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Realizou-se no dia 13 de dezembro de 2019, no Auditório da Biblioteca Municipal 
Fernando Piteira Santos, a octogésima terceira 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) Apresentação do Relatório de Execução financeira do CLDS 3G “Consigo”; 
3) Apresentação e apreciação para votação do Plano de Ação do CLDS 4G – 

Cooperativa;  
4) Apresentação do Projeto “Amadora Cidade Compassiva” – Coop-Linque;  
5) Apresentação dos resultados da investigação a Dra. Ana Esgaio do ISCSP, 

realizada no município com o tema: “Responsabilidade Social nas organizações 
da economia social e solidária no município da Amadora”; 

6) Assuntos diversos. 
 
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira deu início à reunião, 
dando as boas vindas aos parceiros e passando de seguida à votação da ata da sessão 
plenária anterior. Não havendo alterações a assinalar, a ata foi aprovada por maioria 
com uma abstenção.  
 
Seguidamente, passou-se ao ponto da apresentação do Relatório de Execução 
financeira do CLDS 3G “Consigo” (documento em anexo). O Dr. Pedro Santos da 
SCMA deu conta aos parceiros da execução final das contas do projeto, tendo o 
mesmo sido aprovado por unanimidade. 
 
Passou-se de seguida à apresentação e apreciação para votação do Plano de Ação do 
CLDS 4G. A Dra. Ana Paula Silva, da Cooperativa. Tendo como base várias reuniões 
realizadas para elaboração de diagnóstico dos territórios onde o projeto vai ser 
implementado (Bairro do Casal do Silva e Bairro do Zambujal), e em concordância com 
os objetivos de desenvolvimento sustentável- Erradicar a pobreza, educação ode 
qualidade, Igualdade de Género, Trabalho digno e crescimento económico, Reduzir as 
desigualdades, Paz e Justiça - foi elaborado um Plano de Ação para os 36 meses de 
projeto. 
 
Prevê-se que o projeto terá início no dia 1 de abril de 2020 e terminará em 1 de março 
de 2023. A Entidade Promotora é a Cooperativa. 
Foi também dada informação sobre a Entidade Local Executora das Ações (ELEA) que 
nesta candidatura será o CESIS. 
 
Os três eixos de intervenção do CLDS são: 

1- Emprego, formação e qualificação; 



2- Intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil; 
3- Capacitação e desenvolvimento comunitário. 

 
No caso da Amadora, o Eixo de intervenção prioritária é o 2. No entanto, vão ser 
propostas ações para os três eixos, a saber: 
 
Eixo 1 – Emprego, Formação e capacitação 
- Gabinete de Promoção da Formação e da Empregabilidade - Capacitar e ajudar a 
desenvolver atitudes de procura ativa de emprego junto de 100 pessoas; Apoiar na 
capacitação de pessoas desempregadas; desenvolvimento de competências para a 
empregabilidade; Sensibilização dos empresários, as instituições e as entidades 
empregadoras locais para a participação ativa concretização de medidas ativas de 
emprego e em processos de inserção profissional e social; 
 
Eixo 2 - Intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil 
-Espaço de Apoio à Infância e Intervenção Familiar  

• Sessões de Competências Parentais  
• Workshops de Vinculação entre pais/mães e filhos/as entre os 0 e os 5/6 anos  
- Espaço Cidadania  
• Sessões sobre direitos de cidadania e competências pessoais e sociais a 

decorrer nos bairros e nas escolas  
- Academia DespertArte  
• Estrutura participativa e de educação não formal onde se realizam atividades 

desportivas e artes  
- Kiosk dos Afetos  
• Ações de Acolhimento e Construção de Elos  
• Ações de rua através de atividades lúdico-pedagógicas  
- #Crescer (Cão)Fiante  

• O Cão de Biblioteca  
• Cão no bairro  

 
Eixo 3 - Capacitação e desenvolvimento comunitário 
- Desenvolvimento de instrumentos facilitadores do acesso das pessoas a serviços 
públicos de utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a exclusão social  
- Sensibilização para a utilização dos espaços públicos e comuns: 
- Arte urbana / intervenção artística: 
- Campanhas de Imagem Positiva “abrir os bairros” ao exterior. 
 
O orçamento total do projeto é de €700,000. O projeto terá uma equipa 
multidisciplinar constituída por assistente social, Psicólogo, Sociólogo, Ciências da 
Educação, Animador sociocultural, Animador de Desporto e um/a Mediadora/a 
Cigano/a. 
 
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, referiu que será feito um 
importante investimento na reabilitação dos espaços públicos e edificado do Casal do 
Silva. Será assegurada uma estreita articulação do CLDS com o CLAS. 
 
Depois da apresentação do Plano de Ação aos membros do CLAS procedeu-se à 
votação do mesmo, tendo sido aprovado por maioria, com uma abstenção.  
Foi também aprovada por aprovado por maioria, com uma abstenção a ELEA 
identificada. 
 



Seguidamente, a Dra. Elsa Mourão da Coop-Linque fez uma breve apresentação do 
Projeto “Amadora Cidade Compassiva”, que pretendem implementar na cidade em 
2020, apelando à participação de todos os parceiros presentes. 
Passou-se de seguida à apresentação dos resultados da investigação do ISCSP, 
realizada no município com o tema: “Responsabilidade Social nas organizações da 
economia social e solidária no município da Amadora”. Esta investigação foi feita pela 
Dra. Ana Esgaio no âmbito da sua tese de Doutoramento e foi elaborada com base 
em entrevistas realizadas a assistentes sociais das organizações do Município. 
 
Relativamente aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Santos Nogueira aproveitou a ocasião 
para dar os parabéns ao Dr. Henrique Joaquim, da Comunidade Vida e Paz pelas 
novas funções como coordenador da ENIPSSA; 
- A Dra. Ana Moreno referiu que 2019 foi um ano de muitos investimentos com 
várias candidaturas a financiamentos aprovadas, nomeadamente: Projeto em parceria 
com a Fundação Afid, para trabalhar com idosos com demências com financiamento da 
Fundação Calouste Gulbenkian; Candidatura ao 2020, “Idade +” com o projeto de 
apoio ao cuidador e projeto “Identidades”; Candidatura ao 2020 em parceria com a 
Comunidade Vida e Paz para intervenção na área dos Sem-abrigo; Projeto Alimentação 
Saudável nas respostas sociais para seniores com uma parceria entre o Centro Social 
Paroquial de S. Brás e o Chef Fábio Bernardino. O projeto terá início em 2020 e irá 
envolver as organizações com respostas sociais para seniores; 
- A Dra. Ana Costa apresentou os resultados obtidos na campanha “Seja Solidário” 
realizada de 18 a 23 de novembro entre as instituições da cidade e recolha realizada 
nas Lojas Pingo Doce; Estiveram envolvidos 23 parceiros e 4 empresas do município. 
Foram recolhidas no total 3,3 toneladas de alimentos e 850 produtos de higiene e 
bebé; 
- O Dr. Bruno Gonçalves, da Junta de Freguesia das Águas Livres aproveitou a 
ocasião para dar os parabéns à equipa da CMA e da Comunidade Vida e Paz pelo 
trabalho desenvolvido na intervenção com a população sem situação de sem-abrigo. 
Referiu que, no que diz respeito ao Relatório do Recenseamento seria importante que 
constasse no documento a localização da equipa; 
- A Dra. Marta Gonçalves da Equipa de Tratamento da Amadora informou que em 
2020 a ETA fará 30 anos de intervenção no município e que vai ter um novo espaço 
cedido pela CMA no dia 26 de maio de 2020. 
 
 
Sem mais assunto, a sessão terminou às 11.30 horas. 


