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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata n.º59
Realizou-se no dia 19 de dezembro, nas instalações da Divisão de Intervenção Social, a
quinquagésima nona Sessão Plenária do Conselho Local de Ação Social da Amadora.
Participaram na sessão os membros do Núcleo Executivo e vários parceiros do CLAS
(listagem de participantes em anexo).

Esta sessão teve como agenda de trabalhos:
1.
Aprovação de Ata da anterior Sessão Plenária;
2.
Apresentação e votação do Diagnóstico Social do Município 2014;
3.
Apresentação das linhas estratégicas de intervenção do Plano de
Desenvolvimento Social e de Saúde 2015-2017;
4.
Apresentação do Programa “Mentores para Imigrantes” – Alto Comissariado
para as Migrações;
5.
Informações diversas.
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha, deu início à sessão, dando as
boas-vindas a todos os parceiros presentes.
Seguidamente a Dra. Fernanda Fitas do ISS – I.P deu algumas informações gerais
nomeadamente:
- Revisão dos Acordos com as IPSS;
- Cantinas Sociais – Na região de Lisboa foram celebrados 530 protocolos e foram
servidas 126684 refeições (período de janeiro a agosto de 2014);
- Implementação da RLIS – Rede Local de Intervenção Social – Já se iniciou o projeto
experimental em 10 territórios piloto a decorrer até julho/15. A partir dessa fase, a
RLIS será implementada em todo o território nacional.

A Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha, passou de seguida ao ponto da
aprovação da ata da sessão anterior, tendo sido o documento colocado à votação dos
parceiros. A Ata foi aprovada por unanimidade.
Passou-se de seguida para a apresentação do Programa “Mentores para Imigrantes” –
Alto Comissariado para as Migrações, pela Dra. Bárbara Duque (informação sobre o
Programa em anexo).

A Dra. Ana Moreno e a Dra. Sónia Pires passaram de seguida para a apresentação
do Diagnóstico social do Município e das linhas estratégicas de intervenção do Plano de
Desenvolvimento Social e de Saúde 2015-2017.

O Diagnóstico Social do Município foi colocado à votação dos parceiros, tendo sido
aprovado por unanimidade.

O Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde 2015-2017 será apresentado e
colocado à votação na próxima sessão plenária do CLAS a realizar no dia 6 de
fevereiro/15.

Passou-se de seguida ao ponto das informações diversas, onde foram referidas as
seguintes questões:
- A Dra. Isabel Nascimento da J.F. das Águas Livres fez a divulgação das duas
“Lojas Sol” a funcionar na freguesia com a parceria da Cruz Vermelha Portuguesa e a
breve trecho com a Associação “Feixe Luminoso”. As lojas estão localizadas no
Mercado da Reboleira e Mercado da Buraca;
- A Dra. Ana Venâncio, Presidente da J.F. Falagueira/Venda Nova informou que vai
funcionar a partir do mês de janeiro, no espaço do Santos Futebol Clube, o Gabinete
de Apoio ao Estudo, dinamizado por voluntários. Deu também conhecimento aos
parceiros da realização de um almoço convívio com os parceiros da CSF e que poderá
ser uma boa prática a adotar por outras CSF;
- A Sr.ª Presidente do CLAS, Dr.ª Cristina Farinha, deu algumas informações acerca
da realização da atividade “Porta-a-Porta”, realizada nas freguesias da
Falagueira/Venda Nova e Mina de Água: foram envolvidos 80 voluntários, 5 agentes da
PSP e foram contactados 757 fogos nas duas freguesias. Na rua foram contactados
548 munícipes. Foram sinalizadas 15 pessoas isoladas e em situação de
vulnerabilidade.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.30 horas.

