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Realizou-se no dia 7 de setembro 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, Rute Gonçalves e Ana Costa, técnicas de apoio ao NE, 
Ana Corte do ISS, I.P., Serviço Amadora-Lisboa, Elisabete Costa, representante da 
SFRAA – Quinta de S. Miguel, Filomena Pires da Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, Maria de Jesus Santos da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 
Conceição Santos, representante do ACES Amadora e Sónia Miranda, do IEFP – Serviço 
de Emprego da Amadora. 
  
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Susana Nogueira, deu início à reunião com a 
Emissão de informação técnica pelo NE aos projetos de implementação de CAFAP da 
Pressley Ridge e da Cooperativa. 
Foi efetuada uma leitura da fundamentação enviada pelas duas entidades e após 
discussão e análise pelos elementos do NE, foram emitidas as informações técnicas, 
ambas com um parecer favorável aos projetos apresentados (documentos em anexo). 
 
De seguida, passou-se ao ponto sobre a validação dos procedimentos a adotar na 
sinalização e intervenção junto de pessoas em situação de sem-abrigo, no âmbito do 
NPISA Amadora e respetivo fluxograma da intervenção (em anexo). 
Após análise e discussão deste modelo, surgiram algumas questões que levantaram 
dúvidas. Neste sentido, foi proposto que se marque uma reunião extraordinária de NE, 
para debater este assunto onde participarão também os parceiros chave para esta 
intervenção. Nessa reunião será também visto o protocolo de parceria solicitado pela 
ENIPSSA. 
 
Seguidamente, a Dra. Rute Gonçalves fez um ponto de situação da monitorização do 
PA do CLAS. Foram recolhidos alguns dados junto dos parceiros. Não se conseguiu, no 
entanto, recolher a totalidade dos dados. Assim, as taxas de execução são as 
seguintes: 
- PMCV – 34%; 
- PMIM – 38%; 
- DSC – 56%; 
- PEES - 24%;  
- PQV – 22% 
 
A taxa de execução geral do PDSS ronda os 35%. 
 
 
 
 
 



Por último, no ponto dos assuntos diversos foram abordadas as seguintes questões: 
- A Dra. Ana Costa deu também informação acerca da Campanha “Seja Solidário”. A 
data validada pelo Pingo Doce para a recolha foi o dia 3 de novembro, pelo que a 
semana da campanha será de 29 de outubro a 3 de novembro. Seguindo a sugestão 
de algumas CSF, vão ser elaborados Roll Ups para serem utilizados no dia da recolha 
para identificação da campanha; 
- A Dra. Ana Corte do ISS – I.P informou que o acompanhamento às CSF pelo ISS 
não tem estado a ser assegurado devido a questões internas de reorganização de 
Recursos Humanos. Informou também que no âmbito do Plano de Ação do ISS, está 
programada a realização de um encontro da EMAT no território, que deverá ser 
realizado em meados de novembro. Foi solicitada a colaboração dos parceiros do NE 
para a concretização desta atividade, nomeadamente através de contributos para o 
tema do encontro; 
- A Dra. Sónia Miranda do IEFP deu informação acerca da realização dos Dias 
Europeus da Empregabilidade a realizar na semana de 11 a 21 de novembro; 
- A Dra. Susana Nogueira, Presidente do CLAS fez um convite para a participação 
dos parceiros nas Festas da Cidade que vai decorrer durante todo o mês de setembro; 
Chamou também a atenção para as Comemorações da População Maior que vão ter 
lugar durante o mês de outubro; No dia 30 de outubro no âmbito do PEES será 
realizada uma sessão com todos os parceiros para apresentação dos dados de 
execução e para assinatura do Pacto por novas entidades; A Sra. Presidente do CLAS 
informou ainda sobre a publicação do Plano Nacional para a Juventude. 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


