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Ata n. 13 do plenário do Conselho local de ação social
Aos quatro dias do mês de abril de 2012, pelas catorze horas e trinta minutos,
reuniram no auditório da Casa da Botica, os representantes das entidades do CLAS, dos
quais estiveram presentes os seguintes elementos (conforme folha de presenças em
anexo).
1. Fátima Moreira – Vereadora da Acção Social e Saúde e Presidente do
CLAS;
2. Albino Carneiro – Centro Social e Paroquial de Sobradelo da Goma e
Centro Social e Paroquial de Calvos;
3. Armandina Machado – Junta de Freguesia de Vilela.
4. Artur Salgado – Junta de Freguesia de Santo Emilião;
5. Avelino Silva – Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso;
6. Carla Fernandes – AADVDB;
7. Cátia Centro Social e Paroquial de Sobradelo da Goma
8. Cintia Costa – ASSIS;
9. Clarisse Matos Sá – Em Diálogo;
10. Elizabete - Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso;
11. Fátima Centro Social e Paroquial de Calvos;
12. Fernanda Alberta Gonçalves – IEFP;
13. Fernando João Moreira – CPCJ;
14. Isaque Dias – Centro Social e Paroquial de Serzedelo;
15. Isaque Dias – Centro Social e Paroquial de Taíde;
16. Jónatas Pego – ISAVE;
17. José Gomes Costa – junta de freguesia de Garfe;
18. José Manuel Silva – Junta de Freguesia de Ajude;
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19. Liliana vieira - Centro Social e Paroquial de Garfe;
20. Mª de Fátima Gouveia - Centro Social Teresiano de Verim;
21. Mª. José Lourenço – Agrupamento de Escolas do Ave;
22. Manuel Cruz - Junta de Freguesia de Oliveira;
23. Manuel Neves - C. M. S. Emilião;
24. Marta Vieira – C. M. Campo
25. Nuno Cruz e Luís Vieira – GNR;
26. Rafaela Gonçalves - C. M. S. Emilião;
27. Regina Alves – Serviço Local de Segurança Social;
28. Ricardina Costeira - C.S.P. Monsul;
29. Sandra Silva - Casa de Trabalho de Fontarcada
30. Sandrina Oliveira - Coordenadora Técnica da Rede Social;
31. Sérgio Soares - Junta de Freguesia de Taíde;
32. Sónia Fernandes – SCMPL;

Presidiu à reunião do Conselho Local de Acção Social, a Drª. Fátima Moreira,
Vereadora do Pelouro da Acção Social da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e
Presidente do CLAS.

Na referida reunião foram abordados os seguintes pontos da ordem de Trabalhos:

1. Aprovação da ata da anterior reunião;
2. Iniciativas de reforço das respostas sociais destinadas à 3.ª idade – Programa de
Emergência Social (PES);

Rede Social da Póvoa de Lanhoso

Página 2

Ata número – 13 – 2012
Página 3 de um total de 6
Reunião do Conselho Local de Acção Social

3. Protocolo de cooperação entre ministério da solidariedade e da segurança
social e o ministério da administração interna:
a. Identificação e acompanhamento de idosos isolados;
b. Proposta de criação de um grupo de trabalho dirigido à população idosa
– rede social concelhia.
4. Programa CLDS – Projeto Territórios_In – Apresentação da Ação 6 –
Capacitação de Entidades Locais,
5. Apresentação do Projeto supraconcelhio “Ave Social”;
6. Outros assuntos.

Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte:
1. Aprovação da acta da anterior reunião:
Neste primeiro ponto procedeu-se à leitura do documento na íntegra e a ata foi assim
aprovada por unanimidade.

A Srª. Vereadora solicitou a antecipação de um dos pontos da ordem de trabalhos
proposta e sugeriu que se iniciasse a sessão pelo ponto 4. Programa CLDS – Projeto
Territórios_In – Apresentação da Ação 6 – Capacitação de Entidades Locais.

Este ponto da ordem de trabalhos pretendeu dar a conhecer aos parceiros as ações de
capacitação organizacional levadas a cabo no âmbito do projeto Territórios_In – CLDS
– intituladas como - Organizações da sociedade civil capacitadas através do
Planeamento Estratégico implementado. Bem como, apresentar as metas que estavam
previstas para o próximo ano de trabalho.
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Tendo sido aproveitado o momento para lançar o desafio às entidades locais no
sentido destas participarem nesta ação com vista à sua capacitação. Pretendeu-se
desta forma sensibilizar as instituições com intervenção social para a necessidade de
se adaptarem aos desafios que hoje se lhes colocam, fruto de uma nova realidade
social, os quais exigem que estas se tornem mais focadas nas reais necessidades do
seu público-alvo, mais participativas, com respostas de maior qualidade e de carácter
menos assistencialista, abertas à inovação e com melhores práticas de gestão.

Concluído este ponto da ordem de trabalhos procedeu-se ao ponto seguinte, ponto 5.

5. Apresentação do Projeto supraconcelhio “Ave Social”;
Neste ponto foi apresentada uma proposta elaborada em sede de núcleo executivo
com vista à representação do nosso concelho nos diversos grupos temáticos de
trabalho do projeto ave social. A representação sugerida foi validada por todos.

Atendendo à chegada do Sr. Diretor do Centro Distrital de Segurança Social, Exmo. Sr.
Dr. Rui Barreira e da drª Amélia Monteiro, foi relembrado junto dos parceiros o pedido
por parte do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Segurança Social – Drº Marco António
Costa para a realização do plenário em causa por forma a apresentar o PES_ Plano de
Emergência Social e protocolo de cooperação entre ministério da solidariedade e da
segurança social e o ministério da administração interna ao nível do apoio aos seniores
em pleno AEEA.
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Ponto n. 2 e n 3 da ordem de trabalhos:

Reportando-se às comemorações do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações, Rui Barreira desafiou os parceiros a promoverem ações
com vista a sensibilizar e alertar para a temática do envelhecimento ativo e do
empreendedorismo sénior. O diretor apontou ainda diversos projetos nesta área,
tendo também reconhecido o papel do nosso concelho neste trabalho e elogiado a
adesão por parte dos jovens.

No seguimento da intervenção do Sr. diretor a Vereadora da Ação Social da Câmara
Municipal da Póvoa de Lanhoso drª. Fátima Moreira, divulgou algumas iniciativas que
foram pensadas para lançar o alerta no nosso concelho, como sendo o Fórum do
Envelhecimento Ativo e as iniciativas “Seniores em Segurança” e “Praça da Saúde”, a
decorrer no mês de abril de 2012 e envolvendo os diversos parceiros da rede local.

Ponto 6 da ordem de trabalhos – outros assuntos:
No que diz respeito aos outros assuntos foi dado a conhecer aos parceiros do CLAS, o
trabalho de concertação realizado com as diversas entidades do concelho que atuam
no território na valência de SAD. Atendendo ao solicitado no âmbito das CSIF´S foram
organizadas duas reuniões de trabalho de onde saiu uma proposta validada por todos
os presentes ao nível das áreas de intervenção das instituições.

Estas reuniões, para além de contarem com a presidente do CLAS e dos diversos
representantes das organizações do terceiro sector, também contou com a presença
de um representante do centro distrital de segurança social de braga.
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a referida reunião, da qual se lavrou
a presente acta que será lida e assinada pela presidência do CLAS da Póvoa de
Lanhoso.

Mª. de Fátima D. Vieira Moreira
(Vereadora do Pelouro de Acção Social e Saúde e Presidente do CLAS)
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