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Ata nº 257 

  
Realizou-se no dia 18 de janeiro de dois mil e dezanove, às dez horas, na Divisão de 
Intervenção Social, uma reunião ordinária de Núcleo Executivo do Conselho Local de 
Ação Social da Amadora. 
 
Estiveram presentes na reunião Susana Santos Nogueira, Presidente do CLAS, Ana 
Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute Gonçalves e Ana Costa, técnicas de 
apoio ao NE, Ana Corte do ISS, I.P. - Serviço Amadora, Maria de Jesus Santos, da 
Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova e Rute Julião da Junta de Freguesia da 
Mina de Água, Elisabete Costa da SFRAA – Quinta de S. Miguel, Filomena Pires, da 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Sónia Miranda, do IEFP – Serviço 
de Emprego da Amadora. 
 
 Não esteve presente, Conceição Santos do ACES Amadora. 
 
A Dra. Susana Nogueira deu início à reunião dando as boas vindas à Dra. Rute 
Julião da Junta de Freguesia da Mina de Água para substituir a Dra. Maria de Jesus 
Santos na representação das Juntas de Freguesia no NE do CLAS no corrente ano. 
 
A Dra. Ana Moreno solicitou a alteração à ordem de trabalhos, dando algumas 
informações sobre a comemoração do Ano Internacional para a Colaboração, iniciativa 
dinamizada pelo Fórum de Governação Integrada á qual a Câmara Municipal da 
Amadora aderiu. 
 
Assim, estão programadas várias atividades neste âmbito, nomeadamente: 
 

Data e hora Local Atividade Objetivos 

19/02; 
9.00H/17.30H 

Auditório Recreios 
da Amadora  

Abertura do Ano da 
Colaboração – Encontro 
“Rede Social da Amadora 
– 16 anos de parcerias 
para a inovação social” 

Dar início ao ANC dando 
relevo à importância da 
Rede Social da Amadora e 
uma das práticas de 
trabalho colaborativo 
dinamizada nos últimos 13 
anos. 

05/05; 
14.30H/17.30H 

Auditório da 
Biblioteca Fernando 

Piteira Santos  

Encontro A Saúde e a 
Interculturalidade 

Atividade integrada nas 
comemorações dos 40 
anos do SNS. Refletir 
sobre a intervenção da 
saúde em contextos 
interculturais 

A definir A definir A proteção da criança na 
1ª infância 

Atividade dinamizada pela 
CPCJ da Amadora 

 



 

 

Data e hora Local Atividade Objetivos 

25/10;  
10H/17.30H 

Auditório da 
Amadora INOVA 

Encontro A transição da 
vida ativa para a 

reforma: desafios e 
estratégias 

Ação enquadrada no 
PEES, pretende refletir a 
passagem da vida ativa 
para a reforma com as 
empresas  

26/11; 
14H/17H 

Auditório da 
Biblioteca Fernando 

Piteira Santos 

Encontro Vitimas de 
Violência e fatores de 

exclusão 

Ação enquadrada no Plano 
Municipal contra a 
Violência. Pretende-se 
refletir sobre os fatores de 
exclusão a que estão 
expostas as vítimas de 
violência doméstica 

 
No que diz respeito à iniciativa de dia 19 de fevereiro, foi apresentado e discutido o 
programa do encontro, tendo sido definido que ao nível das práticas inovadoras a 
apresentar, serão as seguintes: 
- CSF – Campanha “Seja Solidário” – Atividade transversal a todas as comissões; 
- IPSS – Amasenior Apoio Alimentar aos fins-de-semana e feriados; 
- Área da Responsabilidade Social – IKEA – Apresentação da prática de RS – apoio à 
Quinta de S. Miguel e ao Projeto “Do maior para o mais pequeno”. 
 
 
Passou-se de seguida à definição da Ordem de trabalhos da próxima sessão plenária 
do CLAS da Amadora, a realizar no dia 8 de fevereiro: 
 

1) Aprovação da ata da sessão plenária anterior; 

2) Adesão de novas instituições ao CLAS: 
- Lions Club da Amadora: 
- Associação de Pais da Escola EB1/JI Alto do Moinho; 
-ANADIC – Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, Investigação e 
Comunidade. 

3) Emissão de Pareceres às candidaturas ao Programa Escolhas 7G: 
- Apresentação dos projetos submetidos;  
 - Apresentação e validação dos pareceres emitidos pelo NE do CLAS; 

4)  Apresentação do projeto “Oficina de Limpeza” – Fundação Afid;  
5) Assuntos diversos. 

 
Dado que a ordem de trabalhos já está bastante extensa, foi definido que a 
apresentação dos Relatórios de Execução de 2018 do PDSS serão apresentados numa 
próxima sessão plenária, que ficou já agendada para dia 29 de março/19. 
 
A Dra. Sónia Miranda do IEFP propôs que a reunião de fevereiro se realize nas 
instalações do Centro de Formação Profissional da Venda Nova. 
 
Seguidamente passou-se à emissão de pareceres das candidaturas ao Programa 
Escolhas 7G. As candidaturas foram rececionadas na DIS no passado dia 17 de janeiro, 
após emissão de parecer prévio pelas respetivas Comissões Sociais de Freguesia, de 
acordo com os procedimentos definidos pelo NE e que foram divulgados por todos os 
parceiros da Rede Social. 
 



Foram recebidas 7 candidaturas, sendo 4 de continuidade e 3 novas. 
 
Os presentes emitiram os pareceres, de acordo com a Grelha de Emissão de Pareceres 
do ISS – I.P, tendo concluído o seguinte: 
 

Entidade Projeto Território de 
Intervenção 

OBS Avaliação 

Associação de 
Jardim Escola 
João de Deus 

Boba Studio Bairro do Casal 
da Boba 

Novo 90,40 – Parecer Favorável 

OMEP A Rodar no 
bairro 

Bairro Casal do 
Silva 

Continuidade 69,65 - Parecer Favorável 

Cooptécnica – 
Gustave Eiffell 

È para Ti Falagueira/Venda 
Nova e Venteira 

Novo 32,85 – Parecer Desfavorável 

CESIS  Percursos 
Acompanhados 

Bairro do 
Zambujal 

Continuidade 69,05 – Parecer Favorável 

Associação 
Raízes 

 Mira Jovem – 
Eco 
Embaixadores 

Casal da Mira Continuidade 73,05 - Parecer Favorável 

Pressley Ridge  (Cool) 
B.R.A.V.E.  

Damaia- Bairro 
da Estrada Militar 

Continuidade 73,05 – Parecer Favorável 

Associação 
Moinho 
Juventude 

Futuro Na nós 
Mó 

Bairro Cova da 
Moura 

Novo 63,05 – Parecer Favorável 

 
Relativamente às candidaturas, e de uma maneira geral, o NE considerou o seguinte: 
 
- A grande maioria dos projetos não apresenta fatores diferenciadores ou inovadores 
para o território, mantendo as ações muito similares às que já estavam implementadas 
na geração anterior; As únicas exceções são os projetos Boba Studio e Mira Jovem - 
Eco Embaixadores; 
- O projeto “É para Ti” da Gustave Eiffell obteve um parecer desfavorável, na medida 
em que não respondeu a vários critérios da grelha de avaliação, nomeadamente: 
subsidiariedade, concertação e inovação; 
- Na medida em que as candidaturas enviadas ao NE não foram as versões finais e 
completas, não foi possível avaliar de forma correta alguns dos critérios sendo 
necessário o envio de informação adicional. Assim, foi decido que se irá enviar um e-
mail a todos os projetos para que façam chegar ao NE as versões finais das 
candidaturas (depois de submetidas). O NE irá reunir extraordinariamente no dia 25/01 
para reavaliar os pareceres com base na informação completa. 
 
 
Por último, no ponto dos assuntos diversos, a Dra. Sónia Miranda do IEFP deu 
informações acerca das candidaturas aos GIP: neste momento estão em 
funcionamento o GIP da Associação de Jardins Escola João de Deus (GIP Imigrante), o 
da Cooptécnica (até março) e o do Moinho da Juventude. 
Em fevereiro haverão novas candidaturas: Junta de freguesia da Encosta do Sol e 
Junta de Freguesia das Águas Livres. 
 
Informou também que o seu e-mail alterou, sendo agora: sonia.ciriaco@iefp.pt 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 13H00. 
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