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Núcleo Executivo 

 
Ata nº 264 

  
Realizou-se no dia 20 de setembro de dois mil e dezanove, às dez horas, nas 
instalações 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 e Nelson Ramalho do ISS, 
I.P. - Serviço Amadora, Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina de Água, Elisabete 
Costa da SFRAA – Quinta de S. Miguel, Helena Lourenço, do IEFP – Serviço de 
Emprego da Amadora e Conceição Santos do ACES Amadora.  
 
Não esteve presente, Ana Paula Correia, da Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais. 
 
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião com a preparação da ordem de trabalhos da 
próxima sessão plenária do CLAS, a realizar no dia 11 de outubro, no auditório da 
Santa Casa da Misericórdia da Amadora. 
 
Assim, a O.T. da reunião será a seguinte: 
 

1) Aprovação da ata da sessão plenária anterior; 

2) Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem abrigo – Apresentação do 
Plano de Ação;  

3) Apresentação dos dados de execução do Núcleo de Planeamento e Intervenção 
Sem Abrigo Amadora (NPISA); 

4) Iniciativa “Fast Track Cities” – Apresentação de proposta de Plano de Ação; 
5) CLDS 3G – Apresentação dos resultados de execução final;  
6) CLDS 4G – Informação sobre o território de intervenção e sobre a entidade 

coordenadora local da parceria;  
7) Apresentação do projeto “Apoio ao Cuidador”; 
5) Assuntos diversos. 

 
 Um dos assuntos a tratar no ponto dos assuntos diversos será a campanha de recolha 
de bens “Seja Solidário”, que se vai realizar entre 21 e 26 de outubro, sendo o dia 26 o 
da recolha nas Lojas Pingo Doce. Pretende-se nesta semana envolver todos os 
parceiros do CLAS e as empresas do município. 
 
De seguida, a Dra. Ana Costa fez uma apresentação doa proposta de plano de ação 
da iniciativa “Fast Track Cities” (documento em anexo), plano este que deverá ser 
aprovado em sessão plenária de CLAS. 



O Plano de Ação encontra-se em consonância com o PDSS, tendo por isso duração até 
2025 e é composto pelos seguintes 4 eixos de intervenção: 

1- Prevenção Primária; 
2- Capacitação da parceria; 
3- Rastrear e acompanhar a comunidade; 
4- Governação integrada e colaborativa (articulação com o CLAS). 

 
Esta iniciativa tem uma parceria com a Escola Nacional de Saúde Púbica para 
realização da monitorização e avaliação da intervenção. 
 
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Ana Moreno, informou que já se encontram abertas as candidaturas ao 
Programa PARES 2.0 para o equipamento de creche. As entidades podem-se 
candidatar até ao dia 19 de novembro; Foi também dada informação acerca do 
Programa Municipal de Apoio à construção de equipamentos – já foi aprovado em 
assembleia municipal; 
- A Dra. Ana Costa deu conta da atividade conjunta dos Projetos “Escolhas” – 
realização de concurso de fotografia “Os sorrisos do meu bairro”, tendo sido realizada 
uma exposição com os trabalhos dos participantes no Eco Espaço; 
- A Dra. Ana Moreno informou ainda que a Câmara Municipal da Amadora vai 
assumir as competências da descentralização da área da Saúde a partir de dia 1 de 
janeiro de 2020. 
 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


