
CLAS - Conselho Local de Acção Social 
REDE SO CIAL  AMADO RA

 
 

Conselho Local de Ação Social 
 

Ata n.º70 
 
 
Realizou-se no dia 13 de maio de 2016, nas instalações da Associação de Solidariedade 
Social Alto da Cova da Moura, a septuagésima Sessão Plenária do Conselho Local de 
Ação Social da Amadora. 
Participaram na sessão os membros do Núcleo Executivo e parceiros do CLAS (listagem 
de participantes em anexo). 
 
Esta sessão teve como agenda de trabalhos: 
1) Apreciação para votação das atas das sessões plenárias anteriores; 
2) Adesão de novas instituições ao CLAS: Associação Amigos da Damaia; ARQA - 
Associação de Arqueologia e Proteção do Património da Amadora, Associação de 
Amigos e Utentes do HFF - AMASIN e Universidade da Amadora para a Terceira Idade; 
3) Campanha “Seja Solidário”- Apresentação de resultados da campanha de março 
e planeamento da campanha de outubro; 
4) Apresentação Plano Municipal para a Igualdade e Conselheiros para a 
Igualdade; 
5)  Apresentação dos Projetos “Escolhas – 6 Geração”; 
6) Informações Diversas. 

 
 A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha deu inicio à reunião com o 
primeiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação para votação das atas das sessões 
plenárias anteriores. Na medida em que o Instituto da Segurança Social, que 
identificou algumas alterações a fazer à ata 68 (sessão realizada no dia 18 de 
dezembro de 2015) e ainda não fez chegar o documento corrigido, foi apenas votada a 
ata 69, tendo esta sido aprovada por unanimidade.  
 
De seguida, passou-se ao ponto da adesão de novas instituições ao CLAS: fizeram 
apresentação da instituição aos parceiros a Associação Amigos da Damaia e a 
Associação de Amigos e Utentes do HFF – AMASIN. Passou-se depois à votação pelos 
parceiros, tendo a adesão sido aprovada por unanimidade. As restantes instituições 
não puderam estar presentes, pelo que serão chamadas à próxima reunião de CLAS. 
 
Relativamente à campanha “Seja Solidário”, foram apresentados os resultados finais da 
campanha realizada de 7 a 12 de Março. Recolha em 23 instituições públicas e 
privadas da cidade, num total de 32 pontos de recolha (CMA, Seg. Social, Serviço de 
Emprego, Tribunal da Amadora, IPSS, empresas); Foi também realizada recolha em 6 
lojas do grupo Jerónimo Martins (uma loja por freguesia), nos dias 12 e 19 de março. 
No que diz respeito às quantidades totais recolhidas, os resultados foram os seguintes: 
 
 
 
 
 
 



 
 Kgs alimentos Nº de produtos de 

higiene 
Nº de voluntários 

Recolha feita por 
parceiros 

768 Kgs 184 - 
Recolha feita nas 

lojas PD 
2,556 Kgs 294 100 

Total 3,324 Kgs 478 100 
 

Comparando os resultados das campanhas de outubro/15 e a de março/16, 
participaram nesta última menos entidades, houve menos pontos de recolha, mas 
conseguiu-se recolher mais alimentos e produtos de higiene, graças à recolha feita nas 
lojas Pingo Doce. 
De um modo geral, o balanço foi positivo, sendo que ao nível das Escolas do Município 
houve um decréscimo na participação, pelo que, numa próxima campanha a 
articulação com as Escolas deverá ser feita diretamente através das CSF. 
 
De seguida, a Dra. Ana Moreno fez uma breve apresentação do Plano Municipal para 
a Igualdade 2016-17. Tendo como base V Plano da Igualdade, Género, Cidadania e 
Não–Discriminação 2014-17, publicado na Resolução do Conselho de Ministros nº. 
103/2013, de 31 de dezembro – e que prevê a transversalização da perspetiva de 
género como requisito de modernidade e boa governação em todos os setores da 
Administração Pública, realçando a importância das Autarquias Locais, a Câmara 
Municipal da Amadora constituiu um grupo de trabalho interdepartamental para 
elaboração do Plano. O documento tem uma vertente interna e uma vertente externa, 
tendo como principais objetivos: 
- Promover uma política de comunicação promotora de igualdade do género. 
Sensibilizar e capacitar o executivo e trabalhadores/as da autarquia para a igualdade 
de oportunidades e de género e para a conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal;  
- Promover a Igualdade de Oportunidades no tecido empresarial e IPSS do Concelho 
da Amadora, sensibilizando a comunidade para esta temática. 
 
No âmbito deste trabalho, foram também designados os dois Conselheiros para a 
Igualdade: Lurdes Ferreira, dirigente associativa e Joaquim Franco, jornalista. 
Na impossibilidade do Joaquim Franco estar presente na sessão, a intervenção foi feita 
pela Conselheira Lurdes Ferreira que fez um breve enquadramento sobre as funções 
dos conselheiros para a Igualdade no Município, chamando a atenção para a 
importância do trabalho conjunto entre os Conselheiros, organizações e comunidade 
na área da Igualdade de Género e Oportunidades.  
 
Passou-se de seguida à apresentação dos 3 Projetos Escolhas a decorrer no município: 
Loja Mira Jovem (Casal da Mira); 2BRAVE (Estrada Militar da Damaia) e A Rodar (Casal 
do Silva).  
 
No que diz respeito ao ponto dos assuntos diversos, foram abordadas as seguintes 
questões: 
-O Dr. Paulo Alves, do ISS – I.P deu algumas informações relativas aos apoios da 
Segurança Social na Amadora, nomeadamente: existência de 5996 utentes com acordo 
em 20 respostas, 148 acordos de cooperação, 526 refeições em cantinas sociais (6 
instituições), existência de 3 protocolos de RSI (1000 famílias); 5010 pessoas 
abrangidas pelo FEAC. 



- A representante da Junta de Freguesia da Encosta do Sol deu informação acerca da 
da realização da Feira de Saberes e Sabores, a realizar nos dias 19,20,21 e 22 de maio 
em Alfornelos; 
- A Dra. Júlia Tavares da AMASIN, disponibilizou o espaço do Hospital Fernando da 
Fonseca para a realização da próxima sessão plenária do CLAS da Amadora. 
 
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.30 horas. 


