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Realizou-se no dia 24 de Novembro de dois mil e dezassete, 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 Ana Moreno, Coordenadora do N.E. do CLAS, Rute 
Gonçalves e Ana Costa, técnica de apoio ao NE, Rita Silva do ISS, I.P., Serviço 
Amadora-Lisboa, Sónia Miranda, do IEFP – Serviço de Emprego da Amadora e Natália 
Sá da Junta de Freguesia da Encosta do Sol. Esteve também presente a Dra. Elsa 
Santos da Cruz Vermelha Portuguesa. 
 
Não estiveram presentes Filomena Pires, da Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, Juvenal Baltazar, representante da Fundação Afid Diferença e Filipa 
Carvalho do ACES Amadora. 
 
A Dra. Ana Moreno deu início à reunião informando os parceiros que o interregno de 
dois meses na realização das reuniões de NE se ficou a dever ao período das eleições 
autárquicas, pelo que só agora foram reunidas as condições para o agendamento de 
reuniões. 
 
No que diz respeito à atualização do Diagnóstico Social, a Dra. Ana Costa fez um 
ponto de situação sobre o documento: 
- Foram realizados Focus Groups nas 6 Comissões Sociais de Freguesia, onde foram 
discutidos os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças das freguesias, 
tendo como referência o levantamento feito em 2014; 
- Foi apresentado um resumo dos dados já recolhidos nas seguintes áreas temáticas: 
caracterização sociodemográfica, contextualização económica, Saúde na Amadora, 
Educação, Habitação, Proteção Social e intervenção comunitária e Segurança. 
 
No âmbito da Saúde foi referido que seria importante solicitar ao Hospital Fernando da 
Fonseca os dados relativos à Saúde Mental, para fundamentar todas as perceções que 
os parceiros têm sobre as dificuldades sentidas nesta área. 
 
A Dra. Rita Silva do ISS – I.P fez algumas considerações sobre o documento, 
nomeadamente: 
- Equipamentos sociais – Creches – Não há forma de consubstanciar em números a 
afirmação de que há carência desta resposta; trata-se apenas de uma perceção dos 
parceiros; 
- Rendimento Social de Inserção – É importante introduzir no documento a referência 
à legislação de 2017 da medida. 
 
A Dra. Ana Moreno sugeriu que se explique na introdução do documento, quais as 
opções metodológicas adotadas, nomeadamente o facto de se ter colocado no corpo 



do texto as perceções recolhidas nas várias CSF, bem como qual a linha temporal 
utilizada na recolha dos dados. 
 
De seguida, a Dra. Elsa Santos da CVP, fez um ponto de situação do POAPMC: 
- Estão identificadas 386 famílias (1126 pessoas) para receber o apoio alimentar. 
Tendo em conta as características destas famílias e do número de pessoas que 
compõem os agregados familiares, os produtos disponibilizados não são suficientes; 
- Houve também vários constrangimentos no registo das famílias na plataforma da 
Segurança Social, o que fez com que todo este processo sofresse um atraso; 
- Devido a todas estas questões, ainda não se começou a distribuição dos alimentos, 
não havendo ainda previsão de quando isso irá acontecer. 
 
Nas várias CSF surgiu a questão das famílias que são beneficiárias das cantinas sociais 
e que vão deixar de ser abrangidas por este apoio até ao final do ano. Foram já 
identificadas as famílias que estariam em condições de ser incluídas no apoio do 
POAPMC, caso seja possível. Neste caso, teriam de ser as Técnicas das Juntas de 
Freguesia a fazer a avaliação da situação destas famílias e a proceder à informatização 
e registo dos processos na plataforma do ISS. 
A Dra. Elsa Santos referiu que neste momento já atingiram o número máximo de 
pessoas que é possível apoiar e que já têm uma lista de espera. 
 
Passou-se de seguida para o ponto sobre a elaboração do PDSS 2018/2025, tendo a 
Dra. Ana Moreno informado o seguinte: 
- O documento será apresentado aos parceiros em Fevereiro de 2018; 
- Ao nível das áreas de intervenção, o II Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes está já concluído, no âmbito de uma candidatura FAMI, tendo sido também 
elaborado um diagnóstico bastante exaustivo; o PEES está já em desenvolvimento nos 
vários eixos de intervenção; Na área da violência, o PMCV está a ser finalizado com os 
últimos contributos dos parceiros. 
- Irão também ser incluídas ações no âmbito da Estratégia Nacional para Integração 
das Comunidades Ciganas – está agendada uma reunião com parceiros chave para o 
dia 12 de dezembro – e também ações no âmbito da Estratégia Nacional para a 
Integração das Pessoas sem-abrigo – estando também agendada uma reunião com a 
Comunidade Vida e Paz, parceiros do município nesta área de intervenção. 
 
Seguidamente, passou-se à proposta de agenda da sessão plenária do CLAS a realizar 
no dia 15 de dezembro. Assim, foram propostos os seguintes assuntos: 
- Apresentação e apreciação para votação do Diagnóstico Social 2018/2025; 
- Informação sobre a operacionalização do Programa Operacional de Apoio às Pessoas 
Mais Carenciadas (POAPMC); 
- Informação resultados da Campanha Seja Solidário; 
- CLDS 3 G – apresentação dos dados da execução;  
- Proposta de calendarização das reuniões do Núcleo Executivo e das Sessões Plenárias 
do CLAS; 
- Assuntos diversos. 
 
Seguidamente, a Dra. Ana Costa apresentou os resultados da Campanha “Seja 
Solidário”, que decorreu de 9 a 14 de outubro, junto dos parceiros do CLAS e 
empresas. Decorreu também no dia 14 de outubro uma recolha nas lojas Pingo Doce. 
Assim, no total foram recolhidos 3.768.149 Kgs de alimentos e 683 produtos de 
higiene. 
Ainda sobre este assunto, a Dra. Natália Sá da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, 
referiu que em edições futuras da campanha deve ser feito um maior investimento na 



imagem e na divulgação, porque as pessoas da cidade já reconhecem a imagem e já a 
associam à campanha. Foi por isso sugerido que se pudessem fazer umas t-shirts com 
o logo da campanha para os voluntários usarem na recolha das lojas Pingo Doce. 
 
A Dra. Rute Gonçalves deu informação acerca da realização do Encontro “A Rede 
Social e a promoção de serviços de proximidade de apoio às famílias”, que se vai 
realizar no dia 28 de novembro nos Recreios da Amadora, em conjunto com a CNAF 
que se encontra a comemorar os 40 anos de atividade. 
 
Passou-se de seguida para os assuntos diversos, tendo sido abordadas as seguintes 
questões: 
- No dia 5 de dezembro será comemorado o Dia do Voluntariado nos Recreios da 
Amadora; 
- O projeto “Do maior para o Mais pequeno” de apoio ao serviço de Nenonatologia do  
H.F.F vai ser reiniciado agora, em parceria com o projeto “Migos”, tendo já conseguido 
angariar patrocínios de várias entidades; 
- A Dra. Natália Sá sugeriu que fosse agendada uma reunião com as CSF para fazer 
o balanço das atividades do ano. 
 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião terminou pelas 12H30. 


