
 

 

Rede Social da Póvoa de Lanhoso  Página 1 
 

Ata número – 14 – 2012  

Página 1 de um total de 6 

Reunião do Conselho Local de Acção Social  

 

Ata nº 14 do Plenário do Conselho Local de Ação Social 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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: 

1. Manuel José Batista - Presidente do CLAS; 

2. Bruno Fernandes – Chefe de Gabinete do Município da Póvoa de Lanhoso; 

3. Cátia Silva – Centro Social e Paroquial de Sobradelo da Goma; 

4. Clarisse Matos Sá – Em Diálogo; 

5. Daniela Gomes - Centro Social e Paroquial de Taíde;  

6. Elisabete Cruz - Centro de Saúde da Póvoa de Lanhoso; 

7. Fátima Martins – Centro Social e Paroquial de Calvos; 

8. Fernando Azevedo – ISAVE; 

9. Fernando José Matos – Junta de Freguesia de Lanhoso; 

10. Frederico Amaro – CPCJ; 

11. Mª. de Fátima Gouveia - Centro Social Teresiano de Verim; 

12. Mª. José Lourenço – Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso; 

13. Maria Cesarina Gonçalves - Centro Social e Paroquial de Calvos; 

14. Nuno Cruz – GNR; 

15. Paula Cristina Almeida – Centro Social e Paroquial de Serzedelo; 

16. Paula Cruz – AADVDB; 

17. Ricardina Costeira - C.S.P. Monsul;  

18. Sandra Oliveira – Casa de Trabalho de Fontarcada; 

19. Sandrina Oliveira - Coordenadora Técnica da Rede Social; 

20. Sérgio Soares - Junta de Freguesia de Taíde; 

21. Silvia Sousa – Junta de Freguesia de Sobradelo da Goma; 

22. Sónia Fernandes – SCMPL. 

 

 

 



 

 

Rede Social da Póvoa de Lanhoso  Página 2 
 

Ata número – 14 – 2012  

Página 2 de um total de 6 

Reunião do Conselho Local de Acção Social  

 

Presidiu à reunião do Conselho Local de Acção Social, Manuel José Batista, presidente 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 do anterior plenário do CLAS - 04 de abril de 2012; 

2. Informação sobre parecer emitido pelo núcleo executivo relativo ao programa 

Escolhas – Associação “Em Diálogo” 

3. Ponto de situação das CSIF_Comissões Sociais Interfreguesias; 

4. Proposta de trabalho a ser levada às CSIF’s: análise e discussão da situação socio 

económica concelhia: 

a. Sinais sociais em que a crise se está a refletir; 

b. Ações extraordinárias em curso acionadas para o atual contexto; 

c. Propostas para medidas inovadoras a serem promovidas no âmbito da rede 

(ultrapassar dificuldades identificadas). 

5. Apresentação de novas políticas sociais: 

a. Cantinas Sociais - Centro Distrital de Segurança Social de Braga (a confirmar) 

b. Banco de medicamentos – Santa Casa da Misericórdia (a confirmar) 

c. NaturaLanhoso – incentivo à natalidade – Câmara Municipal da Póvoa de 

Lanhoso; 

6. Apresentação dos resultados de avaliação da rede social (nacional) – Posição da rede 

social face às novas necessidades – CDSS de Braga (a confirmar); 

7. Ano europeu do envelhecimento ativo – perspetivas de continuidade. 

8. Outros assuntos. 
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Relativamente aos assuntos agendados, resultou o seguinte: 

 

1. Aprovação da acta da anterior reunião: 

Neste primeiro ponto o Sr. Presidente colocou à votação a aprovação da ata da anterior 

reunião do CLAS, relativa ao dia 18 de dezembro de 2011. Não foi efectuada a leitura da 

mesma uma vez que o documento foi enviado para todos aquando do envio da ordem de 

trabalhos da reunião. A ata foi assim aprovada por unanimidade. 

 

2. Informação sobre parecer emitido pelo núcleo executivo relativo ao programa 

Escolhas: 

O Núcleo Executivo da Rede Social da Póvoa de Lanhoso reuniu com o objetivo de avaliar e 

emitir parecer sobre a candidatura apresentada pela Associação Em Diálogo ao programa 

ESCOLHAS – 5.ª Geração. 

  

Ao abrigo do artigo 20, n.º4 e 5 do Regulamento Interno do CLAS, solicitou-se a todos os 

parceiros que se pronunciassem face ao referido projeto/candidatura, num prazo máximo de 

dez dias a contar da data de envio do e-mail. Findo o prazo, caso não seja rececionada 

qualquer resposta contrária, o parecer é considerado tacitamente aprovado. 

 

Assim sendo, foi emitido parecer FAVORÁVEL pelo núcleo executivo da rede social e o mesmo 

foi ratificado pelo CLAS - Conselho Local de Acção Social – via e-mail e em sede do referido 

plenário. 

 

3. Ponto de situação das CSIF_ Comissões Sociais Interfreguesias: 

No 3 ponto foi dado a conhecer aos parceiros, através de testemunho na 1.ª pessoa, o ponto 

de situação das CSIF´s. Assim sendo, em representação da CSIF do Alto Ave esteve a Drª. Maria 

José Lourenço – representante do Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso, em 

representação da CSIF vidaCentro esteve a drª. Fátima Vieira do GIP e em representação da 

CSIF do Baixo Concelho, esteve a drª. Ricardina Costeira – C.S.P. Monsul. Todos referiram os 

objetivos estratégicos e específicos, bem como, os resultados esperados para cada um dos  
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eixos de intervenção da CSIF em causa e, mais do que isso, foi mencionado em que medida o 

trabalho da CSIF permitiu impulsionar o trabalho da entidade que representam. 

 

4. Proposta de trabalho a ser levada às CSIF’s: análise e discussão da situação socio 

económica concelhia: 

a. Sinais sociais em que a crise se está a refletir; 

b. Ações extraordinária em curso acionadas para o atual contexto; 

c. Propostas para medidas inovadoras a serem promovidas no âmbito da rede 

(ultrapassar dificuldades identificadas). 

Foi discutida a possibilidade de efetuar nova atualização do diagnóstico social concelhio no 

âmbito das CSIF’s atendendo à atual situação socioeconomica que se reflete o nosso país.  

Assim sendo, em grupo seriam também identificadas ações com vista a trabalhar essas 

questões. 

Esta proposta foi aprovada e de forma positiva incentivada pelo Sr. Presidente do CLAS, na 

medida em que, quando estamos informados sobre as reais necessidades podemos atuar de 

forma mais célere e capaz. 

5. Apresentação de novas políticas sociais: 

a. Cantinas Sociais - Centro Distrital de Segurança Social de Braga (a confirmar) 

b. Banco de medicamentos – Santa Casa da Misericórdia (a confirmar) 

c. NaturaLanhoso – incentivo à natalidade – Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 

 

No que diz respeito ao 5.ponto da ordem de trabalhos foram apenas apresentados os pontos 

relativos ao banco de medicamentos e o incentivo à natalidade. No que toca ao banco de 

medicamentos Sónia Fernandes em representação da santa casa da misericórdia mencionou o 

enquadrada da medida no Programa de Emergência Social e referiu tratar-se de um protocolo 

de cooperação entre o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, a  
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APIFARMA (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica), a INFARMED (Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e a UMP (União das Misericórdias 

Portuguesas). 

 

O objetivo desta medida é promover o acesso dos mais carenciados à saúde e ao 

medicamento, em especial apoiando os mais idosos com rendimentos degradados e consumos 

de saúde muito elevados, bem como, estimular o uso de medicamentos e produtos de saúde 

que não entram no circuito de comercialização e que estejam em condições terapêuticas e de 

segurança plenas. 

 

As condições de acesso foram devidamente explicadas e o funcionamento da medida também. 

A Engª Sónia terminou a apresentação mencionando o interesse em alargar às outras 

entidades locais, contudo, numa primeira fase ainda não é viável esta parceria. 

 

A medida naturaLanhoso foi apresentada por Sandrina Oliveira que começou por mencionar o 

seu enquadramento ao nível do reforço das medidas sociais da CMPL para 2013.  

 

Foi referido o incentivo da natalidade enquanto atribuição de apoio financeiro para as crianças 

da Póvoa de Lanhoso nascidas em 2013 e enquanto apoio do comércio local, na medida em 

que as famílias irão dispor de um valor até mil euros para adquirirem produtos para o recém-

nascido no comércio da Póvoa de Lanhoso. 

 

Foi referido que o regulamento se encontrava em fase de conclusão, estando ainda a ser 

considerado a inclusão de todas as famílias povoenses ou de apenas as mais desfavorecidas. 

 

De acordo com a opinião dos parceiros sociais presentes devem ser consideradas todas as 

famílias e não apenas as mais desfavorecidas.  
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6. Apresentação dos resultados de avaliação da rede social (nacional) – Posição da rede 

social face às novas necessidades – CDSS de Braga (a confirmar); 

 

O ponto 6 encontrava-se sujeito a confirmação, não tendo o mesmo sido apresentado no 

referido plenário. 

  

7. Ano europeu do envelhecimento ativo – perspetivas de continuidade. 

 

No que toca ao ponto 7 que foi abordado por Sandrina Oliveira – coordenadora técnica 

responsável, que inicialmente mencionou algumas das iniciativas levadas a cabo durante o ano 

de 2012 – ano europeu do envelhecimento ativo e das relações intergeracionais, como sendo: 

o Fórum do envelhecimento ativo realizado a 12 de abril, a ação Seniores em Segurança que 

teve lugar a 18 de abril e a Praça da saúde que se realizou a 26 de abril.  

 

Posteriormente a técnica deu a conhecer o ponto de situação do projeto “vencer o tempo nas 

7 cidades” e a apresentação da candidatura à OMS por forma a integrar a Póvoa de Lanhoso na 

rede global das cidades amigas dos idosos.  

 

O Sr. Presidente finalizou este ponto da ordem de trabalhos desafiando os parceiros para a 

continuidade do trabalho nesta área com o apoio de todos, de forma estruturada e 

concertada, conforme tem vindo a ser, cada vez mais, prática do nosso concelho. 

 

8. Outros assuntos 

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

presente acta que será lida e assinada pelo Sr. Presidente do CLAS – Manuel José Batista. 

 

 

Manuel José Batista 

(Presidente do CLAS) 


