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Realizou-se no dia 8 de novembro de dois mil e dezanove, às dez horas, nas 
instalações na Divisão de Intervenção Social, uma reunião extraordinária de Núcleo 
Executivo do Conselho Local de Ação Social da Amadora. 
  
Estiveram presentes na reunião Susana Nogueira, Presidente do CLAS, 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, Sónia Ciríaco, do IEFP – 
Serviço de Emprego da Amadora, Filipa Carvalho do ACES Amadora, Ana Paula Correia, 
da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Estiveram também presentes Ana 
Neves, Presidente da CPCJ Amadora e Ana Paula Silva da Cooperactiva, Coordenadora 
do CLDS 4G. 
 
A Dra. Susana Nogueira deu início à reunião que será dedicada exclusivamente ao 
aprofundamento do diagnóstico dos territórios onde será implementado o CLDS 4G – 
Casal do Silva e Bairro do Zambujal e também ao início do planeamento das ações a 
realizar.  
 
A Dra. Ana Paula Silva, Coordenadora do CLDS 4G fez um breve resumo do 
diagnóstico que já foi possível elaborar acerca do Bairro do Casal do Silva (documento 
em anexo). 
Assim, foram identificadas as seguintes áreas: 
- Vulnerabilidade na infância e juventude (negligência, dificuldades de inserção na 
escola, violência juvenil); Nesta área foi referida a questão do ensino doméstico que 
parece estar a crescer no bairro do zambujal, não tendo no entanto os números 
exatos); 
- Desqualificação urbana (ausência de sentimento de pertença, presença de 
associações com pouca intervenção no bairro, estigmatização do bairro social); 
- Emprego precário/subemprego (baixos níveis de escolaridade, fraca experiência 
profissional, desemprego de longa duração). 
 
 
A Dra. Ana Corte do ISS – I.P refere que no que diz respeito aos dados do RSI 
existem 94 agregados em acompanhamento no Casal do Silva e 168 agregados em 
acompanhamento no Zambujal. 
 
A Dra. Sónia Ciríaco do IEFP refere que não há dados disponíveis desagregados por 
bairro, apenas por freguesia, pelo que ficou de enviar os dados gerais das freguesias 
em questão para a Dra. Ana Paula Silva. 
 
 
 
 



A Dra. Ana Neves da CPCJ Amadora referiu que os dados são apenas referentes às 
freguesias e que não é possível desagrega-los por bairro. Irá enviar os dados para a 
coordenadora do CLDS. 
 
 A Dra. Ana Paula Correia da DGRSP informou que tem disponível a informação 
sobre as medidas educativas e penais relativas aos dois bairros em questão e que irá 
enviar para a coordenadora do CLDS 4G; 
 
A Dra. Filipa Carvalho do ACES Amadora informou que vai tentar recolher alguma 
informação para juntar ao diagnóstico. 
 
Em termos do Plano de Ação do CLDS 4G, foram sugeridas as seguintes ações: 

• Gabinete de Emprego (articulação com o GIP existente); 
• Grupos de discussão com moradores/as (sessões de sensibilização 

ambiente/reciclagem; melhoramento dos espaços comuns e exteriores…) 
• Intervenção Artística (abrir o bairro ao exterior) 
• Residências artísticas em pausas letivas (saídas do bairro…) 
• Animação de Recreios 
• Programa de formação Parentalidade Positiva 
• Estimulação Precoce  
• Acompanhamento Psicoterapêutico 
• Articulação com as instituições do território 
• Formação para a Comunidade | Professores/as | Outros Profissionais (cultura 

cigana…). 
 
A Dra. Ana Paula Silva referiu que seria muito interessante conseguir incluir na 
equipa do CLDS 4G 2 mediadores de etnia cigana (um homem e uma mulher) para 
uma melhor ligação à comunidade. Foi dada informação que existe um mediador de 
etnia cigana na escola Mães de Água que poderá ajudar na identificação de algumas 
pessoas chave no bairro que possam assumir este papel. 
 
A Escola Mães de Água foi identificada como um parceiro fundamental na 
implementação do CLDS 4G no bairro do Casal do Silva, na medida em que já tem uma 
intervenção muito sólida no bairro e parcerias já consolidadas. 
 
Relativamente ao bairro do Zambujal existe um já um diagnóstico bastante completo e 
existem várias instituições e parcerias com intervenção no bairro, o que pode facilitar a 
implementação do projeto. 
O Plano de ação do CLDS 4G terá de ser aprovado em sessão plenária de CLAS que 
será realizada no dia 13 de dezembro. 
A candidatura terá de ser submetida até dia 16 de dezembro. 
 
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Ana Corte, informou que no âmbito do protocolo de transferência de 
competências da Segurança Social para a Santa Casa da Misericórdia e Lisboa, no 
âmbito das CPCJ e das EMAT. No que diz respeito à CPCJ da Amadora, os três 
representantes da Segurança Social vão sair e irão ser substituídas por uma 
representante da SCML: Dra. Catarina Roxo Farelo; 
- A Dra. Ana Moreno informou que o SEF informou a CMA que o posto de 
atendimento das Portas de Benfica fecha pelo que solicitaram à CMA a identificação de 
um espaço alternativo no município para funcionamento a partir do próximo ano. 
- A Dra. Ana Costa informou acerca da Campanha “Seja Solidário” que se vai realizar 
de 18 a 22 de Novembro, sendo a recolha nas lojas Pingo Doce no dia 23 de 



novembro. Pretende-se envolver todos os parceiros do CLAS e as empresas do 
município; 
- A Dra. Ana Costa deu também informação acerca da aprovação da candidatura à 
Gulbenkian feita em parceria com a Fundação Afid – trata-se de um projeto de 
capacitação das instituições para trabalhar com seniores com demências e terá um 
financiamento de € 39921,2. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


