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Realizou-se no dia 12 de Janeiro de dois mil e dezoito, 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 Susana Santos Nogueira, Presidente do CLAS, Ana 
Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute Gonçalves e Ana Costa, técnicas de 
apoio ao NE, Rita Silva do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, Ana Paula Correia, da 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Juvenal Baltazar, representante da 
Fundação Afid Diferença, Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de Emprego da Amadora 
Natália Sá da Junta de Freguesia da Encosta do Sol e Maria de Jesus Santos, da Junta 
de Freguesia da Falagueira/Venda Nova que vai ser a representante no NE em 2018. 
  
Não estiveram presentes Filipa Carvalho do ACES Amadora, que se encontra de baixa 
médica, não tendo ainda sido designado outro técnico do ACES. 
 
Deu-se início à reunião com o ponto referente à substituição do representante das 
Juntas de freguesia no NE, sendo a Dra. Maria de Jesus Santos da Junta de Freguesia 
da Falagueira-Venda Nova a substituir a Dra. Natália Sá da Encosta do Sol. A Dra. 
Natália Sá fez um ponto de situação do trabalho realizado durante o ano passado, 
tendo destacado as seguintes questões: 
- Proposta de as CSF passarem a construir os seus planos de ação com vigência mais 
alargada (mínimo 2 anos) para que se possam concretizar todas as ações previstas, 
com monitorização realizada anualmente; 
- No que diz respeito às atividades realizadas, na campanha “Seja Solidário”, deve 
haver uma maior aposta na imagem e divulgação da iniciativa, nomeadamente através 
de T-shirts para os voluntários durante a recolha nas lojas Pingo Doce; A iniciativa do 
“Laço Azul” deverá ser programada de forma mais articulada e mais direcionada à 
comunidade em geral, para ter mais impacto; 
- Um dos principais constrangimentos identificados é que as CSF ainda não conseguem 
planear as suas atividades em conjunto e partilhar entre si as boas práticas que cada 
uma desenvolve. Relativamente à partilha de boas práticas, foram referidas algumas 
CSF que estão já a ser implementadas e que poderiam ser replicadas em todas, 
nomeadamente: realização da monitorização do plano de ação adaptando a base de 
dados fornecida pelo NE do CLAS (CSF Encosta do Sol); aplicação de questionário de 
avaliação sobre a CSF aos parceiros (CSF Falagueira-Venda Nova); grupos de discussão 
de casos envolvendo vários parceiros (CSF Falagueira-Venda Nova, Mina de Água), 
implementação de atendimento de triagem no âmbito do SAAI (CSF Encosta do Sol). 
 
Passou-se de seguida à calendarização para o corrente ano das duas campanhas de 
recolha de bens “Seja Solidário”, tendo sido definidas as seguintes datas: 
- De 26/02 a 3/03; 3/03 recolha nas lojas Pingo Doce 
- De 8/10 a 13/10; 13/10 recolha nas lojas Pingo Doce. 
 



Seguidamente passou-se ao ponto relativo ao PDSS 2018-25. 
Ao nível da estrutura do documento a proposta é que se mantenha a que já existe, isto 
é, farão parte integrante do PDSS os vários planos municipais em vigor: III PMCV, II 
PMIM, PEES e será também referenciado o Plano de promoção dos direitos das 
crianças e dos jovens, da CPCJ Amadora que está neste momento em fase de 
elaboração. 
O III PMCV está praticamente concluído, tendo sido realizadas várias reuniões para 
recolha de contributos dos parceiros, o mesmo tendo acontecido com o II PMIM. Este 
último foi elaborado no âmbito de uma candidatura ao FAMI que estará em vigor até 
2020. 
O PEES está já em implementação e os vários grupos de trabalho encontram-se a 
trabalhar as suas áreas de intervenção, correspondendo aos vários eixos. 
Será também incluída no PDSS a área de intervenção com a população sem-abrigo, 
tendo como base a ENIPSA e a parceria estabelecida com a Comunidade Vida e Paz no 
município. Pretende-se criar um grupo de trabalho operacional do CLAS, composto por 
alguns parceiros-chave para refletir sobre estas questões e para a resolução de caso 
mais problemáticos, para apoio ao NPISA.  
 
Outra área a incluir no documento é a intervenção com a população cigana, tendo 
como base a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, com 
especial incidência nos territórios de Alfragide (Bairro do Zambujal) e Falagueira-Venda 
Nova (Casal do Silva). Foi realizada uma reunião com vários parceiros estratégicos 
nesta área onde foi discutido um breve diagnóstico dos dois territórios e feito um 
levantamento de qual a intervenção realizada. Algumas instituições de Alfragide 
fizeram uma candidatura ao FAPE com uma verba de €5000. Uma das ações a 
concretizar é a elaboração de um diagnóstico formal desta realidade. 
 
Passou-se de seguida ao ponto dos assuntos diversos, onde foram abordadas as 
seguintes questões: 
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira informou que já tomou posse a 
nova Diretora do ACES Amadora – Dra. Ana Isabel Pereira da Silva; Aguarda-se que 
seja designado um técnico para representar a Saúde no NE; Também já se iniciou a 
construção de duas unidades dos Centros de Saúde com 4 USF (Buraca e Reboleira); 
- No âmbito do SAAI, foi realizada uma reunião com todas as Juntas de Freguesia, a 
Autarquia e a Segurança Social onde foram abordadas várias questões, 
nomeadamente: necessidade de realizar ações de formação para os técnicos do 
atendimento sobre várias temáticas como SAPA, prestações sociais (idosos e 
deficientes) e apresentação da metodologia de intervenção social na Amadora; 
Necessidade de rever os regulamentos internos das Juntas de Freguesia, no sentido de 
uniformizar os procedimentos de atendimento e respetivos apoios concedidos aos 
munícipes. 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


