REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 275
Realizou-se no dia 16 de abril 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 e
Catarina Jesus, técnicas de apoio ao NE, Susana Perpétua 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 e Paula Besugo do ACES Amadora.
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião com informações acerca do manual de procedimentos
de referenciação/articulação entre a área da saúde mental e o sector social no âmbito da
intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo. Trata-se da construção de um modelo de
referenciação para consultas do ACES e HFF. O Ponto focal no HFF é a Dra. Luísa Ribeiro; falta
designar um ponto focal nos cuidados de saúde primários.
A Dra. Ana Moreno referiu também que a PSP solicitou a integração no Grupo operacional do
NPISA, tendo sido solicitado à entidade que clarificasse qual a sua intenção em participar neste
grupo, não tendo ainda recebido resposta.
A Dra. Ana Moreno colocou à consideração dos elementos do NE se faz sentido integrar a PSP
no NPISA.
A Dra. Paula Besugo do ACES refere que dado o tipo de público (população sem-abrigo)
poderá ser difícil integrar a intervenção da PSP neste grupo.
O Dr. Bruno Gonçalves da Junta de Freguesia das Águas Livres em representação das
Comissões Sociais de Freguesia considera que pode ser uma mais-valia para este trabalho, na
medida em que são uma força importante com intervenção na cidade.
A Dra. Filomena Pires da DGRSP refere que é importante que a PSP clarifique qual será o seu
papel no NPISA; Não faz muito sentido porque se trata de um grupo operacional onde se
analisam casos sociais.
Face ao exposto, ficou decidido que a PSP deve clarificar qual a sua intenção na participação no
NPISA para se avaliar se faz sentido ou não.
A Dra. Ana Moreno informou que no âmbito dos Censos 2021, será realizado o
recenseamento à população sem-abrigo, no dia 19 de abril; foram identificadas 36 pessoas nas
5 freguesias.
Passou-se de seguida à emissão de Pareceres ao Programa PARES 3.0, das seguintes
candidaturas:
- SCMA – Aumento da capacidade de ERPI – Lar de Santo António;
- SCMA – Criação de resposta de ERPI e SAD – Residências da Vila;
- CERCIAMA – Aumento da capacidade do Lar Residencial

Os pareceres foram emitidos com base na Grelha de Emissão de Pareceres do ISS – I.P, com os
seguintes resultados:
Instituição
SCMA
SCMA
CERCIAMA

Projeto
Aumento da
capacidade Lar de
Santo António
Residências da Vila
Aumento da
capacidade Lar
Residencial

Pontuação

Parecer

79,25

Favorável

82,25

Favorável

55,25

Favorável

Estes pareceres terão de ser validados pelos parceiros do CLAS para poderem ser enviados para
o ISS-I.P.
Na medida em que o plenário do CLAS não reunirá em tempo útil, os pareceres serão enviados
aos parceiros por e-mail, que terão 5 dias úteis para se pronunciar.
A Dra. Ana Moreno passou de seguida a fazer um ponto de situação do PEES, informando
que foram realizadas reuniões com todos os eixos de intervenção para fazer uma avaliação do
trabalho realizado, uma reflexão acerca do impacto da pandemia da COVID-19 nas
organizações e a definição dos próximos passos.
Os parceiros dinamizadores são os seguintes:
Eixo
I
II
III
IV

Instituição
Cruz Vermelha Portuguesa
Afid
SFRAA – Quinta de S. Miguel
SCMA

Representante
Ana Batista
Ana Cristina Fernando
Ana Chão
Adriano Fernandes

Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as seguintes
questões:
- A Dra. Filomena Pires da DGRSP informou que terminou a suspensão dos prazos nos
tribunais, a partir de dia 19 de abril recomeçam a contar os prazos; relativamente às licenças
de saídas extraordinárias estão em acompanhamento 7 situações da Amadora;
- O Dr. Bruno Gonçalves da Junta de freguesia das Águas Livres em representação das
Comissões Sociais de Freguesia, questionou a representante da Saúde se já havia novidades
sobre a questão dos atestados multiusos; A Dra. Paula Besugo do ACES respondeu dizendo
que já foi criada uma equipa especifica para a realização de Juntas Médicas e que vai enviar
toda a informação sobre esse assunto por e-mail;
- A Dra. Sónia Ciríaco informou que o Programa MAREES via ser prorrogado até 31 de
dezembro de 2021.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 11H45.

