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Núcleo Executivo 
 

Ata nº 233 
  
Realizou-se no dia 13 de Janeiro de dois mil e dezassete, às dez horas, na 
Divisão de Intervenção Social, uma reunião de Núcleo Executivo do Conselho 
Local de Ação Social da Amadora. 
 

Estiveram presentes na reunião Ana Moreno, Coordenadora do NE, Rute 
Gonçalves, técnica de apoio ao NE, Susana Nogueira do ISS, I.P., Serviço 
Amadora-Lisboa, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, Natália Sá, representante das Comissões Sociais de Freguesia, 
Juvenal Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença, Filipa Carvalho do 
ACES Amadora e Sónia Miranda, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora.  
 
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião, apresentando aos parceiros os dados 
do Recenseamento dos Sem-abrigo realizado em Novembro de 2016 
(documento em anexo). O NPISA de Lisboa tem vindo a promover uma maior 
articulação com todos os Núcleos existentes. Apenas as Câmaras Municipais da 
Amadora e de Loures é que fazem o atendimento direto ao público, nos 
restantes Núcleos o atendimento é feito através de instituições. 
No que diz respeito à Amadora, o número de sem-abrigo tem vindo a diminuir 
nos últimos anos – neste momento estão identificadas 34 pessoas. 
No próximo dia 30/01 vai-se realizar um encontro dos vários NPISAS a nível 
nacional para partilha de experiências. 
 
Passou-se de seguida ao segundo ponto da ordem de trabalhos relativo à 
Criação de um Guia de Recursos na área das Migrações, no âmbito do trabalho 
desenvolvido pelo Plano Municipal para a Integração de Imigrantes. Pretende-
se elaborar um Guia de recursos, direcionado para a comunidade imigrante com 
toda a informação relevante nesta área de intervenção. Foi discutida com os 
parceiros uma proposta de índice (em anexo). 
 
A este propósito, a Dra. Ana Moreno informou que a Câmara Municipal vai 
estabelecer um protocolo com o Conselho Português para os Refugiados para o 
acolhimento de refugiados recolocados no município durante o ano de 2017. 
 
Seguidamente passou-se para o ponto relativo à Campanha “Seja Solidário”. A 
campanha vai realizar-se de 20 a 25 de março, envolvendo os parceiros do 
CLAS e das CSF e o Pingo Doce à semelhança dos anos anteriores. Foi sugestão 
dos elementos do NE que se possa fazer a recolha nas lojas Pingo Doce dois 
dias em vez de apenas um. Assim, esta recolha será feita nos dias 24 e 25 de 
março. 



Foi também sugerido que se coloque nos materiais de divulgação da campanha, 
nomeadamente no cartaz, a informação da quantidade de produtos que firam 
recolhidos nas últimas campanhas. 
 
No que diz respeito ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, A Dra. Rute 
Gonçalves informou que no âmbito do Relatório de Execução do PA 2016, 
ainda faltam algumas instituições enviar os dados para poder fechar a 
monitorização das atividades. 
 
Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as 
seguintes questões: 
- Os novos instrumentos de planeamento da Rede Social terão de ser 
elaborados 2017; o Diagnóstico Social será apenas atualizado nalgumas áreas 
consideradas prioritárias; No que diz respeito ao PDSS: a área do 
envelhecimento está coberta com o PEES (que tem vigência até 2025); o PMII 
terá financiamento do Projeto “Arrival Cities” para apoio à sua construção; o 
PMCV e área da promoção da Qualidade de Vida terá de se definir como se vão 
trabalhar estas áreas. 
Nas próximas reuniões de NE, o objetivo será começar a planear este trabalho, 
nomeadamente definir as áreas de intervenção a trabalhar, qual a metodologia 
a adotar, etc. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12.30H. 


