REDE SO C IAL AMAD O RA

CLAS - Conselho Local de Acção Social

Núcleo Executivo
Ata nº 266
Realizou-se no dia 10 de janeiro de dois mil e vinte, 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, Cátia Reis do ISS, I.P. - Serviço
Amadora, Rute Julião da Junta de Freguesia da Mina de Água, Anabela Mota da Junta
de Freguesia da Venteira e Sónia Ciríaco, do IEFP – Serviço de Emprego da Amadora.
Não estiveram presentes, Elisabete Costa da SFRAA – Quinta de S. Miguel, Ana Paula
Correia, da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Filipa Carvalho do ACES
Amadora.
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião dando as boas vindas à Dra. Anabela Mota
da Junta de Freguesia da Venteira para substituir a Dra. Rute Julião na
representação das Juntas de Freguesia no NE do CLAS no corrente ano.
A Dra. Rute Gonçalves deu informações acerca da monitorização da execução do
PDSS de 2019. À semelhança de anos anteriores, será enviada uma grelha de
monitorização para os parceiros que a devem preencher com os dados de execução
das ações da sua responsabilidade.
No caso do PEES, será enviada uma ficha de monitorização individualizada para cada
parceiro com identificação das ações.
De seguida, a Dra. Ana Costa fez um breve ponto de situação sobre a execução do
PEES e deu conta das prioridades definidas para 2020, a saber:
- Eixo I – Partilha de boas práticas entre as instituições (benchmarking de iniciativas e
projetos que estão a decorrer); Proteção dos seniores (casos mais problemáticos e em
risco);
- Eixo II – Implementação dos projetos “Bairro Amigo dos Idosos” e “Vizinhança
Amiga”;
- Eixo III – Elaboração do Guia Para a Reforma; Projeto de preservação do património
cultural com os idosos da cidade;
- Eixo IV – Dar continuidade ao plano de formação para técnicos; Alargamento das
atividades das empresas com a população sénior.
No que diz respeito ao projeto Whatsapp, a DDN solicitou colaboração para agendar
sessão de informação acerca do projeto para os seniores da comunidade através das

Juntas de Freguesia. Assim, será elaborado um calendário com as sessões que se
deverão realizar nos meses de fevereiro e março.
Uma das questões que se tem levantado é a forma de comunicação com os seniores e
como chegar às pessoas mais isoladas. O Fórum Sénior poderá contribuir para
melhorar esta questão, promovendo o envolvimento direto dos seniores.
Seguidamente, a Dra. Ana Moreno deu informação acerca dos novos projetos em
parceria que estão agora a iniciar-se, nomeadamente:
- Projeto Nutri + - Projeto promovido pelo Centro Social Paroquial de S. Brás em
parceria com a CMA e o Chef Fábio Bernardino, dedicado à alimentação saudável nas
respostas sociais para a população idosa, com financiamento da DGS. O objetivo do
projeto é implementar ementas saudáveis e adaptadas às necessidades específicas e
grupos etários dos seniores. Para além da capacitação dos profissionais, pretende-se
ainda criar uma plataforma digital e um guia de alimentação para pessoas com
disfagia.
Em outubro de 2020 será realizado um seminário final onde serão apresentados os
resultados do projeto. Este projeto está incluído no Eixo I do PEES;
- Projeto “Capacitar para Cuidar” – Projeto em parceria com a Fundação Afid e
com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian. O objetivo do projeto é dotar os
técnicos das respostas sociais de competências para trabalhar com pessoas com
demências. As ações de formação terão início em Março;
- Projeto “Amadora Compassiva” – Projeto promovida pela Coop-Linque em a
parceria com a CMA, com financiamento da Fundação La Caixa. O principal objetivo do
projeto é tornar a comunidade mais empática e atenta ao próximo nomeadamente no
fim da vida. A Coop- Linque tem estado a envolver na parceria várias entidades da
cidade, pretendendo também envolver o ACES Amadora e as Juntas de Freguesia.
Relativamente ao CLDS 4G, foi alargado o prazo para submissão das candidaturas até
ao dia 30 de janeiro/20. A Cooperactiva pretende dar início ao projeto no dia 1 de
abril. Foram reportados alguns constrangimentos ao nível do financiamento,
nomeadamente para aquisição de equipamento para a loja do Casal do Silva.
No ponto relativo aos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes questões:
- Marcação da data para realização da campanha “Seja Solidário” – foi apontado o dia
28 de março/20 como o dia para a recolha nas Lojas Pingo Doce. Esta possibilidade
terá de ser validada pela empresa.
A Dra. Sónia Ciríaco do IEFP informou que o GIP da Associação de Jardins Escola
João de Deus vai passar para as instalações da Junta de Freguesia da Mina de Água,
abrangendo pessoas das freguesias da Mina de Água, Falagueira/Venda Nova e
Encosta do Sol. Ficou de remeter para o CLAS a listagem atualizada dos contactos dos
GIPS a funcionarem no município.
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30.

