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Ata nº 271 

  
Realizou-se no dia 11 de dezembro de dois mil e vinte, 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, técnica de apoio ao NE, Susana Perpétua do ISS, I.P. - Serviço Amadora, 
Anabela Mota da Junta de Freguesia da Venteira, Sónia Ciríaco, do IEFP – Serviço de 
Emprego da Amadora, Elsa Santos da Cruz Vermelha portuguesa – Delegação da 
Amadora, Filomena Pires, da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Filipa 
Carvalho do ACES Amadora. 
 
 
A Dra. Rute Gonçalves deu início à reunião, fazendo o ponto de situação das 
candidaturas ao Programa “Bairros Saudáveis”. Os NE das CSF reuniram e deram um 
parecer às candidaturas apresentadas, apesar de este não ser vinculativo. 
 
As candidaturas apresentadas foram as seguintes: 
 

Freguesia Nome do projeto Entidade 
promotora 

Entidades 
Parceiras 

Eixos de 
intervenção 

Parecer da 
CSF 

Águas 
Livres 

(Re) Qualificar 

a Cova da 
Moura 

Assoc. Cultural 

Moinho da 
Juventude 

ASSACM;  Assoc. 
Moradores da 

Cova da Moura; 
CMA; J.F. Águas 

Livres 

Saúde, 
Social, 

Económico, 
Ambiental e 

Urbanístico 

Favorável 

Integrar e 

Cuidar 
AURPID 

J.F. Águas 
Livres; Casal 

Popular da 
Damaia 

Saúde e 

Social 
Favorável 

Art4All – Arte 
para todos! 

THE OFPROD 

– Associação 

Juvenil 

UPAJE – União 

para a ação 
cultural e juvenil 

educativa 

Social e 
Económico 

Favorável 

Alfragide 

Chão Comum 

AD Gentes – 
Associação dos 

Leigos 
Missionários da 

Consolata 

CAZAmbujal; J.F. 
Alfragide; SCMA; 

Edudigital; 
Universidade 

Nova de Lisboa – 

Faculdade de 
Ciências e 

Tecnologias 

Social e 

Ambiental 
Favorável 

Ponto de 

encontro 

Academia 

Johnson 
J.F. Alfragide 

Social e 

Ambiental 

Não foi 

analisada 



em NE 

Encosta do 

Sol 

Espaço 

Morabeza 
Mirativa Pressley Ridge 

Social e 

Económico 
Favorável 

Vacinação no 
bairro do Casal 

da Mira 

AJPAS 
J.F Encosta do 

Sol; ACES 

Amadora 

Saúde e 

Social 
Favorável 

Mina de 
Água 

Mentes 
Saudáveis 

Olhar com 
Saber 

J.F. Mina de 
Água; ASSORPIM 

Saúde e 
Social 

Favorável 

Boba Educa 

Assoc. 

Cavaleiros de 
S. Brás 

Teatro GRIOT; 

Abadá Capoeira; 
Associação 

Batoto Yetu 

Social, Saúde 
e Económico 

Favorável 

Cuidar 
ComPaixão 

Coop - Linque 

Assoc. Portugesa 
de Reiki; J.F. 

Mina de Água; 
Teatro UMANO; 

SER – 
Cooperativa de 

desenvolvimento 

pessoal e 
cuidado Integral; 

Assoc. dos 
Amigos da ESTC; 

C .S. Paroquial 

de S. Brás 

Social e 
Saúde 

Favorável 

 

A Dra. Ana Moreno passou de seguida à emissão de informações técnicas dos 
projetos da SCMA no âmbito do Programa PARES 3.0:  
 

1) Residências da Vila - ERPI com SAD integrado – Aumento da resposta de ERPI 
em mais 60 seniores e SAD para mais 100; 

2) Lar de Santo António – Aumento da resposta de ERPI para mais 10 seniores.  
 
 
Tendo em conta que de acordo com os últimos dados (PORDATA 2019), na Amadora a 
taxa de residentes seniores aumentou cerca de 4% nos últimos 10 anos, 
representando agora 23,2% da população, dos quais 19% têm mais de 75 anos e 
atendendo a que a taxa de cobertura de para ERPI é de 28,7% e para SAD é de 
55,7%, o NE emitiu pareceres favoráveis aos dois pedidos. 
 
Dada a impossibilidade de o NE reunir presencialmente os pedidos foram enviados por 
e-mail tendo o documento sido validado por todos os elementos do NE. 
 
De seguida, a Dra. Rute Gonçalves deu indicações acerca da monitorização do Plano 
de Ação 2020 do PDSS. À semelhança de anos anteriores, será enviada uma grelha de 
monitorização para os parceiros preencherem com a execução das ações da sua 
responsabilidade. Irão também ser enviadas fichas de monitorização para os parceiros 
do PEES. Será feita também uma atualização dos Planos de Ação das várias áreas de 
intervenção para o período 2021-2022. 
 
Foi de seguida validada a calendarização das reuniões de CLAS e de NE para 2021. As 
reuniões de NE vão se manter mensalmente. As duas reuniões obrigatórias de CLAS 
foram agendadas para dos dias 19 de fevereiro e 17 de dezembro. 
 



Discutiu-se de seguida se se deveria manter a última reunião de CLAS de 2020, que 
estava agendada para o dia 18 de dezembro. Dada o atual estado de emergência 
devido ao COVID 19 e ás restrições de fazer reuniões presenciais, foi decidido não se 
realizar esta reunião. 
 
Passou-se de seguida para o ponto de situação da intervenção no COVID-19. 
 
A Dra. Ana Moreno referiu os seguintes dados: 
- As equipas multidisciplinares da Segurança Social, CMA e Saúde continuam a 
funcionar no terreno. Foi feita intervenção em 2241 pessoas, com 3 equipas em 
funcionamento (662 sinalizações, 628 agregados familiares visitados; distribuição de 
EPIS); 
- Apoio de refeições a pessoas com COVID 19 sem retaguarda familiar. Desde 1 de 
setembro que foi estabelecido um protocolo da CMA com a SCMA para fornecimento 
das refeições (almoço e jantar: Foram abrangidas 153 pessoas no total, 3942 refeições 
confecionadas. Desde o início da pandemia foram entregues cerca de 18 mil refeições 
no domicílio; 
- Integração de pessoas nas duas brigadas de intervenção rápida que já foram criadas 
no âmbito do Programa MAREES na SCMA e na Cruz Vermelha Portuguesa – algumas 
dessas pessoas vão ser contratadas pelas instituições; 
- Realização da 2ª ronda de visitas preventivas aos ERPIS e Casas de Acolhimento (28 
visitas realizadas); 
- Foram realizadas várias ações comunitárias de sensibilização e combate ao COVID-19 
com distribuição de máscaras (cerca de 27000 máscaras distribuídas); 
- Realização dos testes preventivos do COVID-19 aos trabalhadores dos Lares. Foram 
realizados 129 testes, tendo sido identificados 4 caso positivos. 
 
A Dra. Susana Perpétua do ISS – I.P. referiu os seguintes dados:  
- Foram já realizadas 4 visitas de urgência 24H aos Lares onde foram identificados 
surtos de COVID 19;  
- Atendimento LNES - Desde outubro foram realizados 166 atendimentos na linha; 
- No que diz respeito aos apoios financeiros prestados, nos últimos 3 meses foram 
gastos €8645,44 do Fundo Fixo e no total foram gastos no sistema de apoios 
€33104,63. 
 
A Dra. Filomena Pires da DGRSP referiu que foram autorizadas as saídas de mais 6 
reclusos para prisão domiciliária (neste momento são 14 no total).  
 
No que diz respeito ao PAVD, o curso vai ter início em janeiro/21 com o módulo psico- 
educacional. Está a aguardar uma resposta da autarquia para ter um espaço disponível 
na Amadora.  
 
A Dra. Sónia Ciríaco do IEFP partilhou as seguintes informações: 
- Regista-se um aumento de desemprego de 87% do ano de 2019 para o ano de 2020; 

- Nº de inscritos no Centro de Emprego – 6796 
- Nº de pedidos de subsídio (em dezembro) – 89 
- Nº de pedidos de subsídio na região de Lisboa e Vale do Tejo (em dezembro) - 1740 
 
Até ao mês de outubro de 2020 estavam registados 7987 desempregados (3042 
homens e 4045 mulheres). 
Em comparação com o mesmo período em 2019, houve um aumento de cerca de 80% 
de desempregados registados. 
 



A Dra. Anabela Mota da Junta de Freguesia da Venteira referiu que o facto de os 
atendimentos terem passado a ser via telefone tem trazido algumas condicionantes ao 
trabalho com os utentes. Continua a haver muita procura de apoio alimentar e pedidos 
de apoio para pagamentos de despesas fixas mensais. Só são realizadas visitas 
domiciliárias em situações de emergência, nomeadamente nos casos de idosos 
isolados. 
 
A Dra. Ana Moreno deu informações acerca do projeto “Cartão Bens 1ª”que pretende 
ser uma alternativa aos cabazes alimentares. Este cartão permite uma maior 
responsabilização das famílias no que diz respeito às escolhas feitas no âmbito das 
suas compras e alimentação. Permite também a criação de um leque de respostas 
mais alargado no município ao nível da resposta alimentar existente. O Banco 
Alimentar contra a Fome não tem estado a responder ás necessidades das pessoas. 
 
A Dra. Filipa Carvalho do ACES referiu que os serviços continuaram a fazer 
atendimentos presenciais e telefónicos. Neste momento, nota-se um aumento de 
pedidos de apoio social com especial incidência na população idosa. Nota-se também 
um aumento das situações de saúde mental. 
 
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- Dra. Ana Moreno – Protocolo do NPISA - O documento já foi validado por todos oso 
parceiros do NPISA. Irá agora a sessão de câmara para poder ser assinado por todas 
as entidades. Foi também enviado ao Dr. Henrique Joaquim, responsável pela ENIPSSA 
para aferir se está conforme. 
- Dra. Ana Moreno – Foi realizado o recenseamento da população sem-abrigo da 
Amadora nos dias 27/10 e 6/11: foram identificadas 41 pessoas sem-abrigo, 35 sem 
teto e 6 sem casa. Registaram-se algumas alterações ao nível dos consumos – 
existência de mais consumos a céu aberto na freguesia das Águas Livres 
(nomeadamente junto à estação da CP da Damaia). As pessoas sinalizadas são 
encaminhadas para o Espaço Aberto ao Dialogo da Comunidade Vida e Paz para que 
possam ter o acompanhamento necessário. No que diz respeito ao Grupo operacional, 
este reuniu durante todo o ano com o objetivo de discutir os casos em 
acompanhamento e definição dos respetivos planos de inserção. 
Está a ser elaborada uma candidatura para implementação de apartamentos de 
transição na Amadora, uma vez que é fundamental reforçar as respostas de 
acolhimento para esta população: 
- Dra. Filomena Pires da DGRSP – Estão a ter muita dificuldade em integrar pessoas 
no programa de trabalho a favor da comunidade. Fez um apelo às juntas de freguesia 
para que possam fazer a integração destas pessoas, nomeadamente em tarefas 
desempenhadas ao ar livre, como jardinagem, limpezas, etc); 
- Dra. Susana Perpétua do ISS – I.P informou que se vai realizar uma sessão de 
esclarecimento online sobre o requerimento do estatuto de cuidador informal, na 
próxima segunda-feira no período da tarde. Esta sessão é exclusivamente para 
parceiros da Amadora, na medida em que é um território piloto. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


