REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 279
Realizou-se no dia 15 de outubro 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 Ana Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute
Gonçalves, Ana Costa e Catarina Jesus técnicas de apoio ao NE, Bruno Gonçalves da
Junta de Freguesia das Águas Livres em representação das Comissões Sociais de
Freguesia, 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 Paula Besugo do ACES Amadora.
Não esteve presente Susana Perpétua do ISS, I.P. - Serviço Amadora.
A Dra. Ana Costa deu início à reunião com informação acerca da Estratégia Nacional
de Combate à Pobreza 2021-2014, documento que se encontra na fase de consulta
pública. A estratégia está dividida em 6 grandes dimensões:
- Reduzir a pobreza nas crianças e jovens e nas suas famílias;
- Promover a integração plena dos jovens adultos na sociedade e a redução sistémica
ao seu risco de pobreza;
- Potenciar o emprego e a qualificação como fatores de eliminação da pobreza;
- Reforçar as políticas públicas de inclusão social, promover e melhorar a integração
societal e a proteção social de pessoas e grupos mais desfavorecidos;
- Assegurar a coesão territorial e o desenvolvimento local;
- Fazer do combate à pobreza um desígnio nacional.
Como um dos pontos positivos identificados, está o facto de o documento pressupor
uma forte articulação entre várias áreas de intervenção que não apenas a ação social
(habitação, educação, cultura, entre outras). Como ponto negativo é de referir que o
documento carece de um conjunto de elementos fundamentais à sua implementação
operacional, nomeadamente, metas quantificáveis a alcançar, objetivos temporais e
agentes da sociedade a envolver em cada medida.
Na medida em que o documento se encontra em fase de consulta pública, solicitou-se
aos parceiros que possam dar contributos até ao próximo dia 20 de outubro.
De seguida, a Dra. Rute Gonçalves deu informação sobre a atribuição do Selo de Boas
Práticas de Intervenção Social, iniciativa dinamizada pelas Plataformas Supraconcelhias
da Grande Lisboa e do Oeste.
Concorreram 47 projetos dos vários CLAS, tendo sido premiados 29. Do CLAS da
Amadora candidataram-se 4 projetos, tendo sido premiados 3: Câmara Municipal da

Amadora (Fórum Municipal Sénior), SCMA (Sozinhos em Causa) e Fundação Afid
(Unidade de Neuroestimulação).
Os Selos serão entregues numa cerimónia pública a realizar no dia 10 de novembro.
Em simultâneo irá ser elaborado um catálogo digital com todos os projetos e boas
práticas premiados que será divulgado de forma mais abrangente, dando a conhecer o
trabalho que está a ser desenvolvido nos vários territórios.
A Dra. Ana Moreno deu informação sobre as comemorações do Dia Internacional
para a Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Vai ser realizado
um ciclo de workshops dirigido a técnicos, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira
Santos. O ciclo abordará as seguintes temáticas: Crianças e Jovens, População Idosa e
Igualdade de Género.
No dia 25/11 vai ser realizada a conferência “O impacto da Violência Doméstica na
saúde mental da viíima” dinamizada pela Ordem dos Psicólogos.
Continuam a decorrer durante o mês de outubro as Comemorações da População
Maior com bastante adesão por parte dos seniores em todas as iniciativas.
Passou-se de seguida a uma reflexão sobre os cuidados de saúde primários no
município, sendo que continua a haver muitas dificuldades para a população em
marcar consultas e aceder aos cuidados primários de saúde, após reorganização dos
serviços em contexto da pandemia COVID-19.
A Dra. Paula Besugo do ACES Amadora referiu que de facto, ainda não foi retomada
toda a atividade normal nos Centros de Saúde, mas que se espera que isso aconteça
em breve. No que diz respeito à vacinação, já se iniciou o processo de reforço da
vacinação da COVID-19 e também da vacinação da Gripe. A vacinação vai decorrer no
Fórum Luis de Camões na freguesia da Encosta do Sol.
O facto da vacinação estar concentrada apenas num local, pode criar constrangimentos
às pessoas mais idosas com problemas de mobilidade para se deslocarem ao centro de
vacinação.
A Dra. Paula Besugo chamou ainda a atenção para o facto de as consultas de
psiquiatria estarem muito atrasadas (cerca de um ano de tempo de espera).
A este propósito, a Dra. Filomena Pires da DGRSP, refere que muitos arguidos, no
âmbito da sua pena têm que ter acesso a consultas de psiquiatria e é o tribunal que dá
ordem para frequentarem as consultas (cerca de duas semanas de tempo de espera).
Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as
seguintes questões:
- Dra. Sónia Ciríaco do IEFP refere que existem neste momento muitas ofertas de
emprego que não estão a conseguir ser preenchidas, nomeadamente nas áreas da
hotelaria, restauração, apoio a crianças e a idosos. As pessoas referem como motivo
para não aceitarem as ofertas os horários prolongados e o trabalho aos fins-desemana;
- A Dra. Filomena Pires da DGRSP informou que o PAVD vai iniciar na Amadora nas
instalações do Campus Social (SCMA);
- A próxima reunião do NE está agendada para o dia 19 de novembro e será
presencial.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 11H30.

