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Realizou-se no dia 14 de julho de dois mil e dezassete, 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 Ana Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, 
Ana Costa, técnica de apoio ao NE, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço Amadora-
Lisboa, Sónia Miranda, do IEFP – Centro de Emprego da Amadora, Juvenal 
Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença, Ana Paula Correia, da 
Direção Geral de Reinserção, Natália Sá da Junta de Freguesia da Encosta do 
Sol e Serviços Prisionais e Filipa Carvalho do ACES Amadora.  
 
Deu-se início à reunião com a análise dos dados para a atualização do 
diagnóstico social.  
A Dra. Ana Costa apresentou os dados recolhidos até ao momento, 
nomeadamente nas seguintes áreas (documento completo em anexo):  
- Caracterização sócio-demográfica; 
- Contextualização sócio-económica: atividade económica, emprego; 
- Saúde na Amadora: serviços, perfil de saúde; 
- Educação/Formação; 
- Habitação; 
- Proteção Social. 
 
Foi feita em conjunto com os parceiros, uma breve reflexão sobre os dados de 
cada área. Faltam ainda recolher dados de algumas áreas específicas e também 
recolher informação junto das CSF, trabalho que vai ser desenvolvido ao longo 
do mês de setembro, com a realização de Focus Groups com os parceiros. 
 
No que diz respeito à elaboração do PDSS, este terá vigência até 2025 e 
continuará a incluir os planos de intervenção para as várias áreas, 
nomeadamente o Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável, o Plano 
Municipal contra a Violência e o Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes. 
Ao nível do PMCV, foram já realizadas duas reuniões de parceiros e está a ser 
feita a atualização de dados para a construção do III Plano. 
Relativamente ao Plano Municipal para a Integração de Imigrantes, ele está a 
ser trabalhado pelos parceiros a dois níveis: com o acompanhamento e apoio 
financeiro do URBACT, projeto “Arrival Cities” e com o suporte de uma 
candidatura FAMI para a dinamização dos dois CLAIMS em funcionamento no 



município: AJPAS e ASSACM. Foi também elaborada uma outra candidatura ao 
FAMI para a elaboração de novo plano. 
 
No que diz respeito aos dados da Proteção Social, a Dra. Ana Corte do ISS, 
I.P., Serviço Amadora-Lisboa, informou que os dados da Segurança Social já 
estão disponíveis e que irá enviar por e-mail, para que se possa fazer uma 
reflexão mais cuidada sobre os dados da Amadora. 
 
No âmbito deste tema, foi feita uma reflexão sobre as respostas sociais para a 
população idosa, nomeadamente em Centro de Dia e ERPI – ao nível da ERPI 
as respostas existentes não são suficientes e a resposta de Centro de Dia está 
desatualizada e já não consegue responder às necessidades mais prementes 
das pessoas. Foi sugerido que se criasse um grupo de trabalho para trabalhar 
estas questões, aproveitando os trabalhos do Fórum Sénior. 
 
Uma outra questão levantada pela Dra. Ana Corte relaciona-se com a 
intervenção com a população cigana no município. Importa refletir sobre esta 
matéria, com base no Plano Nacional para a Integração da comunidade cigana 
e tentar construir uma estratégia municipal para a integração desta 
comunidade, nomeadamente os que são beneficiários de RSI. 
 
Passou-se de seguida para o ponto 4 da O.T - Definição de indicadores para 
recolha de dados para a elaboração do perfil do utente do atendimento 
integrado. 
Foi feito um primeiro exercício de identificação de alguns indicadores, 
nomeadamente: 
- Sexo;  
- Grupos etários; 
- Habilitações literárias; 
- Situação profissional; 
- Escalão de rendimentos; 
- Nacionalidade; 
- Situação regularizada no país (se for estrangeiro); 
- Tempo de residência na Amadora; 
- Problemática dominante identificada; 
- Se é a primeira vez que recorre ao atendimento ou se já se encontra no 
sistema; 
- Que tipo de apoio já recebeu; 
- Situação de Saúde. 
 
Dado o adiantado da hora, ficou de se dar continuidade a este tópico na 
próxima reunião, a realizar no dia 28 de julho. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


