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Realizou-se no dia 4 de Maio 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, Ana Corte do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, Ana Paula Correia, da 
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Elisabete Costa, representante da 
SFRAA – Quinta de S. Miguel, Conceição Santos, representante do ACES Amadora e 
Maria de Jesus Santos, da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova. 
  
Não esteve presente Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de Emprego da Amadora. 
 
Deu-se início à reunião, com a preparação da sessão plenária do CLAS a realizar no 
próximo dia 11 de maio na Associação Feixe Luminoso.  
Assim, foi definida a seguinte ordem de trabalhos: 

1) Aprovação da ata da sessão plenária anterior; 

2) Apresentação e apreciação para votação do Plano de Ação do CLAS 2018-2020; 

3) Apresentação do Plano de Promoção dos Direitos das Crianças e dos Jovens – 

CPCJ Amadora; 

4) Apresentação dos Relatórios de Execução do SAAI e do Núcleo Local de 

Inserção 2017;  

5) Apresentação dos resultados da Campanha Seja Solidário; 

6) Assuntos diversos. 

 
A Dra. Ana Costa passou à apresentação dos dados da Campanha de Recolha de 
bens “Seja Solidário” que se realizou de 2 a 7 de Abril, junto dos parceiros do CLAS e 
empresas, tendo a recolha nas lojas Pingo Doce sido realizadas nos dias 7 e 14 de 
abril. Estiveram envolvidos na iniciativa 10 parceiros (1 empresa) e 134 voluntários/as 
e foram recolhidos 4,2 toneladas de alimentos e 680 produtos de higiene de bebé, 
pessoal e do lar. Verificou-se uma participação das empresas bastante menor que no 
ano anterior e também pouca participação efetiva dos parceiros das CSF. 
 
Relativamente ao ponto sobre o atendimento social de ação social – definição do perfil 
do utente, foram relembrados os items definidos para o referido perfil, que já estão a 
ser utilizados pelos técnicos do atendimento: 
- Sexo; 
- Idade; 
- Escolaridade; 
- Nacionalidade/naturalidade; 
- Situação habitacional; 



- Tempo de residência na Amadora; 
- Existência de rede de apoio; 
- Se é a 1ª vez que se encontra no sistema de apoio social. 
 
Ainda a propósito do SAAI a Dra. Ana Moreno chamou a atenção para alguns dados 
referidos no relatório de execução de 2017 do atendimento, nomeadamente: 
- Foram feitos 177 pedidos de apoio económico já no 1º trimestre de 2018 com uma 
verba executada de € 20480,05; 
- Cerca de 77% dos utentes do atendimento são reformados ou desempregados, 
mulheres, famílias isoladas ou monoparentais, com problemas de carência económica e 
de saúde. 
 
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, informou os parceiros sobre a 
realização da apresentação pública do II Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes 2018-20 que será no dia 21 de maio, nos Recreios da Amadora aproveitando 
a comemoração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e 
Desenvolvimento. 
Estarão presentes a Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Dra. Rosa 
Monteiro e o Alto-comissário para as Migrações, Dr. Pedro Calado. 
Pretende-se dar visibilidade ao trabalho desenvolvido em parceria na Amadora nesta 
área de intervenção, nomeadamente ao nível da implementação dos planos municipais, 
bem como refletir sobre as questões ligadas às Migrações e a sua crescente 
importância para o desenvolvimento social local. 
 
Passou-se de seguida às informações acerca dos grupos de trabalho da Plataforma 
Supraconcelhia da Grande Lisboa, a saber: envelhecimento, crianças e jovens em risco, 
saúde mental e grupo operacional. 
Nas últimas reuniões dos grupos foram definidas as apresentações que irão ser feitas 
na próxima reunião da plataforma no dia 17 de maio. 
 
Por último, no ponto dos assuntos diversos foram abordadas as seguintes questões: 
- A propósito das dificuldades que têm vindo a ser sentidas por várias entidades na 
articulação com o SEF, nomeadamente ao nível dos tempos de espera para marcação 
de atendimentos, a Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, sugeriu que se 
fizesse um oficio dirigido ao Diretos do SEF dando conta destas dificuldades e 
solicitando uma reunião sobre esta matéria; 
- A Dra. Maria de Jesus Santos da Junta de Freguesia Falagueira/Venda Nova 
informou que se vai realizar no dia 18 de maio a Feira do Emprego, numa parceria com 
a Junta de Freguesia de Benfica e com o CLDS 3G; 
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira deu conta da realização da 
conferência final do Projeto “Arrival Cities” que se realizou em Bruxelas no passado dia 
24 de abril. As cidades que fizeram parte do projeto apresentaram os seus planos de 
ação locais para a área da integração de migrantes. O balanço do projeto foi bastante 
positivo, na medida em que permitiu a partilha de boas práticas entre as várias cidades 
envolvidas;  
- Foi também dada nota sobre o prémio que a Escola Superior de Teatro e Cinema 
recebeu do IPL pelo projeto Identidades. 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


