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CLAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata nº81
Realizou-se no dia 5 de abril de 2019, na Galeria Municipal Artur Bual, a octogésima
primeira 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) Adesão de novas instituições ao CLAS:
- ANADIC – Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, Investigação e
Comunidade.
- Associação “Eu Cãosigo”;
3) Apresentação para votação do Relatório de Execução do CLAS 2018;
4) Apresentação do Relatório de Execução do SAAI 2018;
4) CLDS 3G – Apresentação para votação dos resultados de execução de 2018;
5) Assuntos diversos.
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira deu início à reunião,
dando as boas vindas aos parceiros.
Passou-se seguidamente à votação da ata da sessão plenária anterior. Não havendo
alterações a assinalar, a ata foi aprovada por unanimidade.
Seguidamente, passou-se ao ponto da adesão de novas instituições ao CLAS. Fez a sua
apresentação aos parceiros a ANADIC- Associação Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento, Investigação e Comunidade e a “Eu Cãosigo”. De salientar que a
ANADIC vai passar a estar representada na Comissão Social de Freguesia de Alfragide,
onde tem intervenção.
Passou-se de seguida à votação, tendo sido os pedidos de adesão ao CLAS aprovados
por unanimidade.
A Dra. Rute Gonçalves passou de seguida ao ponto da apresentação do Relatório de
Execução do Plano de Ação de CLAS 2018 (ver documento em anexo):
- Eixo I – Promoção da Igualdade Oportunidades
III Plano Municipal contra a Violência
 14 ações previstas em Plano;
 9 ações concretizadas
Destaque para:
 Dinamização de um grupo de discussão e partilha de informação sobre violência
contra pessoas idosas
Atendimento Especializado a vítimas de Violência

II Plano Municipal para a Integração de Migrantes
 24 ações previstas em Plano; 16 concretizadas
Destaque para:
 Dinamização dos CLAIMS;
 Articulação com o SEF na sinalização de crianças em situação irregular;
 Realização de ações de formação para os parceiros;
 Comemoração do Dia Internacional da Diversidade
Eixo II – Envelhecimento
 PEES – Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável
24 ações previstas em Plano; 17 concretizadas;
Destaque para:
 Dinamização do Fórum Municipal Sénior
 Dinamização do Grupo de Trabalho das Empresas do Município
Eixo III – Promoção da Qualidade de vida
 5 ações previstas em Plano; 4 concretizadas
Destaque para:
• Realização de rastreios da área da Saúde em articulação com o ACES e
promoção da atividade física
A Dra. Rute Gonçalves referiu ainda que ao longo de 2018, realizaram-se 12
reuniões de Núcleo Executivo, com um nível de assiduidade média na ordem dos 80%
e foram realizadas 4 sessões plenárias do CLAS, com um nível de assiduidade médio a
rondar os 60%.
Aderiram ao CLAS duas novas instituições: Comunidade Vida e Paz e a Associação FEH.
Passou-se de seguida à votação, tendo sido o Relatório de Execução aprovado por
unanimidade.
Seguidamente a Dra. Ana Costa fez a apresentação do Relatório de Execução do
SAAI 2018 (ver documento em anexo).
A propósito da apresentação destes dados, a Dra. Rute Julião da Junta de Freguesia
da Mina de Água demonstrou muita preocupação com os chamados “apoios paliativos”,
nomeadamente no que diz respeito a famílias que trabalham mas auferem salários
baixos e não conseguem fazer face às despesas. Esta situação é um ciclo vicioso e a
necessidade de respostas concretas ultrapassa, na maior parte das vezes a capacidade
do município; São apenas soluções “penso rápido” que não resolvem verdadeiramente
os problemas estruturais.
A Dra. Carolina Remédios da ANADIC, referiu também que existem cada vez mais
seniores em situação de pobreza na medida em que muitos tiveram de acolher os
filhos e os netos nas suas casas, o que aumenta as situações de carência económica
bem como as situações de violência doméstica nesta faixa da população.
O Dr. Jaime Santos da OMEP, referiu que a questão da nova mobilidade nas cidades
(com a implementação dos passes das áreas metropolitanas) pode vir a trazer também
alguns desafios como é o caso dos lugares de estacionamento.

Passou-se de seguida à apresentação dos resultados de execução do CLDS 3G de
2018. O Dr. Pedro Santos, Coordenador do projeto, apresentou os dados mais
relevantes da execução física e financeira do CLDS (ver documento em anexo).
No que diz respeito à execução financeira, o projeto tem um deficit relativo ao ano de
2018 de €108307,85, que se deve essencialmente aos vários atrasos verificados nos
pagamentos de reembolsos por parte do POR Lisboa.
O projeto estará em vigor até 30 de setembro de 2019.
Passou-se de seguida à votação, tendo sido o Relatório de Execução aprovado por
unanimidade.
Relativamente aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- O Dr. Jaime Santos deu informação sobre a realização da Conferência Europeia –
“Educação para o desenvolvimento sustentável” nos dias 17 e 18 de maio;
- A Dra. Ana Neves, presidente da CPCJ Amadora deu informações acerca das
atividades que vão decorrer durante o mês de abril, mês da prevenção dos maustratos na infância, nomeadamente o seminário “Ser família hoje” no dia 16 de abril e a
realização do Laço Humano no dia 30 de abril em parceria com as Comissões Sociais
de Freguesia;
- A Ana Isabel Silva do ACES deu informação acerca da realização nessa mesma
tarde e lugar das comemorações dos 40 anos do SNS, com um debate sobre os temas
da Mutilação genital feminina e o VIH. Irá também acontecer um momento cultural
com a atuação do Grupo de Batucadeiras “Finca pé”; Informou também sobre a
iniciativa “A Saúde sai à rua”, que consiste na ida de profissionais da saúde aos bairros
da cidade. Esta é uma iniciativa que decorrerá até junho.
- A Dra. Ana Moreno deu informação acerca das candidaturas ao Programa Escolhas
7G, referindo que foram aprovados 5 projetos para a Amadora: Loja Mira Jovem EcoEmbaixadores no Casal da Mira, Percursos Acompanhados no Bairro do Zambujal;
Boba Studio no Casal da Boba; A Rodar no Casal do Silva e o BRAVE na Estrada Militar
do alto da Damaia. O Núcleo Executivo do CLAS irá em breve reunir com todos os
projetos para planeamento conjunto das intervenções;
- A Dra. Susana Nogueira fez divulgação dos novos passes dos transportes públicos
em vigor na cidade e que representam um ganho para toda a comunidade mas
especialmente para a população sénior.

Sem mais assunto, a sessão terminou às 11.30 horas.

