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Conselho Local de Acção Social 

(CLAS) 

Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 24 de Abril de 2009 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e nove, pelas quinze horas, reuniram-se, no 

auditório da Casa da Botica, os representantes das entidades do CLAS, tendo estado presente 

os seguintes elementos: 

- Mª. de Fátima D. Vieira Moreira – Presidente do CLAS. 

- Ana Mª. Leite e Rafaela Gonçalves – C. M. Stº. Emilião;  

- António Ribeiro – Centro de Emprego de Fafe; 

- Artur Vasco Salgado – Junta de Freguesia de Stº. Emilião; 

- Carla Fernandes – AADVDB – Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de 

Braga; 

- Carla Soares – Oportunidades – Associação Portuguesa de Prevenção e Apoio à Saúde 

Mental; 

- Celina Macedo – Centro Social e Paroquial de Garfe;  

- César Silva e Ana Ramos – Centro Social e Paroquial de Sobradelo da Goma; 

- Clarisse Matos – “Em Diálogo” Associação para o Desenvolvimento Social da Póvoa de 

Lanhoso” e Junta de Freguesia de Vilela; 

 - Fátima Martins – Centro Social e Paroquial de S. Gens de Calvos; 

- Isaque Manuel P. Dias – Centro Social e Paroquial de Taíde e Centro Social e Paroquial de 

Serzedelo;  

- Jaime Oliveira – Junta de Freguesia de Covelas  

 -João Paulo Fernandes – CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; 

- José Augusto Marques - Junta de Freguesia de Ajude 

- Mª. José Martins Lourenço – Agrupamento Vertical de Escolas do Ave; 

- Maria de Fátima Gouveia – Centro Social Teresiano de Verim; 

- Paulo Oliveira – Junta de Freguesia de Serzedelo; 

- Regina Alves – Serviço Local de Segurança Social; 

- Rosa Peixoto – Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso; 
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- Sérgio Soares – Junta de Freguesia de Taíde; 

- Victor Santos – Casa de Trabalho de Fontarcada e Junta de Freguesia da P. Lanhoso; 

- Sandrina Oliveira – Técnica responsável. 

 

Da Ordem de Trabalhos, constaram os seguintes pontos:  

1. Aprovação da acta da reunião da reunião de CLAS do dia 18 de Julho de 2008; 

2. Apresentação do Plano Operacional de Respostas Integradas (P.O.R.I) CRI de Braga, 

E.T. de Guimarães – Dr.ª. Catarina Cadaval; 

3. Apresentação das novas medidas sociais de emprego IEFP, Dr. António Ribeiro, 

Director do IEFP de Fafe; 

4. Apresentação das candidaturas ao QREN – POR – Equipamentos de Coesão Local – 

Gabinete de Fundos Comunitários da Câmara Municipal – Dr.ª Sofia Fernandes; 

5. Informação sobre os pareceres sociais emitidos pelo CLAS via e-mail; 

6. Proposta de adesão de novos parceiros a Rede Social; 

7.  Outros assuntos. 

 

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. 

Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte: 

1. Aprovação da acta da reunião de CLAS do dia 18 de Julho de 2008; 

 

Neste primeiro ponto procedeu-se à leitura da acta da anterior reunião do CLAS, relativa 

ao dia 18 de Julho de 2008 e a mesma foi aprovada por unanimidade pelos presentes; 

 

2. Apresentação do Plano Operacional de Respostas Integradas (P.O.R.I) CRI de Braga, 

E.T. de Guimarães – Dr.ª. Catarina Cadaval; 

 

Neste ponto da ordem de trabalhos contamos com a presença da Dr.ª. Catarina Cadaval do 

Cri de Braga que veio apresentar o plano operacional de respostas integradas, o qual visa 

essencialmente efectuar levantamento relativo ao consumo de dependências no nosso 

Concelho, com vista à fundamentação e apresentação de candidaturas nessa mesma área. 
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Foi solicitado a todos os presentes o envio de informação por forma a enriquecer e 

complementar o diagnóstico que irá servir de base para a fundamentação da necessidade 

dessas respostas para o nosso concelho. 

3. Apresentação das novas medidas sociais de emprego IEFP, Dr. António Ribeiro, 

Director do IEFP de Fafe;  

 

Para este plenário foi convidado o Dr. António Ribeiro, Director do IEFP de Fafe, para 

proceder à apresentação das novas medidas sociais de emprego do IEFP.  

 

Assim sendo, foram apresentadas, individualmente estas medidas e os presentes tiveram a 

possibilidade de esclarecer as suas dúvidas relativas a este assunto, bem como, ficaram a 

conhecer locais onde poderão obter mais informação relativa a esse ponto. 

 

4. Apresentação das candidaturas ao QREN – POR – Equipamentos de Coesão Local – 

Gabinete de Fundos Comunitários da Câmara Municipal; 

 

Contamos com a presença da Dr.ª. Sofia Fernandes, do Gabinete de Fundos Comunitários 

do Município, que veio dar a conhecer aos presentes a abertura das candidaturas ao QREN 

– POR – Equipamentos de Coesão Local, facultar toda a legislação que sustenta a medida, 

bem como, tirar todas as dúvidas aos interessados.  

 

5. Informação sobre os pareceres sociais emitidos pelo CLAS via e-mail; 

 

Uma vez aprovada no último plenário a apresentação dos pareceres do CLAS através do 

envio por e-mail da informação, foram apresentados nesta reunião os últimos pareceres 

sociais emitidos nesse mesmo âmbito.  

 

Estes pereceres eram relativos às seguintes entidades: 

 

► CAFAP “Em Diálogo” – Associação para o Desenvolvimento Social da Póvoa de 

Lanhoso; 

► Centro de Acolhimento Temporário e Lar de Jovens – “Associação Coração de Ouro”; 

► Projecto Territórios_In – CLDS (2.º ano de implementação). 
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6. Proposta de adesão de novos parceiros a Rede Social; 

 

De acordo com o Artigo 22º n.º2 do decreto – lei n.º115/2006 que rege a Rede Social e 

artigo 10º do regulamento interno do CLAS / PVL a adesão de novos parceiros deverá ser 

levada à consideração dos elementos do CLAS e deverá ser aprovada pela maioria dos 

presentes. 

Assim sendo, foi proposta a adesão das seguintes entidades, as quais foram aceites por 

unanimidade. 

 

• Comissão de Melhoramentos, Desenvolvimento da Cultura e Solidariedade Social 

de Campo; 

• ISAVE – Instituto Superior do Alto Ave; 

• Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso; 

• NLI – Núcleo Local de Inserção (RSI); 

 

• ASSIS – Associação de Solidariedade Social Integração e Saúde do Norte; 

 

• GNR - Destacamento Territorial da Póvoa de Lanhoso; 

 

• Ministério Público – Tribunal Judicial da Póvoa de Lanhoso; 

 

• Associação Coração de Ouro; 

 

• EPAVE – Escola Profissional do Alto Ave. 

 

7.  Outros assuntos 

 

Foi também abordado o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da AMAVE, ao 

nível da elaboração do PDS supra concelhio, documento onde irão constar as prioridades de 

intervenção social ao nível da região do Vale do Ave. 

Como último ponto desta reunião, foi sugerido o alargamento do período de vigência do PDS 

concelhio até Setembro do corrente ano, por forma a acompanhar a elaboração e metodologia 

utilizada no PDS supra concelhio. Esta sugestão foi aceite por unanimidade.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta 

que será lida e assinada pela Sr.ª Presidente do CLAS e pelos restantes elementos presentes. 


