Conselho Local de Acção Social
Acta da reunião do Conselho Local de Acção Social realizada a 20 de Julho de 2010

Ao dia vinte do mês de Julho de dois mil e dez, pelas 20h45, reuniram-se, no auditório
da Casa da Botica, os representantes das entidades do CLAS, tendo sido abordados os
seguintes pontos da ordem de Trabalhos:

1. Aprovação da acta da última reunião de CLAS – Conselho Local de Acção
Social do dia 24 de Abril de 2009;
2. Informação relativa ao ponto de situação do PDS – Plano de
Desenvolvimento Social Concelhio;
3. Informação relativa ao PDS Supra Concelhio (estratégia apresentada pelo
Dr. António Baptista na CIM do Ave);
4. Informação respeitante ao Projecto Ave Mais Solidário – Ano Europeu Luta
Contra a Pobreza e Exclusão Social;
5. Informação relativa ao ponto de situação do Projecto Territórios_In_CLDS;
6. Apresentação do projecto de intervenção na área da violência doméstica;
7. Eleição de novo elemento para representação das juntas de Freguesia em
sede de Núcleo Executivo;
8. Informação referente aos últimos pareceres sociais emitidos;
9. Outros assuntos.

Presidiu à reunião do Conselho Local de Acção Social, a Dr. 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 24 de Abril de 2009;

Neste primeiro ponto procedeu-se à aprovação da acta da anterior reunião do
CLAS, relativa ao dia 24 de Abril 2009. Não foi efectuada a leitura da mesma, uma
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vez que o documento foi enviado para os parceiros anexado à convocatória para
sua melhor análise;

2. Informação relativa ao ponto de situação do PDS – Plano de Desenvolvimento
Social Concelhio;

Foi dado a conhecer aos parceiros sociais que o Diagnóstico Social do Plano de
Desenvolvimento Social se encontra em fase de actualização, tendo já sido realizadas
diversas reuniões com as CSIF`S para auscultar as necessidades sentidas ao nível do
território, tendo nesse âmbito sido compostos os grupos temáticos de trabalho com
vista a criar acções que permitam dar resposta aos eixos prioritários de intervenção
social concelhios.

Com o objectivo de dar continuidade a este processo está prevista a realização de dois
Fóruns Sociais e de forma partilhada e participada pretende-se definir acções por
forma a dar resposta aos desafios identificados como prioritários.

3. Informação relativa ao ponto de situação do PDS – Plano de Desenvolvimento
Social Concelhio;

Neste ponto da ordem de trabalhos foi referido pela Sr.ª. Vereadora e Presidente do
CLAS que foi realizada uma sessão de apresentação pública do documento na CIM do
Ave e que aguardamos a aprovação do documento em causa pelo Centro Distrital de
Segurança Social de Braga.

Trata-se de um documento que pretende definir uma estratégia supra concelhia por
forma a dar resposta aos desafios transversais aos municípios do Ave.

4. Informação respeitante ao Projecto Ave Mais Solidário – Ano Europeu Luta
Contra a Pobreza e Exclusão Social;
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Os presentes foram informados sobre o projecto que o município da Póvoa de
Lanhoso integra com os restantes Municípios do Ave e com a REAPN - Projecto Ave
Mais Solidário” o qual tem por objectivo sensibilizar para os fenómenos da pobreza
e exclusão social, com vista à construção de uma sociedade mais coesa, solidária e
responsável e promover a participação das pessoas nos processos de tomada de
decisão, iniciativa e mudança sobre as situações que directamente lhes dizem
respeito.

Foram informados sobre as acções já realizadas – Fóruns de Governança,
realizados em Famalicão e Vieira do Minho com a participação dos diversos
parceiros das redes sociais e das acções que se irão realizar – campanhas
informativas junto das escolas e IPSS´s que engloba espectáculos de Dança e
Música (21 de Agosto) e uma Reportagem de vídeo com ciclo de acções de
sensibilização (Dezembro).

5.

Informação relativa ao ponto de situação do Projecto Territórios_In_CLDS;
No terceiro ano de implementação o Projecto Territórios_In – CLDS já envolveu
mais de 1061 pessoas no âmbito dos diferentes eixos de intervenção.
Eixo I – Apoio ao Emprego e Empreendedorismo – 169 participantes;
Eixo II – Centro de Recursos e Qualificação – 643 participantes;
Eixo III – Capacitação da Comunidade e das Instituições Locais – 168 participantes e
3 IPSS`S;
Eixo IV – Tecnologias de informação e comunicação _ TIC – 169.

6. Apresentação do projecto de intervenção na área da violência doméstica;

Foi ponto de ordem de trabalhos a apresentação do Projecto de Intervenção na
área da violência doméstica - SIGO uma nova resposta social que a Câmara
Municipal pretende lançar, atendendo ao número de situações registadas no
Concelho, tentando uma melhor articulação entre os diferentes parceiros
(Ministério Público, GNR, CPCJ).
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7. Eleição de novo elemento para representação das juntas de Freguesia em sede
de Núcleo Executivo;

Atendendo a que o elemento que representava as Juntas de Freguesia em sede de
Núcleo Executivo não possui disponibilidade para continuar a integrar este grupo, foi
lançada a proposta aos senhores presidentes de Junta que se encontravam no plenário
para assumirem esta função. De forma unânime o Sr. Sérgio Soares, enquanto
presidente da Junta de Taíde e representante dos presidentes de junta do Concelho,
foi eleito como novo membro do núcleo executivo da rede.

Neste ponto da ordem de trabalhos, a representante da Oportunidades – Associação
Portuguesa de Prevenção e Apoio à Saúde Mental, realçou que de acordo com a
legislação da Rede Social o Núcleo Executivo da Rede deverá ser eleito de dois em dois
anos e que no mesmo deverão ser integrados no mínimo de 5 e no máximo de 7
elementos.
De acordo com esta intervenção os elementos da mesa (núcleo Executivo)
demonstraram-se disponíveis para continuar a integrar a equipa, não alterando assim
o n.º de elementos que compõe o grupo, atendendo à dimensão do CLAS da Póvoa de
Lanhoso.

8. Informação referente aos últimos pareceres sociais emitidos;

Foi dado a conhecer aos presentes a informação relativa aos últimos pareceres sociais
emitidos pelo núcleo Executivo e ratificados via e-mail pelos parceiros do CLAS, assim
sendo, é pretensão das IPSS´s locais implementarem no concelho respostas nas
valências de Lar de Idosos, Centro de Dia a Serviço de Apoio Domiciliário, Lar
Residencial, Residência Autónoma, C.A.O., Fórum Socio-Ocupacional, estrutura de
Saúde Mental Infantil, de entre outros pareceres, como o solicitado pela CPCJ –
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, no âmbito do Programa Escolhas – 4.ª
Geração – Re@gir.

9. Outros assuntos
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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 da Serenis Cooperativa, que aguarda
equivalência a IPSS e que no futuro pretende avançar com a resposta de Lar de
Idosos no nosso concelho, como nova entidade a integrar o CLAS e respectiva CSIF.
A adesão da referida entidade foi aprovada por unanimidade.

CNO – Escola Secundária – concertação do alargamento da
resposta prestada pelo CNO às diferentes CSIF`S;

O CNO_Centro de Novas Oportunidades da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, na
pessoa do Dr. João Veloso, levou a concertação a ideia de descentralização e
alargamento da resposta que o CNO possibilita à comunidade por forma a
proporcionar a um maior número de Povoenses o acesso ao ensino/formação.

Assim sendo, os presentes foram unânimes na aprovação deste ponto de ordem de
trabalhos, tendo as CSIF`s que reunir no sentido de estudar metodologia a adoptar
para colocar em pleno funcionamento esta resposta.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual se
lavrou a presente acta que será lida e assinada pela Sr.ª Presidente do CLAS – Drª.
Fátima Moreira.
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