REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 260
Realizou-se no dia 15 de março de dois mil e dezanove, 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, Rute
Gonçalves e Ana Costa, técnicas de apoio ao NE, Ana Corte do ISS, I.P. - Serviço
Amadora, Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina de Água, Elisabete Costa da
SFRAA – Quinta de S. Miguel, Conceição Santos do ACES Amadora, Sónia Ciríaco, do
IEFP – Serviço de Emprego da Amadora e Filomena Pires, da Direção Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais.
Deu-se início à reunião fazendo o balanço do “Encontro da Rede Social – 16 anos de
parcerias para a intervenção social”. O feedback dos participantes e parceiros foi de
uma maneira geral, bastante positivo.
Depois de uma reflexão conjunta, o NE considerou importante refletir sobre o impacto
da intervenção da Rede Social no município. A Dra. Ana Corte do ISS – I.P referiu
que existem dois grandes desafios a ter em conta: por um lado, criação de um grupo
de trabalho no NE para refletir as questões, nomeadamente o planeamento, a
comunicação, a estratégia, etc; por outro lado, a criação de um sistema de
“semáforos” ou alertas para identificação de situações mais graves e urgentes ao nível
da intervenção social.
De seguida, a Dra. Ana Moreno deu informações sobre as Candidaturas ao Programa
Escolhas 7G: Foram aprovadas 5 candidaturas na Amadora: Percursos Acompanhados,
do CESIS, “Boba Studio” da Associação de Jardins-Escola João de Deus, Loja Mira
Jovem, da Associação Raízes, A Rodar no bairro” da OMEP e BRAVE da Pressley Ridge.
A Dra. Ana Costa passou de seguida a dar informação sobre o funcionamento do
NPISA Amadora: foi já criado o grupo de trabalho onde são discutidos os casos em
acompanhamento. Neste âmbito, foi criada uma tabela de registo dos casos sinalizados
e em acompanhamento, de preenchimento e devolução mensal.
Deu-se continuidade à reunião com a Emissão de informação técnica pelo NE ao
projeto de implementação de CAFAP da Associação Raízes no Casal da Boba.
Foi efetuada uma leitura da fundamentação enviada entidade e após discussão e
análise pelos elementos do NE, foi emitida a informação técnica, com um parecer
favorável ao projeto apresentado.

No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- A Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, informou que a sessão plenária do
CLAS foi adiada para o dia 5 de abril e vai ser realizada na Galeria Municipal Artur Bual;
- A assinatura do Pacto do projeto “Fast Track Cities” foi adiado para dia 8 de abril;
- Também no dia 5 de abril mas no período da tarde vai-se realizar o Encontro “A
Saúde e a multiculturalidade”;
- A Campanha de recolha “Seja Solidário” vai-se realizar no dia 13 de abril nas lojas
Pingo Doce;
- A Dra. Filomena Pires da DGRSP informou que o PAVD que se tem vindo a realizar
nas instalações da CMA vai terminar no próximo dia 26 de março;
- A Dra. Ana Moreno deu informação acerca da Campanha do Banco Farmacêutico
de medicamentos não sujeitos a receita médica para doar às instituições. São as
próprias instituições que se candidatam sendo que um dos requisitos obrigatórios é o
facto de terem alguém na área da saúde que se responsabilize. Na Amadora
candidataram-se a AMORAMA e a SFRAA.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30.

