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Realizou-se no dia 12 de Fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez horas uma reunião 
ordinária de Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social da Amadora (reunião 
realizada online via Teams). 
  
Estiveram presentes na reunião Susana Nogueira, Presidente do CLAS da Amadora, 
Ana Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute Gonçalves e Catarina Jesus, 
técnicas de apoio ao NE, Susana Perpétua do ISS, I.P. - Serviço Amadora, Bruno 
Gonçalves da Junta de Freguesia das Águas Livres, Sónia Ciríaco, do IEFP – Serviço de 
Emprego da Amadora e Filomena Pires, da Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, Elsa Santos da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora e Filipa 
Carvalho do ACES Amadora. 
 
A Dra. Rute Gonçalves deu início à reunião com a apresentação do relatório de 
execução do CLAS 2020, tendo a Sra. Presidente do CLAS chamado a atenção para o 
facto de que, apesar da pandemia ainda foi possível concretizar um nº significativo de 
ações previstas em plano. 
De seguida, a Dra. Catarina Jesus apresentou o relatório da execução do SAAI, com 
dados de 2020. 
 
A Dra. Rute Gonçalves apresentou de seguida o Plano de Ação do CLAS para 2021-
2022. 
 
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, pediu sugestões aos parceiros 
para simplificar as apresentações em Powerpoint para a sessão plenária de CLAS, na 
medida em que são informações muito extensas e que terão de ser reduzidas ao 
máximo. Foram dadas algumas sugestões neste âmbito pelos elementos do NE. 
 
A Dra. Ana Moreno passou de seguida a apresentar o Plano de Ação do NPISA. O 
NPISA da Amadora foi criado em 2009 sendo constituído pelos elementos do NE do 
CLAS. Em 2018 foi criado o grupo operacional do NPISA, com vários parceiros da 
cidade. Em 2020 foi celebrado o protocolo de colaboração do NPISA com todos os 
parceiros envolvidos nesta intervenção. 
 
Relativamente a este assunto, a Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, 
referiu que será feito um grande investimento no estudo e intervenção na área das 
toxicodependências até 2022 para criar respostas mais eficazes para a população sem-
abrigo do município. 
 
O Dr. Bruno Gonçalves da Junta de Freguesia das Águas Livres sugere que se possa 
fazer um mapeamento dos locais onde há mais incidência de pessoas em situação de 



sem-abrigo com problemas de toxicodependência. Refere também que a Ficha de 
ligação e sinalização que é utilizada pelos serviços pode já não ser adequada; seria 
necessário criar um novo modelo que possa facilitar o processo de sinalização e 
intervenção. 
A Dra. Ana Moreno refere que vai sugerir à equipa do NPISA para trabalharem num 
novo modelo de ficha de sinalização. 
 
A este propósito, a Dra. Susana Perpétua do ISS – I.P. relembrou que os CAES não 
acolhem pessoas com consumos ativos, o que pode dificultar o processo de integração 
destas pessoas. 
 
A Dra. Ana Moreno passou de seguida ao ponto da emissão de informação técnica 
do projeto “Apartamentos Partilhados” da Comunidade Vida e Paz.  
 
Tendo em conta o trabalho desenvolvido pela CVP e pelo NPISA na intervenção com as 
pessoas em situação de sem-abrigo e dada a necessidade de encontrar respostas para 
este grupo da população, o NE emitiu um parecer favorável. 
 
Passou-se de seguida à preparação da sessão plenária do CLAS, a realizar no próximo 
dia 19/02, que pela primeira vez será realizada via TEAMS. Foi solicitado pelo Dr. 
Bruno Gonçalves que fosse incluída na Ordem de trabalhos um ponto para 
apresentação do trabalho desenvolvido pelas Juntas de freguesia no âmbito do COVID-
19. 
 
Passou-se de seguida para o ponto de situação da intervenção no COVID-19. 
 
 
A Dra. Susana Perpétua do ISS-I.P. referiu os seguintes dados: 
 
- As equipas multidisciplinares da Segurança Social, CMA e Saúde continuam a 
funcionar no terreno,116 agregados familiares visitados; 
- As visitas preventivas aos ERPIS e Casas de Acolhimento foram suspensas devido ao 
início do processo de vacinação nestes equipamentos; 
- Realização de 7 visitas de emergência 24H a ERPIS e Lares de acolhimento com surto 
de Covid-19 (até ao dia 10/02); 
- Realização dos testes preventivos do COVID-19 aos trabalhadores dos Lares. Foram 
realizados 224 testes, tendo sido identificados 5 casos positivos; 
- Realização de 4 ações de sensibilização em equipamentos de município pelas Forças 
Armadas; 
- Criação em 2020 de uma plataforma em parceria com o ISS e a Saúde para os 
equipamentos poderem introduzir informação sobre a evolução de surtos de COVID-
19. 
 
A Dra. Ana Moreno referiu os seguintes dados: 
- Apoio de refeições a pessoas com COVID 19 sem retaguarda familiar. Foram 
apoiados 34 agregados e servidas 5884 refeições; 
- Entre 3 de janeiro e 5 de fevereiro foram recebidos 357 contactos na Linha Municipal 
de Saúde; Registados 184 pedidos de apoio na medicação. 
 
 
A Dra. Filomena Pires da DGRSP referiu que surgiram 252 casos de COVID-19 no 
Estabelecimento Prisional de Lisboa (o que representa 10% do total da população 



prisional). Foram também identificados 82 trabalhadores infetados. Não foram 
registados casos nos Centros Educativos. 
 
Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as 
seguintes questões: 
- A Dra. Filomena Pires da DGRSP informou que estão a ser acompanhados 11 
reclusos da Amadora em prisão domiciliária. Referiu também que os prazos dos 
tribunais encontram-se suspensos; 
- A Dra. Elsa Santos da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora referiu 
que o POAPMC será prolongado por mais um ano (até maio de 2022), mantando a 
capacidade máxima de beneficiários – 2190. 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


