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Realizou-se no dia 17 de setembro 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 Ana Costa, técnicas de 
apoio ao NE, Cátia Reis do ISS, I.P. - Serviço Amadora, 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 
Não esteve presente Paula Besugo do ACES Amadora. 
 
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, deu início à reunião dando as 
boas vindas aos parceiros, após o período de ferias. 
 
A Dra. Ana Costa fez um ponto de situação do Plano para Envelhecimento 
Sustentável da Amadora, tendo informado que foram realizadas reuniões com os 4 
eixos de intervenção para revisão de metas, medidas e indicadores para o novo ciclo 
de implementação. Foi também realizada reunião com a equipa de investigadores do 
ISCSP para definição dos próximos passos da intervenção. 
Vai ser retomado o trabalho do Fórum Sénior, que ficou suspenso devido à pandemia 
do COVID-19, estando já agendada uma reunião para dia 26 de outubro. 
Vai ser também realizada uma reunião da Comissão alargada do PEES no dia 29 de 
outubro. 
 
A Dra. Rute Gonçalves, passou de seguida a dar informações sobre a comemoração 
do Dia Municipal para a Igualdade – 24 de outubro. 
Em parceria com a Associação Questão de Igualdade vai ser realizado um Fórum 
Comunitário sob o tema da Igualdade de Género, envolvendo jovens dos projetos 
Escolhas 8G, no dia 27 de outubro. O Fórum prevê a participação de cerca de 30 
jovens e pretende ser um espaço de debate e partilha de ideias e opiniões sobre as 
questões relacionadas com a Igualdade de Género, com enfoque na visão e perspetiva 
da população mais jovem do município, proporcionado uma reflexão mais profunda e 
alargada sobre esta temática. 
 
A Dra. Ana Moreno deu informações acerca do programa de atividades das 
Comemorações do Mês do Idoso, a realizar durante o mês de outubro.  Pretende-se 
que o programa seja o mais diversificado possível, estando previstas atividades como 



ida ao teatro, passeio “Hippo Trip” em Lisboa, “Há Festa na Associação” entre muitas 
outras. 
 
O Dr. Bruno Gonçalves da Junta de Freguesia das Águas Livres referiu que o 
planeamento das atividades foi feito um pouco em cima da hora o que não permitiu às 
Juntas de Freguesia participar atempadamente neste processo. 
 
A Dra. Ana Moreno passou-se de seguida a fazer um ponto de situação sobre a 
reabertura dos equipamentos sociais. Existem ainda 5 instituições que não abriram as 
respostas de Centro de Dia. As principais dificuldades prendem-se com as restrições e 
adaptações dos espaços e muitos idosos têm mostrado resistência em voltar a 
frequentar a resposta. Por outro lado, durante a pandemia os Centros de Dia passaram 
a entregar as refeições em casa. 
Também se verificou que muitas pessoas que frequentavam os Centros de Dia 
acabaram por ir para outras respostas na medida em que as famílias tiveram de 
encontrar alternativas durante a pandemia. 
 
Esta poderia ser a altura ideal para relançar a resposta de centro de dia junto da 
comunidade, tornando-a uma resposta mais inovadora e atrativa. 
 
Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as 
seguintes questões: 
- Dra. Bruno Gonçalves questionou a propósito da retoma das atividades para a 
população sénior, nomeadamente o Amasénior Viva+ e o Amasénior Lazer quais as 
orientações da DGS para o desenvolvimento em segurança das atividades. A Dra. Ana 
Moreno respondeu que o número de alunos por atividade terá de ser mais reduzido 
para permitir o distanciamento apropriado e deverá ser mantido o uso de máscara em 
espaços fechados e desinfeção das mãos 
- A Dra. Filomena Pires da DGRSP informou que o PAVD tem tido a dinâmica de 
grupos suspensa devido à pandemia e que vai ser reiniciado nomes de outubro. 
Existem 70 indivíduos com o programa aplicado, sendo por isso necessário criar vários 
grupos. 
Está também já concluído o Programa para agressores de violência sexual que é 
composto por 36 sessões. 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H00. 


