta sessão, estará presente o Sr. Ministro
do Trabalho e da Solidariedade.
Relativamente aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- O Dr. Juvenal Baltazar apresentou o Canal Diferença que está implementado
desde o início do mês de setembro na Afid, numa parceria com a empresa PAHD

Multimédia que trabalha com a criação de canais de responsabilidade social. O canal
não acarreta custos para a organização e pretende-se que para além de promover os
projetos de RS de empresas, possa promover e divulgar também atividades dos vários
parceiros (vídeos, fotos, textos, etc). Esta pode ser uma boa iniciativa para articular
como Eixo IV do PEES, que está a trabalhar diretamente com as empresas;
- A Dra. Susana Nogueira informou que a campanha de recolha “Seja Solidário” vaise realizar de 5 a 10 de novembro, sendo este último o dia de recolha nas Lojas Pingo
Doce das várias freguesias. Deu também nota das atividades que estão a decorrer no
âmbito das Comemorações da População Maior durante o mês de outubro e do início
do ano letivo das atividades do Projeto Amasenior Viva +. Deu também informação
acerca da realização da “Feira do Aleitamento Materno” que se vai realizar no dia 20 de
outubro, numa parceria com o ACES Amadora, no Parque Central;
- A Dra. Rute Gonçalves deu informação acerca da Ficha de Identificação de práticas
inovadoras criada no âmbito do trabalho da Plataforma Supraconcelhia da Grande
Lisboa. Esta ficha tem como objetivo identificar e divulgar as práticas/metodologias
inovadoras implementadas pelos CLAS, no sentido de disseminar e replicar as mesmas
noutros territórios. A ficha será enviada para os parceiros do CLAS que a deverão
preencher e reenviar para o NE;
- A Dra. Filipa Domingos da CPCJ Amadora informou que foi atribuído o Selo
Protetor a 5 instituições da Amadora, nomeadamente: a SFRAA, a SUBUD, a Afid, a
Escola Secundária Mães de Água e a Escola Gustave Eiffell. A cerimónia de entrega vai
ser na Lousada no dia 24 de outubro; Deu ainda nota sobre a realização do Encontro
sobre Saúde Mental que vai ter lugar no dia 27 de novembro sob o tema: Pensar a
Adolescência”. Relembrou também que continuam a ser realizadas ações de formação
dirigidas a assistentes operacionais das escolas;
- A Dra. Elisabete Oliveira da AERLIS deu informações acerca do Plano de Formação
da entidade, nomeadamente os Cursos Vida Ativa Qualifica +, para pessoas que têm
mais do que o 6ºano mas que não tenham completado o 9º ano de escolaridade.
Estão disponíveis para receber candidatos a esta medida;
- O Dr. António Folgado da Coop – LINQUE deu informação acerca da realização do
Curso básico de Cuidados Paliativos na Escola Superior de Saúde Atlântica, em
Barcarena nos dias 16, 23 e 24 de Novembro.
O curso é multidisciplinar e o objetivo é capacitar os profissionais de diferentes áreas
profissionais para, em trabalho de equipa interdisciplinar, efetuarem ações paliativas
contribuindo assim para a melhoria do acompanhamento dos doentes com doença
crónica, avançada e progressiva e dos seus familiares.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.00 horas.

