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Realizou-se no dia 21 de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas, nas instalações na 
Divisão de Intervenção Social, uma reunião ordinária de Núcleo Executivo do Conselho 
Local de Ação Social da Amadora. 
  
Estiveram presentes na reunião Susana 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, Anabela Mota da Junta de Freguesia da 
Venteira, Sónia Ciríaco, do IEFP – Serviço de Emprego da Amadora, Elisabete Costa da 
SFRAA – Quinta de S. Miguel, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais e Filipa Carvalho do ACES Amadora. 
 
A Dra. Ana Costa deu início à reunião com a análise do perfil do utente SAAI, tendo 
referido as seguintes questões: 
 
- O elevado custo da habitação coloca em risco a sustentabilidade financeira dos 
agregados familiares; 
- Grupo da população que mesmo com emprego se mantém numa situação de 
carência económica; 
- Aumento do número de famílias monoparentais em acompanhamento social; 
- Risco de pobreza infantil; 
- Pobreza entre os reformados e pensionistas; 
- Acentuado isolamento dos idosos o que dificulta a procura de respostas na 
comunidade. 
 
Estas questões serão discutidas com a equipa técnica do SAAI no sentido de tentar 
encontrar soluções para colmatar estas necessidades. 
 
A Dra. Sónia Ciríaco do IEFP chamou a atenção para o facto de que ao nível da 
formação profissional há um número significativo de pessoas que não aceitam fazer as 
formações, principalmente mães com filhos pequenos por causa dos horários. 
Levantam-se também muitas questões ligadas à saúde – há muitas pessoas que 
apresentam baixas médicas para justificar a não participação nas ações de formação. 
 
No que diz respeito ao emprego, a taxa de desemprego aumentou cerca de 12% em 
relação a dezembro de 2019. Neste momento, existem muitos empregos precários e os 
salários continuam a ser muito baixos. 
 
A Dra. Ana Corte do Serviço Local da Segurança Social apresentou os dados do ISS 
relativos a 2019 (Documento em anexo). Foi também referenciada a situação das 
pessoas que vêm para o país ao abrigo dos protocolos de saúde que não têm qualquer 



apoio das embaixadas e consulados e que ficam completamente desprotegidos e sem 
qualquer tipo de suporte. No âmbito dos atendimentos da Segurança Social foi dada 
orientação para que todos os casos que aparecem devem ser sempre sinalizados às 
respetivas embaixadas e consulados. 
 
A Dra. Rute Gonçalves deu informações acerca do Selo de Boas Práticas de 
Intervenção Social no âmbito do trabalho da Plataforma Supraconcelhia da Grande 
Lisboa e do Oeste. O Selo pretende premiar boas práticas de intervenção social que 
sejam desenvolvidas pelos CLAS das áreas das duas plataformas. Foram feitas 
alterações ao regulamento do prémio e também ao formulário de candidatura, que têm 
de ser aprovados pela Plataforma Supraconcelhia. Após esta aprovação, o prémio será 
divulgado pelas instituições do CLAS para que se possam candidatar. 
 
A Dra. Ana Moreno deu informações acerca do PEES, nomeadamente: 
- O plano teve uma boa execução em 2019 (cerca de 85%), sendo que de uma 
maneira geral as atividades de todos os eixos têm sido cumpridas, tendo havido 
inclusive ações que se realizaram que não estavam inicialmente previstas em plano; 
- No próximo dia 3 de abril será realizada uma reunião da Comissão alargada, onde se 
fará um ponto de situação dos eixos e serão apresentadas boas práticas que estão a 
ser implementadas no município; 
- A equipa do ISCSP sugeriu que realizasse uma conferência internacional sobre o tema 
do envelhecimento, nos dias 30 e 31 de outubro, onde se pudesse dar enfâse e 
destaque ao trabalho que a Amadora tem vindo a desenvolver nesta área. 
 
A Dra. Rute Gonçalves informou que na próxima sessão plenária do CLAS será 
necessário eleger uma nova entidade sem fins lucrativos para o NE, na medida em que 
a SFRAA já cumpriu os dois anos do deu mandato. Assim, serão lançadas as 
candidaturas para as entidades que estejam interessadas em Abril para se fazer a 
eleição na sessão plenária a realizar em Maio. 
 
Relativamente aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Sónia Ciríaco do IEFP, refere ter sido contatada pela ENIPSA no sentido de 
assinar um protocolo de colaboração no âmbito do NPISA. Na Amadora o NPISA é o 
próprio NE, tendo sido criado um grupo operacional para acompanhamento das 
situações, pelo que o que faz sentido é que seja assinado um protocolo de colaboração 
com todas as entidades que fazem parte do NPISA; 
- A Dra. Ana Moreno refere ainda que no âmbito deste trabalho a Equipa de 
Tratamento da Amadora pretende realizar uma ação de formação sobre a questão das 
dependências dirigida aos técnicos do atendimento do Município. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


